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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  
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สำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  

 
 



๑ 
 

ตอนที่ ๑ 
สรุปข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา  

 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔) 
 

๑. ข้อมลูท่ัวไปของสถานศึกษา 
ประเภท จำนวน หมายเหต ุ

๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จำนวนเด็ก   ๕๑  
จำนวนผู้เรียน  ๒๐๕  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๑  
ครูระดับปฐมวัย ครรูะดับประถมศึกษา ๑๗  
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑  
ลูกจ้างประจำ (ภารโรง) ๑  
๑.๓ จำนวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๒  
ห้องเรียนประถมศึกษา ๗  

    

๒. สรุปข้อมลูสำคัญของสถานศึกษา 
ประเภท จำนวน หมายเหต ุ

๒.๑ การศึกษาปฐมวัย   
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก   -    
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๒๖  
จำนวนครูครบช้ัน    ครบช้ัน    

 ไม่ครบช้ัน ในระดับช้ัน....    

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน -    
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๓๐  
จำนวนครู ครบช้ัน    ครบช้ัน    

 ไม่ครบช้ัน ในระดับช้ัน....    

๒.๓ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา    

อนุบาลปีที่ ๓ -  

ประถมศึกษาปีที่ ๖ -  
๒.๔ จำนวนวันท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาท่ีประเมิน 

 
 

การศึกษาปฐมวัย -  

ระดับประถมศึกษา -  



๒ 
 

ตอนที่ ๒ 
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

 
การพิจารณา  ให้ทำเครือ่งหมาย √ หน้าข้อทีพ่บข้อมูลใน SAR   

ให้ทำเครือ่งหมาย X หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 
การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของเด็ก 
จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการดา้นสตปิัญญาตามเปา้หมายสถานศึกษา 
     

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. มีการระบเุป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย  ปรับปรงุ (๐-๓ ข้อ) 

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
√  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

√ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพฒันาเด็กปฐมวัย 
√ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเดก็ปฐมวัยมาพัฒนา 

    เด็กปฐมวัยให้มพีัฒนาการสมวัย 
√ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเดก็ปฐมวัยต่อผู้ที ่

    เกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมนิระดับสูงขึน้  
 สถานศึกษาควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานผลการประเมินตนเองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยควร     
ระบุถึงการกำหนดจุดเน้น คือเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเป้าหมายสถานศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน และการ
กำหนดแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็ก โดยเฉพาะด้านสติปัญญาว่ามีวิธีการพัฒนา
ให้บรรลุเป้าหมายสถานศึกษาอย่างไร ใช้กิจกรรมอะไรให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะและพัฒนาการ เช่น โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการ Cooking เป็นต้น มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างไร และได้นำผล 
การประเมินมาวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไปอย่างไร มีการระบุถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินให้ชัดเจน เช่น แบบสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก หรือแบบประเมิน ความพึงพอใจในการทำกิจกรรม        
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผลงานของเด็ก เป็นต้น อีกทั้ งควรมี ข้อมูลการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพของเด็ก             
ต่อผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด โดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทั้ งสื่อออนไลน์หรือเอกสาร เช่น เว็บไซต์             
ของสถานศึกษา เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง วารสารประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ เป็นต้น 
 
 
 
 
 



๓ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และเด็ก 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแตล่ะปกีารศึกษา   ปรับปรงุ (๐-๓ ข้อ) 

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
√  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
√ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน  
 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรบัปรุงแก้ไข 

    ในปีการศึกษาต่อไป 
√ ๕. มีการนำเสนอผลการบรหิารจัดการของสถานศึกษาใหผู้้มี 

    ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมนิระดับสูงขึน้  
สถานศึกษาควรมีการระบขุ้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในประเด็นการบริหารจัดการตามจุดเน้น ได้แก่พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให้สนองต่อความต้องการของท้องถ่ิน และเด็กให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน ด้วยการวางแผนการบริหารร่วม     
กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ปกครองเด็ก ดำเนินการประชุมร่วมกัน ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ผลการนิเทศ ติดตาม    
ผลการศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศในรอบปีที่ผ่านมา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กำหนดเป้าหมาย  ให้สนอง
ต่อจุดเน้นที่กำหนดไว้ จัดทำเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สนอง             
ต่อความต้องการของท้องถ่ิน เด็ก เป็นต้น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงาน คณะกรรมการกำกับ ติดตาม           
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน นำผลจากการประเมิน การนิเทศ การกำกับ
ติดตาม เพื่อพัฒนาการปรับปรุงผลดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นกระบวนการ PDCA ที่สมบูรณ์ และสถานศึกษาควร   
มีการนำเสนอผลการบรหิารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผลการดำเนินงาน โดยใช้วิธีการประชุม
ร่วมกัน ใช้วิธีการเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ หรือทางเอกสารอย่างต่อเนื่อง 

 



๔ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคญั 
จุดเน้น ครจูัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยผู้ปกครองและชุมชนมสี่วนร่วม 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูร้ายป ี

    ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทกุช้ันป ี
 ปรับปรงุ (๐-๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
√  ดี (๕ ข้อ) √ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ 

    ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
    แหล่งเรียนรูท้ี่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

√ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็น
ระบบ 

√ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพฒันาการจัดประสบการณ์ของครู
อย่างเป็นระบบ 

√ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูปอ้นกลบัเพื่อพฒันา
ปรับปรงุการจัดประสบการณ์ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมนิระดับสูงขึน้   

สถานศึกษาควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานผลการประเมินตนเองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยควรระบุ
ข้อมูลการพัฒนาตามจุดเน้น ได้แก่ครูจัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม        
ให้มีความชัดเจนข้ึน ระบุข้อมูลในการจัดทำแผนจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีอย่างไร มีสื่ออะไรบ้าง และควรระบุกิจกรรมที่ให้เด็กทำ และสื่อที่เด็กใช้ การส่งเสริมพัฒนาครูให้มีศักยภาพ  
ในการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นสำคัญ เช่น การส่งครูเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน          
นอกสถานที่  การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา การนิเทศการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ                 
การจัดห้องเรียน การเรียนรู้กับวิยากรในท้องถ่ิน การจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เป็นต้น และควรมีข้อมูลของการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดประสบการณ์ 
โดยระบุถึงผู้ที่ทำการนิเทศ กระบวนการนิเทศ เครื่องมือในการนิเทศ และการให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ถูกนิเทศ และการ
นำผลการนิเทศมาพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ         
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร เช่น มีกิจกรรม PLC ครูอนุบาล กิจกรรม KM เป็นต้น อีกทั้งควร  
ควรมีการเผยแพร่จุดเน้นในการจัดประสบการณ์สู่สาธารณชนผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือเอกสาร 
เช่น เว็บไซต์ของสถานศึกษา เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ หรือวารสารประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น   

 
 
 
 
 



๕ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรยีน 
จุดเน้น ผู้เรียนมีพัฒนาการดา้นสตปิัญญาตามเปา้หมายสถานศึกษา   
     

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. มีการระบเุป้าหมายคุณภาพของผูเ้รียน  ปรับปรงุ (๐-๓ ข้อ) 

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
√  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
    ตามเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียน 

√ ๓. มีผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียน 
√ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพฒันาผูเ้รียน 

    ด้านผลสัมฤทธ์ิให้สงูข้ึน 
√ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผูท้ี ่

    เกี่ยวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมนิระดับสูงขึน้  

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลในรายงานการประเมินตนเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ในการกำหนดจุดเน้น 
คือผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเป้าหมายสถานศึกษาที่ชัดเจน ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
และควรกำหนดเพียง ๑ - ๒ ประเด็นเท่าน้ัน เมื่อดำเนินงานพัฒนาจุดเน้นไประยะหนึ่งจนบรรลุตามเป้าหมายแล้ว     
ควรพิจารณากำหนดจุดเน้นของผู้เรียนในประเด็นอื่น ๆ ต่อไป และควรระบุวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกตัวช้ีวัด ตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในโดยเฉพาะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ    
การรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีการระบุเครื่องมือการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียน          
ครบทุกตัวช้ีวัด รวมทั้งสรุปผลเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่ามีพัฒนาการสูงข้ึนอย่างไรในรอบ ๓ ปีนำเสนอ
เป็นค่าสถิติ ตารางตัวเลข กราฟในรูปแบบต่าง ๆ สรุปผลการสอบในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละช้ันปี 
สรุปผลการสอบ NT, O-NET เพื่อให้เห็นการพัฒนาการผู้เรียนที่เกิดข้ึนตามจุดเน้น มีข้อมูลการนำผลการประเมิน
ไปใช้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสอนซ่อมเสริม เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะผู้เรียน
ที่มีลักษณะพิเศษว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง ผลดำเนินการเป็นอย่างไร รวมทั้งการนำผลการประเมิน
มาเผยแพร่ สู่สาธารณชนผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม ผู้ปกครอง เฟซบุ๊ก  เว็บไซต์               
ของสถานศึกษา เป็นต้น   
 



๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น การบริหารจัดการให้ผู้เรียนมีความรู้คูคุ่ณธรรม  
      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแตล่ะปกีารศึกษา   ปรับปรงุ (๐-๓ ข้อ) 

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
√  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
√ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน  
√ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรบัปรุงแก้ไข 

    ในปีการศึกษาต่อไป 
√ ๕. มีการนำเสนอผลการบรหิารจัดการของสถานศึกษาใหผู้้มี 

    ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมนิระดับสูงขึน้  
           สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในประเด็นจุดเน้น คือบริหารจัดการให้ผู้เรียนมีความรู้            
คู่คุณธรรมให้ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กับจุดเน้นที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการ
จัดหาสื่อ จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ การจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายในในชุมชนร่วมกับสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม เพื่อพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นผู้เรียนแบบบูรณาการ
เป็นสำคัญ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล ด้วยการใช้เครื่องมือการประเมินผล 
เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ตลอดจนร่วมกันในการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง     
ตามกระบวนการ PDCA และสถานศึกษาควรมีการนำเสนอผลการบริหารจัดการตามจุดเน้นของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบผลการดำเนินงาน โดยใช้วิธีการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน วิธีการ
เผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ หรือทางเอกสารอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั 
จุดเน้น ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติจริง 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทกุรายวิชา ทุกช้ันปี  ปรับปรงุ (๐-๓ ข้อ) 

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
√  ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด 
    การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    แหล่งเรียนรูท้ี่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

√ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
    อย่างเป็นระบบ 

√ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
    ของครูอย่างเป็นระบบ 

√ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูปอ้นกลบัเพื่อพฒันา
ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน 

 
   

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมนิระดับสูงขึน้   
           สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีประเภทที่จัดทำข้ึนด้วยตนเองของครู 
และนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการบวนการเรียนการสอน ที่เป็นจุดเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน   
เป็นสำคัญ เน้นการปฏิบัติจริง มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง การใช้กระบวนการ Active 
learning การให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากระบบออนไลน์ และการทำรายงาน หรือการนำเสนอผลงาน
ของผู้เรียนด้วนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์มีข้อมูลการใช้เครื่องมือในการประเมินผูเ้รยีน การบันทึกหลังการสอน
และนำข้อมูลไปใช้สอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่ยังไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ การทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อดำเนินการ
ปรับปรุงแผนการสอน สรุปผลการดำเนินงาน และข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน และนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัด    
การเรียนรู้ของตนเอง ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมที่ส่งผลต่อผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
สถานศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานประเมินตนเองในส่วนของบทสรุปผู้บริหารด้านประวัติสถานศึกษา 

โครงสร้างการบริหาร แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี) เพิ่มเติมข้อมูลครู    
แยกตามระดับช้ัน จำนวนและร้อยละของผู้ที่สำเร็จการศึกษา และจำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
ในปีการศึกษาที่ประเมินในแต่ละช่วงช้ันเพื่อความสมบูรณ์ของรายงานการประเมินตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 

คำรับรอง 
 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพ ภายนอก    
บนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้  
  

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกลุ ลายมือชื่อ 

ประธาน 
 
นายสงัด      สันป่าแก้ว          
 

 
  

กรรมการ 
 
นายสานิตย์   โลหะ  

  

กรรมการและเลขานุการ 
 
นายนพพร    วุฒิการณ์ 
 

  

 

                                                                                                                            วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

การลงนามรับรอง 
 

สถานศึกษาได้ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้
สถานการณ์ COVID – 19 ของคณะผู้ประเมิน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลการพิจารณา ดังนี้ 

 
 เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน  SAR ภายใต้สถานการณ์        

COVID – 19  การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามที่คณะผู้ประเมินเสนอ 
  เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน  SAR ภายใต้สถานการณ์       
COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามที่คณะผู้ประเมินเสนอ และขอให้คณะผู้ประเมิน              
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
    
      

          ลงนาม     
      (นายอภิชาติ   วงศ์คีรี)  
                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว    

  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


