
 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  

 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  



๑ 

 

ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
ข้อมูล ณ วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
      ๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จำนวนเด็ก   ๑๒๗  
จำนวนผู้เรียน  ๕๖๓  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๓  
ครูปฐมวัย  ๙  
ครูประถมศึกษา  ๑๖  
ครูมัธยมศึกษา ๑๒  
บุคลากรสนับสนุน  ๑๐  
อ่ืนๆ โปรดระบุ.............  -  
๑.๓ จำนวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๖  
ห้องเรียนประถมศึกษา ๑๓  
ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๕  
ห้องปฏิบัติการ ๔  
ห้องพยาบาล ๑  
ห้องสมุด ๑  

       ๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ๑๕  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๒๒  

จำนวนครูครบชั้น      ครบชั้น    
  ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น...... 

 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๓๑  



๒ 

 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๖  

จำนวนครู ครบชั้น      ครบชั้น    
  ไม่ครบชัน้  ในระดับชั้น...... 

 

๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๓๐  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง ๑ : ๒๖  

จำนวนครู ครบชั้น      ครบชั้น    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๔ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   

อนุบาลปีที่ ๓ ๑๐๐  

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๑๐๐  
๒.๕ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

การศึกษาปฐมวัย -  

ระดับประถมศึกษา -  

ระดับมัธยมศึกษา -  

 
 
 
 

  



๓ 

 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

 
การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   

ให้ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 
 

การศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น  ส่งเสริมคุณธรรมเด็ก     

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

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

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรบันทึกข้อมูลลงใน SAR อย่างชัดเจน โดยระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็ก เช่น เด็กร้อยละ ๘๐ 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระบุวิธีจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ เช่น จัดโครงการสีเทียน 
กิจกรรมห้องสมุดนิทาน กิจกรรมค่ายคุณธรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น แสดงผลพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของเด็กในรูปแบบตัวเลข ค่าร้อยละ ตาราง กราฟ แผนภาพ หรือความเรียง เช่น จากการดำเนินการโครงการ
อาหารกลางวันและกิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง พบว่า เด็กทุกคนมีน้ำหนัก ส่วนสูง อยู่ในระดับยอดเยี่ยม นำผล
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก เช่น พัฒนาการของเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการ 
Cooking ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในทุกสัปดาห์ จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่ม จุลสาร แผ่นพับ สมุดรายงาน ฯลฯ 

 



๔ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น  พัฒนาด้วยระบบโคชชิ่ง  
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

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

✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรบันทึกข้อมูลลงใน SAR อย่างชัดเจนโดนระบุข้อมูลเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการหรือกิจกรรม  หลักสูตรของสถานศึกษา แสดง
วิธีดำเนินการตามโครงการกิจกรรมหรืองาน และวิธีการประเมินผล ตลอดถึงผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร นำผล
การดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ว่าเป็นไปตามแผน หรือไม่ ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
เช่น สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยจัดให้มีอัตราส่วนครูต่อเด็กเป็นไปตามเกณฑ์ เป็นต้น  ระบุ   
กลยุทธ์การกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การนำผลจากการประเมินภายในของปีที่ผ่าน
มา หรือผลการประเมินคุณภาพภายนอก หรือผลจากการชี้แนะในการกำกับ ติดตามจากบุคคลหรือหน่วยงาน           
ที่ เกี่ยวข้องมาใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การจัดทำและส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                    
ให้หน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา โดยการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และเอกสาร ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

จุดเน้น  พัฒนาคุณธรรมเด็กตามที่สถานศึกษากำหนด 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบทุก
หน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ✓   ดี (๕ ข้อ) ✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ใน

การจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็น
ระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครู
อย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลใน SAR อย่างชัดเจน โดยระบุ เป้าหมายการพัฒนาเด็ก แผนการ                        
จัดประสบการณ์ สื่อ เครื่องมือประเมินผล  ขั้นตอนการจัดประสบการณ์โดยมีสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการกิจกรรม แสดงขั้นตอนการใช้เครื่องมือ วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมและ
หลากหลาย เช่น ถามตอบ ให้ปฏิบัติกิจกรรม การแสดงออกรายบุคคลรายกลุ่ม แสดงข้อมูลเชิงพัฒนาการ
รายบุคคล  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำผลประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก               
วิธีนำผลประเมินไปพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพสูงขึ้น การนำผลประเมินมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้น                
เพ่ือนำมาวางแผนพัฒนาเด็กและดำเนินการตามแผน เช่น ครูนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา 
นำมาปรับปรุงสื่อและการจัดประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่หลายหลาย โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
จัดทำรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้าน นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน    
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามวิธีดำเนินงานโดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์  ไลน์กลุ่ม จุลสาร สมุดรายงาน ฯลฯ 
 

 

 
 
 
 
 



๖ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น  คุณภาพผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

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

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลใน SAR อย่างชัดเจน โดยระบุเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แสดงวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ข้อมูลการ
จัดการเรียนรู้เน้นบูรณาการ การเรียนรู้จากฐานปัญหา Problem based learning การเรียนรู้แบบโครงงาน 
Project based learning แบบ Active learning แบบ โคชชิ่ง Coaching กิจกรรม การจัดค่าย การระดมสมอง 
แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน ฯลฯ วิธีการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้ การประเมินผล
โครงการกำหนดจุดประสงค์ วิธีการที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัดผลและวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน การนำผล
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนไปพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น โดยแสดงขั้นตอนและผลลัพธ์ในรูปแบบตัวเลข 
ค่าร้อยละ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบผลของการดำเนินงานต่างๆ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ให้เห็นพัฒนาการที่สูงขึ้น         
การรายงานผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด โดย เว็บไซต ์ไลน์กลุ่ม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น  พัฒนาด้วยกระบวนการโคชชิ่ง      
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

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

✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมให้ชัดเจน ในด้านการบริหารที่เป็นระบบ การมีส่วนร่วม                           
ในการบริหาร การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพ โครงการหรือ
กิจกรรม ตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา กำหนดวิธีดำเนินงาน การกำกับ
ติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การประเมินผลการดำเนินงาน การประเมินหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี เช่น ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผน หรือสูงกว่า
แผน หรือต่ำกว่าแผน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา วิธีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา การรายงานผลตามแผนการดำเนินงาน เช่น สรุปการประชุมร่วมกับชุมชน การเข้าไป
ร่วมกิจกรรมในชุมชน การรับบริจาค หรือการรับสนับสนุนจากชุมชน หรือองค์กรหน่วยงานอ่ืนๆ การนำเสนอต่อ             
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อต้นสังกัด ชุมชนผู้ปกครอง เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
โดยการแจ้งในที่ประชุม การลงในเว็บไซต์ที่มีสร้างคอลัมพ์ หรือกำหนดหัวข้อขึ้นมาโดยเฉพาะ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเน้น  ยึดบริบทท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

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

✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลง SAR เพ่ิมเติมในด้านการส่งเสริมให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้รายปีครบ             
ทุกรายวิชา การจัดทำบันทึกผลหลังสอน มีเครื่องมือวัดและประเมินผลและการนำมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิ
การศึกษา ตรงตามสายงานการสอน ระบุภาระงานสอนเต็มเวลาของครู ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้                  
อย่างเป็นระบบ ใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมหลากหลาย  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติได้จริง การกำหนดให้ผู้เรียน
ศึกษาข้อมูลและทำรายงาน โดยกำหนดให้ผู้เรียนค้นคว้าจากระบบออนไลน์ หรือการนำเสนอผลงานของผู้เรียน     
ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น การประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินคุณภาพสื่อ               
การเรียนการสอน สรุปผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค นำเสนอขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม PLC 
ของครู การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ รายงานผลการประเมินตนเอง           
ต่อต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนผู้เกี่ยวข้อง ทางระบบออนไลน์ เอกสาร ฯลฯ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
สถานศึกษาได้ดำเนินงานทุกด้าน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งการ

นำเสนอข้อมูลในรายงานผลการประเมินตนเองใน SAR ครั้งต่อไป ควรชัดเจนครบถ้วน เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ผู้สนใจ เมื่ออ่านแล้วได้ทราบถึงบริบทด้านต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น แสดงวิธีการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยในแบบที่สถานศึกษากำหนด ร่องรอยหลักฐานเครื่องมือการประเมินผลและผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยแยกรายละเอียดเป็นแต่ละระดับ คือ  ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  แบ่งเป็น
ช่วงชั้น (ช่วงชั้นที่ ๑ ป.๑-ป.๓ ช่วงชั้นที่ ๒ ป.๔-ป.๖ ช่วงชั้นที่ ๓ ม.๑-ม.๓ ช่วงชั้นที่ ๔ ม.๔-ม.๖) หรือตรงตาม
ประเภทที่เปิดสอน ระบุข้อมูลหรือตัวเลขที่อยู่ในตอนที่๑ (ช่องที่ – ไว้) ให้ครบถ้วน เช่น ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรครู
ประถมศึกษา ครูมัธยมศึกษา อัตราส่วนห้องต่อเด็ก จำนวนครูครบชั้น/ไม่ครบชั้น หรือข้อมูลอ่ืนๆ  ที่จำเป็นของ
สถานศึกษา และพัฒนารูปแบบการรายงานหรือการนำเสนอต่อสาธารณะของ SAR เข้าสู่ช่องทางหรือลิงค์ที่สามารถ
เชื่อมโยงให้บุคคลทั่วไป เข้าถึงร่องรอยข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ได ้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

คำรับรอง 

 

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบน
ฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ – นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน 

 
นายธนเสฏฐ์ อรรคชัยรัชต ์

 
 

 

กรรมการ 

 
นายสวาท  ไชยราช 

 
 

 

กรรมการและเลขานุการ นายสุเทียบ แพงโพนทอง 
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