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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)

ตอนที่ ๑
สรุปขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

(ขอมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ประเภท
๑.๑ ขอมูลผูเรียน
จํานวนเด็ก
จํานวนผูเรียน
๑.๒ ขอมูลบุคลากร
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูปฐมวัย
ครูประถมศึกษา
บุคลากรสนับสนุน
อื่นๆ
๑.๓ จํานวนหอง
หองเรียนปฐมวัย
หองเรียนประถมศึกษา
หองปฏิบัติการ
หองพยาบาล
อื่นๆ

จํานวน

หมายเหตุ

๔๘๘
๑,๐๗๓
๑
๒๔
๔๙
๑
๑๖
๓๑
-

๑

๒. สรุปขอมูลสําคัญของสถานศึกษา
ประเภท
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย
อัตราสวน ครู ตอ เด็ก
อัตราสวน หอง ตอ เด็ก
จํานวนครูครบชั้น
๒.๒ ระดับประถมศึกษา
อัตราสวน ครู ตอ ผูเรียน
อัตราสวน หอง ตอ ผูเรียน
จํานวนครู ครบชั้น
๒.๓ รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
อนุบาลปที่ ๓
ประถมศึกษาปที่ ๖
๒.๔ จํานวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง
ในปการศึกษาที่ประเมิน
การศึกษาปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา

จํานวน

หมายเหตุ

๑ : ๒๑
๑ : ๓๑
 ครบชัน้
 ไมครบชัน้ ในระดับชัน้ ......

๑ : ๒๒
๑ : ๓๕
 ครบชัน้
 ไมครบชัน้ ในระดับชัน้ ......

-

-

๒

ตอนที่ ๒
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และขอเสนอแนะ
การพิจารณา ใหทําเครื่องหมาย  หนาขอที่พบขอมูลใน SAR
ใหทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ไมพบขอมูลใน SAR
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
จุดเนน ผูเรียนมีวินัย ใสใจความสะอาด ปราศจากเด็กอานหนังสือไมได
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย

๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ

ตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

๔. มีการนําผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย
๕. มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยตอผูที่

เกี่ยวของ

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ)
o พอใช (๔ ขอ)
 ดี (๕ ขอ)

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุขอมูลลงในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งตอไปใหมีความสมบูรณและสะทอน
ผลการดําเนินงานใหผูอานเห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในดานผลการประเมินจุดเนนตามอัตลักษณดานเด็ก คื อ
“ผูเรียนมีวินัย ใสใจความสะอาด ปราศจากเด็กอานหนังสือไมได” ไวในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหชัดเจน
สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับจุดเนน กําหนดโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินงานตามอัตลักษณ
เชน โครงการสงเสริมประชาธิป ไตย โครงการหองสมุดมีชีวิต โครงการโลกวิช าการ โครงการวันสําคัญ โครงการ
แขงขันกีฬาภายในโรงเรียน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู โครงการปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ และโครงการออมทรัพยวิถีไทย ควรเขียนโดยสรุปถึงการดําเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อใหเห็นภาพ
กระบวนการพัฒ นาวาแตละโครงการมีวัตถุประสงค / ตัวชี้วัดความสําเร็จ มีการวางแผน การดําเนินงาน มีการ
ประเมินผล และนําผลมาสูการพัฒนาที่บรรลุเปาหมายอยางไร พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่บงบอกถึงการปฏิบัติงานให
เห็นภาพ เชน สรุปโครงการในรูปแบบตารางหรือกราฟ ภาพถายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และภาพความสําเร็จ
รวมทั้งนําเสนอผลการประเมินคุณภาพเด็กปฐมวัยตอผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครอง และคณะกรรมการ
๓

บริหารโรงเรียน ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของการประชุมผูปกครอง การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การ
ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน เอกสารหรือแผนพับ และการเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความ
คิดเห็น การใหขอเสนอแนะในการพัฒ นาเด็กรวมกัน เพื่อนําไปรวมกัน แกไขพฤติกรรมหรือคุณ ลักษณะที่ไม พึง
ประสงค และสงเสริมคุณลักษณะหรือความสามารถของเด็กใหมีพัฒนาการสมวัยยิ่งขึ้น

๔

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเนน ชุมชนและทองถิ่นมีสว นรวมในการบริหารจัดการศึกษา
ผลการพิจารณา






ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. มีการวางแผนการดําเนินการในแตละปการศึกษา
o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ)
o พอใช (๔ ขอ)
๒. มีการนําแผนการดําเนินการไปใชดําเนินการ
 ดี (๕ ขอ)
๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน
๔. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในป
การศึกษาตอไป
๕. มีการนําเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผูมีสวน
ไดสวนเสียไดรับทราบ

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุขอมูลในรายงานประเมินตนเองในครั้งตอไปใหมีความชัดเจนในดานผลการประเมิน
จุดเนนตามวิสัยทัศน ไดแก “ชุมชนและทองถิ่นมีสว นรวมในการบริหารจัดการศึกษา” ไวในรายงานการประเมิน
ตนเองใหชัดเจน สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับจุดเนน กําหนดโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินงาน
ตามวิสัยทัศน คือ โครงการสืบสานประเพณีไทย มีกิจกรรมวันเขาพรรษา กิจกรรมวันออกพรรษา กิจกรรมลอย
กระทง โครงการวันสําคัญ มีกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมไหวครู โครงการแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น มี
กิ จกรรมหนูนอ ยรักผักสวนครัว แตถึงอยา งไรก็ตามในรายงานการประเมินตนเอง ยังมีโครงการที่ ยังไมได ระบุ
กิจกรรม คือ โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โครงการสาน
สัมพันธครูผูปกครองและนักเรียน โครงการสํารวจภูมิปญญทองถิ่น มีการประเมินผลสําเร็จของโครงการไว ดังนั้น
สถานศึกษาจึงควรนําเสนอขอมูลกิจกรรมของโครงการดังกลาวเหลานี้วามีความสอดคลองกับการพัฒนา และมี
ผลสําเร็จอยางไร โดยสถานศึกษาควรระบุกิจกรรมของโครงการใหชัดเจนเพื่อเปนการยืนยันวามีความสอดคลองตอ
การพัฒนา ควรมีการประเมินผลโครงการและกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยใหชุมชน ทองถิ่น และผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนรวมในการประเมิน เพื่อใหทราบจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และนําผลการประเมินนั้นมาพัฒนาใหยั่งยืน สงผลตอ
คุณภาพของสถานศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนตอไป

๕

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จุดเนน จัดการศึกษาและจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูรายปครบทุก

หนวยการเรียนรู ทุกชั้นป
๒. ครูทุกคนมีการนําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูไปใชใน

การจัดประสบการณโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณอยางเปน

ระบบ
๔. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณของครู

อยางเปนระบบ
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดประสบการณ

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ)
o พอใช (๔ ขอ)
 ดี (๕ ขอ)

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุขอมูลที่ดําเนินการในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งตอไปใหชัดเจน เพื่อใหผูอาน
ไดเขาใจรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินงานในแผนปฏิบัติการประจําปเกี่ยวกับการพัฒนาครู เชน
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูครูปฐมวัย โครงการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาบุคลากรครู
ระดับปฐมวัย โครงการวิจัยในชั้นเรียน และโครงการอบรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน กิจกรรมสงเสริมพัฒนาบุคลากร
กิจกรรม PLC การแลกเปลี่ยนวิธีสอนและการแกปญหา การทํางานวิจัยในเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพดาน
การจัดกิจกรรมและการจัดประสบการณการเรียนรู มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู การจัดกิจกรรม
PLC ระหวางครูกับครูในสถานศึกษา หรือกับสถานศึกษาอื่นที่ใกลเคียง การนิเทศการสอนระหวางเพื่อนครู รวมทั้ง
ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดประสบการณเรียนรูอยางตอเนื่อง จากผูบริหารสถานศึกษา ตนสังกัด เปนตน
และการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง การวางแผนพั ฒ นาให มี คุ ณ ภาพสู งขึ้ น เพื่ อ ให ผู อ า นได ท ราบว า
สถานศึกษามีการดําเนินงานที่เปนระบบและตอเนื่อง

๖

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
จุดเนน ผูเรียนในแตละระดับมีคุณธรรม จริธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร ใฝเรียนรู สามารถ
คิดวิเคราะหแกปญหาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของผูเรียน

๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางเปนระบบตาม

เปาหมายการพัฒนาผูเรียน
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามเปาหมายการพัฒนาผูเรียน

๔. มีการนําผลประเมินคุณภาพของผูเรียนมาพัฒนาผูเรียนดาน

ผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้น
๕. มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนตอผูที่

เกี่ยวของ

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ)
o พอใช (๔ ขอ)
 ดี (๕ ขอ)

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรกําหนดเกณฑคาเปาหมายคุณภาพของผูเรียนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน รอยละ ๘๐
- ๘๙.๙๙ ระดับคุณภาพดีเลิศ ควรระบุวิธีการพัฒ นาผูเรีย นใหมี คุณ ภาพการเรีย นรูในแตล ะประเด็นตัว ชี้ วัดใน
มาตรฐาน และวิธีการประเมินหรือขอมูลที่แสดงถึงผลการพัฒนาผูเรียนตามเปาหมาย เพื่อสะทอนผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาอยางเปนระบบวงจรคุณภาพ PDCA อยางชัดเจน รวมถึงวิธีการนําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการใหสูงขึ้น และนําเสนอผลการประเมินคุณภาพผูเรียนตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เชน การจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ ปการศึกษาละ ๑-๒ ครั้ง การสรุปรายงานการประเมินตนเองเพื่อ
จัดสงใหหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา การเผยแพรผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในเว็ปไซตหรือในไลนกลุม
เปนตน เพื่อยืนยันรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานใหชัดเจนขึ้น

๗

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเนน ชุมชนและทองถิ่นมีสว นรวมในการบริหารจัดการศึกษา
ผลการ
ตัวชี้วัด
พิจารณา
๑. มีการวางแผนการดําเนินการในแตละปการศึกษา

๒. มีการนําแผนการดําเนินการไปใชดําเนินการ

๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน

๔. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในป

การศึกษาตอไป
๕. มีการนําเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผูมีสวน

ไดสวนเสียไดรับทราบ

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ)
o พอใช (๔ ขอ)
 ดี (๕ ขอ)

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุขอมูลในรายงานประเมินตนเองในครั้งตอไปใหมีความชัดเจนในดานผลการประเมิน
จุดเนนตามวิสัยทัศน ไดแก “ชุมชนและทองถิ่นมีสว นรวมในการบริหารจัดการศึกษา” ไวในรายงานการประเมิน
ตนเองใหชัดเจน สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับจุดเนน กําหนดโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินงาน
ตามวิสัยทัศน คือ โครงการวันสําคัญ มีกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมวันไหวครู โครงการสืบสานประเพณีไทย มี
กิจกรรมวันเขาพรรษา กิจกรรมวันออกพรรษา กิจกรรมลอยกระทง แตถึงอยางไรก็ตามในรายงานการประเมิน
ตนเอง ยังมีโครงการที่ยังไมไดระบุกิจกรรม คือ โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายใน โครงการจัดประสบการณ ห ลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และโครงการสํารวจภูมิป ญ
 ญาทองถิ่น มี การ
ประเมินผลสําเร็จของโครงการไว ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรนําเสนอขอมูลกิจกรรมของโครงการดังกลาววามีความ
สอดคลองกับการพัฒนาและมีผลสําเร็จอยางไร โดยระบุกิจกรรมของโครงการใหชัดเจนเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการยืนยัน
วามีความสอดคลองกับการพัฒนาตามจุดเนน มีการประเมินผลโครงการและกิจกรรมเหลานี้อยางตอเนื่อง โดยให
ชุมชน ทองถิ่น และผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมิน เพื่อใหทราบจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และนําผลการ
ประเมินนั้นมาพัฒนาใหยั่งยืน สงผลตอคุณภาพของสถานศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนตอไป

๘

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จุดเนน จัดการศึกษาและจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูค รบทุกรายวิชา ทุกชั้นป o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ)

๒. ครูทุกคนมีการนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการ o พอใช (๔ ขอ)

เรี ย นการสอนโดยใช สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและแหล ง  ดี (๕ ขอ)
เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
๓. มีการตรวจสอบและประเมิน ผลการจัดการเรียนการสอน

อยางเปนระบบ
๔. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ของครูอยางเปนระบบ
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึ ก ษาควรระบุ ข อ ความที่ ชัด เจนใน SAR เช น ครูจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรีย นรู ครบทุ ก รายวิ ช า
ที่รับผิดชอบ ทุกชั้นป มีการประชุมวางแผนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ
วงจรคุณภาพ PDCA ใชเครื่องมือการวัดผลที่เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา แสดงขั้นตอนการใชเครื่องมือ วิธีการวัด
และประเมินผลผูเรียนทีส่ อดคลองกับตัวชี้วัดของแผนการจัดการเรียนรู ประเมินผูเรียนตามเกณฑที่กําหนดไว แสดง
ขอมู ลหรือผลงานของผูเรียนที่เกิดจากการเรียนรู หรือแสดงขอความเชื่อ มโยงจากผลการประเมินในมาตรฐาน
คุณภาพของผูเรียน เพื่อวิเคราะหผลการประเมินหาแนวทางพัฒนาผูเรียนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูของครู
และควรมีวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนครู โดยการจัดกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนในกลุม
วิ ช าในสถานศึ ก ษาหรื อ ในกลุ ม เครื อ ข า ยของสถานศึ ก ษา เป น ต น เพื่ อ ยื น ยั น รายงานการประเมิ น ตนเอง
ตามมาตรฐานใหชัดเจนขึ้น
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
สถานศึกษาควรนําเสนอขอมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยตรวจสอบหัวขอหรือรายการที่ตอง
นําเสนอตามคูมือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยการระบุขอมูลโครงสราง
การบริ ห ารของสถานศึ ก ษา ข อ มู ล การดํ า เนิ น งานที่ เ ป น แบบอย า งที่ ดี (Best Practice) หรื อ นวั ต กรรม
(Innovation) จุดเนนที่สถานศึกษากําหนดในแตละมาตรฐาน การระบุขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา เชน จํานวน
วันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริงในปการศึกษาที่รายงาน ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ขอมูลผลการประเมินยอนหลัง ๓ ป และควรเพิ่มเติมขอมูลในภาคผนวก เกี่ยวกับรองรอยหลักฐานของการ
๙

ปฏิบัติงาน เชน การจัดทําลิงกที่เชื่อมโยงกับฐานขอมูลของการสรุปการปฏิบัติงานแตละโครงการที่นํามาอางอิงใน
แตละมาตรฐาน การจัดทําเว็บไซตหรือเฟซบุคของสถานศึกษา รวมถึงการระบุความชัดเจนวาไดเผยแพรรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ใหผูที่เกี่ยวของ ทั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด หรือชุมชนใหไดรับ
ทราบผลการดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง จะทํ า ให ร ายงานการประเมิ น ตนเองมี ค วามสมบู ร ณ ขึ้ น และเป น ฐานข อ มู ล ของ
สถานศึกษาอยางแทจริง

๑๐

คํารับรอง
คณะผูประเมินขอรับรองวาไดทําการประเมิน SAR ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงาน
รับ รองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมิน คุณ ภาพภายนอก
บนฐานความโปรงใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผูประเมิน ดังนี้
ตําแหนง

ชื่อ - นามสกุล

ประธาน

นางจินดามณี เลิศมโนกุล

กรรมการ

นางวันเพ็ญ พัฒโนทัย

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวปาจรีย แสงเนตร

ลายมือชื่อ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑

การลงนามรับรอง
สถานศึกษาไดตรวจสอบ (ราง) รายงานการประเมินคุณ ภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต
สถานการณ COVID – 19 ของคณะผูประเมินเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลการพิจารณา
ดังนี้
 เห็นชอบ (ราง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใตส ถานการณ
COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่คณะผูประเมินเสนอ
 เห็ น ชอบ (ราง) รายงานการประเมิ นคุณ ภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใตส ถานการณ
COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่คณะผูประเมินเสนอ และขอใหคณะผูประเมิน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

ลงนาม
(นายธีรวัติ ขันกสิกรรม)
ผูมีอํานาจลงนาม
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัชรสหศึกษา
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒

