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๑ 
 

ตอนที่ ๑  

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จ ำนวนผู้เรียน  ๑๐๑  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ๒  
ครูประถมศึกษำ  ๑๔  
ครูมัธยมศึกษำ ๑  
บุคลำกรสนับสนุน  ๑๑  
อ่ืนๆ โปรดระบุ.............  -  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนประถมศึกษำ ๑๔  
ห้องพยำบำล ๑  
ห้องดนตรีบ ำบัด ๑  
ห้องกำยภำพบ ำบัด ๑  
ห้องธำรำบ ำบัด ๑  
ห้องสวนพฤกษศำสตร์ ๑  
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ๑  
ห้องพระพุทธศำสนำ ๑  

 

 

๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ประถมศึกษา   
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๗  
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๗  

จ ำนวนครู ครบชั้น     ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้   

 

ระดับมัธยมศึกษำ   
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : .๓  
อัตรำส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : .๓  



 

๒ 
 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 

จ ำนวนครู ครบชั้น     ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้   

 

๒.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๑๐๐  
๒.๓ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

ระดับประถมศึกษำ ๒๐๐  
ระดับมัธยมศึกษำ ๒๐๐  

 
๓. ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (โปรดท าเครื่องหมาย  หน้าข้อท่ีพบ)  

ระดับประถมศึกษา (ถ้ำมี) 
๑. อำหำรกลำงวัน (ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน  ๙๐ บำท/คน/วัน)  

      ๑.๑ ครบห้ำหมู่ 
    ๑.๒ เพียงพอต่อจ ำนวนผู้เรียน 

     ๑.๓ สะอำดปลอดภัยไม่ใส่ผงชูรส 
     ๑.๔ มีช้อนส้อมให้กับผู้เรียนครบทุกคนทุกครั้ง 

      ๑.๕ ผู้ประกอบอำหำร (แม่ครัว ผู้ช่วย) ระวังเรื่องควำมสะอำด (สวมหมวก ผ้ำกันเปื้อน 
   ระหว่ำงประกอบอำหำร และแจกอำหำร)  

     ๑.๖ บริเวณห้องครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ มีควำมสะอำด 
     ๑.๗ บริเวณรับประทำนอำหำรส ำหรับผู้เรียนเพียงพอ สะอำด ปลอดภัย 
  
 ๒. ห้องสุขำ อ่ำงล้ำงมือ ล้ำงหน้ำ แปรงฟัน ส ำหรับผู้เรียน 
       ๒.๑ ขนำดเหมำะสม 
       ๒.๒ เพียงพอ 
       ๒.๓ สะอำด 
       ๒.๔ มีควำมปลอดภัย 
       ๒.๕ มีผู้ดูแลและท ำควำมสะอำด 
 ๓. บริเวณสนำมเด็กเล่น 
       ๓.๑ ปลอดภัย  
       ๓.๒ ร่มรื่น สะอำด 
       ๓.๓ มีเครื่องเล่นที่เสริมพัฒนำกำร 
       ๓.๔ มีผู้ดูแลตลอดเวลำ 
 
 ๔. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
     ๔.๑ มีสื่อกำรสอนที่เหมำะสมกับวัย 
  
 



 

๓ 
 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำยสำมัญ)..............-.......... 
  ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ศึกษำต่อสำยอำชีพ......................-.................................................. 
  ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ไม่ศึกษำต่อ...................................-................................................. 

มีครูครบทุกรำยวิชำ (ครบ  ไม่ครบ)  
  
 

  



 

๔ 
 

ตอนที่ ๒ 

สรุปผลประเมินการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
และข้อเสนอแนะ 

 
การพิจารณา  ให้ท ำเครื่องหมำย √ ในช่องผลกำรพิจำรณำที่พบข้อมูล หลักฐำนเชิงประจักษ์   

ให้ท ำเครื่องหมำย X ในช่องผลกำรพิจำรณำที่ไม่พบข้อมูล หลักฐำนเชิงประจักษ์   
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

ได้ผลประเมินระดับ ดี      
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

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

 ๒. มีกำรระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ๔. มีกำรน ำผลประเมินคุณภำพของผู้เรียนมำพัฒนำผู้เรียน
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐำนหรือข้อมูลแสดงผลกำรพัฒนำที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีกำรศึกษำ และ 
• มีแนวทำงรักษำผลหรือกำรพัฒนำที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐำนแสดงผลกำรพัฒนำที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีกำรศึกษำ และ 
• มีแนวทำงรักษำผลหรือกำรพัฒนำที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำสถำนศึกษำมี แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

  



 

๕ 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 
 สถำนศึกษำมีหลักฐำนครบถ้วนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมจุดเน้นที่ก ำหนดไว้ คือ 
กำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล แสดงให้เห็นว่ำสถำนศึกษำมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่มุ่งพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีร่องรอยกำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนผลไว้อย่ำงชัดเจน มีกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ เช่น โครงกำรวันส ำคัญ โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียน กิจกรรมนักอ่ำนรุ่นจิ๋ว ชุมนุมคณิตคิดเร็ว โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น โดย
มุ่งเน้นกำรใช้สื่อที่ครูผลิตเอง และสื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น ประกอบกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนในทุกระดับชั้น และมีกำรจัดท ำสื่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือลดข้อจ ำกัดในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน
ของผู้เรียน ได้แก่ Universal cuff ในกำรช่วยหยิบจับช้อน ส้อม เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถรับประทำนอำหำรได้ด้วย
ตนเองอย่ำงอิสระ (Independent) มีห้องปฏิบัติกำรพิเศษที่ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เช่น ห้องดนตรี ห้องศิลปะ ห้องกำยบ ำบัด ห้องธำรำบ ำบัด 
เป็นต้น มีกำรน ำนักเรียนศึกษำแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เช่น สวนเกษตรพอเพียง               
สวนแคคตัส P2K สวนสัตว์เปิดเขำเขียว หำดนำงร ำ สวนนงนุช เป็นต้น ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
พบว่ำ ผู้เรียนมีพัฒนำกำรตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลอย่ำงต่อเนื่องตลอด ๓ ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
ดังนั้น สถำนศึกษำจึงควรวำงแผนพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพที่สูงขึ้น เช่น กำรมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตอิสระ โดย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมก ำหนด โครงกำร/กิจกรรม หรือวำงรูปแบบในกำรพัฒนำ
ทักษะหรือควำมสำมำรถของผู้เรียนให้สูงขึ้นจนสำมำรถเป็นต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ให้กับ
ผู้เรียนคนอื่นได้มีแรงบันดำลใจที่จะพัฒนำตนเองให้ประสบควำมส ำเร็จตำมที่คำดหวัง  
  



 

๖ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

ได้ผลประเมินระดับ ดี 
    ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ  o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
  ดี  (๕ ข้อ) 
   

 ๒. มีกำรน ำแผนกำรด ำเนินกำรไปใช้ด ำเนินกำร 

 ๓. มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขในปี

กำรศึกษำต่อไป 

 ๕. มีกำรน ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐำนหรือข้อมูลแสดงผลกำรพัฒนำที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีกำรศึกษำ และ 
• มีแนวทำงรักษำผลหรือกำรพัฒนำที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐำนแสดงผลกำรพัฒนำที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีกำรศึกษำ และ 
• มีแนวทำงรักษำผลหรือกำรพัฒนำที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำสถำนศึกษำมี แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 

สถำนศึกษำมีหลักฐำนแสดงผลกำรพัฒนำที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีกำรศึกษำ มีแนวทำงรักษำผลหรือกำรพัฒนำ
ที่สูงขึ้น และมีหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำสถำนศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ ร่องรอยหลักฐำนต่ำง ๆ 
รวมถึงจำกกำรสัมภำษณ์ ตัวแทนผู้ปกครอง สัมภำษณ์ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้บริหำร  
รวมถึงได้เยี่ยมแบบออนไลน์ เช่น ห้องฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ห้องกำยภำพบ ำบัด โรงอำหำร สนำมเด็กเล่น เป็นต้น 
พบว่ำ สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงครบถ้วน และได้ด ำเนินงำนที่มุ่งพัฒนำคุณภำพของกำร
บริหำรและจัดกำรแบบมีส่วนร่วม โดยมีหลักกำรบริหำรโรงเรียนเป็นฐำน (School Based Management : SBM) 
ที่มีกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่กำรบริหำรงำน ๕ กลุ่มงำน คือ กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน              
กลุ่มบริหำรทั่วไป กลุ่มบริหำรงำนบุคคล และกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรตัดสินใจและร่วมจัดกำรศึกษำ มีกำรน ำข้อเสนอแนะ จำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรประชุมต่ำง ๆ จำกข้อมูลสำรสนเทศ รำยงำนกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม และ
ประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมมำปรับปรุง แก้ไข กำรด ำเนินงำนในปี กำรศึกษำต่อไป มีร่องรอยหลักฐำน               
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเห็นเป็นรูปธรรม ๓ ปีกำรศึกษำ และเพ่ือกำรพัฒนำ
คุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรให้สูงขึ้น ควรจัดท ำระบบสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้



 

๗ 
 

ผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้นในกำรพัฒนำนักเรียนให้เต็มศักยภำพ  รวมไปถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 

 
 

 

 

  



 

๘ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

จุดเน้น การจัดการศึกษาควบคู่กับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ได้ผลประเมินระดับ ดี     
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

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

   ดี  (๕ ข้อ) 
  

 ๒. ครูทุกคนมีกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 ๓. มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงเป็นระบบ 

 ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครูอย่ำงเป็นระบบ 

 ๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

   
 
ได้ผลประเมินระดับ ดีมาก  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐำนหรือข้อมูลแสดงผลกำรพัฒนำที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีกำรศึกษำ และ 
• มีแนวทำงรักษำผลหรือกำรพัฒนำที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐำนแสดงผลกำรพัฒนำที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีกำรศึกษำ และ 
• มีแนวทำงรักษำผลหรือกำรพัฒนำที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำสถำนศึกษำมี แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงขึ้น 
 สถำนศึกษำมีหลักฐำนครบถ้วนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด โดยก ำหนดจุดเน้นคือ กำรจัดกำรศึกษำควบคู่กับกำร
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมจุดเน้นที่ก ำหนด มีร่องรอยหลักฐำนกำรด ำเนินงำนจำกแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคลร่วมกันของครู นักวิชำชีพ ผู้ปกครอง ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ปกครอง ครู และกำรเยี่ยม
ชมทำงไลน์ที่แสดงให้เห็นห้องต่ำง ๆ ที่มีสื่อกำรสอน และอุปกรณ์ เครื่องช่วยส ำหรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ครูเน้น
กำรสอนโดยใช้เทคนิค ๓ R (Routine Repeat Relax)  จัดให้มีมุมสื่อ มุมรักกำรอ่ำนที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำง
อิสระ รวมทั้งจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน สถำนศึกษำจัดให้มี
โครงกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนซึ่งผลกำรประเมินโครงกำรด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ กำรใช้สื่อ กำรจัด
บรรยำกำศและบริหำรชั้นเรียน กำรประเมินผลผู้เรียน ในภำพรวมมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง ๓ ปี สถำนศึกษำมี
โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยควบคู่กับกำรปฏิบัติงำนซึ่งพบว่ำครูท ำวิจัยในชั้นเรียนปีกำรศึกษำละ ๑ เรื่อง อย่ำง
ต่อเนื่อง ๓ ปีกำรศึกษำ จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำร



 

๙ 
 

สอนของครู ดังนั้น สถำนศึกษำจึงควรใช้กระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียนและชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในกำรจัดท ำ
ต้นแบบหรือนวัตกรรมกำรสอนควบคู่กับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ โดยก ำหนดเป้ำหมำยแต่ละปีอย่ำงชัดเจนเป็น
รูปธรรม  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

สถำนศึกษำเริ่มด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม
ต่ำงๆ ตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ อย่ำงไรก็ตำม หำกสถำนศึกษำก ำหนดค่ำเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัดในโครงกำร/
กิจกรรมทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำในระดับสูงในทุกโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  มี
กำรถอดบทเรียนในส่วนของกิจกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จทั้งในด้ำนผู้เรียน  ครู และกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)  หรือร่วมกันพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) ที่ใช้
พัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหว หรือ
สุขภำพ และผู้เรียนพิกำรซ้อน เป็นต้น จะท ำให้สถำนศึกษำพัฒนำในระดับที่สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๑๐ 
 

ค ารับรอง 

 

 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่ำได้ท ำกำรประเมินผลกำรตรวจเยี่ยมผ่ำนทำงระบบวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) ซึ่งตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกบนฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรมทุกประกำร ลงนำมโดย  
คณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธำน ผศ. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส  

กรรมกำร นำงเงำแข เดือดขุนทด  

กรรมกำรและเลขำนุกำร นำงพัชรีวรรณ พรมกุล  

 

 

วันที่ ๑๗ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


