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รายงานการประเมนิคุณภาพภายนอก  : ผลการตรวจเยีย่ม  
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ด้านการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 

รหัสสถานศึกษา ๑๓๔๕๐๑๖๑๐๑ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) 

 
 

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๐ ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
รหัสไปรษณีย์ ๔๕๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๔๓๕๑-๑๒๘๙ โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๓๐๓๙ 

Website : www.retc.ac.th 
 
 
 
 
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)   
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ตอนที่ ๑  

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
(ข้อมูล ณ วันที่ ..๒๐.. เดือน...สิงหาคม... พ.ศ..๒๕๖๔....) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน  หมายเหต ุ
๑.๑ จำนวนคนทั้งหมด   

ผู้เรียน   
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๑๘  
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒๐๔๐  
    - ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น -  

รวม ๔๕๕๘  
๑.๒ จำนวนผูส้ำเร็จการศึกษา   

    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๕๖๒  
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๘๗๔  
    - ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น -  

รวม ๑๔๓๖  
ผู้บริหารสถานศึกษา    
    - ผู้บริหาร / ผู้รับใบอนญุาตผู้จัดการ / 

ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
๕  

ผู้สอน   
     - ครูประจำ / ข้าราชการ / ครูเอกชนทีไ่ด้รับการ

บรรจุ / ผู้ที่ไดร้ับการรับรอง 
๗๗  

     - ข้าราชการพลเรือน ๐  
     - พนักงานราชการ ๘  
     - ครอูัตราจ้าง (ที่ทำสัญญาไม่น้อยกว่า 9 เดือน) -  
     - ครูพิเศษสอน ๗๗  

รวม 
๑๖๗ 

 
 

บุคลากรสายสนับสนุน   

     - เจ้าหน้าที่ ๓๕  

     - ลูกจ้างประจำ ๖  

     - ลูกจ้างช่ัวคราว ๒๐  

รวม ๖๑  
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ประเภท จำนวน  หมายเหต ุ
๑.๓ จำนวนห้อง   

- อาคารเรียน ๑๑  
- อาคารปฏิบัติการ ๒  
- อาคารวิทยบริการ ๑  

- อาคารอเนกประสงค ์ ๒  

- ห้องพยาบาล ๑๐  
รวม ๒๖  

 
๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา  

ลำดับ
ที ่

ประเภท จำนวน หมายเหต ุ

๒.๑ อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน  ๑ : ๓๗  
๒.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ๖๕.๕๔ จำนวนผู้จบเทียบกับจำนวน

รับเข้า 
๒.๓ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง 

ในปีการศึกษาที่ประเมิน 
- เทียบกับ จำนวน ๒๐๐ วัน 

๒.๔ ร้อยละของผู้สอนที่มีวุฒิตรงตามสาขาที่สอน ๑๐๐.๐๐  

๒.๕ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

๙๗.๘๗  

๒.๖ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ/มีอาชีพ -  
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ตอนที่ ๒ 

สรุปผลประเมินการตรวจเยี่ยม และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการประเมิน  
การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย √ ในช่องผลการพิจารณาที่พบข้อมลู หลักฐานเชิงประจักษ์   

ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องผลการพิจารณาที่ไม่พบข้อมลู หลักฐานเชิงประจักษ ์
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
จุดเน้น   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ (ฝมีือเด่น เป็นคนดี มีจิตอาสา) 

ได้ผลประเมินระดับ (ปรับปรุง พอใช้ ด)ี 
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา  

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

ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศกึษา

อาชีวศึกษาไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้สำเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
ได้ผลประเมินระดับ (ดีมาก ดีเยี่ยม) 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
 

 ดีเยี่ยม 

• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มแีนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มแีนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 
๑. สถานศึกษาควรจัดทำแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำผลจากการประเมิน

คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาไปกำหนดเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
๒. สถานศึกษาควรจัดทำแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแยกตามระดับสาขาวิชา 

เพื่อให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละสาขาวิชา และกำหนดวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
สาขาวิชาต่อไป 

๓. สถานศึกษาควรดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในการร่วมมือกับทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง และกำหนดวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู บุคลากร ผู้เรียน  

๔. สถานศึกษามีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา แนวทางรักษาผลการพัฒนา 
ที่สูงขึ้น โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา แต่ละประจำปีการศึกษา และได้นำนักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดมารยาทไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  (เหรียญทอง) การประกวดมารยาทไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การ
ประกวดมารยาทไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕.  สถานศึกษาควรมีแนวทางในการพัฒนาโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานประกอบการ ให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการตรงตามหลักสูตร ผู้เรียนให้มีความ 

รู้มีทักษะการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้วย  
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา  
จุดเน้น การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ 
ได้ผลประเมินระดับ (ปรับปรุง พอใช้ ด)ี 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. มีการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตร

ฐานสมรรถนะแต่ละปีการศึกษา 
o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ ( ๔ ข้อ)  
  ดี  ( ๕ ขอ้)   ๒. มีการนำหลกัสูตร/หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 ๓. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 ๔. มีการนำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัต ิ
 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียน

การสอนให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
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ได้ผลประเมินระดับ (ดีมาก ดีเยี่ยม) 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
 

 ดีเยี่ยม 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มแีนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มแีนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 
 ๑.  สถานศึกษาควรทำการประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม  
ต่อผู้เรียนและความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน    

๒. สถานศึกษาควรนำผลการประเมินมากำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตรในทุกปี
การศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ สอดคล้องและเข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

๓. สถานศึกษาควรจัดทำแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรักษาระดับคุณภาพให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกปีการศึกษา 

๔. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
อย่างเข้มข้น แบบอย่างที่ดีคือจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ “หลักสูตรอาชีวะพรีเมียม” เพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 
๔.๐ ในสาขาว ิชาแมคคาทรอน ิกส ์และหุ่ นยนต ์  ร ่ วมก ับ Chongqing Water Resources and Electric 
Engineering College มหานครฉงช่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕. สถานศึกษา มีนวัตกรรม (Innovation) การขับเคลื่อนวาระวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๒ “REAC : Roi - Et Technical College Agenda Center วิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (Excellent  
Center) จนถึงปัจจุบัน และได้จัดโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent  Center) ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้านสาขาวิชา แมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์  
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มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
จุดเน้น การส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค ์

ได้ผลประเมินระดับ (ปรับปรุง พอใช้ ด)ี 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 
 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา 
o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ ( ๔ ข้อ)  
 ดี  (๕ ข้อ)   ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิข์องการดำเนินการการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแผน 

 ๔. มีการนำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไปใชใ้นการปรับปรุง
แก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ได้ผลประเมินระดับ (ดีมาก ดีเยี่ยม) 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
 

 ดีเยี่ยม 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มแีนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มแีนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอยา่งที่ดี (Best practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 

 
  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ใหสู้งขึ้น 

๑. สถานศึกษาควรจัดทำแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรักษาระดับคุณภาพให้อยู ่ในระดับดีเยี ่ยมทุกปี
การศึกษา 

๒. สถานศึกษาควรทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีการ
ประเมินผลโดยผู้เรียน ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาโครงการและแผนการ
ดำเนินงานในทุกๆ ปี   

๓. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการ
พัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและมีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น ได้แก่  โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง 
เพื่อชุมชน (Fix It Center)  จากการรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตามแผนโดยเน้นที่ครูและผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาควรนำเสนอผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
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การดำเนินโครงการต่างๆ เช่น ชุมชน สถานประกอบการ จะทำให้เห็นมิติของการพัฒนาคุณภาพภายใต้สังคมแห่ง
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 

๔. สถานศึกษา มีนวัตกรรม (Innovation) การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ หลักฐานหรือข้อมูล
แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกล
ฝังต ัว : ล็อกเกอร ์อ ัจฉร ิยะ ( IP-Smart Locker) ระดับภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ หุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม งาน
มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
๑. สถานศึกษาควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการใช้กระบวนการ PDCA มาเป็นกรอบในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมทุกอย่าง รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนวัตกรรม 
(Innovation) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น หรือเป็นการรักษามาตรฐานและระดับคุณภาพให้อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยมได้ในทุกปีการศึกษา  

๒. สถานศึกษาควรมีการกำหนดรูปแบบหรือรูปเล่มรายงานการจัดทำโครงการหรือนวัตกรรมของ
สถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องรูปแบบเดียวกันในทุกๆ โครงการ 

๓. สถานศึกษาควรพิจารณาการเปิดสอนในสาขาวิชาใหม่เพิ่มเติม ตามโครงการผลิตอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่
เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand ๔.๐   
ซึ่งเป็นการผลิตผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสนองนโยบาย
การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
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คำรับรอง 

 
 คณะผู้ประเมนิขอรบัรองว่าได้ท าการประเมนิผลการตรวจเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ซึง่ตดัสนิผลการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกบนฐานความโปร่งใส และยตุธิรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผูป้ระเมนิดงันี้ 

 

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกลุ ลายมือชื่อ 

ประธาน นายศุภชัย ศริิธรรมรักษ ์  
กรรมการ รศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล  
กรรมการและเลขานุการ ดร.คชา  โกศิลา  

 
 

วันที่....๒๐......เดือน..สิงหาคม.... พ.ศ...๒๕๖๔..... 
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การลงนามรับรอง 

 
สถานศึกษาได้ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้

สถานการณ์ COVID – 19 ของคณะผู้ประเมินเมื่อวันที่ ...๒๐.... เดือน ....สิงหาคม.... พ.ศ. .๒๕๖๔.. และเห็นชอบ 
(ร่าง) รายงานผลการประเมินการตรวจเยี่ยม ตามที่คณะผู้ประเมินเสนอ 

 
 
 

 
         ลงนาม............................................................................... 

  (นายอาคม  จันทร์นาม) 
                                                                    ผู้มีอำนาจลงนาม 

                ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
            วันที่.....๒๐....... เดือน ...สิงหาคม.... พ.ศ. ..๒๕๖๔...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดพิจารณาและส่งกลับคณะผู้ประเมินภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้รับ  
(ร่าง) รายงานประเมินดังกล่าว หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านเห็นชอบ (ร่าง) รายงานฯ 


