
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า ก 

ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)          
ปีการศึกษา 256๓  ของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กองการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ฉบับนี้   จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR)   ปีการศึกษา 256๓ ของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา             
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ  การ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษาภาคผนวก ของท้ัง 3 มาตรฐาน   

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  คณะครู ผู้ปกครองชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท่ีร่วมพัฒนา 
ร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดท ารายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self-Assessment Report : SAR)  ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ 
และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้สูงขึ้น ต่อไป 

 
 
 
                                                                             โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 
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สำรบญั 
 

เร่ือง                                                                                                          หน้ำ 
   
ค าน า                 ก  
สารบัญ                 ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร              ค 
ส่วนท่ี ๑   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                        1 
ส่วนท่ี ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                            69 
ส่วนท่ี 3  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ                                 98 
ส่วนท่ี 4  การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา                                                            105 
 
ภาคผนวก                                                                                                       106 
- ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม   

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หลักฐาน ภาพกิจกรรมส าคัญ ท่ีแสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
ผู้จัดท ำ : ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 
บทน ำ   

 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม   ต้ังอยู่เลขท่ี 88  ถนนสุรศักด์ิ 1   ต าบลศรีราชา อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110 โทรศัพท์ 038 311 805 โทรสาร 038 772 599     
e-mail : watrat@thaimail.com  Website : www.watrat.go.th  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมือง 
ศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล ถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 40 
ห้องเรียน โรงเรียน มีเนื้อที่ 7 ไร่       
 
ชื่อผู้บริหำร   
  ๑)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายเอกชัย สาโรจน์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา   
โทรศัพท์ 084-0091789   e-mail - ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 3 ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา  ๕ ปี  
  ๒)  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน  2  คน 
   ๒.๑ ช่ือ-สกุล นายเอกชัย สาโรจน์  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิตสาขา
บริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 084-0091789 e–mail  krooaka@yahoo.com 
รับผิดชอบฝ่าย โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาวิชาการและบริหารท่ัวไป (รักษาการผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 
   ๒.๒ ช่ือ-สกุล นายธีรพัฒน์  ศรีบุบ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา
บริหารการศึกษาโทรศัพท์ 086 7149899 e-mail  - 
รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) บุคคลและงบประมาณ 
   - จ านวน พนักงานครู พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า และนักเรียน 
        จ านวนพนักงานครู           52    คน 
     จ านวนพนักงานจ้าง          ๑๖   คน 
     จ านวนลูกจ้างประจ า         ๑๑   คน 
     จ านวนนักเรียน           ๑,๐๘๖   คน 
 สภำพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พอสังเขป 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

“เด็กมีความรู้ ทักษะปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่อย่าง
พอเพียง”  เด็กมีจิตสาธารณะ 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
“โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดการศึกษาได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม น้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 

mailto:watrat@thaimail.com
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ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีมำก 
 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมำก ท้ังนี้เพราะ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก 
 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก 
 
 จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยมีโครงการท่ีสนับสนุนคือ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการ
แข่งขันกีฬาอนุบาลและโครงการพัฒนาปฐมวัย เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ โดยสถานศึกษาได้จัดท าโครงการดุริยางค์น้อย โครงการพัฒนาปฐมวัย โครงการเปิดประตูสู่
โลกกว้าง และโครงการดาวรุ่งน้อย เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ โดยสถานศึกษา
ได้จัดท าโครงการพัฒนาปฐมวัย โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการดุริยางค์น้อย และโครงการสาน
สัมพันธ์คุณภาพปฐมวัย ดังท่ีปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีมำก 
 สถานศึกษามีหลักฐานปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดย
สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดครูได้เพียงพอกับช้ันและส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ คือ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของ
โรงเรียน โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และโครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน 
นอกจากนี้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและส่ือสารเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ อ าทิเช่น 
โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้ส่ือการศึกษา เป็นต้น สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม อาทิเช่น โครงการสานสัมพันธ์คุณธรรมปฐมวัยและโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังท่ีปรากฏในมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมำก 
 สถานศึกษาจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความ สุข โดยมีหลักฐานจากหลักสูตร
สถานศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ตลอดจนโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ท้ังนี้ มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์จากแผนการจัดประสบการณ์ และผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ดังปรากฏใน
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก 
 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีครูเพียงพอกับช้ันเรียนและส าเร็จการศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยทุกคน นอกจากนี้
ยังมีครูพิเศษในสาขาวิชาพลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาญี่ปุ่น 
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 จุดควรพัฒนำ 
 สถานศึกษามีพื้นท่ีจ ากัด เพราะต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ซี่งมีความเจริญเป็นอย่างมาก ท า
ให้มเีด็กเข้ามาเรียนในสถานศึกษาเป็นจ านวนมาก เกินจ านวนพื้นท่ีบริการท่ีมีอยู่ ท าให้การจัดห้องเรียนไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน การสร้างอาคารเรียนต้องท าในแนวตั้ง ห้องเรียนช้ันปฐมวัยจึงต้องต้ังอยู่บนอาคารช้ัน 
2 – 3 และจ านวนห้องเรียนห้องพิเศษไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดสรรพื้นท่ีการให้บริการให้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน เพิ่มส่ือการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้
มากขึ้น ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น 
 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ   
ยอดเยี่ยม ท้ังนี้เพราะ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับคุณภาพ      
ยอดเยี่ยม 
 
 จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย 
สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณ ท้ังนี้ มีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีฝึกให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอ ย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา อาทิเช่น โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 
โครงการกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ โครงการนัก
ทดลองรุ่นเยาว์ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
โครงการ นอกจากนี้ สถานศึกษายังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร โดยมีโครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องคือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน โครงการ IT Contest 
 ด้านลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาได้จัดท าโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีศึกษาก าหนดตลอดจนสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกับบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดังนี้ คือ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการประกวด
โครงงานนักเรียนจิตอาสาร่วมกันท าความดีถวายในหลวง โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาโครงการ
เข้าร่วมกีฬานอกสถานศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา โครงการส่งเสริมทัศนศิลป์ 
โครงการค่ายศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทย โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากล และ
โครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีและนาฏศิลป์ ดังท่ีปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพ
ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ.2561 – 2565 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและด าเนินงานพัฒนา
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วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปรากฏอยู่ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 256๓ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ มีการ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
อาทิเช่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โครงการเตรียมสอบ O-NET โครงการวันวิชาการ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ โดย
สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน โครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน และ
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นอกจานี้สถานศึกษายังได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้ โครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียนและโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ โครงการพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน โครงการจัดหาและพัฒนาส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการศึกษา ดังท่ีปรากฏผลการาประเมินในมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการสอนแบบโครงการและการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการศึกษา โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และเต็มตามศักยภาพ และมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น ดัง
ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 2 ประบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีรายวิชาภาษาต่างประเทศให้นักเรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลาย อาทิ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรม
ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ให้นักเรียนปฏิบัตินอกเวลาเรียนตามความสนใจ อาทิเช่น กีฬาฟุตซอล แบดมินตัน 
วงดุริยางค์ วงดนตรีสากล วงปี่พากย์มอญ และกิจกรรมวาดภาพระบายสี 
 
 จุดควรพัฒนำ 
 สถานศึกษามีพื้นท่ีการให้บริการไม่สมดุลกับจ านวนนักเรียน ท าให้เกิดความแออัด และไม่มีห้อง
พิเศษต่าง ๆ อย่างเพียงพอ สถานศึกษาต้ังอยู่ใจกลางเมืองท าให้เกิดการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียน
ในช่วงเช้า–เย็น 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 บริหารจัดการอาคารสถานท่ีให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ใช้พื้นท่ีให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 
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สรุปผลกำรประเมนิคณุภำพภำยในสถำนศกึษำ โรงเรียนเทศบำลวดัรำษฎรน์ยิมธรรม  

ประจ ำปกีำรศกึษำ ๒๕๖๓ 
 

 

 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการ ศึกษา ๒๕๖๓  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอ
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

สรุปผลกำรประเมินภำพรวม 
       ต้องปรับปรุง        ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น         ดี                ดีมาก  

 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 

 
 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

สรุปผลกำรประเมินภำพรวม 
  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง        ดี        ดีเลิศ        ยอดเย่ียม 

 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

 


