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คำนำ
รายงานการประเมิ นตนเองของสถานศึ กษา (Self-Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 256๓ ของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กองการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา
อ าเภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ สรุ ป ผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 256๓ ของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปสาหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาภาคผนวก ของทั้ง 3 มาตรฐาน
โรงเรี ย นเทศบาลวั ด ราษฎร์ นิ ย มธรรม ขอขอบคุ ณ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมพัฒนา
ร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดทารายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR) ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ
และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้สูงขึ้น ต่อไป

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
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สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา
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ภาคผนวก
- ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- หลักฐาน ภาพกิจกรรมสาคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ผู้จัดทำ : ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
บทนำ
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนสุรศักดิ์ 1 ตาบลศรีราชา อาเภอ
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 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 40
ห้องเรียน โรงเรียน มีเนื้อที่ 7 ไร่
ชื่อผู้บริหำร
๑) ผู้อานวยการสถานศึกษา นายเอกชัย สาโรจน์ รองผู้อานวยการสถานศึกษา รักษาการใน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 084-0091789 e-mail - ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 3 ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา ๕ ปี
๒) รองผู้อานวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตาแหน่ง) จานวน 2 คน
๒.๑ ชื่ อ-สกุล นายเอกชัย สาโรจน์ วุ ฒิก ารศึก ษาสู ง สุ ด การศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขา
บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 084-0091789 e–mail krooaka@yahoo.com
รับผิดชอบฝ่าย โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาวิชาการและบริหารทั่วไป (รักษาการผู้อานวยการ
สถานศึกษา)
๒.๒ ชื่อ -สกุ ล นายธี รพั ฒน์ ศรี บุบ วุ ฒิก ารศึ กษาสู ง สุ ด การศึ กษามหาบัณ ฑิต สาขา
บริหารการศึกษาโทรศัพท์ 086 7149899 e-mail รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) บุคคลและงบประมาณ
- จานวน พนักงานครู พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจา และนักเรียน
จานวนพนักงานครู
52 คน
จานวนพนักงานจ้าง
๑๖ คน
จานวนลูกจ้างประจา
๑๑ คน
จานวนนักเรียน
๑,๐๘๖ คน
สภำพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พอสังเขป
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“เด็กมีความรู้ ทักษะปฏิบัติตนและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่อย่าง
พอเพียง” เด็กมีจิตสาธารณะ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดการศึกษาได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีมำก
จากผลการดาเนิน งานโครงการและกิจกรรมต่ าง ๆ ส่ ง ผลให้สถานศึ กษาจัดการพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมำก ทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก
จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยมีโครงการที่สนับสนุนคือ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการ
แข่งขันกีฬาอนุบาลและโครงการพัฒนาปฐมวัย เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ โดยสถานศึกษาได้จัดทาโครงการดุริยางค์น้อย โครงการพัฒนาปฐมวัย โครงการเปิดประตูสู่
โลกกว้าง และโครงการดาวรุ่งน้อย เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ โดยสถานศึกษา
ได้จัดทาโครงการพัฒนาปฐมวัย โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการดุริยางค์น้อย และโครงการสาน
สัมพันธ์คุณภาพปฐมวัย ดังที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีมำก
สถานศึกษามีหลักฐานปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดย
สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดครูได้เพียงพอกับชั้นและส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยมีหลักฐานเชิง ประจักษ์ คือ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของ
โรงเรียน โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และโครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน
นอกจากนี้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อสารเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ อ าทิเช่น
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษา เป็นต้น สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่ว นร่ ว ม อาทิ เ ช่ น โครงการสานสั ม พั นธ์ คุ ณ ธรรมปฐมวั ย และโครงการอบรมสั ม มนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังที่ปรากฏในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดั บ
คุณภาพ ดีมำก
สถานศึกษาจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สร้าง
โอกาสให้ เ ด็ ก ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รง เล่ น และปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ค วาม สุ ข โดยมี ห ลั ก ฐานจากหลั ก สู ต ร
สถานศึ กษา และแผนการจั ดประสบการณ์ ตลอดจนโครงการปรับ ปรุง หลั กสูตรสถานศึ กษา มี การจั ด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ทั้งนี้ มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์จากแผนการจัดประสบการณ์ และผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ดังปรากฏใน
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก
จุดเด่น
สถานศึกษามีครูเพียงพอกับชั้นเรียนและสาเร็จการศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยทุกคน นอกจากนี้
ยังมีครูพิเศษในสาขาวิชาพลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาญี่ปุ่น
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จุดควรพัฒนำ
สถานศึกษามีพื้นที่จากัด เพราะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ซี่งมีความเจริญเป็นอย่างมาก ทา
ให้มเี ด็กเข้ามาเรียนในสถานศึกษาเป็นจานวนมาก เกินจานวนพื้นที่บริการที่มีอยู่ ทาให้การจัดห้องเรียนไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน การสร้างอาคารเรียนต้องทาในแนวตั้ง ห้องเรียนชั้นปฐมวัยจึงต้องตั้งอยู่บนอาคารชั้น
2 – 3 และจานวนห้องเรียนห้องพิเศษไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดสรรพื้นที่การให้บริการให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน เพิ่มสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้
มากขึ้น ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
จากผลการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม ทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ อยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ
ยอดเยี่ยม
จากผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย
สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ ทั้ง นี้ มี การจัด กิจกรรมโครงการที่ฝึก ให้ผู้ เรี ยนมี ความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์ คิ ดอ ย่ างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา อาทิเช่น โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย
โครงการกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ โครงการนัก
ทดลองรุ่นเยาว์ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ และโครงการส่งเสริ มการเรียนรู้ด้วย
โครงการ นอกจากนี้ สถานศึกษายังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องคือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน โครงการ IT Contest
ด้ า นลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น สถานศึ ก ษาได้ จั ด ท าโครงการและกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะและค่า นิยมที่ดี ตามที่ศึก ษากาหนดตลอดจนสร้างความภู มิใจในท้ องถิ่นและความเป็นไทย
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสัง คม ดัง นี้ คือ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการวันสาคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการประกวด
โครงงานนักเรียนจิตอาสาร่วมกันทาความดีถวายในหลวง โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาโครงการ
เข้ า ร่ วมกี ฬ านอกสถานศึ กษา โครงการส่ ง เสริ ม พัฒ นาศัก ยภาพด้ า นกีฬ า โครงการส่ ง เสริ ม ทัศ นศิ ล ป์
โครงการค่ายศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทย โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากล และ
โครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีและนาฏศิลป์ ดัง ที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ.2561 – 2565 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและดาเนินงานพัฒนา
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วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง ปรากฏอยู่ใน
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 256๓ และแผนปฏิ บัติการประจาปีง บประมาณ พ.ศ.256๓ มีการ
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
อาทิเ ช่น โครงการส่งเสริมการเรี ยนรู้ ด้วยโครงงาน โครงการเตรี ยมสอบ O-NET โครงการวันวิช าการ
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ โดย
สถานศึกษาจัดทาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน โครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน และ
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นอกจานี้สถานศึกษายังได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดทาโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อการเรียนรู้ โครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียนและโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษา ดังที่ปรากฏผลการาประเมินในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
สถานศึ ก ษามี ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ครู จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการสอนแบบโครงการและการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษา โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และเต็ม ตามศักยภาพ และมี การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ บริบทของท้องถิ่น ดั ง
ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2 ประบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
จุดเด่น
สถานศึกษามีรายวิชาภาษาต่างประเทศให้นักเรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลาย อาทิ ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรม
ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ให้นักเรียนปฏิบัตินอกเวลาเรียนตามความสนใจ อาทิเช่ น กีฬาฟุตซอล แบดมินตัน
วงดุริยางค์ วงดนตรีสากล วงปี่พากย์มอญ และกิจกรรมวาดภาพระบายสี
จุดควรพัฒนำ
สถานศึกษามีพื้นที่การให้บริการไม่สมดุลกับจานวนนักเรียน ทาให้เกิดความแออัด และไม่มีห้อง
พิเศษต่าง ๆ อย่างเพียงพอ สถานศึกษาตั้งอยู่ใจกลางเมืองทาให้เกิดการจราจรติด ขัดบริเวณหน้าโรงเรียน
ในช่วงเช้า–เย็น
ข้อเสนอแนะ
บริหารจัดการอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนเทศบำลวัดรำษฎร์นยิ มธรรม
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
ตามที่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ ตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอ
ต่อสาธารณชน เพื่ อนาไปสู่การพั ฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษา และเพื่อรองรับการประเมิ น
คุณภาพภายนอก
บัดนี้การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง ขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
สรุปผลกำรประเมินภำพรวม
 ต้องปรับปรุง  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
 ดี



ดีมาก

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภำพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สรุปผลกำรประเมินภำพรวม
 กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

 ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภำพ

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

