
เนื้อหาสาระ
1.มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา
2.การน ามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาสู่การปฏิบตัิ
3.ตรวจสอบ ทบทวนความเชื่อมโยงกันระหว่างเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และผลการประเมินตนเอง ตลอดจนหลักฐานเชงิประจักษท์ีจ่ะ
รองรับการประเมินคุณภาพ



แผนเตรียมความพรอ้มรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสี่

ตรวจสอบ ทบทวนความเชือ่มโยง

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 กิจกรรมในการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะรองรับการประเมินคุณภาพ



ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ  ดี........
ประเมินตนเอง

ระดับคุณภาพ สมศ.
ดี.......

ค่าเป้าหมายของ
มฐ.สถานศึกษา

ผลการด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ

มฐ 1. คุณภาพ
ของเด็ก

1.1.มีพัฒนาด้าน
ร่างกายแข็งแรง  
มีสุขนิสัยท่ีดี
และดูแล
ความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ดี

-มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด

ดี
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด าเนินงานตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพ
ของเด็กได้อย่าง
เหมาะสม เป็นไปได้  
กระบวนการและ
ผลการประเมินคุณภาพ
มีความเชื่อถือได้
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่พัฒนาเด็กปฐมวัย
ก าหนดครบถ้วน

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   โรงเรียน .................................



ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ  ดี........
ประเมินตนเอง

ระดับคุณภาพ สมศ.
ดี.....

ค่าเป้าหมายของ
มฐ.สถานศึกษา

ผลการด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน
1)มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน
การสื่อสารและ
การคิดค านวณ

∆ ผู้เรียนมีความ
สามารถในการอ่าน
การเขียนการสื่อสาร
และการคิดค านวณ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด

สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม เป็นไปได้
กระบวนการและ
ผลการประเมิน
คุณภาพมีความเชื่อถือ
ได้  เป็นไปตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด
ครบถ้วน  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   โรงเรียน .................................



ศึกษาผลการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับการศึกษาปฐมวัย



มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาปฐมวัย กิจกรรมโครงการ /ผลการประเมินตนเอง /หลักฐานเชิงประจักษ์

1.เด็กร้อยละ 75 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้

1.ผลพัฒนาการด้านร่างกายเด็กร้อยละ 98.00 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  แข็งแรงและเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว

2.เด็กร้อยละ 75 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์  จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้

2.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจเด็กร้อยละ 96.00 ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย

ผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   โรงเรียน ร่วมใจสามัคคี  ระดับคุณภาพดีเลิศ



ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพที่ รร.
ประเมินตนเอง

ระดับคุณภาพ สมศ. ค่าเป้าหมายของ
มฐ.สถานศึกษา

ผลการด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ

มฐ 1. คุณภาพ
ของเด็ก

1.1.มีพัฒนาด้าน
ร่างกายแข็งแรง  
มีสุขนิสัยท่ีดี
และดูแล
ความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ดีเลิศ
-มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด

ดีมาก
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด าเนินงานตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพ
ของเด็กได้อย่าง
เหมาะสม เป็นไปได้  
กระบวนการและผล
การประเมินคุณภาพ
มีความเชื่อถือได้
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่พัฒนาเด็กปฐมวัย
ก าหนดครบถ้วน
เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

1.เด็กร้อยละ 75
มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  แข็งแรง  
มีสุขนิสัยท่ีดี และ
ดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้

1.ผลพัฒนาการด้าน
ร่างกายเด็กร้อยละ 
98.00 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน  แข็งแรง
และเคลื่อนไหว
คล่องแคล่ว

-

มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   โรงเรียน ร่วมใจสามัคคี



มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย โครงการ /กิจกรรม/กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ

1.เด็กร้อยละ 90 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
กระทรวงสาธารณสุข 

นโรงเรียนได้จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย ดังนี้
1.กิจกรรมหลักประจ าวัน 6 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม
กิจกรรมเล่นกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษา
2.กิจวัตรประจ าวัน  เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก เช่น  การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร  ล้างมือหลังเข้าห้องส้วมทุกครั้ง  แปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน
3.กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ส่งเสริมให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่สะอาดมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน  ทุกคน ทุกวัน
4.กิจกรรมการบริหารร่างกายประกอบเพลง

1.เด็กร้อยละ 91.00 มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข
2.เด็กร้อยละ 94 มีสุขนิสัยท่ีดี 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ีเสี่ยง
การเกิดโรค   ภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อมได้

2.เด็กร้อยละ 90 มีสุขนิสัยท่ีดี 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ีเสี่ยง
การเกิดโรค ภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม

3.เด็กร้อยละ 96 ช่วยและ
พึ่งตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้

3.เด็กร้อยละ 90 ช่วยและ
พึ่งตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน

ผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   โรงเรียนแสนดีวิทยา  ระดับคุณภาพดีเลิศ



มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาปฐมวัย กิจกรรมโครงการ /ผลการประเมินตนเอง /หลักฐานเชิงประจักษ์

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4
ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน

1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน  สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถ่ิน  มีการประเมินหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   โรงเรียน ร่วมใจสามัคคี   ระดับคุณภาพดีเลิศ



มฐ.สถานศึกษา
ปฐมวัย

กิจกรรมโครงการ /การด าเนินการ ผลการด าเนินการ

1. มีหลักสูตร
ครอบคลุม
พัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน  
สอดคล้อง
กับบริบทของ
ท้องถิ่น

มีกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
บริบทของท้องถิ่น ได้แก่  วันส าคัญตามประเพณีไทย  ตรุษจีนนครสวรรค์
บึงบอระเพ็ด  ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา   โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรฯ จากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร  และ
ประเมินการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา  น าผลการประเมินหลักสูตรมา
พัฒนา ปรับหลักสูตรสถานศึกษา

1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนา
การท้ัง 4 ด้าน
2.หลักสูตรสถานศึกษายืดหยุ่น
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
และท้องถิ่น
3.มีการประเมินและพัฒนา
หลักสูตร

ผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   โรงเรียน แสนดีวิทยา   ระดับคุณภาพดีเลิศ



มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาปฐมวัย กิจกรรมโครงการ /ผลการประเมินตนเอง /หลักฐานเชิงประจักษ์

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  
เต็มศักยภาพ

1.ครูทุกคนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

ผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  โรงเรียน ร่วมใจสามัคคี   ระดับคุณภาพดีเลิศ



มฐ.สถานศึกษา กิจกรรมโครงการ /การด าเนินการ ผลการด าเนินการ

1. ครูจัด
ประสบการณ์
ท่ีส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ

1.จัดประสบกาณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ผ่านการจัดกิจกรรมหลักประจ าวัน 6 กิจกรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  BBL  กิจกรรมสะเต็มศึกษา
2.จัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
3.ครูวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร
4.จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านครบถ้วน  
โดยความร่วมมือของพ่อแม่  ครอบครัว  ชุมชนและผู้เก่ียวข้อง

1.ครทุูกคนจัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ โดยความ
ร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และครอบครัว  ชุมชน
2.ครทุูกคนมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคล
3.ครทุูกคนจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
พัฒนาการครบทุกด้าน

ผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   โรงเรียน แสนดีวิทยา   ระดับคุณภาพดีเลิศ



ศึกษาผลการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ  ดี........
ประเมินตนเอง

ระดับคุณภาพ สมศ.
ดี.....

ค่าเป้าหมายของ
มฐ.สถานศึกษา

ผลการด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน
1)มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน
การสื่อสารและ
การคิดค านวณ

∆ ผู้เรียนมีความ
สามารถในการอ่าน
การเขียนการสื่อสาร
และการคิดค านวณ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด

สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม เป็นไปได้
กระบวนการและ
ผลการประเมิน
คุณภาพมีความเชื่อถือ
ได้  เป็นไปตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด
ครบถ้วน  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   โรงเรียน .................................



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมโครงการ /ผลการประเมินตนเอง /หลักฐานเชิงประจักษ์

1.นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน
การเขียนภาษาไทย และการคิดค านวณระดับดี 

การพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน เขียนภาษาไทย การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยมีการเรียนการสอนตามวิชาเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ เช่น
ซ่อมเสริม  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  ค ายากในบทเรียน   ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ  ชั้น ป. 5 – 6 และมีการประเมินการอ่าน  เขียนภาษาไทย
ป.1 – 6  โดยใช้เครื่องมือของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
71.00  มีผลด้านการคิดค านวณ ป.1 – 6 ระดับดีขึ้นไป  86.00

2.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน

ผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   โรงเรียน ร่วมใจสามัคคี  ระดับคุณภาพดี



มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมโครงการ /ผลการประเมินตนเอง /หลักฐานเชิงประจักษ์

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระบบประกัน
คุณภาพภายใน  ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   โรงเรียน ร่วมใจสามัคคี   ระดับคุณภาพดี



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมโครงการ /ผลการประเมินตนเอง /หลักฐานเชิงประจักษ์

1.ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจ าวันได้

1.ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ผลการประเมินตนเอง  มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนร่วมใจสามัคคี  ระดับคุณภาพดี



มาตรฐานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โครงการ /กิจกรรม/กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินการ

1.นักเรียนมีทักษะในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย ระดับดี ร้อยละ 70

1.มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
2.พัฒนานักเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนและการคิดค านวณ
อย่างหลากหลาย
3.จัดกิจกรรมชุมนุม  ชมรมให้นักเรียนเลือกตามความถนัด ความสนใจ
4.ส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมประกวด  แข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย  การสื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดค านวณ

1.นักเรียนมีทักษะในการอ่าน
การเขียน การสื่อสารภาษาไทย
ระดับดี  ร้อยละ 81.00
2.นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน
ระดับดี  ร้อยละ 78.00

2.นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน
ระดับดี  ร้อยละ 60

3.นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณ
ระดับดี  ร้อยละ 75.00

ผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   โรงเรียนแสนดีวิทยา  ระดับคุณภาพดีเลิศ



ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ
ประเมินตนเอง

ระดับคุณภาพ สมศ.
ดมีาก

ค่าเป้าหมายของ
มฐ.สถานศึกษา

ผลการด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ

1.1.ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน
1)มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน
การสื่อสารและ
การคิดค านวณ

∆ ผู้เรียนมีความ
สามารถในการอ่าน
การเขียนการสื่อสาร
และการคิดค านวณ
สูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด

สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม เป็นไปได้
กระบวนการและ
ผลการประเมิน
คุณภาพมีความเชื่อถือ
ได้  เป็นไปตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด
ครบถ้วน  ผู้เรียนมี
พัฒนาการดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   โรงเรียน .................................



มฐ.ของสถานศึกษา กิจกรรมโครงการ /การด าเนินการ ผลการด าเนินการ

1. มีการบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ
โดยความร่วมมือ
จาก
ผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย

1.ใช้กระบวนการ PDCA  MODEL ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.เน้นการร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ตลอดจนมีการน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง
3.มีการบริหารอัตราก าลัง  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี
การนิเทศภายในและน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
4.จัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน
สถานศึกษาจากบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา  จัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน ด าเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน  โครงการส่งเสริมงานวิชาการ  โครงการประกันคุณภาพภายใน ฯลฯ  มีการตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพโครงการระหว่างด าเนินการ  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาสถานศึกษา 
จัดท า SAR และน าผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มีการบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาและมีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
โดยความร่วมมือจาก
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
น าข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง

ผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   โรงเรียน แสนดีวิทยา   ระดับคุณภาพดีเลิศ



มฐ.ของสถานศึกษา กิจกรรมโครงการ /การด าเนินการ ผลการด าเนินการ

1. ครูร้อยละ 80
จัดการเรียนรู้
แบบ Active
Learning ท่ี
เน้นกระบวน
การคิดและ
การปฏิบัติจริง
และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

1.โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active  Learning โดยส่งเสริม
ให้นักเรียนท าโครงงาน  แผนภาพการคิด  
2.ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ให้กับนักเรียน
3.จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
4.ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมรักการอ่าน การเขียนเรียงความ  การท าหนังสือเล่มเล็ก
5.ส่งเสริมผู้เรียนเข้าแข่งขันเวทีทางวิชาการ  ทางศิลปหัตถกรรม ท้ังระดับเขตพื้นท่ี
ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับประเทศ

1. ครูร้อยละ 85 จัดการ
เรียนรู้แบบ Active
Learning ท่ีเน้นกระบวน
การคิดและการปฏิบัติจริง
และสามารถน าไประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

ผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   โรงเรียน แสนดีวิทยา   ระดับคุณภาพดีเลิศ



ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพที่ รร.
ประเมินตนเอง

ระดับคุณภาพ สมศ. ค่าเป้าหมายของ
มฐ.สถานศึกษา

ผลการด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการ

มฐ 1. คุณภาพ
ของเด็ก

1.1.มีพัฒนาด้าน
ร่างกายแข็งแรง  
มีสุขนิสัยท่ีดี
และดูแล
ความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ดีเลิศ
-มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด

ดีมาก
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด าเนินงานตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพ
ของเด็กได้อย่าง
เหมาะสม เป็นไปได้  
กระบวนการและผล
การประเมินคุณภาพ
มีความเชื่อถือได้
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่พัฒนาเด็กปฐมวัย
ก าหนดครบถ้วน
เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

1.เด็กร้อยละ 75
มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  แข็งแรง  
มีสุขนิสัยท่ีดี และ
ดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้

1.ผลพัฒนาการด้าน
ร่างกายเด็กร้อยละ 
98.00 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน  แข็งแรง
และเคลื่อนไหว
คล่องแคล่ว

-

มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   โรงเรียน ร่วมใจสามัคคี


