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ก 

 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดชนะสงครามฉบับนี้  จัดท า
ขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  
กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนวัดชนะสงครามในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
 
 
          (นางสาวสุปราณี  อุปรา) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
            16 พฤษภาคม 2562 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
     ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
     ที่อยู่: ตั้งอยู่เลขท่ี 77/1 ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร    
     รหัสไปรษณีย์  10200      
     สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
     โทรศัพท:์ 0-2043-6548  โทรสาร : 0-2043-6548     
     เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที ่1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวม

ทั้งหมด 

จ านวน 1 11 3 1 9 24 

     2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 8 14 3 1 26 

     3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 2 21 
3. คณิตศาสตร์ 2 19 
4. วิทยาศาสตร ์ 1 20 
5. ภาษาอังกฤษ 1 16 
6. สังคมศึกษา - - 
7.เทคโนโลยีทางการศึกษา - - 
8.ดนตรีนาฏศิลป์ 1 20 
9.สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 
10. ปฐมวัย 3 30 
11.ประถมศึกษา 3 20 
12.อ่ืนๆ - - 

รวม 15  
 



2 
 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
     จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 รวม 139 คน (อ้างอิงจากDMC ณ 10 พ.ย. 61) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.1 1 16 17 33 33 
อ.2 1 21 10 31 31 
อ.3  1 15 13 28 28 
รวม 3 52 40 92  
ป.1 1 17 11 28 28 
ป.2 1 10 5 15 15 
ป.3 1 16 10 26 26 
ป.4 1 17 12 29 29 
ป.5 1 9 19 28 28 
ป.6 1 6 7 13 13 
รวม 6 75 64 139  

รวมทั้งหมด 9 127 104 231  
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับปฐมวัย 
 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ทั้งหมดที่ประเมิน 
จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 33 21 (63.64) 12 (36.36) - 

2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 33 27 (81.82) 6 (18.18) - 

3. ด้านสังคม 33 22 (66.67) 11 (33.33) - 

4. ด้านสติปัญญา 33 19 (57.58) 14 (42.42) - 

 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ทั้งหมดที่ประเมิน 
จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 31 23 (74.19) 8 (25.81) - 

2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 31 29 (93.55) 2 (6.45) - 

3. ด้านสังคม 31 28 (90.32) 3 (9.68) - 

4. ด้านสติปัญญา 31 24 (77.42) 7 (22.58) - 

 
ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ทั้งหมดที่ประเมิน 
จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 28 25 (89.29) 3 (10.71) - 

2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 28 25 (89.29) 3 (10.71) - 

3. ด้านสังคม 28 23 (82.14) 5 (17.86) - 

4. ด้านสติปัญญา 28 24 (85.71) 4 (14.29) - 
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     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 85.15 86.48 78.48 79.89 81.30 81.81 82.70 84.11 82.56 

ป.2 76.38 76.62 78.84 77.91 80.34 71.46 81.51 87.15 83.08 

ป.3 63.76 80.28 72.84 71.04 66.28 68.92 80.89 74.64 85.92 

ป.4 65.49 72.89 76.61 73.53 74.01 71.57 74.30 78.35 86.70 

ป.5 71.22 68.93 69.55 76.19 77.81 72.89 82.60 60.24 78.63 

ป.6 71.73 73.00 71.60 79.00 78.20 72.63 80.64 78.09 80.64 

รวม 433.73 458.2 447.92 457.56 457.94 439.28 482.64 462.58 497.53 

ร้อยละ 72.29 76.37 74.65 76.26 76.32 73.21 80.44 77.10 82.92 
 
 
2) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 28 - 3 7 18 25 89.29 
ป.2 15 - 5 1 9 10 66.67 
ป.3 26 - 11 8 7 15 60.00 
ป.4 29 - 12 7 10 17 68.00 
ป.5 28 - 10 12 6 18 66.67 
ป.6 13 - 4 4 5 9 75.00 
รวม 139 - 45 39 55 94 71.21 
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1 3 4 5 13 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

1 3 5 4 13 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

1 4 4 4 13 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

1 3 4 5 13 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

1 3 4 5 13 100 

รวม 1 16 21 23 60 100 

 
1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
     1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา2561 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 47.53 52.73 53.18 
ด้านค านวณ 42.38 47.89 47.16 
ด้านเหตุผล 52.25 47.57 48.07 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 47.39 49.39 49.48 

 
      2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2560- 2561 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 49.76 47.53 -2.23 
ด้านค านวณ 41.70 42.38 +0.68 
ด้านเหตุผล 51.75 52.25 +0.50 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 47.74 47.39 -0.35 
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 41.20 54.61 55.90 
คณิตศาสตร์ 33.21 35.65 37.50 
วิทยาศาสตร์ 35.75 38.83 39.93 
ภาษาอังกฤษ 31.79 35.47 39.24 

 
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2560 – 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 43.03 41.20 - 1.83 
คณิตศาสตร์ 32.37 33.21 +0.84 
วิทยาศาสตร์ 42.32 35.75 - 6.57 
ภาษาอังกฤษ 32.11 31.79 -0.32 

 
1.7 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

แหล่งการเรียนรู้ภายใน 
ชื่อแหล่งการเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
ชื่อแหล่งการเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

สนามปูนหน้าโรงเรียน ตลอดปี
การศึกษา 

วัดชนะสงคราม 6/ปี 
สนามเด็กเล่น สถานีต ารวจชนะสงคราม 1/ปี 
ร้านค้าสหกรณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร 1/ปี 
ต้นไม้บริเวณโรงเรียน พิพิธภัณฑ์เหรียญ 1/ปี 
สวนเกษตรอนุบาล หอสมุดกรุงเทพ 1/ปี 
สนามหน้าเสาธง ซาฟารีเวิลด์ 1/ปี 
ห้องสมุดโรงเรียน พิพิภัณฑ์บางล าภู 1/ปี 
สวนหย่อมโรงเรียน ถนนข้าวสาร 3/ปี 
ห้องคอมพิวเตอร์ งานอุ่นไอรักคลายความหนาว 1/ปี 
ห้องวิทยาศาสตร์ วัดพระแก้ว 6/ปี 
ห้องโภชนาการ สนามหลวง 6/ปี 
ห้องพยาบาล   
ห้องวิชาการ   
ห้องดนตรไีทย   
ห้องดนตรีสากล   
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1.8 สรุปภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  

ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 
ที ่ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหาที่มาให้ความรู้ 
1 พระมหาชาญ        ให้ความรู้เรื่องธรรมะ 
2 พระมหาชาญชัย ให้ความรู้เรื่องธรรมะ 
3 นายมาโนช ต๋าอ่อน การปลูกต้นไม้ 
4 บริษัทโคโดโม การแปรงฟันที่ถูกวิธี 
5 สถานีดับเพลิงเขตพระนคร ซ้อมอัคคีภัย 
6 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดกิจกรรมฝึกวินัยในเด็กปฐมวัย 
7 มหาวิทยาหอการค้าไทย จัดกิจกรรม PLC และอบรมใช้โปรแกรม 

Photoshop ในการออกแบบ 
8 สโมสรไลอ้อน บางล าภู สอนการออมเงิน 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปีที่ผ่านมา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 32.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.88 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 
 

2.50 2.50 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 94.88 ดีมาก 
การับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                            ใช่   ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้จาก 12 ตัวบ่งชี้           ใช่   ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่   ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกาปฐมวัย 
      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไมส่มควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กุล่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 14.00 ดีมาก 
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ชื่อตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

35.00 32.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.88 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100 94.88 ดีมาก 
     
จุดเด่น 
        1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
          ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความสุภาพ
อ่อนน้อม ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัดและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รักการอ่าน สนใจในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีความสามารถในการเล่นดนตรีไทย และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
สังคมได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ คือ “มารยาทดี มีมนุษยสัมพันธ์” สถานศึกษษมี
ผลการด าเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์ คือ “โรงเรียนดี วิถีไทย” มีโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นฝ่ายอนุบาล คือ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ฝ่ายประถม คือ โครงการโรงเรียนวัดชนะสงครามสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 21 โครงการ 48 กิจกรรม ที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการการบริหารจัดการแบบ PANDA Model 
โครงการ Best Practice หมู่ลูกเสือเนตรนารี จิตอาสาช่วยงานโรงเรียน และการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วย
การบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนสู่พฤติกรรมนักเรียน โครงการโรงเรียนน าร่องโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตทักษะสุขภาพ โครงการสถานศึกษาพอเพียง บันได5 ขั้นสู่การเรียนรู้ก าแพงเห็ด โครงการทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาสู่อาเซียน กิจกรรมโฮมเธียร์เตอร์ ห้องสมุดอัตโนมัติ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัย
นักเรียนในโรงเรียน 
        2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
           ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความกระตือรือร้นในการท างาน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในที่เหมาะสม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ สถานศึกษาที่ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
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         3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           ครูมีประสบการณ์ในการสอนปฐมวัย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก เน้นประสิทธิผลในการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
         4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
            สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
               ไม่มี 
 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ไม่มี 
 3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ไม่มี 
 4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่มี 
โอกาส 
 สถานศึกษาตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง ในบริเวณวัดชนะสงคราม คุณพรรณี เลิศสมผล รับหน้าที่เป็น
ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถและให้การร่วมมือใน
การพัฒนาการศึกษาดี สถานศึกษาติดทางคมนาคมสายหลัก ใกล้ถนนราชด าเนินกลาง ใกล้ถนนข้าวสารมีคน
ต่างชาติเข้ามาพักอาศัยมากเนื่องจากที่พักราคาไม่แพง เด็กสามารถซึมซับภาษาต่างประเทศได้ทุกโอกาส มี
แหล่งเรียนรู้และวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายสาขาอาชีพที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน นอกจากนี้องค์กรภายนอกและชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง 
อุปสรรค 
 สถานศึกษาตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้ถนนราชด าเนิน หากมีการชุมนุมโรงเรียนต้องหยุดการเรียน
การสอน ท าให้เด็กเรียนไม่ต่อเนื่อง มีผลกระทบด้านจิตใจต่อเด็กและผู้ปกครอง โรงเรียนอยู่ใกล้ถนนข้าวสาร
สังคมค่อนข้างจอแจด้วยคนต่างชาติและผู้ปกครองมีฐานะค่อนข้างยากจนไม่สามารถให้ความช่วยเหลือด้าน
ทรัพยากรต่อสถานศึกษาได้น้อย ไม่สามารถเป็นแบบอย่างทางวิชาการให้กับบุตรหลาน การดูแล เอาใจใส่ต่อ
การเรียนของบุตรหลานมีค่อนข้างน้อย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 
 1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
   1) สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มีวินัยและรับผิดชอบสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ในระดับดีมาก โดยมีโครงการ ที่ส่งเสริมและสนับสุนนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการทัศนศึกษา กิจรรม   
กีฬาสี เน้นความรักความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ซึ่งควรปฏิบัติต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม สถานศึกาควรฝึกให้
เด็กเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ตามความถนัดและความสามารถ โดยการมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้า
แถว หัวหน้าชั้น ให้แสดงบทบาทต่างๆ ในห้องเรียน ควรมีป้ายนิเทศประจ าห้องเรียนอนุบาล เพ่ือประกาศ
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ข่าว/กิจกรรม/ความเป็นคนซื่อสัตย์หรือเด็กดีประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน เพ่ือให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
“โรงเรียนดี วิถีไทย” เป็นพื้นฐานต่อไป 
 2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยมีโครงการ/
กิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย เป็นระบบครบวงจรคุณภาพ ได้แก่ โครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวาดภาพตาม
จินตนาการ ซึ่งควรด าเนินการต่อไป แต่อย่างไรก็ตามเด็กควรได้รับการพัฒนาความคิดในการฝึกทักษะในการ
เรียนรู้ จากสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่สนใจ เพ่ือน าไปสู่ความรู้ใหม่ ควรสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
โดยเด็กมีส่วนร่วมและกิจกรรมภายนอกห้องเรียน เช่น การปลูกผักสวนครัว การท าฟาร์มเห็ดนางฟ้า          
จัดกิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว เช่น การน าเด็กไปไหว้พระที่วัดชนะสงคราม ส ารวจต้นไม้บริเวณวัดใน
โรงเรียน ดูการเจริญเติบโตของผัก ต้นไม้ เห็ดนางฟ้า ดูแม่ครัวประกอบอาหาร การท าความสะอาดและการ
เก็บข้าวของเครื่องใช้ในครัว และน ามาเล่าให้ครูและเพ่ือนฟังตามมุมสนามหรือในห้องเรียน เขียนภาพ/สิ่งที่
ประทับใจที่เด็กได้พบเห็น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูบันทึ กผลเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก โดยจัดให้มีโครงการ/กิจกรรที่หลากหลายเป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง ได้แก่ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมหนู
น้อยฟันสวย เป็นต้น ซึ่งควรด าเนินการต่อไป แต่อย่างไรก็ตามสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการประกอบอาหารง่ายๆ การประดิษฐ์ เศษวัสดุ แก่เด็ก
ปฐมวัย และควรประชาสัมพันธ์จุดเด่นของสถานศึกษา เช่น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โครงการโรงเรียนน าร่อง
โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการห้องโฮมเทียเตอร์ 
 3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญมีคุณภาพดีมาก มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเด็กดี
ศรีวัดชนะสงคราม โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงาน โครงการพัฒนาห้องสมุด โครงการปฏิ รูป
หลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นต้น 
แต่อย่างไรก็ตามครูควรส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านสติปัญญา จัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจและตั้ง
ค าถามความเข้าใจสิ่งรอบๆ ตัว การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย การศึกษาผู้คน
ชางต่างชาติที่ถนนข้าวสาร ประวัติความเป็นมาของวัดชนะสงคราม ให้เด็กได้เล่นและลงมือท าเพ่ือพัฒนา
ความคิดรวบยอดเพ่ือฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม ดนตรี และกีฬาที่เหมาะสมและ
ต่อเนื่อง 
 4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีผลการประเมิน
ระยะเวลา 3 ปี (2553,2554 และ2555) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและน าระบบการบริหารงานตามวงจรคุณภาพมาใช้อย่างต่อเนื่องเป็นผลให้
การประเมินมีคุณภาพดีมาก อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด โดยการวิเคราะห์ผลการประเมิน และทบทวนรายละเอียดในการจัดท าแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี และวางแผนการด าเนินการไปสู่เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเ ร็จ 
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โดยเฉพาะเรื่องสรุปผลโครงการให้มีความกระชับ สอดคล้องระหว่างเป้าหมายกับผลส าเร็จที่ได้รับ เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพของสถานศึกษาต่อไป 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 1.โครงการสถานศึกษาพอเพียง บันได 5 ขั้นสู่การเรียนรู้ก าแพงเห็ด 
 2.โครงการ Best Practice หมู่ลูกเสือเนตรนารี จิตอาสาช่วยงานโรงเรียนและการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยการบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่พฤติกรรมนักเรียน 
  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวช้ีวัดที่ 1  ผู้เรียนมสีุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ด ี 10.00 9.64 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 2  ผู้เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.54 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเปน็ 10.00 9.05 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 15.28 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศกึษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 8  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.88 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวช้ีวัดที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 10  ผลการพัฒนาตามจดุเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรฐานการส่งเสริม    
ตัวช้ีวัดที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 92.26 ดีมาก 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี้  ต้ังแต่  80 คะแนนขึ้นไป                                                      √    ใช่ 
สถานศึกษามตัีวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้                                                   √     ใช่ 
 สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดทีม่ีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน                                 √   ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
              √        สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                             ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ระดับประถมศึกษา 

จุดเด่น 
1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
   ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความสุภาพ

อ่อนน้อม ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัดและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง รักการอ่าน สนใจในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งในและนอกสถานศึกษา                  
มีความสามารถในการเล่นดนตรีไทย และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ คือ “มารยาทดี มีมนุษยสัมพันธ์” สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เอกลักษณ์คือ “ โรงเรียนดี วิถีไทย” มีโครงสร้างพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างของ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นฝ่ายอนุบาลคือ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฝ่ายประถมศึกษาคื อโครงการ
โรงเรียนวัดชนะสงครามสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ มีการด าเนินการตามแบบแผน/โครงการ 21 โครงการ 
48 กิจกรรม ที่ส าคัญได้แก่ โครงการบริหารจัดการแบบ PANDA Model ,โครงการ Best Practice หมู่ลูกเสือ
เนตรนารี จิตอาสาช่วยงานโรงเรียน และการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยการบูรณาการหลากหลายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สู่พฤติกรรมนักเรียน โครงการโรงเรียนน าร่องโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะสุขภาพ โครงการ
สถานศึกษาพอเพียง บันได ๕ ขั้นสู่การเรียนรู้ก าแพงเห็ด โครงการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาสู่อาเซียน 
กิจกรรมโฮมเธียร์เตอร์ ห้องสมุดอัตโนมัติ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนในโรงเรียน 

2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความกระตือรือร้นในการท างาน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีมนุษยสัมพันธ์ที่

ดี มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในที่เหมาะสมบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 3.ด้านบริหารจัดการศึกษา   
        ครูมีประสบการณ์ในการสอนประถมศึกษา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน เน้นประสิทธิผลการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง 

 
 

4.ด้านการประกันคุณภาพ    
   สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ด าเนินการ

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.ด้านการจัดการศึกษา 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    ไม่มี 
 3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ไม่มี 
 4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    ไม่มี 
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โอกาส 
 สถานศึกษาตั้งอยู่ใจกลางเมื่องหลวง ในบริเวณวัดชนะสงคราม เจ้าอาวาสเป็นเลขาฯอดีตพระสังฆราช 
รับหน้าที่เป็นประธานกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถและให้การ
ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาดี สถานศึกษาติดทางคมนาคมสายหลัก ใกล้ถนนราชด าเนินกลาง(สี่แยกคอกวัว) 
ใกล้ถนนข้าวสารมีคนต่างชาติเข้ามาพักอาศัยมากเนื่องจากที่ พักราคาไม่แพ ง ผู้ เรียนสามารถซึมซับ
ภาษาต่างประเทศได้ทุกโอกาส มีแหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายสาขาอาชีพที่สามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน นอกจากนี้องค์กรภายนอก และชุมชน พร้อม
ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
อุปสรรค 
 สถานศึกษาตั้งอยู่ในกลางกรุงเทพฯ ใกล้ถนนราชด าเนิน บ้างมีการชุมนุม(ม๊อบ) โรงเรียนต้องหยุดการ
เรียนการสอน ท าให้มีผู้เรียนเรียนไม่ต่อเนื่อง มีผลกระทบด้านจิตใจเด็กและผู้ปกครองค่อนข้างสูง โรงเรียนอยู่
ใกล้ถนนข้าวสาร สังคมจอแจด้วยคนต่างชาติที่ไม่ค่อยเรียบร้อย ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้าง
ยากจน ให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรต่อสถานศึกษาได้น้อย ไม่สามารถเป็นแบบอย่างทางิชาการให้กับบุตร
หลาน การดูแลเอาใจใส่ต่อการเรียนของบุตรหลานมีค่อนข้างน้อย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2553 
 1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
    สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพดี โดยส่งเสริม ให้มีโครงการ
และกิจกรรมการเรียนกรสอนที่หลากหลายอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ ซึ่งควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติให้สูงขึ้นต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้บริหารและครูควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 
O-NET ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ เพ่ือจะได้น ามาวางแผนในการจัดกิจกรรมการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพัฒนาผู้เรียนทั้งระบบ ทบทวนสาเหตุและปัญหาที่ท าให้ผลการสอบต่ า โดยการ
วิเคราะห์ข้อสอบ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าผลมาใช้ในการวางแผนการสอบในปีต่อปี ส่งเสริมการ
ท าโครงงาน ท าผังความคิด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มากยิ่งขึ้น และควรมีการประเมินแบบแบบทดสอบอย่าง
จริงจังก่อนน าไปใช้กับผู้เรียน ฝึกการท าโจทย์แบบอัตนัยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    สถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีระดับ
คุณภาพดีมาก โดยการส่งเสริม/กิจกรรมที่หลากหลายอย่างเป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง ได้แก่โครงการ
การบริหารจัดการแบบ PANDA Model โครงการ Best Practice หมู่ลูกเสือเนตรนารี จิตอาสาช่วยงาน
โรงเรียน และการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยการบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่พฤติกรรมนักเรียน 
โครงการโรงเรียนน าร่องโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะสุขภาพ ที่สามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัวมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาการบริหารจัดการ งบประมาณ เพ่ือให้กการคุ้มครองสูงสุด จัดบอร์ดข่าวสารแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องและผู้ปกครอง โชว์ผลงานนักเรียน ผลงานดีเด่นเพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และ
สร้างบรรยากาศแห่งการการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
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3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับคุณภาพดี
มาก โดยการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ อย่าง
หลากหลาย ได้แก่โครงการ Best Practice หมู่ลูกเสือเนตรนารี จิตอาสาช่วยงานโรงเรียน  และการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้วยการบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่พฤติกรรมนักเรียน โครงการโรงเรียนน าร่อง
โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะสุขภาพ โครงการสถานศึกษาพอเพียง บันได ๕ ขั้นสู่การเรียนรู้ก าแพงเห็ด 
โครงการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาสู่อาเซียน กิจกรรมโฮมเธียร์เตอร์ ห้องสมุดอัตโนมัติ  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนในโรงเรียน โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
การจัดท าแผนการจัดการทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น และควรน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ครูเป็นรายบุคคลอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอนครูควรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผนการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน โดยค้นคว้าเทคนิควิธีการสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อไป 
 4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษามีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดมีระดับ
คุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดที่ดีอยู่แล้ว 
ควรด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามสถานศึกษาควรมีการทบทวนการจัดและประเมินผลการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและควรให้บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

1. โครงการสถานศึกษาพอเพียง บันได ๕ ขั้นสู่การเรียนรู้ก าแพงเห็ด 
2. โครงการ Best Practice หมู่ลูกเสือเนตรนารี จิตอาสาช่วยงานโรงเรียน และพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนด้วยการบูรณาการหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่พฤติกรรมนักเรียน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 

  ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 
    1) มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ยอดเยี่ยม 

    2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วทรงตัวได้ดี ยอดเยี่ยม 

    3) ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กันได้ดี ยอดเยี่ยม 

    4) ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ยอดเยี่ยม 

    5) ปฏิบัติตนตามข้อตกลง ยอดเยี่ยม 

    6) หลีกเลี่ยวสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค และสารเสพติดได้ ยอดเยี่ยม 

    7) ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์เสี่ยงอันตรายได้ ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ-์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
    1) ร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ยอดเยี่ยม 

    2) รู้จักรอคอย ยอมรับ พอใจในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน ยอดเยี่ยม 

    3) มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี ยอดเยี่ยม 

    4) มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยอดเยี่ยม 

    5) ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ ยอดเยี่ยม 

    6) อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต ยอดเยี่ยม 

    7) มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

    8) ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 

1) เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ ยอดเยี่ยม 

2) เด็กมีวินัยในตนเอง ยอดเยี่ยม 

3) เด็กรู้จักการออม และพอเพียง ยอดเยี่ยม 

4) เด็กมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ยอดเยี่ยม 

5) เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยอดเยี่ยม 

6) เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจาคความรุนแรง ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 
1) เด็กสนทนาโต้ตอย และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ยอดเยี่ยม 

2) เด็กตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัย และพยายามค้นหาค าตอบได้ ยอดเยี่ยม 

3) อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถทางการคิดเชิงเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดี 
5) สามารถคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ ยอดเยี่ยม 
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  ประเด็น ระดับคุณภาพ 
6) สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้ ยอดเยี่ยม 

7) เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 

 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
    1.1 วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนวัดชนะสงครามมีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมเต็มตามศักยภาพของเด็กปฐมวัย ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสอดคล้องกับมาตรฐาน สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ส าคัญของการศึกษาปฐมวัย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการ
วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็ก โดยการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา ดังนี้  

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย     มี
น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติภัย และสิ่งเสพติด อาทิเช่น ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงเด็กทุกคน
พร้อมทั้งบันทึกเป็นประจ าทุกเดือน แนะน าผู้ปกครองเด็กที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ให้
ผู้ปกครองดูแลเด็กให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
กิจกรรมกลางแจ้ง การละเล่นแบบไทย และให้ความชื่นชมยินดีเมื่อเด็กสามารถปฏิบัติได้ สังเกต บันทึก และ
ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายเด็กตามแบบประเมินพัฒนาการ เข้าร่วมโครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี กับ
บริษัทเนสท์เล่ โดยส่งเสริมให้เด็กรับประทานผักให้มากขึ้น ดื่มน้ าเปล่า ขยันขยับในการออกก าลังกาย ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกผัก ดื่มน้ าเปล่า ออกก าลังกาย 
 ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีความรู้สึกที่เหมาะสม
กับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก ควบคุมการแสดงออก
ทางอารมณ์ ตลอดจนชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ อาทิเช่น ส่งเสริมให้เด็กทุกคน
เข้าร่วมประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรี ได้แสดงออกตามจินตนาการด้านดนตรีและ
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะ เช่น ท าท่าทางประกอบเพลง ร้องเพลง เคาะจังหวะ คัดเลือกเด็กท่ีมีพฤติกรรมเป็น
เด็กดีของห้องเรียนได้รับใบประกาศเด็กดี  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความรูสึกที่ดีต่อตนเองและเป็นแบบอย่างทีดีต่อ
ผู้อื่น จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้าน- โรงเรียน ให้เด็กและผู้ปกครองได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
กล้าพูด  กล้าแสดงออกให้มีความมั่นในตนเอง  และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน จัด
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน ชื่นชมยินดีกับความส าเร็จของบุตรหลาน 
อีกทั้งเพ่ือให้เด็กรักและผูกพันกับโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก เด็กและผู้ปกครอง
นักเรียน 
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ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรมการแสดงงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย  มี
วินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ  แบ่ งปัน 
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ  
 ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรมสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ตั้งใจ รักการเรียนรู้ มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ อาทิเช่น สายชั้น
ปฐมวัยได้จัดมุมหนังสือของห้องเรียน  ให้เด็กได้เลือกอ่านดูตามความสนใจ  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  
ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่ เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
 

    1.2 ผลการด าเนินงาน         
จากผลการด าเนินในด้านคุณภาพเรียน ท าให้มีผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม เด็ก

ทุกคนผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดชนะสงคราม เด็ก
ปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ พัฒนาการ
ด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพเหมาะสมตามวัย พัฒนาการด้านร่างกายเด็กมี
ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ ตลอดจนชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ พัฒนาการด้านสังคม เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสม
กับวัย มีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลื อ 
แบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา เด็กมีพฤติกรมสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ตั้งใจ รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ยอดเยี่ยม 
    1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

ยอดเยี่ยม 

    2) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อม ยอดเยี่ยม 

    3) เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ยอดเยี่ยม 

    4) หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก
ปกตแิละกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ยอดเยี่ยม 

    5) หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับกับวิถีชีวิตครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 
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2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

    1) สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม 

      2) จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่าง
เพียงพอกับชั้นเรียน 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

    1) สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร 

ยอดเยี่ยม 

    2) สถานศกึษาให้ครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม ยอดเยี่ยม 

    3) ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ยอดเยี่ยม 

    4) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และเพ่ือนร่วมงาน ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อม สื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 

    1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 

    2) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ยอดเยี่ยม 

    3) สถานศึกษามีสื่อการเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยี และมุมประสบการณ์ที่
หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

    1) สถานศึกษาอ านวยความสะดวกให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

ยอดเยี่ยม 

    2) สถานศึกษาอ านวยความสะดวกวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 

ยอดเยี่ยม 

 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.6 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

    1) สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่ก าหนด 

ยอดเยี่ยม 

    2) สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

ดีเลิศ 

    3) สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดี 

    4) สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
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1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
   1.1 วิธีการพัฒนา  
         โรงเรียนวัดชนะสงครามได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียน บริบท  
สภาพปัญหา และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  
และมีแผนการ ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่มีวุฒิทางการศึกษา  จัดครูให้ตรงตามวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ ตรงตามความถนัด มีจ านวนเพียงพอ ครูได้รับค าแนะน าและช่วยเหลือในการพัฒนางานที่
รับผิดชอบ ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองจากกิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนากับองค์กรอ่ืน  ศึกษาดูงานตาม
สถานที่ต่างๆ  ครูมีโอกาสแสวงหาความรู้  สามารถน าเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียนตามสภาพจริง  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  โรงเรียนเป็นสถานที่ให้
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นที่ให้นักศึกษาได้มาสังเกต
การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยเป็นแหล่งให้หน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 
เข้ามาศึกษา ข้อมูล ท าวิจัยเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในชั้นเรียน
และภายนอกห้องเรียนที่จูงใจให้เด็กเกิดการเรียนรู้  เช่น   มุมวิทยาศาสตร์  มุมหนังสือ  มุมเสริมประสบการณ์  
สวนหย่อมภายในโรงเรียน  
    1.2 ผลการด าเนินงาน  
      โร ง เรี ย น มี ห ลั ก สู ต รที่ พั ฒ น า ให้ ผู้ เรี ย น เกิ ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะที่ พึ งป ระส งค์ ต าม เป้ าห ม าย   
หลักการ มาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น มี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน บริบท สภาพปัญหา น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการไว้ในหลักสูตร ครูมีแหล่ง
ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล ที่ ทั น ส มั ย  ส ะ ด ว ก ใน ก า ร ห า ข้ อ มู ล ส่ ง ผ ล ให้ มี แ ร ง จู ง ใจ ใน ผ ลิ ต สื่ อ  
พัฒนานวัตกรรม จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ เหมาะสม ตอบสนองความสนใจ ผู้ เรียนได้เรียนรู้  
บูรณาการผ่านการเล่น  ได้ รับประสบการณ์ ตรง พัฒนาผู้ เรียนได้ เต็มศักยภาพ มีบันทึกรายงาน  
ผลส่งต่อข้อมูลผู้เรียน ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงความรู้  ความเข้าใจสู่การจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ าวัน และการประเมินพัฒนาการเด็ก ครูมีการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 
โดยเลือกใช้วิธีสอน  เทคนิคการสอน สื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริง  ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  คือ  ร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ  สังคม และสติปัญญา 
มีการสรุปผลการพัฒนาการของผู้ เรียนจากกการไตร่ตรองสารนิทัศน์และสื่อสารให้ผู้ปกครองรับทราบ
ความก้าวหน้าและแนวทางส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง สังเกตพฤติกรรม ประเมินพฤติกรรม 
และบันทึกพฤติกรรมตามแบบประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  และโดยรวมของห้องเรียนรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบ วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา
และพัฒนาเด็ก ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  น าผลการศึกษาไปประกอบการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการ
พัฒนาต่อไป ครูจัดท าข้อมูลสารนิทัศน์อย่างเป็นระบบ ให้เห็นร่องรอยการพัฒนาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ของเด็ก โดยมีการก าหนดเป้าหมาย การน าเสนอข้อมูลที่ผ่านการไตร่ตรอง  สะท้อนความสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา ซึ่งการจัดท าข้อมูลนี้ครอบคลุมการเตรียมวัสดุอุปกรณ์กับข้อมูลที่จัดเก็บ 
ด าเนินการวางแผนโดยคัดเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดท า และจัดแสดงข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น การ
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บรรยายสรุปเรื่องราวหรือประสบการณ์เด็ก ได้รับการบันทึกพฤติกรรม  การวิเคราะห์ผลงานเด็กทั้งรายบุคคล
และกลุ่ม ตลอดจนการน าขอ้มูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

    1) ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ยอดเยี่ยม 

    2) ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

    3) ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา 

ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเยี่ยม 

    1) ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาส
เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจความสามารถ
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

ยอดเยี่ยม 

     2) ครูจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ยอดเยี่ยม 

     3) ครูจัดกิจกรรมใหเ้ด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

    1) ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย ยอดเยี่ยม 

    2) ครูจัดห้องเรียนให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์ 
และการจัดกิจกรรม 

ยอดเยี่ยม 

    3) เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ยอดเยี่ยม 

    4) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และ
วิถีการเรียนรู้ของเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

    1) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร 
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ 

ยอดเยี่ยม 

    2) ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผล  การประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

    3) ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม 

    4) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
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1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
    1.1 วิธีการพัฒนา  
 ครูด าเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนประสบการณ์ จัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย  มีการด าเนิน
โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น  และแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน  เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ค้นหาค าตอบด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้จัดเตรียม
กิจกรรม ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลาย  สามารถปฏิบัติได้จริง  โดยประเมินพัฒนาการให้
เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง  ครูมีการประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการจัดกิจกรรม  มีการรายงานผล
การประเมินให้ผู้ปกครองรับทราบ  มีการวิจัยชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครูเข้ารับการอบรม
สัมมนาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการประชุมสายชั้นอนุบาลและมีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 
     1.2 ผลการด าเนินงาน  
      ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย ห้องเรียนมีมุมจัดแสดงผลงานนักเรียนทุกคน  และมีบอร์ดป้ายแสดงผลงาน
หน้าห้องเรียน  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนโดยน าผลงานมาประดับตกแต่งห้องเรียน  มีการสร้างข้อตกลง
ในการอยู่ร่วมกันภายในห้องเรียน  ครูมีสื่อเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
หลากหลาย  สามารถปฏิบัติได้จริง  โดยประเมินพัฒนาการให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง  ครูมีการประเมินสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนจากการจัดกิจกรรม  มีการรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองรับทราบ มีการวิจัยชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย ครูเข้ารับการอบรม
สัมมนาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการประชุมสายชั้นอนุบาลและมีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
  2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูล หลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษ์ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย
ระดับดีขึ้นไป 
1.1.2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียน ( เกรด ) กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 
1.1.3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
“ความสามารถในการสื่อสาร”ระดับ“ดี”ขึ้นไป 

- ผลการประเมินการอ่านเขียน 
ภาษาไทยของนักเรียนครั้งที่ 
4/2562 
- บันทึกการอ่าน 
- ปพ.5/2 วิชาคณิตศาสตร์ 
- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 2 ด้าน 
ได้แก่ความสามารถในการคิด/ความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับ 
“ดี”ขึ้นไป 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

3) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 – ป.6 สร้างองค์ความรู้ ผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ จากการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน/สะเต็มศึกษา /การ
ท างานกลุ่ม 

- โครงงานสะเต็มศึกษา 
- ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 

4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
“ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับ  “ดี”   ขึ้นไป 

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
-มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5) ร้อยละของผู้เรียนทีมีระดับผลการเรียน (เกรด) กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ ระดับ 3 ขึ้นไป 

- ปพ.5/2วิชาภาษาอังกฤษ 
(ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ป.1-ป.6) 

6) ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรมีระดับ
ผลการเรียน (เกรด) ระดับ 3 ขึ้นไป 

- ปพ.5/1 
(ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ป.1-ป.6) 

7) ร้อยละของผู้เรียน ป.1 - ป.6 ได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะอาชีพ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่หลากหลาย 

-รายงานกิจกรรมทักษะอาชีพ 
- ภาพกิจกรรม Open house 
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ข้อมูล หลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษ์ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป - แบบประเมินคุณลักษณะอันพ่ึง

ประสงค์ 
-ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

2) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย - แบบประเมินคุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์ 
- ภาพกิจกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

3) ผู้เรียนรู้จักและมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

-แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- โครงการกีฬาสี 

4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม - แบบบันทึกภาวะโภชนาการ
นักเรียน 
- รูปถ่ายท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์กับชุมชน 

 
3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1) โครงการมัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษา 
 2) โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

3) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
4) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

ข้อมูล หลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและนโยบาย
ของต้นสังกัด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

- แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- มาตรฐานของโรงเรียน 

2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
รวมทั้งใช้วงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง 

- แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

2.3 สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
และเป็นแบบอย่างได้ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.4 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
ครู (PLC) อย่างต่อเนื่อง 

- สมุดบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
- รายงานอบรมโครงการคูปองครูครบ
วงจร สพฐ. 
- รายงานการไปอบรม/ประชุม/สัมมนา 

2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- ห้องปฏิบัติการต่าง เช่น                
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 

2.6 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- เว็ปไซต์โรงเรียน 
- เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
- รูปถ่ายห้องคอมพิวเตอร์ 

 
3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2) โครงการประกันคุณภาพภายใน 

3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพ 
4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูล หลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

 

3.1 ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริงผ่าน
กิจกรรมที่เป็น Active Learning จนผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และ
ประยุกต์ใช้ได้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สมุดบันทึกการนิเทศชั้นเรียน 

3.2 ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมี
การเผยแพร่ในวงวิชาการ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกการส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

3.3 ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- สมุดบันทึกการใช้สื่อ 
- ทะเบียนสื่อ 
- สมุดบันทึกการใช้
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

3.4 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนร่วมกันก าหนดข้อตกลงในชั้นเรียน มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้ และไม่ใช้วิธีการลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี 

- สมุดบันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
- วิจัยในชั้นเรียน 

3.5 ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายและตรงตามสภาพจริง 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังการสอน 

3.6 ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

- สมุดบันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
- สมุดบันทึกกิจกรรมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2) โครงการประกันคุณภาพภายใน 

3) โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
4) โครงการนิเทศภายใน 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ/นักเรียนเรียนร่วม 
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ผลงานดีเด่นของโรงเรียนวัดชนะสงคราม 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ผลงานครู (ระดับเขตพื้นที่) 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1.นายณัฐพล ยินดี ครูผู้สอนการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ระดับชัน้อนุบาลปีที่ 3 ประเภททีม 3 คน 

อันดับเหรียญเงิน 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งที่  68 
2.นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจด ารง ครูผู้สอนการปั้นดินน้ ามนั ปฐมวัย 

ระดับชัน้อนุบาลปีที่ 3 ประเภททีม 3 คน 
อันดับเหรียญเงิน 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งที่  68)  
3.นายนวพันธ์  จฬุจัมบก ครูผู้สอนนักเรียนการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

เข้ารอบชิงชนะเลิศ 8 ทีม สุดท้าย 
 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ชนะเลิศอันดับเหรียญทอง  

ระดับชั้น ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งที่  68 
ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันสวดสรภัญญะศีลห้ากฎ

สากล รองชนะเลิศอันดับ 1 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

วัดบางกร่าง จ.นนทบุรี 
4.นายเทวนนท์ บัวแย้ม ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันการใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับ 2 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งที่  68 

 

ผลงานนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่) 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. เด็กหญิงฑิฆัมพร เปียเหล่ 
2. เด็กชายธนวัฒน์  ค าภาวะ 
3. เด็กหญิงอังศนา  อาจเอ่ียม 

การสร้างภาพดว้ยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
เหรียญเงิน 

 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งที่  68 
1. เด็กชายก้องพิภพ จอดนอก 
2. เด็กหญิงประภาพร  ชาวสมุทร 
3. เด็กหญิงปีใหม ่ สาลีเลิศ 

การปั้นดนิน้ ามัน ปฐมวัย 
เหรียญเงิน 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งที่  68 
1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาเมืองรักษ์ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ชนะเลิศอันดับเหรียญทอง 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งที่  68 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงญารินดา  แดงสี การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 2 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งที่  68 

เดก็ชายราชันย์  พรหมดี การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งที่  68 
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ส่วนที่ 3 
ภาคผนวก 

 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR  ปีการศึกษา 2561 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR  ปีการศึกษา 2561 
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