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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 โรงเรียนวัดชนะสงครามได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน           
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

3. ปฏิบติังานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

  
ผลการด าเนินงาน 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ดีเลิศ 
2. หลักฐานสนับสนุน : ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้ เพราะครู                                   

มีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยเข้ารับการอบรมตามหน่วยงานต้นสังกัด         
(สพป.กรุงเทพมหานคร) และหน่วยงานอื่นๆ ตามความสนใจ  เช่น มูลนิธิศักด์ิพรทรัพย์  การเข้ารับการพัฒนา
ในระบบ  Online ครบ ร้อยละ 100 ครูสามารถน าความรู้ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน และใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ปัญหาของ
นักเรียนในห้องเรียน โรงเรียนมีความพร้อมท้ังในสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือ เทคโนโลยี 
มีความพร้อมด้านสัญญาณ Internet สามารถใช้จัดการเรียน การสอนได้ทุกห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์  
หนังสือเรียน หนังสือเสริม ส่ือวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกห้องเรียนท่ี
สะอาด ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาดเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผ่านการนิเทศของเขตพื้นท่ี ทุกห้อง
คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา และได้ใช้โมเดลการท างานของโรงเรียนวัดชนะสงคราม  ส่งผลให้นักเรียนมีผลการ
ประเมินการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดีและดีเย่ียม มีผลการประเมินทักษะการค านวณ  การส่ือสาร การคิด
และเขียนส่ือความอยู่ในระดับดี   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น ทักษะ
การสืบค้น การใช้งาน การออกแบบจากคอมพิวเตอร์ น ามาจัดท าเป็นโครงงาน   และเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การใช้แอพพริเคช่ัน เช่น Kahoot , AR 
(Augmented reality) ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย  มี
มารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีความเส่ียง
ด้านการเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  เรียนจบหลักสูตรร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงและสมรรถนะตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตดีมีทักษะในการเล่นกีฬา ออกก าลังกายและแสดงออกทางดนตรี 

 
 
 



ข 
 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น:  
แผนปฏิบัติงานท่ี 1  ส่งเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานเชิงบูรณาการด้านคุณธรรม งานอาชีพเน้นให้

ผู้เรียนคิดเองท าเอง โดยใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
แผนปฏิบัติงานท่ี 2 บริหารโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 3 ลดภาระงานครู คืนครูสู่ห้องเรียนโดยการบูรณาการการท างานในโรงเรียน/

ห้องเรียน ลดภาระงานธุรการ ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV , DLIT จัดหาส่ือ อุปกรณ์ Internet 
สนับสนุน 

 
 
 
 
   ลงช่ือ........................................................ผู้เขียนรายงาน 
                  (นางสาวสุปราณี  อุปรา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
              วันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.2563 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดชนะสงครามฉบับนี้  จัดท า
ขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  
กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนวัดชนะสงครามในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
 
       



ง 
 

สารบญั 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร..................................................................................................................................... ก 
ค าน า ................................................................................................................................................................. ค 
ส่วนท่ี 1 ............................................................................................................................................................. 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ........................................................................................................................... 1 

1.1 ท่ีต้ังและสภาพท่ัวไป .............................................................................................................................. 1 
1.2 สภาพชุมชน ........................................................................................................................................... 1 
1.3 ค าขวัญของโรงเรียน ............................................................................................................................... 1 
1.4 สัญลักษณ์ของโรงเรียน .......................................................................................................................... 1 
1.5 อักษรย่อของโรงเรียน ............................................................................................................................ 1 
1.6 สีประจ าโรงเรียน .................................................................................................................................... 1 
1.7 บุคลากรของสถานศึกษา ........................................................................................................................ 2 
1.8 ข้อมูลนักเรียน ........................................................................................................................................ 3 
1.9 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ....................................................... 5 
ระดับปฐมวัย ................................................................................................................................................ 5 
1.10 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 .................................................... 6 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ........................................................................................................................... 6 
1.11 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ............................................ 9 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ......................................................................................................................... 9 
1.12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ................. 9 
1.13 ผลการประเมินการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) .................................... 11 
1.14 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ................................................................... 15 
1.15 สรุปภูมิปัญญาท้องถิ่น ....................................................................................................................... 16 
1.16 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปีท่ีผ่านมา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ....................................... 16 
1.17 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา .............................................................................. 22 

ส่วนท่ี 2 ........................................................................................................................................................... 26 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ............................................................................................................ 26 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ............................................................................................................... 26 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ................................................................................................................... 26 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ..................................................................................... 29 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ............................................................................ 33 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ......................................................................................................................... 35 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน .............................................................................................................. 36 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ..................................................................................... 39 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ.................................................... 41 
ผลงานดีเด่นของโรงเรียนวัดชนะสงคราม ................................................................................................... 43 



จ 
 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ............................................................................................................................ 43 
ส่วนท่ี 3 ........................................................................................................................................................... 47 
ภาคผนวก........................................................................................................................................................ 47 
 

 
 



1 
 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1.1 ที่ต้ังและสภาพทั่วไป 
      โรงเรียนวัดชนะสงคราม ต้ังอยู่เลขท่ี 77/1 ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-0436548 โทรสาร 02-2820168 อยู่ในบริเวณวัดชนะสงครามราช
วรมหาวิหาร มีพื้นท่ีประมาณ 2 ไร่ 25 ตารางวา เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนต้ังแต่ระดับ
อนุบาลปีท่ี 1 ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 สภาพชุมชน 
      โรงเรียนวัดชนะสงครามต้ังอยู่ในย่านบางล าพู สภาพชุมชนจัดเป็นชุมชนเมืองท่ีมีความเจริญมากแห่งหนึ่ง
ของกรุงเทพมหานคร เป็นย่านการค้าท่ีเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป ประชากรในท้องถิ่นมีอาชีพ
ค้าขายเป็นส่วนใหญ่ ประชากรในท้องถิ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดท่ีส าคัญ คือ วัดชนะสงคราม มี
พระเทพวิมลมุนีเป็นเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และวัดท่ีส าคัญอีกวัดหนึ่ง คือ วัดบวรนิเวศราช
วรวิหาร  มีสมเด็จพระวันรัต เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร นอกจากนี้ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งนับถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งอยู่รวมกันในบริเวณตรอกสุเหร่าบางล าพู  

1.3 ค าขวัญของโรงเรียน 
      “รักเกียรติ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม” เจตนารมณ์ของการก าหนดค าขวัญของโรงเรียนไว้เช่นนี้ก็เพื่อ
เป็นจุดเน้นในการให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและอนาคต โดย
มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความตระหนักในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ มีระเบียบวินัยในตนเอง รักการเรียนรู้ มีกริยา
มารยาทงดงามเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 

1.4 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
      เป็นรูปขุนศึกสะพายดาบคู่นั่งคุกเข่าด้านหนึ่งลงจดพื้น อีกด้านหนึ่งต้ังขึ้น ประนมมือท้ังสองอยู่ระหว่างอก 
อันมีท่ีมาจากการท่ีรัชกาลท่ี1 พระราชทานนามวัดชนะสงคราม เนื่องจากทรงชนะศึกพม่าถึง 3 ครั้ง ในพ.ศ. 
2328 ,2329 และ 2330 โรงเรียนต้ังอยู่ในบริเวณวัดจึงได้น าช่ืออันเป็นมงคลนี้มาเป็นช่ือของโรงเรียน 

1.5 อักษรย่อของโรงเรียน 
      “ส.ช.ส.” ซึ่งย่อมาจาก “สามัญวัดชนะสงคราม” 

1.6 สีประจ าโรงเรียน 
      “เทา – ชมพู” สีเทาหมายถึง สมอง, ความคิด สีชมพูหมายถึง ความดี ความสดช่ืน ความสุข 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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1.7 บุคลากรของสถานศึกษา 
1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
รวม

ทั้งหมด 

จ านวน 1 11 1 1 10 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 8 11 5 - 24 
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3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

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

รวม 14  
 
1.8 ข้อมูลนักเรียน 
     จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 202  คน 
     (อ้างอิงจากDMC ณ 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.1 1 13 14 27 27 
อ.2 1 9 13 22 22 
อ.3  1 14 10 24 24 
รวม 3 36 37 73  
ป.1 1 8 9 17 17 
ป.2 1 15 10 25 25 
ป.3 1 7 6 13 13 
ป.4 1 15 10 25 25 
ป.5 1 14 9 23 23 
ป.6 1 11 15 26 26 
รวม 6 70 59 129  

รวมทั้งหมด 9 106 96 202  
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     จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 204  คน 
     (อ้างอิงจากDMC ณ 10 พฤศจิกายน 2562) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.1 1 12 14 26 26 
อ.2 1 10 12 22 22 
อ.3  1 14 12 26 26 
รวม 3 36 38 74  
ป.1 1 7 9 16 16 
ป.2 1 15 10 25 25 
ป.3 1 8 8 16 16 
ป.4 1 15 10 25 25 
ป.5 1 13 8 21 21 
ป.6 1 12 15 27 27 
รวม 6 70 60 130  

รวมทั้งหมด 9 106 98 204  
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1.9 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับปฐมวัย 
 

ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีที่ 1 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ทั้งหมดที่ประเมิน 
จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 25 20 (80.00) 5 (20.00) - 

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 25 96 (96.00) 1 (4.00) - 

3. ด้านสังคม 25 22 (88.00) 3 (12.00) - 

4. ด้านสติปัญญา 25 20 (80.00) 5 (20.00) - 

 

ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีที่ 2 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ทั้งหมดที่ประเมิน 
จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 23 22 (95.65) 1 (4.35) - 

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 23 23 (100) - - 

3. ด้านสังคม 23 22 (95.65) 1 (4.35) - 

4. ด้านสติปัญญา 23 22 (95.65) - - 

 
ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ทั้งหมดที่ประเมิน 
จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 24 20 (83.33) 3 (12.50) 1 (4.17) 

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 24 21 (87.50) 2 (8.33) 1 (4.17) 

3. ด้านสังคม 24 21 (87.50) 2 (8.33) 1 (4.17) 

4. ด้านสติปัญญา 24 20 (83.33) 3 (12.50) 1 (4.17) 
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1.10 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน 
 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ       
3ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 
3ข้ึนไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 16 - - 1 2 1 - 2 10 12 75.00 
คณิตศาสตร์ 16 - - 1 2 1 - 2 10 12 75.00 
วิทยาศาสตร์ฯ 16 - - 3 1 2 1 2 7 10 62.50 
สังคมศึกษาฯ 16 - - - 2 2 1 1 10 12 75.00 
สุขศึกษาฯ 16 - - - - - 2 - 14 16 100 
ศิลปะ 16 - - - - - - 2 14 16 100 
การงานอาชีพ 16 - - - - - 2 3 11 16 100 
ภาษาต่างประเทศ 16 - - - 1 3 5 3 4 12 75.00 
หน้าท่ีพลเมือง 16 - - - 2 2 1 1 10 12 75.00 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ          
3ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ     
3ข้ึนไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 22 - 6 2 1 1 2 3 7 12 54.54 
คณิตศาสตร์ 22 - 3 2 2 5 2 3 5 10 45.45 
วิทยาศาสตร์ฯ 22 - 1 1 4 3 - 5 8 13 59.09 
สังคมศึกษาฯ 22 - - 5 2 2 2 3 8 13 59.09 
สุขศึกษาฯ 22 - - - - - - 2 20 22 100 
ศิลปะ 22 - - - - - - - 22 22 100 
การงานอาชีพ 22 - - 1 3 3 4 3 8 15 68.18 
ภาษาต่างประเทศ 22 - - 5 2 3 3 2 7 12 54.54 
หน้าท่ีพลเมือง 22 - - 1 5 3 2 1 10 13 59.09 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน นร.   
ที่ได้ระดับ          
3ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ    
3ข้ึนไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 16 - 1 3 - 1 2 4 5 11 68.75 
คณิตศาสตร์ 16 - 1 3 - 2 1 1 8 10 62.50 
วิทยาศาสตร์ 16 - - 2 4 5 - 2 3 5 31.25 
สังคมศึกษาฯ 16 - 1 - - - 4 4 7 15 93.75 
สุขศึกษาฯ 16 - 1 - - - - - 15 15 93.75 

ศิลปะ 16 - - - - 1 - - 15 15 93.75 

การงานอาชีพฯ 16 - - - 1 - 1 11 3 15 93.75 

ภาษาต่างประเทศ 16 - 1 3 2 4 1 3 2 6 37.50 
หน้าท่ีพลเมือง 16 - - - 1 - - 7 8 15 93.75 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน นร.   
ที่ได้ระดับ          
3ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ    
3ข้ึนไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 23 1 5 2 2 2 1 4 6 11 47.82 
คณิตศาสตร์ 23 1 3 - 2 - 6 4 7 17 73.91 
วิทยาศาสตร์ฯ 23 1 1 5 5 4 1 1 5 7 30.43 
สังคมศึกษาฯ 23 1 2 2 3 3 2 3 7 12 52.17 
สุขศึกษาฯ 23 1 - - 2 - 1 7 12 20 86.95 
ศิลปะ 23 1 - - 2 - 2 1 17 20 86.95 
การงานอาชีพ 23 1 - 3 - 2 5 4 8 17 73.91 
ภาษาต่างประเทศ 23 1 10 7 1 2 1 1 - 2 8.69 
หน้าท่ีพลเมือง 23 1 2 4 1 1 2 3 9 14 60.86 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน นร.   
ที่ได้ระดับ          
3ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ    
3ข้ึนไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 17 - - 2 4 6 2 2 1 5 29.41 
คณิตศาสตร์ 17 - 1 2 3 4 - 1 6 7 41.17 
วิทยาศาสตร์ฯ 17 - - 2 7 1 - 1 6 7 41.17 
สังคมศึกษาฯ 17 - - 2 2 2 5 - 6 11 64.70 
สุขศึกษาฯ 17 - - - - 3 5 2 7 14 82.35 
ศิลปะ 17 - - - - - 1 4 12 17 100 
การงานอาชีพ 17 - 2 1 2 3 3 5 1 9 52.94 
ภาษาต่างประเทศ 17 - 4 6 1 2 1 1 2 4 23.52 
หน้าท่ีพลเมือง 17 - - 1 1 2 4 1 8 13 76.47 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน นร.   
ที่ได้ระดับ          
3ข้ึนไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ    
3ข้ึนไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 26 - 1 5 4 4 5 2 5 12 46.15 
คณิตศาสตร์ 26 - 4 4 5 7 3 - 3 6 23.07 
วิทยาศาสตร์ฯ 26 - 2 4 6 3 2 4 5 11 42.30 
สังคมศึกษาฯ 26 - 2 6 5 4 6 2 1 9 34.61 
สุขศึกษาฯ 26 - - - 1 1 4 6 14 24 92.30 
ศิลปะ 26 - - - - - 4 4 18 26 100 
การงานอาชีพ 26 - - 1 3 4 7 3 8 18 69.23 
ภาษาต่างประเทศ 26 - 4 9 7 1 3 - 2 5 19.23 
หน้าท่ีพลเมือง 26 - 1 3 3 2 5 3 9 17 65.38 
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1.11 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
       1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 34.96 46.00 46.46 
ด้านค านวณ 35.78 45.64 44.94 
รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 35.37 45.82 45.70 

 
      2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
      ปีการศึกษา 2561- 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 47.53 34.96 -12.57 
ด้านค านวณ 42.38 35.78 -6.60 
รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 44.96 35.37 -9.59 

 

1.12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
       1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  
        ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (จ านวน 24 คน) 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย จ านวนและร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีคะแนนสูง
กว่าค่าเฉล่ียประเทศ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 42.68 54.33 47.95 8 คน/ร้อยละ 33.33 
คณิตศาสตร์ 25.83 38.42 31.60 7 คน/ร้อยละ 29.17 

วิทยาศาสตร์ 34.21 40.26 34.30 9 คน/ร้อยละ 37.50 

ภาษาอังกฤษ 27.29 45.95 30.86 3 คน/ร้อยละ 12.50 
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       2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 – 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 49.77 42.68 - 7.09 
คณิตศาสตร์ 26.36 25.83 -0.53 
วิทยาศาสตร์ 34.27 34.21 - 0.06 
ภาษาอังกฤษ 31.14 27.29 -3.85 
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1.13 ผลการประเมินการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT)                    
       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
       1)  ผลการประเมินการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test: RT)                                        
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนท่ีได้รับ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

การอ่านออก
เขียนได้ 

15 คน 60.98 32.42 46.66 20.00 13.33 20.00 

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความสามารถ 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 61.17 75.59 67.49 68.50 
การอ่านรู้เรื่อง 60.80 76.76 72.51 72.81 
รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 60.95 76.17 70.00 70.66 
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2) การเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT)                       
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา2561 – 2562 
 

ด้านความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
การอ่านออกเสียง 72.56 61.17 - 11.39 
การอ่านรู้เรื่อง 82.40 60.80 -21.60 
รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 77.48 60.95 - 16.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้รับ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย 22 26.81 12.49 26.81 9.09 22.72 40.91 27.28 
คณิตศาสตร์ 22 23.18 9.98 46.36 18.18 40.91 31.82 9.09 
วิทยาศาสตร์ 22 31.00 11.86 62.00 9.09 18.18 40.91 31.82 
ภาษาอังกฤษ 22 27.73 7.67 55.45 0.00 45.45 45.45 9.10 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้รับ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย 23 44.59 16.08 44.59 8.70 52.17 39.13 0.00 
คณิตศาสตร์ 23 24.74 12.86 24.74 52.17 43.48 4.35 0.00 

วิทยาศาสตร์ 23 31.13 12.07 31.13 30.43 65.22 4.35 0.00 

ภาษาอังกฤษ 23 22.59 6.99 22.59 78.26 21.74 0.00 0.00 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
         3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ               

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 16 81.25 18.75 - - 
ป.2 22 77.27 22.73 - - 
ป.3 16 100 - - - 
ป.4 23 95.66 - - 4.34 
ป.5 17 100 - - - 
ป.6 26 73.08 26.92 - - 
รวม 120 527.26 68.40 - 4.34 

เฉล่ียร้อยละ  87.88 11.40 - 0.72 
 
        4) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ               

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 16 62.50 25.00 12.50 - 
ป.2 22 54.55 27.27 18.18 - 
ป.3 16 56.25 18.75 25.00 - 
ป.4 23 52.18 34.79 8.69 4.34 
ป.5 17 58.83 23.53 17.64 - 
ป.6 26 50.00 46.16 3.84 - 
รวม 120 334.31 175.50 85.85 4.34 

เฉล่ียร้อยละ  55.72 29.25 14.31 0.72 
 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้รับ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย 17 45.53 10.23 45.53 0.00 58.82 41.18 0.00 
คณิตศาสตร์ 17 35.35 8.68 35.35 5.88 94.12 0.00 0.00 
วิทยาศาสตร์ 17 38.21 14.65 38.21 17.65 58.82 23.53 0.00 

ภาษาอังกฤษ 17 22.59 6.99 22.59 70.59 29.41 0.00 0.00 



14 
 

       5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ               

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 16 100 - 
ป.2 22 100 - 
ป.3 16 100 - 
ป.4 23 95.65 4.35 
ป.5 17 100 - 
ป.6 26 100 - 
รวม 120 595.65 4.35 

เฉล่ียร้อยละ  99.27 0.73 
       
        6) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

ด้าน 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ               
(สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 120 

87.51 11.66 - 0.83 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

120 87.51 11.66 - 0.83 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

120 83.34 15.83 - 0.83 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

120 95.84 3.33 - 0.83 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

120 95.84 3.33 - 0.83 

รวม  450.04 45.81 - 4.15 

เฉล่ียร้อยละ  90.00 9.17 - 0.83 
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1.14 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

แหล่งการเรียนรู้ภายใน 
ชื่อแหล่งการเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ปี 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
ชื่อแหล่งการเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ปี 

ต้นไม้บริเวณโรงเรียน ตลอดปี
การศึกษา 

วัดชนะสงคราม 6/ปี 
ห้องสมุดโรงเรียน หอสมุดกรุงเทพ 1/ป ี
สวนหย่อมโรงเรียน สถานีต ารวจชนะสงคราม 1/ป ี

ห้องวิทยาศาสตร์ มิวเซียมสยาม 1/ป ี

ห้องพยาบาล วัดบางกร่าง 2/ปี 

ห้องดนตรีสากล พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 1/ป ี
สนามปูนหน้าโรงเรียน สนามกีฬาแห่งชาติ 1/ป ี
สนามเด็กเล่น กระทรวงศึกษาธิการ 1/ป ี
สวนเกษตรอนุบาล วัดบางกร่าง จ.นนทบุรี        1/ปี 
สนามหน้าเสาธง หอศิลป์แห่งชาติ พระนคร 1/ปี 
ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 1/ปี 
ห้องดนตรีไทย วัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ 1/ปี 
ห้องนาฏศิลป์ วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ 1/ปี 
โรงอาหารใต้อาคาร 2 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ  1/ปี 
โรงครัว โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 1/ปี 
ห้องเสริมพัฒนาการอนุบาล โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย 1/ปี 
ห้องประชุมใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย ม.สวนดุสิต  1/ปี 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 1/ปี 
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1.15 สรุปภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
       ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
 

ท่ี ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหาที่มาให้ความรู้ 
1 พระมหาประเสริฐ ปสฏโฐ  ให้ความรู้เรื่องธรรมะและอบรมธรรมศึกษา 
2 พระมหาชาญ เขมปญโญ       ให้ความรู้เรื่องธรรมะและอบรมธรรมศึกษา 
3 คณะอุบาสิกาวัดบางกร่าง จ.นนทบุรี ให้ความรู้เรื่องการสวดมนต์สรภัญญะและธรรม

ศึกษา 
4 นายมาโนช ต๋าอ่อน เครื่องดนตรีและการเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ 

(ดนตรีสากล) 
5 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กับนักเรียน ป.5-6 
6 สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม กต.ตร.สน.ชนะ

สงคราม 
การป้องกันฝุ่น PM 2.5 

7 สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร 
8 นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การลดการใช้ถุงพลาสติกให้กับนักเรียน ป.4-6 

 

1.16 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปีที่ผา่นมา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 2.50 2.50 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 94.88 ดีมาก 
การับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                            ใช่   ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ีจาก 12 ตัวบ่งช้ี           ใช่   ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่   ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกาปฐมวัย 
      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ชื่อตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

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

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กุล่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 14.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

35.00 32.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.88 ดีมาก 
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   จุดเด่น 
        1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
          ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความสุภาพ
อ่อนน้อม ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัดและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รักการอ่าน สนใจในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา มีความสามารถในการเล่นดนตรีไทย และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น
สังคมได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ คือ “มารยาทดี มีมนุษยสัมพันธ์” สถานศึกษษมี
ผลการด าเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์ คือ “โรงเรียนดี วิถีไทย” มีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างของการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นฝ่ายอนุบาล คือ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ฝ่ายประถม คือ โครงการโรงเรียนวัดชนะสงครามสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 21 โครงการ 48 กิจกรรม ท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการการบริหารจัดการแบบ PANDA Model 
โครงการ Best Practice หมู่ลูกเสือเนตรนารี จิตอาสาช่วยงานโรงเรียน และการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วย
การบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนสู่พฤติกรรมนักเรียน โครงการโรงเรียนน าร่องโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตทักษะสุขภาพ โครงการสถานศึกษาพอเพียง บันได5 ข้ันสู่การเรียนรู้ก าแพงเห็ด โครงการทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาสู่อาเซียน กิจกรรมโฮมเธียร์เตอร์ ห้องสมุดอัตโนมัติ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัย
นักเรียนในโรงเรียน 
         
 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
           ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความกระตือรือร้นในการท างาน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีการจัดส่ิงแวดล้อมภายในท่ีเหมาะสม บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ สถานศึกษาท่ีผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 
         3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
           ครูมีประสบการณ์ในการสอนปฐมวัย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก เน้นประสิทธิผลในการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
          
 4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
            สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
               ไม่มี 
 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ไม่มี 
 3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ไม่มี 
 4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่มี 
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โอกาส 
 สถานศึกษาต้ังอยู่ใจกลางเมืองหลวง ในบริเวณวัดชนะสงคราม คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมี
ความรู้ความสามารถและให้การร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาดี สถานศึกษาติดทางคมนาคมสายหลัก ใกล้
ถนนราชด าเนินกลาง ใกล้ถนนข้าวสารมีคนต่างชาติเข้ามาพักอาศัยมาก เนื่องจากท่ีพักราคาไม่แพง เด็ก
สามารถซึมซับภาษาต่างประเทศได้ทุกโอกาส มีแหล่งเรียนรู้และวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายสาขา
อาชีพท่ีสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน นอกจากนี้องค์กรภายนอก
และชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 
อุปสรรค 
 สถานศึกษาต้ังอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้ถนนราชด าเนิน หากมีการชุมนุมโรงเรียนต้องหยุดการเรียน
การสอน ท าให้เด็กเรียนไม่ต่อเนื่อง มีผลกระทบด้านจิตใจต่อเด็กและผู้ปกครอง โรงเรียนอยู่ใกล้ถนนข้าวสาร
สังคมค่อนข้างจอแจด้วยคนต่างชาติและผู้ปกครองมีฐานะค่อนข้างยากจนไม่สามารถให้ความช่วยเหลือด้าน
ทรัพยากรต่อสถานศึกษาได้น้อย ไม่สามารถเป็นแบบอย่างทางวิชาการให้กับบุตรหลาน การดูแลเอาใจใส่ต่อ
การเรียนของบุตรหลานมีค่อนข้างน้อย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 
 1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
   1) สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มีวินัยและรับผิดชอบสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ในระดับดีมาก โดยมีโครงการ ท่ีส่งเสริมและสนับสุนนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการทัศนศึกษา กิจรรม   
กีฬาสี เน้นความรักความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ซึ่งควรปฏิบัติต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม สถานศึกาควรฝึกให้
เด็กเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ตามความถนัดและความสามารถ โดยการมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้า
แถว หัวหน้าช้ัน ให้แสดงบทบาทต่างๆ ในห้องเรียน ควรมีป้ายนิเทศประจ าห้องเรียนอนุบาล เพื่อประกาศ
ข่าว/กิจกรรม/ความเป็นคนซื่อสัตย์หรือเด็กดีประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์  
“โรงเรียนดี วิถีไทย” เป็นพื้นฐานต่อไป 
 2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยมีโครงการ/
กิจกรรมท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย เป็นระบบครบวงจรคุณภาพ ได้แก่ โครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวาดภาพตาม
จินตนาการ ซึ่งควรด าเนินการต่อไป แต่อย่างไรก็ตามเด็กควรได้รับการพัฒนาความคิดในการฝึกทักษะในการ
เรียนรู้ จากส่ิงท่ีรู้แล้วและส่ิงท่ีสนใจ เพื่อน าไปสู่ความรู้ใหม่ ควรสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
โดยเด็กมีส่วนร่วมและกิจกรรมภายนอกห้องเรียน เช่น การปลูก ผักสวนครัว การท าฟาร์มเห็ดนางฟ้า          
จัดกิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว เช่น การน าเด็กไปไหว้พระท่ีวัดชนะสงคราม ส ารวจต้นไม้บริเวณวัดใน
โรงเรียน ดูการเจริญเติบโตของผัก ต้นไม้ เห็ดนางฟ้า ดูแม่ครัวประกอบอาหาร การท าความสะอาดและการ
เก็บข้าวของเครื่องใช้ในครัว และน ามาเล่าให้ครูและเพื่อนฟังตามมุมสนามหรือในห้องเรียน เขียนภาพ/ส่ิงท่ี
ประทับใจท่ีเด็กได้พบเห็น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ครูบันทึกผลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก โดยจัดให้มีโครงการ/กิจกรรท่ีหลากหลายเป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง ได้แก่ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมหนู
น้อยฟันสวย เป็นต้น ซึ่งควรด าเนินการต่อไป แต่อย่างไรก็ตามสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการประกอบอาหารง่ายๆ การประดิษฐ์เศษวัสดุ แก่เด็ก
ปฐมวัย และควรประชาสัมพันธ์จุดเด่นของสถานศึกษา เช่น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โครงการโรงเรียนน าร่อง
โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการห้องโฮมเทียเตอร์ 
 3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญมีคุณภาพดีมาก มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเด็กดี
ศรีวัดชนะสงคราม โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงาน โครงการพัฒนาห้องสมุด โครงการปฏิรูป
หลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นต้น 
แต่อย่างไรก็ตามครูควรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา จัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจและต้ัง
ค าถามความเข้าใจส่ิงรอบๆ ตัว การใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย การศึกษาผู้คน
ชางต่างชาติท่ีถนนข้าวสาร ประวัติความเป็นมาของวัดชนะสงคราม ให้เด็กได้เล่นและลงมือท าเพื่อพัฒนา
ความคิดรวบยอดเพื่อฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม ดนตรี และกีฬาท่ีเหมาะสมและ
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 าเนินการไปสู่เป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โดยเฉพาะเรื่องสรุปผลโครงการให้มีความกระชับ สอดคล้องระหว่างเป้าหมายกับผลส าเร็จท่ีได้รับ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพของสถานศึกษาต่อไป 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 1.โครงการสถานศึกษาพอเพียง บันได 5 ข้ันสู่การเรียนรู้ก าแพงเห็ด 
 2.โครงการ Best Practice หมู่ลูกเสือเนตรนารี จิตอาสาช่วยงานโรงเรียนและการพฒันาศักยภาพ
นักเรียนด้วยการบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่พฤติกรรมนักเรียน 
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1.17 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.64 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 9.54 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.05 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 15.28 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.88 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวชี้วัดที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวชี้วัดที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 92.26 ดีมาก 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  80 คะแนนขึ้นไป                                                      √    ใช ่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้                                                    √    ใช ่
 สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน                                √    ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
              √        สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                             ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ระดับประถมศึกษา 

จุดเด่น 
1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
   ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความสุภาพ

อ่อนน้อม ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัดและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง รักการอ่าน สนใจในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท้ั ง ในและนอกสถานศึกษา                  
มีความสามารถในการเล่นดนตรีไทย และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ คือ “มารยาทดี มีมนุษยสัมพันธ์” สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เอกลักษณ์คือ “ โรงเรียนดี วิถีไทย” มีโครงสร้างพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างของ
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การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นฝ่ายอนุบาลคือ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฝ่ายประถมศึกษาคือโครงการ
โรงเรียนวัดชนะสงครามสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ มีการด าเนินการตามแบบแผน/โครงการ 21 โครงการ 
48 กิจกรรม ท่ีส 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 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ี

ดี มีการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในท่ีเหมาะสมบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 3.ด้านบริหารจัดการศึกษา   
        ครูมีประสบการณ์ในการสอนประถมศึกษา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน เน้นประสิทธิผลการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง 

4.ด้านการประกันคุณภาพ    
   สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีด าเนินการ

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.ด้านการจัดการศึกษา 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    ไม่มี 
 3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ไม่มี 
 4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    ไม่มี 
โอกาส 
 สถานศึกษาต้ังอยู่ใจกลางเมื่องหลวง ในบริเวณวัดชนะสงคราม เจ้าอาวาสเป็นเลขาฯอดีตพระสังฆราช 
รับหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถและให้การ
ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาดี สถานศึกษาติดทางคมนาคมสายหลัก ใกล้ถนนราชด าเนินกลาง(ส่ีแยกคอกวัว) 
ใกล้ถนนข้าวสารมีคนต่างชาติเข้ามาพักอาศัยมากเนื่องจากท่ีพักราคาไม่แพง ผู้เรียนสามารถซึมซับ
ภาษาต่างประเทศได้ทุกโอกาส มีแหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายสาขาอาชีพท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน นอกจากนี้องค์กรภายนอก และชุมชน พร้อม
ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
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อุปสรรค 
 สถานศึกษาต้ังอยู่ในกลางกรุงเทพฯ ใกล้ถนนราชด าเนิน บ้างมีการชุมนุม(ม๊อบ) โรงเรียนต้องหยุดการ
เรียนการสอน ท าให้มีผู้เรียนเรียนไม่ต่อเนื่อง มีผลกระทบด้านจิตใจเด็กและผู้ปกครองค่อนข้างสูง โรงเรียนอยู่
ใกล้ถนนข้าวสาร สังคมจอแจด้วยคนต่างชาติท่ีไม่ค่อยเรียบร้อย ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้าง
ยากจน ให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรต่อสถานศึกษาได้น้อย ไม่สามารถเป็นแบบอย่างทางิชาการให้กับบุตร
หลาน การดูแลเอาใจใส่ต่อการเรียนของบุตรหลานมีค่อนข้างน้อย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2553 
 1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
    สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพดี โดยส่งเสริมให้มีโครงการ
และกิจกรรมการเรียนกรสอนท่ีหลากหลายอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ ซึ่งควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติให้สูงขึ้นต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้บริหารและครูควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 
O-NET ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มสาระ เพื่อจะได้น ามาวางแผนในการจัดกิจกรรมการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพัฒนาผู้เรียนท้ังระบบ ทบทวนสาเหตุและปัญหาท่ีท าให้ผลการสอบต่ า โดยการ
วิเคราะห์ข้อสอบ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าผลมาใช้ในการวางแผนการสอบในปีต่อปี ส่งเสริมการ
ท าโครงงาน ท าผังความคิด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มากยิ่งขึ้น และควรมีการประเมินแบบแบบทดสอบอย่าง
จริงจังก่อนน าไปใช้กับผู้เรียน ฝึกการท าโจทย์แบบอัตนัยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    สถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีระดับ
คุณภาพดีมาก โดยการส่งเสริม/กิจกรรมท่ีหลากหลายอย่างเป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง ได้แก่โครงการ
การบริหารจัดการแบบ PANDA Model โครงการ Best Practice หมู่ ลูกเสือเนตรนารี จิตอาสาช่วยงาน
โรงเรียน และการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยการบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่พฤติกรรมนักเรียน 
โครงการโรงเรียนน าร่องโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะสุขภาพ ท่ีสามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัวมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาการบริหารจัดการ งบประมาณ เพื่อให้กการคุ้มครองสูงสุด จัดบอร์ดข่าวสารแก่ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องและผู้ปกครอง โชว์ผลงานนักเรียน ผลงานดีเด่นเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และ
สร้างบรรยากาศแห่งการการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
    สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส 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 าแผนการจัดการทุกกลุ่มสาระและทุกระดับช้ัน และควรน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ครูเป็นรายบุคคลอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอนครูควรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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การวิเคราะห์เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน โดยค้นคว้าเทคนิควิธีการสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อไป 
 4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษามีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดมีระดับ
คุณภาพ ดีมาก สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดท่ีดีอยู่แล้ว 
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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ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 

  ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

    1) มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ยอดเยี่ยม 

    2) เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่วทรงตัวได้ดี ยอดเยี่ยม 

    3) ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กันได้ดี ยอดเยี่ยม 

    4) ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ยอดเยี่ยม 

    5) ปฏิบัติตนตามข้อตกลง ยอดเยี่ยม 

    6) หลีกเล่ียวสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค และสารเสพติดได้ ยอดเยี่ยม 

    7) ระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์เส่ียงอันตรายได้ ยอดเยี่ยม 

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

    2) รู้จักรอคอย ยอมรับ พอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น ยอดเยี่ยม 

    3) มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี ยอดเยี่ยม 

    4) มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยอดเยี่ยม 

    5) ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ ยอดเยี่ยม 

    6) อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต ยอดเยี่ยม 

    7) มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

    8) ช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 

1) เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ ยอดเยี่ยม 

2) เด็กมีวินัยในตนเอง ยอดเยี่ยม 

3) เด็กรู้จักการออม และพอเพียง ยอดเยี่ยม 

4) เด็กมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ยอดเยี่ยม 

5) เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยอดเยี่ยม 

6) เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจาคความรุนแรง ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ 

ยอดเยี่ยม 

1) เด็กสนทนาโต้ตอย และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ยอดเยี่ยม 

2) เด็กตั้งค าถามในส่ิงท่ีสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบได้ ยอดเยี่ยม 

3) อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
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  ประเด็น ระดับคุณภาพ 
4) มีความสามารถทางการคิดเชิงเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดี 
5) สามารถคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ ยอดเยี่ยม 

6) สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้ ยอดเยี่ยม 

7) เด็กใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู เด็กและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. การสังเกต แบบประเมิน/แบบสังเกตคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ตามช่วงวัยที่ก าหนด 

3. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1. การบันทึกและสรุปผลการสังเกต 
2. แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
3. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
4. แบบบันทึกน้ าหนัก  ส่วนสูงของเด็ก 
5. สถิติการมาเรียน 

 
2. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
     ในปี 2562 โรงเรียนวัดชนะสงครามมีความตระหนักถึงคุณภาพของเด็กปฐมวัย โดยได้จัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็ก ดังนี้ 
 1.โครงการเด็กอยากรู้หนูท าได้ 
 
3. จุดเด่น 
    โรงเรียนวัดชนะสงคราม ระดับปฐมวัยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่าง
เหมาะสมท้ัง 4 ด้าน โดยการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะต่างๆ ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 อาทิ เช่น โครงการเด็กอยากรู้หนูท าได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น
กิจกรรมย่อยในโครงการเพื่อให้แต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมตามวัย เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกปีการศึกษา และจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม ให้แก่นักเรียนใน
ระดับปฐมวัย ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น ส่ิงท่ีเกิดขึ้นและเห็นได้อย่างชัดเจน คือ เด็กมีความสุข มี
ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึงพัฒนาการต่างๆ ทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมท่ีมีการ
พัฒนาการอย่างมาก เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น และมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น ท้ังหมดนี้เป็นพื้นฐานท่ี
ดี ท่ีจะท าให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
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4. จุดที่ควรพัฒนา 
    จากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 
    1. ควรฝึกให้เด็กเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีทุกคน ตามความถนัดและความสามารถ โดยการมอบหมายให้เป็น
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าแถว หัวหน้าช้ัน ให้แสดงบทบาทต่างๆ ในห้องเรียน เช่น การเป็นผู้กล่าวทักทายสวัสดีครู 
สวดมนต์ จัดระเบียบแถวอย่างต่อเนื่อง ควรมีป้ายนิเทศประจ าห้องเรียนอนุบาล เพื่อประกาศข่าว/กิจกรรม/
ความเป็นคนซื่อสัตย์หรือเด็กดีประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ “โรงเรียนดีวิถี
ไทย” เป็นพื้นฐานต่อไป 
    2. เด็กควรได้รับการพัฒนาความคิดในการฝึกทักษะเรียนรู้จากส่ิงท่ีรู้แล้ว จากส่ิงท่ีสนใจ เพื่อน าไปสู่ความรู้
ใหม่ ควรสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน โดยเด็กมีส่วนร่วมและกิจกรรมภายนอกห้องเรียน เช่น 
การปลูกผักสวนครัว การท าฟาร์มเห็ดนางฟ้า จัดกิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว เช่น การน าเด็กไปไหว้พระ
ท่ีวัดชนะสงคราม ส ารวจต้นไม้บริเวณวัด โรงเรียน ดูการเจริญเติบโตของผัก ต้นไม้ ดูแม่ครัวประกอบอาหาร 
การท าความสะอาดและการเก็บของเครื่องใช้ในครัว และน ามาเล่าให้ครูและเพื่อนฟัง เขียนภาพ/ส่ิงประทับใจ
ท่ีเด็กได้พบเห็น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ครูบันทึกผลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง     
 
5. วิธีการพัฒนา 
     1. ครูมีการส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้น าและผู้ตามในกิจวัตรประจ าวันและกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าแถว ครูให้
เด็กท่ีท ากิจวัตรของตนเองเรียบร้อยก่อนมาอยู่หัวแถว ถ้าเด็กคนท่ีมาก่อนแต่ไม่สามารถน าเพื่อนเดินแถวได้ ครู
จะให้เด็กสังเกตการเดินแถวโดยให้เพื่อนท่ีท าได้เดินน าให้ดูก่อนหนึ่งวัน เรื่องการกล่าวสวัสดีทักทายครูและ
ผู้ใหญ่ ครูได้มีการสอนการไหว้แต่ละแบบ เช่น การไหว้พระ ระดับมือและนิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ระหว่างหัวค้ิว 
การไหว้ครูหรือผู้ใหญ่ ระดับมือและนิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ท่ีปลายจมูก เป็นต้น ครูในสายช้ันอนุบาลได้จัดท าป้าย
นิเทศประจ าห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศให้ความรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ หรือข่าวสารแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบในเรื่องท่ีเด็กเรียนรู้ในสัปดาห์ต่างๆ และการส่งเสริมให้เด็กเป็นคนซื่อสัตย์หรือเด็กดีประจ าเดือน ครูมี
การก าหนดหัวข้อในการให้รางวัลส าหรับเด็กท่ีท าได้ตามข้อตกลงของห้อง เช่น การมาโรงเรียนทันเวลาก่อนเข้า
แถว, การด่ืมนมหมด, การมีน้ าใจช่วยเหลือเพื่อน เป็นต้น โดยครูมีการเตรียมของรางวัลเล็กน้อยให้เด็ กท่ีมี
จ านวนดาวมากท่ีสุด 3 อันดับ 
     2. ครูได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการเด็กอยากรู้ หนูท าได้ ซึ่งในโครงการจะแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยๆ เช่น 
กิจกรรม BBL กิจกรรมนี้เด็กจะได้ฝึกการใช้สมอง 2 ซีก (ซีกขวา ซีกซ้าย) ผ่านการเล่นเกม เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด/การคิดแก้ปัญหา การคิดเช่ือมโยง พร้อมกับการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ไปพร้อมกัน
ด้วย การเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็ก ครูได้มีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น การเรียนรู้เรื่องต้นไม้ในหน่วย
การเรียนรู้ เมื่อครูได้สอนองค์ความรู้เบ้ืองต้นเรื่องต้นไม้ ครูให้เด็กทดลองการปลูกต้นไม้ 3 ชนิด (ชนิดท่ีโตเร็ว
และปลูกง่าย) โดยใช้กระบวนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาสอนเด็ก เริ่มต้ังแต่การเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ เตรียม
เมล็ดพันธุ์ ให้เด็กแต่ละคนเลือกปลูกต้นไม้หรือผักท่ีตัวเองชอบ โดยการแบ่งกลุ่มกันปลูก แล้วสังเกตการ
เปล่ียนแปลงของต้นไม้หรือผักเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยพาเด็กมาสังเกตทุกวัน พร้อมให้เด็กวาดภาพ
ระบายสีบันทึกและเล่าส่ิงท่ีพบเห็น เมื่อต้นไม้หรือผักโตพอท่ีน ามาท าอาหารได้ ครูให้เด็กๆ ช่วยกันคิด ว่าจะน า
ต้นไม้หรือผักน าไปท าอาหารอะไรได้บ้าง แล้วก าหนดเมนูอาหารท่ีจะท ามา 2 เมนู เมื่อได้ข้อตกลงแล้วครูและ
ผู้ปกครองช่วยกันเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ในการท าอาหาร และให้เด็กลงมือปฏิบัติเป็นกลุ่ม โดยครูดูแลเด็กอย่าง
ใกล้ชิด เมื่อท ากิจกรรมเสร็จครูให้เด็กรับประทานอาหารฝึมือตัวเอง และให้เด็กๆ เลือกอาหารท่ีชอบจากต้นไม้
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หรือผักท่ีเด็กปลูกเอง และให้เด็กวาดภาพระบายสี โดยครูสรุปเป็นชาร์จรูปภาพอาหารท่ีมีเด็กเลือกมากท่ีสุด
และเรียงไปตามล าดับ พร้อมสนทนาพูดคุยกับเด็กๆ เมื่อจบกิจกรรม เป็นต้น ส่วนการพาเด็กๆ ไปเรียนรู้ใน
ชุมชน ในทุกๆ ปีการศึกษา เด็กๆ จะมีการเรียนรู้ เรื่องชุมชนอยู่แล้ว ครูได้มีการขออนุญาตผู้อ านวยการ
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อขอพาเด็กๆ ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ในหัวข้อ เช่น สถานท่ีท่ีพาไปมีไว้ท า
อะไร มีใครท าอะไรบ้างในสถานท่ีนั้นๆ โดยครูจะพาเด็กๆ ไปสถานท่ีใกล้โรงเรียน เช่น สถานีต ารวจ วัดชนะ
สงคราม และธนาคารกรุงไทย เป็นต้น 
  
6. ผลการพัฒนา 
    เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดชนะสงคราม มีคุณภาพของเด็กปฐมวัยในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
7. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมตามยุคสมัย 
    2. จัดกิจกรรมและเพิ่มองค์ความรู้ท่ีให้เด็กได้สัมผัสและใกล้ธรรมชาติมากขึ้น 
     

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน 

ยอดเยี่ยม 

    1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

ยอดเยี่ยม 

    2) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อม ยอดเยี่ยม 

    3) เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ยอดเยี่ยม 

    4) หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก
ปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ยอดเยี่ยม 

    5) หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับกับวิถีชีวิตครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

    1) สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม 

    2) จัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่าง
เพียงพอกับช้ันเรียน 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

    1) สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร 

ยอดเยี่ยม 

    2) สถานศึกษาให้ครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม ยอดเยี่ยม 

    3) ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ยอดเยี่ยม 

    4) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และเพื่อนร่วมงาน 
 

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อม สื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 

    1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 

    2) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ยอดเยี่ยม 

    3) สถานศึกษามีส่ือการเรียนรู้  ส่ือเทคโนโลยี และมุมประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

    1) สถานศึกษาอ านวยความสะดวกให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

ยอดเยี่ยม 

    2) สถานศึกษาอ านวยความสะดวกวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 

ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

    1) สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีก าหนด 
 

ยอดเยี่ยม 

    2) สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

ยอดเยี่ยม 

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

ยอดเยี่ยม 

    4) สถานศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดี และได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู เด็กและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. การสังเกต แบบประเมิน/แบบสังเกตคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ตามช่วงวัยที่ก าหนด 

3. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบติังาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
2. แผนการจัดประสบการณ์ 
3. บันทึกการนิเทศ 
4. แฟ้มข้อมูลเด็กรายบุคคล 
5. สภาพบรรยากาศในห้องเรียน/ ส่ือเทคโนโลยี/มุม
ประสบการณ์/ป้ายนิเทศ 
6. หลักฐานการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
7. แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
8. ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้/โครงการต่าง ๆ      
ท่ีพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ 
9.วิจัยในช้ันเรียน 
10.โครงการเด็กอยากรู้ หนูท าได้ 

 
2. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
     ในปี 2562 โรงเรียนวัดชนะสงครามมีความตระหนักถึงกระบวนการบริหารและจัดการโดยได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมดังนี้คือ 
 1. โครงการเด็กอยากรู้หนูท าได้ 
 2. วิจัยในช้ันเรียน 
 3.. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 4. แผนการจัดประสบการณ์ 
 5. บันทึกการนิเทศ 
 
3. จุดเด่น 
    โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปี 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ี
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเป้าหมาย หลักการ มาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน บริบท สภาพ
ปัญหา ครูมีแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีทันสมัย เพื่อน าไปจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ด าเนินการจัดท าโครงการเด็กอยากรู้หนูท าได้ ท่ีส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กท้ัง 4 ด้าน อย่างเป็นองค์รวม  
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4. จุดที่ควรพัฒนา 
    จากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 
    ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการประกอบ
อาหารง่ายๆ การประดิษฐ์เศษวัสดุแก่เด็กปฐมวัย และควรประชาสัมพันธ์จุดเด่นของสถานศึกษา เช่น อัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ โครงการโรงเรียนน าร่องโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะสุขภาพ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการห้องโฮมเธียเตอร์ กระบวนการ PANDA MODEL กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรฐานส่งเสริม
เพื่อยกระดับสถานศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และสร้างความภูมิใจให้ผู้เกี่ยวข้อง 
 
5. วิธีการพัฒนา 
     โรงเรียนวัดชนะสงครามได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานทางราชการ หน่วยงานเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการศึกษา เช่น ต ารวจจากสถานีต ารวจชนะสงครามเข้ามา
เป็นวิทยากรเรื่อง หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
และสนับสนุนส่ือการเรียนการสอน อาทิเช่น ส่ือในการสอนเรื่องหนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ผู้ปกครอง
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประกอบอาหารง่ายๆ เช่น ข้าวผัด ไข่เจียวใส่ผัก เป็นต้น 
     โรงเรียนวัดชนะสงครามมีการประชาสัมพันธ์ จุดเด่นและข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่อ งทาง เช่น        
เฟสบุ๊คแฟนเพจ เว็บไซต์โรงเรียน ป้ายนิเทศตามห้องเรียน และไลน์กลุ่มของแต่ละห้องเรียน ตลอดจนมีการ
ประกาศเชิญชูเด็กท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ หน้าเสาธง 
 
6. ผลการพัฒนา 
    เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดชนะสงคราม มีกระบวนการบริหารและการจัดการในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
7. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    1. ส่งเสริมให้ครูน านวัตกรรมการเรียนการสอนมาเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 
    2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลายหลาย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
    3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้หลากหลายท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสม 
    4. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 
ประเด็น ระดับ

คุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
    1) ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ยอดเยี่ยม 

    2) ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ 
 

ยอดเยี่ยม 

    3) ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา 

ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

    1) ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการ ความสนใจความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

ยอดเยี่ยม 

     2) ครูจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

     3) ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

    1) ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย ยอดเยี่ยม 

    2) ครูจัดห้องเรียนให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม ยอดเยี่ยม 

    3) เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ยอดเยี่ยม 

    4) ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

    1) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร 
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ 

ยอดเยี่ยม 

    2) ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ผล  การประเมินพัฒนาการเด็ก ยอดเยี่ยม 

    3) ครูน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม 

    4) ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
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1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู เด็กและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. การสังเกต แบบประเมิน/แบบสังเกตคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ตามช่วงวัยที่ก าหนด 

3. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
2. แผนการจัดประสบการณ์ 
3. บันทึกการนิเทศ 
4. แฟ้มข้อมูลเด็กรายบุคคล 
5. สภาพบรรยากาศในห้องเรียน/ ส่ือเทคโนโลยี/มุม
ประสบการณ์/ป้ายนิเทศ 
6. หลักฐานการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
7. แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
8. ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้/โครงการต่าง ๆ      
ท่ีพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ 
9.ฯลฯ 

 
2. ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรม/งานที่โรงเรียนท า) 
    ในปี 2562 โรงเรียนวัดชนะสงคราม มีความตระหนักถึงการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมดังนี้คือ 
 1. โครงการเด็กอยากรู้หนูท าได้ 
 
3. จุดเด่น 
     1. โรงเรียนอยู่ในวัด ครูสามารถพานักเรียนไปเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวัดและนิมนต์พระมา
น าสวดมนต์และฝึกนั่งสมาธิที่โรงเรียน 
     2. โรงเรียนอยู่ใกล้ถนนข้าวสารซึ่งมีชาวต่างชาติหลายประเทศ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดี 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
    จากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 
    ควรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา จัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจและต้ังค าถามความ
เข้าใจส่ิงรอบๆ ตัว การใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย การศึกษาผู้คนชาวต่างชาติท่ี
ถนนข้าวสาร ประวัติความเป็นมาของวัดชนะสงคราม ให้เด็กได้เล่นและลงมือท า เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด 
เพื่อฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม ดนตรี และกีฬาท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
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5. วิธีการพัฒนา 
    ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา โดยศึกษานวัตกรรมการสอน เช่น ไฮสโคป การพัฒนาสมอง
ตามหลัก BBL กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย        
มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม ดนตรี ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เช่น วัดชนะ
สงคราม สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม ร้านค้าบริเวณถนนข้าวสาร ธนาคาร หอสมุดกรุ เทพมหานคร     
และมิวเซียมสยาม จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะทางร่างกายและกีฬา เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันเด็ก             
เป็นต้น   
    ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือในการส่งเสริมทักษะทางภาษาในด้านต่างๆ โดยเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองทุก
ครั้ง หรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้นทุกครั้ง เพื่อท่ีจะได้รับทราบนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก และน ากิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดให้ไปเป็นแนวทางหรือปรับใช้กับเด็กๆ เมื่ออยู่บ้าน เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการสอดคล้องสมวัย 
     
6. ผลการพัฒนา 
    เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดชนะสงครามมีผลการพัฒนาในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
7. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    1. ครูในสายช้ันปฐมวัยควรศึกษานวัตกรรมการสอนเพิ่มเติม เพื่อน ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสมตามวัย 
    2. โรงเรียนควรมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อท าความเข้าใจเรื่องหลักสูตร นโยบายในการพัฒนาเด็ก เป็น
ระยะ เพื่อท่ีจะได้รับทราบนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และน ากิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดให้ไปเป็น
แนวทางหรือปรับใช้กับเด็กๆ เมื่ออยู่ท่ีบ้าน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสอดคล้องสมวัย 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1. ระดับคณุภาพ: ดีเลิศ 
  2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูล หลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษ์ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย
ระดับดีขึ้นไป 
1.1.2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน ( เกรด ) กลุ่มสาระ
ภาษาไทยระดับ 3 ขึ้นไป 
1.1.3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
“ความสามารถในการส่ือสาร”ระดับ“ดี”ขึ้นไป 

- ผลการประเมินการอ่านเขียน 
ภาษาไทยของนักเรียนครั้งท่ี4/2562 
- บันทึกการอ่าน 
- ปพ.5/2 วิชาภาษาไทย 
- แบบประเมนิสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

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

- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

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

- โครงงานสะเต็มศึกษา 
- ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 

4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส 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
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตท่ีหลากหลาย 

-รายงานกิจกรรมชุมนุมเรียนรู้สู่อาชีพ 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
-ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

2) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ 

3) ผู้เรียนรู้จักและมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

-แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- โครงการกีฬาสี 
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ข้อมูล หลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษ์ 
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม - แบบบันทึกภาวะโภชนาการนักเรียน 

- รูปถ่ายท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์
กับชุมชน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
 
กระบวนการพัฒนา  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีท้ังการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Stem Education รูปแบบ Active 
leaning แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก ในการออกข้อสอบปลายภาคเรียน เน้นการ
ออกข้อสอบแบบอัตนัยให้เพิ่มขึ้น และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ ป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเสนอเทคนิคการสอน
ให้ตรงกับศักยภาพของผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีส่ือแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล เช่น ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ครูทุกคนเข้าร่วม PLC เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนทุกคนทุกระดับช้ัน ในการจัดการเรียนการ
สอนครูมีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อวางแผนการสอน
ซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน โดยใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน  มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ กับผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงานนักเรียน นักเรียนท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับทางโรงเรียนผ่านระบบสารสนเทศเป็น
ปัจจุบัน  
            นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดชนะสงครามคือ “โรงเรียนวัดชนะสงครามจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน  ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่ระดับคุณภาพสากลบนพื้นฐานหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และพันธกิจ ข้อท่ี 2 “ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่ “ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
ความสะอาด ความพอเพียง ความมีระเบียบ” การจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ก าหนดคุณธรรม 
การจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามระดับช้ัน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการและมารยาท โดยส่งนักเรียนประกวดมารยาทไทย ในระดับช้ันป.4-ป.6 
ได้รับเหรียญทองแดง การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต (สวดมนต์ทุกวันศุกร์) 
กิจกรรมจิตอาสา เช่น กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา   เป็นต้น  แลกเปล่ียนเรียนรู้กันและกัน มีระบบการแนะแนว 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ การขยายพันธุ์
ไม้ดอก ไม้ประดับ  ส่งเสริมการออกก าลังกาย ในเวลาหลังเลิกเรียนได้เปิดสนามกีฬาให้นักเรียนและเยาวชนท่ี
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อยู่ใกล้ๆโรงเรียนได้มาใช้สนามในการเล่นกีฬาทุกวัน  และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ เช่น 
การท าขนม การท าอาหาร การท าสบู่  เป็นต้น  

 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลจากการประเมินการอ่านการเชียน ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่อง                
ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ันอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม มีผลการประเมินการส่ือสาร คิดค านวณ            
และคิดวิเคราะห์สามารถเขียนส่ือสารได้อยู่ในระดับดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าเรียนรู้ส่ิงท่ีสนใจและสอดคล้องกับ
บทเรียน น าความรู้ท่ีได้มาใช้ในการเรียนรู้ เช่น การท าโครงงาน การจัดท าหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่านได้  
การประดิษฐ์ตามแนวทาง Stem Education  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  ไม่มี
นักเรียนท่ีติด 0 ร มส นักเรียนเรียนจบหลักสูตรตามเวลาท่ีก าหนด มีทักษะการท างานร่วมกันและมีทักษะด้าน
อาชีพสามารถจัดท าโครงงานท่ีเป็นพื้นฐานด้านอาชีพ เช่น การท าขนม การท าอาหาร การท าสบู่   ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันระดับเขตพื้นท่ี จ านวน  13  รายการ แบ่งออกเป็น อันดับเหรียญทอง 1 รายการ  อันดับเหรียญเงิน 2 
รายการ  อันดับเหรียญทองแดง 4 รายการ  อันดับเข้าร่วม 6 รายการ  ได้รับการคัดเลือกจากส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เข้าร่วมโครงการ Coaching & Teams for Education ในปีการศึกษา 
2562  
 
จุดควรพัฒนา 
 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ สูงขึ้น (ผลการทดสอบ NT, O-NET)                           
โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตร ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมโครงการ Coaching & Teams for Educationการ
กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนโดยใช้  NEW DLTV, DLIT, Padlet,                
คลังข้อสอบจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น สทศ. ติวฟรีดอทคอม 
 2. การยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการให้ครูเข้ารับการพัฒนา การใช้ส่ือ
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน  
 3. การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัด เน้นการประเมิน
โดยใช้ข้อสอบอัตนัยและประเมินตามสภาพจริง 
 4.  ส่งเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานเชิงบูรณาการด้านคุณธรรม งานอาชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเองท าเอง 
โดยใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

ข้อมูล หลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและนโยบายของ
ต้นสังกัด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

- แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- มาตรฐานของโรงเรียน 

2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรวมทั้งใช้วงจร 
PDCA อย่างต่อเนื่อง 

- แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

2.3 สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและ
เป็นแบบอย่างได้ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.4 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มครู 
(PLC) อย่างต่อเนื่อง 

- สมุดบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
- รายงานการไปอบรม/ประชุม/สัมมนา 

2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
- ห้องปฏิบัติการต่าง เช่น                
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 

2.6 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- เว็ปไซต์โรงเรียน 
- เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 
- รูปถ่ายห้องคอมพิวเตอร์ 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
กระบวนการพัฒนา  
 สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
กิจกรรมระดมความคิดเห็น ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาด้านต่างๆของสถานศึกษา ร่วมท้ังให้สอดคล้องกับนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ และมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบได้
ด าเนินงานพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการนิเทศติดตามและ
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ประเมินผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ และสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อ เนื่องโดยใช้        
รูปแบบการบริหารจัดการ อริยสัจ 4 Model 
 
ผลการพัฒนา 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ                   
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา  ก าหนดเป้าหมาย แผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความช านาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้
ใฝ่เรียนรู้ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ เช่น การติดต้ังคอมพิวเตอร์ PC พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง TV LCD  ติดต้ังระบบ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก  Uninet และ บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) (3BB) เพื่อกระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครบคลุมท่ัวถึงท้ังบริเวณโรงเรียน โดยติดต้ังท้ังระบบ LAN  และระบบ Wifi   จด
โดเมนเว็บไซต์โรงเรียน https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดชนะสงคราม หน้าแฟนเพจเฟสบุ๊คของ
โรงเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ง่ายขึ้น 
สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น   
 
จุดควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
          2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูล หลักฐาน/เอกสารเชิง
ประจักษ์ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

3.1 ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมท่ีเป็น 
Active Learning จนผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และประยุกต์ใช้ได้ 
 
 

- แผนการจัดการ
เรียนรู ้
- สมุดบันทึกการนิเทศ
ช้ันเรียน 

3.2 ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่ในวง
วิชาการ 

- แผนการจัดการ
เรียนรู ้
- บันทึกการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ 

3.3 ครูผู้สอนใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

- สมุดบันทึกการใช้ส่ือ 
- ทะเบียนส่ือ 
- สมุดบันทึกการใช้
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

3.4 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันก าหนด
ข้อตกลงในช้ันเรียน มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ และไม่ใช้วิธีการลงโทษด้วยการ
เฆี่ยนตี 

- สมุดบันทึกการนิเทศ
ช้ันเรียน 
- วิจัยในช้ันเรียน 

3.5 ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือวัด
ประเมินผลท่ีหลากหลายและตรงตามสภาพจริง 

- แผนการจัดการ
เรียนรู ้
- บันทึกหลังการสอน 

3.6 ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

- สมุดบันทึกการนิเทศ
ช้ันเรียน 
- สมุดบันทึกกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
กระบวนการพัฒนา  
 สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
กิจกรรมระดมความคิดเห็น ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาด้านต่างๆของสถานศึกษา ร่วมท้ังให้สอดคล้องกับนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ และมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบได้
ด าเนินงานพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ และสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้        
รูปแบบการบริหารจัดการ อริยสัจ 4 Model 
 
ผลการพัฒนา 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้ องถิ่น และสอดคล้องกับ                   
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา  ก าหนดเป้าหมาย แผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความช านาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้
ใฝ่เรียนรู้ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ เช่น การติดต้ังคอมพิวเตอร์ PC พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง TV LCD  ติดต้ังระบบ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก  Uninet และ บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) (3BB) เพื่อกระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครบคลุมท่ัวถึงท้ังบริเวณโรงเรียน โดยติดต้ังท้ังระบบ LAN  และระบบ Wifi   จด
โดเมนเว็บไซต์โรงเรียน https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดชนะสงคราม หน้าแฟนเพจเฟสบุ๊คของ
โรงเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ง่ายขึ้น 
สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น   
 
จุดควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
          2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ผลงานดีเด่นของโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ผลงานครู (ระดับเขตพื้นที่) 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1.นายณัฐพล ยินดี 
2.นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม 

ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขัน 
การป้ันดินน้ ามัน ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3  

ประเภททีม 3 คน 
อันดับเหรียญเงิน 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 

1.นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจด ารง 
2.นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม 

ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขัน 
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ประเภททีม 3 คน 
อันดับเหรียญเงิน 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69  

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจด ารง 
 

ครูพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย 
นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 จ านวน 22 คน 

ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

นายเทวนนท์ บัวแย้ม ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 
ได้รับรางวัลเข้าร่วม 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 

ได้รับรางวัลเข้าร่วม 
สพป.กทม. 

(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  
ครั้งท่ี  69 

ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
นางสาวธัญญารัตน์  ดวงจิตต์ ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันการวาดภาพระบาย

สี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 
ได้รับรางวัลเข้าร่วม 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. นายเอกกมล เลิศลิมปิยะรัตน์ 
2. นางสาวชนนิกานต์   
    สงวนไพบูลย์ 

ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 
ได้รับรางวัลเข้าร่วม 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
 นางธนพร  บุญประสิทธิ์ ครูผู้สอนนักเรียนประกวดเล่านิทานคุณธรรม  

ป.1-ป.3 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
1. นางธนพร บุญประสิทธิ์ 
2. นายนินันญา  อ่อนอินทร ์

ครูผู้สอนนักเรียนประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 
ได้รับเหรียญทองแดง 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
1. นางธนพร บุญประสิทธิ์ 
2. นายเอกกมล  เลิศลิมปิยะรัตน์ 

ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ป.1-ป.6 
ได้รับเหรียญทองแดง 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก ครูผู้สอนนักเรียนประกวดสวดสรภัญญะศีลห้า

กฎสากล 
ได้รบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
วัดบางกร่าง จ.นนทบุรี   

ปีการศึกษา 2562 
 

เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ครูอาสาโครงการ
สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

ประจ าปี 2562 
 

วัดไทยลอสแองเจลิส 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา 
 

CERTIFICATE OF RECOGNITION FOR 
EXAMPLARY VOLUNTEER WORK IN THE 
KOREAN CULTURAL CENTER’S DANCE 

FESTIVAL YEAR 2019 

SENATE STATE OF 
CALIFORNIA 

U.S.A. 
 

CERTIFICATE OF RECOGNITION FOR THAI 
VOLUNTEER TEACHER 

TO TEACH THAI LANGUAGE FOR YOUNG 
THAI-AMERICAN CHILDREN COMMUNITY 

IN LOS ANGELES 2019 
 

CITY OF LOS ANGELES 
CALIFORNIA STATE, U.S.A. 

 

วุฒิบัตร ครูอาสาภาคฤดูร้อน รุ่นท่ี ๓๖ ผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสอนภาษาไทย

และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
ประจ าปี 2562 

คณะครุศาสตร์             
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ผลงานนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่) 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. เด็กหญิงปัญญาพร เวชกามา 
2. เด็กชายอนุวัตร  แก้วเกตุ 
3. เด็กหญิงเบญจาพร  หลงผดุง 

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
เหรียญเงิน 

 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
1. เด็กหญิงตรีเนตร วีระธ ารงค์ 
2. เด็กชายวันเฉลิม  เพชรเมือง 
3. เด็กหญิงอรปรียา  วิไลรัศมี 

การป้ันดินน้ ามัน ปฐมวัย 
เหรียญเงิน 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
เด็กหญิงวราพร   ผารี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  

ป.4-ป.6 
ได้รับรางวัลเข้าร่วม 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
 เด็กหญิงกวินทรา  จอดนอก การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 

ได้รับรางวัลเข้าร่วม 
สพป.กทม. 

(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  
ครั้งท่ี  69 

1. เด็กชายอาชวิน เพชรรัตน์ 
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  รัตนะพร 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
เด็กชายจิรัฏฐ์  ชาติสุทธิพันธ์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  

ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
 เด็กชายหฤษฎ์  เหตะโยธิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  

ป.1-ป.3 
ได้รับรางวัลเข้าร่วม 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
1. เด็กหญิงวราพร ผารี 
2. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสังข์ 
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  รัตนะพร 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ป.4-ป.6 

ได้รับรางวัลเข้าร่วม 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
 เด็กชายหฤษฎ์  เหตะโยธิน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
สพป.กทม. 

(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  
ครั้งท่ี  69 

1. เด็กชายธนกานต์ นาคโคบัว 
2. เด็กชายโบ  เขียว 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
1. เด็กชายณฐภัค ประดิษฐ์พงษ์ 
2. เด็กหญิงพรรณพรฐ์  พลายน้อย 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 
และพลศึกษา ป.1-ป.6 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

สพป.กทม. 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)  

ครั้งท่ี  69 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. เด็กหญิงกรวรรณ ศรีนวน 
2. เด็กหญิงอชิรญา ศรีสังข์ 
3. เด็กหญิงธิดารัตน์ นาเมืองรักษ ์
4.เด็กหญิงรัชนีกร อุปทัง 
5.เด็กหญิงศุกาญดา จันท้าว 
6.เด็กหญิงวาสนา ทับเกสร 
7.เด็กหญิงสิตานันท์ บันดารี 
8.เด็กหญิงธิดาพร สุกัน  
9.เด็กหญิงธนกานต์ นาคโคบัว 

การประกวดแข่งขันสวดมนต์ 
ท านองสรภัญญะศีลห้ากฎสากล 
ได้ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
วัดบางกร่าง จ.นนทบุรี 

ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 
จ านวน 22 คน 

ครูพี่เล้ียงโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย 
นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 
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ส่วนท่ี 3 
ภาคผนวก 

 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561 
 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ประกาศโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดชนะสงคราม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

……………………………………………………………………………………. 
 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ  
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของโรงเรียนวัดชนะสงคราม จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดชนะสงคราม มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนวัดชนะสงคราม จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
   
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
 
   (นางสาวสุปราณี  อุปรา) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดชนะสงคราม ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 

............................................................. 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  
      และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

เด็กมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

    ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม  
          และแสดงออกทางอารมณ์ 

เด็กมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ 

    ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  
          และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

เด็กมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

    ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะ 
          การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

เด็กมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะ การคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

    ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  
          สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

    ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน โรงเรียนมีการจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
    ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด 
          ประสบการณ์ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด 
ประสบการณ์ 

    ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  
          อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

    ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
          ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โรงเรียนให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

    ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
          ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

โรงเรียนระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนา 
       การทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ครูมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  
      เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

   ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือ 
         และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  

ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  

   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ 
         น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
         การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ  ยอดเยี่ยม   หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ 
  ระดับ  ดีเลิศ  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
  ระดับ  ดี    หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
  ระดับ  ปานกลาง  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 
  ระดับ  ก าลังพัฒนา  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  

หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดชนะสงครามปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

............................................................. 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๙ มคีวามสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๙ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๕ มีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม  

๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี 
ต่องานอาชีพ 

นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๙ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 

  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๙ มีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๙ มคีวามภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๙ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนั 
บนความแตกต่างและหลากหลาย  

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๙ มสุีขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม  
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

๑)  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

๓)  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๔)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

โรงเรียนพฒันาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

5)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

๑)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้     

ครูจ านวนมากกว่าร้อยละ ๗๕ จัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๒)  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครูจ านวนมากกว่าร้อยละ ๗๕ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

๓)  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูจ านวนมากกว่าร้อยละ ๗๕ มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

๔)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ครูจ านวนมากกว่าร้อยละ ๗๕ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา 
พัฒนาผู้เรียน  

๕)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู ้

ครูจ านวนมากกว่าร้อยละ ๗๕ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้  
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ  ยอดเยี่ยม   หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ 
  ระดับ  ดีเลิศ  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
  ระดับ  ดี    หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
  ระดับ  ปานกลาง  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 
  ระดับ  ก าลังพัฒนา  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  

หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนวัดชนะสงคราม 

 ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   โรงเรียนวัดชนะสงคราม 

 
   คณะกรรมการสถานศึกษาช้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดชนะสงคราม ได้พิจารณาเรื่อง การก าหนด           
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดชนะสงคราม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า โรงเรียนได้ก าหนด         
ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
การประเมินคุณภาพภายใน ครบถ้วนท้ัง ๓ มาตรฐานท่ีก าหนด จึงขอลงนามให้ความเห็นชอบการประกาศ
โรงเรียนวัดชนะสงคราม เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดชนะสงคราม        
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้ และให้ด าเนินการเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
       ลงช่ือ 
        ( นางศรีสุภา  เคลือบมาศ ) 
                     ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
               วันท่ี ๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 


