
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ของโรงเรียนวัดอินทารามเป็นการสรุปผล
การจัดการศึกษาท่ีสะท้อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการ
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของส า นักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน อัน
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อันมีผลการ
วิเคราะห์ และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอกต่อไป 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นสารสนเทศส าคัญท่ีโรงเรียนจะ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสูงขึ้นต่อไป และ
ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านท่ีได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการรวบรวมข้อมูลประมวลผลและจัดท า
รายงานจนส าเร็จเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
                (นายสมเด็จ  เจริญผล) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ก) 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของโรงเรียนวัดอินทำรำม 

 
โรงเรียนวัดอินทาราม ต้ังอยู่ท่ี 258 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 02-465-3310 โทรสาร 02-472-2771 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปัจจุบันมีข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และครู

ชาวต่างชาติ รวมทั้งหมด 70 คน มีนักเรียนท้ังหมด 1,293 คน 

การด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาประสบผลส าเร็จในการจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน      ระดับดีเลิศ 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับยอดเย่ียม 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเย่ียม 
จุดเด่น 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

โรงเรียนมีการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ และความสนใจของ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร จัดกิจกรรมและโครงการ
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิด และใช้ชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อสืบสานโครงการ
พระราชด าริ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความประพฤติท่ีดี มีน้ าใจกับบุคคลรอบข้างเพื่อเป็น
รากฐานของการด ารงชีวิตในสังคม อบรมส่ังสอนให้นักเรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ท่ีดีของครู และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ
พื้ น ฐ า น  ( O-NET)  
มีคะแนนสูงขึ้น ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพและน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ท้ังยังมี
กิจกรรมแก้ปัญหา 0, ร, มส เพื่อปลอด 0, ร, มส 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

โรงเรียนวัดอินทารามมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ใน
การด าเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตาม
ความสามารถและตามมาตรฐานต าแหน่ง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมตามบริบทเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ 
และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 



มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
 โรงเรียนได้จัดให้มีการจัดการเรียนรู ผ่านกระบวนการคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้ผ่าน

รูปแบบ Vark Style การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid เพื่อเอื้อต่อบริบทของผู้เรียนและสถานการณ์ มี

การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการบริหารจัดการช้ัน

เรียนเชิงบวก ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก การช่วยเหลือผู้เรียนเป็น

รายบุคคลผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียน ผ่านการบูรณาการช้ินงาน

ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชา การปรับการวัดและประเมินให้สอดคล้องตามสถานการณ์และ

ความพร้อมของผู้เรียน มีการน าผลการวัดและประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และแลกเปล่ียนเรียน

รูและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

นักเรียนทุกคนควรเข้าร่วม กิจกรรมต่าง  ๆ  ของโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการและสภานักเรียน
ร่วมกันรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดภาวะผู้น า เก่งดี มีสุข เชิญชวน
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน และพัฒนาคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ให้มี
คะแนนสูงกว่าระดับชาติ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางศึกษาเข้ารับการประกวด แข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ 
จากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ยังควรให้ครูมี
การรายงานผลการเข้าอบรมต่าง ๆ ว่ามีประโยชน์อย่างไร ควรสรุปข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้เป็น
ปัจจุบันและปรับรูปแบบการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 โรงเรียนควรมีการเตรียมความพร้อมครูในการจัดการเรียนการสอนส าหรับสถานการณ์โลกท่ีอาจ

เปล่ียนแปลงในอนาคต มีการก ากับติดตามร่องรอยหลักฐานในบางประเด็นพิจารณาท่ียังไม่ถึงร้อยละ 100 

และควรมีการส่งเสริมครู เช่น การจัดการอบรม การศึกษาดูงาน กระบวนการนิเทศ วิจัยในช้ันเรียน เพื่อให้

เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC) และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐำน 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป  
   1.1 ที่ต้ัง  

โรงเรียนวัดอินทาราม  
ท่ีต้ัง 258 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
โทรศัพท์ 02-465-3310  โทรสาร 02-472-2771        E-mail: intaram@gmail.com  
Website: http://www.ir.ac.th/  
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
เนื้อที่ 3 ไร่ 300 ตารางวา   

เขตพื้นท่ีบริการดังนี้ 
เขตธนบรุี  แขวงบางยี่เรือ แขวงบุคคโล แขวงตลาดพลู แขวงหิรัญรูจี 

    แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงดาวคะนอง แขวงส าเหร่ 
 เขตคลองสาน  แขวงคลองสาน แขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงบางล าพูล่าง 
    แขวงคลองต้นไทร 
 เขตบางคอแหลม  แขวงบางคอแหลม แขวงวัดพระยาไกร 
 

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
 



   1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 ในปี พ.ศ. 2505 ท่านเจ้าคุณวิเชียรมุนี (พัน จิรวรฑฒหาเถร) เจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร 
ได้มอบท่ีดินบริเวณหน้าซึ่งอยู่ ติดถนนเทอดไท มีเนื้อท่ีประมาณ 3 ไร่ 3 งาน ให้แก่กรมวิสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2506 กรมวิสามัญศึกษาได้แต่งต้ัง นายจรัล จิวาลักษณ์ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนวัดปทุมคงคาให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดอินทาราม ในระยะแรก โรงเรียนวัดอินทาราม เปิด
สอนนักเรียนช้ัน ม.ศ.1 จ านวน 3 ห้องมีนักเรียน 120 คนครู 8 คน โดยเปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2506 และในเดือนกรกฎาคมโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมวิสามัญศึกษาให้ก่อสร้าง
อาคารเรียน 3 ช้ัน (อาคาร 1) จ านวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน 
 ในปี พ.ศ. 2508 คุณหมอก้อน ขุนทองแก้ว และภรรยาได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน (อาคาร 
2 หรืออาคารคุณหมอก้อนขุนทองแก้ว) จ านวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน 
 ในปี พ.ศ. 2512 โรงเรียนได้เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ. 4-5 ท้ังแผนก
วิทยาศาสตร์และแผนกศิลป์–ภาษา  
 ในปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ให้ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ัน 
(อาคาร 3) ช้ันละ 5 ห้องเรียน และในปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับงบประมาณให้สร้างเพิ่มเติม เป็นช้ันละ 6 
ห้อง 
 ในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้จัดต้ังมูลนิธิการศึกษาโรงเรียนวัดอินทารามและสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนวัดอินทารามข้ึน 
 ในปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง เป็นอาคาร 
3 ช้ัน (อาคาร 4) เปิดใช้เมื่อวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2529 
 ในปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมศักด์ิหัตถกิจจ าเริญสร้างพระพุทธรัตนาภิ
บาล พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียน
ท่ีจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2534 
 ในปี พ.ศ. 2539 นายด ารง เดชะศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน 
และพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดกาญจนาภิเษก และห้องคอมพิวเตอร์ 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2541 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2540 
 ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2542 วัดอินทารามวรวิหารได้มอบพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ซึ่งประดิษฐานอยู่ในบริเวณวัดอินทารามให้มาประดิษฐานอยู่บริเวณสนามของโรงเรียน โดยโรงเรียน
ได้ท าพิธีประดิษฐาน เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดต้ังกองทุนสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชและได้มีการจัดสร้างห้องตากสินมหาราชานุสรณ์ แต่ไม่เสร็จ เพราะขาดงบประมาณต่อมาใน
เดือนกันยายน ปีเดียวกัน โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลงานด้านจริยธรรมศึกษาดีเด่น 



ประจ าปีการศึกษา 2542 ของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทารามข้ึน 
 ในปี พ.ศ. 2544 นายวรรณะ เกิดสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้ด าเนินการจัดสร้างต่อ จนห้องตาก
สินมหาราชานุสรณ์เสร็จสมบูรณ์ และได้ท าพิธีเปิด เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544 
 ในปี พ.ศ. 2546 นายธนวัฐ นาคนคร ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ด าเนินการเทพื้นสนามใหม่ทาสีอาคาร
เรียนใหม ่ท้ัง 4 หลังสร้างเรือนพยาบาล และปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิงใหม่ท้ังหมด 
 ในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้สร้างห้องประชุม (ห้องตากสิน) ห้องส านักงานฝ่ายบริหารห้องส านักงาน
ฝ่ายกิจการนักเรียนและปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ท้ัง 2 ห้อง 
 ในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้สร้างห้อง E-Classroom และห้อง E-Learning เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนและติดตั้งระบบเครือข่าย  (LAN) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอน   

ในปี พ.ศ. 2549 ดร.สาธิต สันนะกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียน 333 และ 334 ให้เป็น
ห้องเรียนพิเศษท่ีมีส่ือการเรียนการสอนอย่างครบวงจร ท้ังคอมพิวเตอร์ผู้สอน อินเตอร์เน็ต เครื่องฉายวัสดุทึบ
แสง และเครื่องโปรเจคเตอร์ 
 ในปี พ.ศ. 2550 นายอ านวย พลชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนได้พัฒนาห้องประชุมเล็กข้างห้องสมุดเพื่อใช้
เป็นห้องประชุมครูและต้ังช่ือว่า “ห้องราชาวดี” และปรับปรุงเวทีอเนกประสงค์ในโรงอาหาร เพื่อใช้เป็นท่ี
ประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง 
 ในปี พ.ศ. 2552 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์และมอบให้กับโรงเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

ในปี พ.ศ. 2553 นางอัมพร พสุธาดล ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ปรับปรุงพื้นสนามของโรงเรียน โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ส.ส.วิลาศ จันทร์พิทักษ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการพัฒนาโรงยิมให้เป็นห้อง
ประชุมอเนกประสงค์ และต้ังช่ือว่า “ห้องประชุมจันทร์พิทักษ์” 
 วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2555 เกิดเพลิงไหม้ภายในโรงเรียน บริเวณอาคาร 1 ซึ่งเป็นท่ีต้ังของห้อง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ส านักงานบริหารวิชาการ ส านักงานบริหารงาน
บุคคล ส านักงานบริหารงานท่ัวไป ห้องประชุมตากสิน และห้องเรียน จ านวน 4 ห้อง ได้รับความเสียหาย 

ในปี พ.ศ. 2555 นายธนิต ทองธัญญะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทารามได้ปรับปรุงประตูรั้วโรงเรียน
บริเวณพื้นท่ีว่างเปล่า ซึ่งถูกรื้อถอนจากอาคารไฟไหม้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เล่นกีฬา และในปี พ.ศ. 2556 ได้มี
การสร้างเรือนตากสินมหาราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นอาคาร 2 ช้ัน  โดยช้ันล่างเป็นห้องกลุ่มบริหารบุคคล (ฝ่าย
ปกครอง) และช้ันบนเป็นห้องตากสินมหาราชานุสรณ์  
 ในปี พ.ศ. 2558 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทารามได้ปรับปรุงห้องสุขานักเรียน 
และได้สร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 



 วันท่ี 28 ธันวาคม พ .ศ. 2559 ว่าท่ีร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ได้เปิดอาคาร 5 ซึ่งเป็นอาคาร 5 ช้ัน เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 
 ในปี พ.ศ. 2560 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดอินทาราม ได้บริจาคห้อง Sound Lab เพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

ในปี พ.ศ. 2561 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุงอาคาร 5 ช้ัน 
2 ให้เป็นส านักงาน เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ 
 ในปี พ.ศ. 2562 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุงห้องประชุม
ราชาวดี อาคาร 5 ช้ัน 2 เพื่อใช้จัดกิจกรรมการประชุม และด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 ในปี พ.ศ. 2562 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุงห้องเรียน 
STEM จ านวน 3 ห้อง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้
ปรับปรุงห้องประชุมตากสิน อาคาร 5 ช้ัน 3 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ 
 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้
ปรับปรุงอาคารจอดรถใหม่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงามมากขึ้น และปรับปรุงหอประชุม
จันทร์พิทักษ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ในปี พ.ศ. 2563 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดอินทาราม ได้บริจาคเงินปรับปรุงห้องสมุดให้มีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

ในปี พ.ศ. 2563 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุงพื้นสนาม
โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ในปี พ.ศ. 2563 นายสมเด็จ เจริญผล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุงหลังคาโดม 
เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ในปี พ.ศ. 2564 นายสมเด็จ เจริญผล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุงหอพระพุทธรูป
ประจ าโรงเรียน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรใน
โรงเรียน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 นายสมเด็จ เจริญผล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุง
มุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในห้องสมุด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดอินทารามมีอาคารเรียน  ท้ังหมด 4 หลัง มีครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 70 คน มีนักเรียน 1,293 คน (22 ก.ค. 64) 

 
 
 
 



 
ตรำสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 

เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้าอยู่กึ่งกลางระหว่างช่อฟ้า 
 

สีและธงประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
เป็นธงสีเขียว ขาว เหลือง (เป็นแถบสีเท่ากัน) 

สีเขียว หมายถึง  ความรื่นรมย์ เมตตา  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์ ใจซื่อ 
สีเหลือง หมายถึง  ความยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธองค์ 
 

                          ปรัชญำ 
นตฺถิ  ปัญญาสมา อาภา 

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
 

อัตลักษณ ์
สุภาพชน  คนตลาดพลู 

 

เอกลักษณ ์
รักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ าสู่สากล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1.3 ข้อมูลบุคลำกร 
   1.3.1 ข้อมูลผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    
ช่ือ-สกุล   นายสมเด็จ  เจริญผล    
วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ 

 โทรศัพท์   081-375-9234  
E-mail   somdej@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้   ต้ังแต่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน 

       

 
 

2.  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    
     ช่ือ-สกุล   นางสาวเฉลิมชนม์  ฉันทวีพร 

วิทยฐานะ    ช านาญการพิเศษ      
โทรศัพท์   085-463-4774   
E-mail   indysysy@hotmail.com   

     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 

    รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงบประมาณ 
                



 
 

3.  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    
     ช่ือ-สกุล   นายเจตเจริญ  มาสีสุก 

วิทยฐานะ    ช านาญการ  
โทรศัพท์   098-356-5915   
E-mail   dookbenja@gmail.com   

     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษม.  สาขา  การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 

    รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ครูปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    
    ช่ือ-สกุล   นางสุกัญญา  ชาระ 

วิทยฐานะ    ช านาญการ       
โทรศัพท์   092-267-4397   
E-mail  charasukayya59@gmail.com 

    วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.บ. สาขา  คหกรรมศาสตร์ 
     รับผิดชอบกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 



   1.3.2 ข้อมูลหัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและหัวหน้ำงำนแผนงำนของสถำนศึกษำ 
1. หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ช่ือ – สกุล นางสาวจงกลณี   ภัทรกังวาน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.          สาขา  การสอนสังคมศึกษา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โทรศัพท์ 084-3941007  E-mail:  jp.jongkolnee@gmail.com 
 
2. หัวหน้ำงำนแผนงำนของสถำนศึกษำ 
ช่ือ – สกุล นางสาวผกานันท์  อรัญโชติ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ.          สาขา  ภาษาอังกฤษ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
โทรศัพท์ 084-3275411   
E-mail:  arunchotnamfon1992family@gmail.com 

 

1.3.3 ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 1) วิทยฐำนะ 

ครูและบุคลำกร 
ครู 

คศ.5 
ครู 

คศ.4 
ครู 

คศ.3 
ครู 

คศ.2 
ครู 

คศ.1 
ครู

ผู้ช่วย 
ครู 

อัตรำจ้ำง 
ครู

ต่ำงชำติ 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

รวม 

ปีกำรศึกษำ  
2564 

- - 6 22 32 4 7 2 3 76 
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2) วุฒิกำรศึกษำ 

ท่ี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี รวม 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร - - 3 - - - 3 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - - 2 1 1 4 8 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - - - 1 3 4 8 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ - - 1 2 2 6 11 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ - - 1 2 6 3 12 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - - - 1 2 7 10 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 2 1 - 3 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - - - 1 - 4 5 
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ - - - - 1 2 3 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) - - - 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น - - 7 11 16 30 64 
 
3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และภำระงำนสอน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน 
(คน) 

ภำระงำนสอนเฉลี่ย
ของครู 1 คน 

ในแต่ละกลุ่มสำระฯ 
(ชม. / สัปดำห์) 

จ ำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 
กำรเข้ำร่วม 

กิจกรรม PLC ของครู 

1. ภาษาไทย 8 28 30 
2. คณิตศาสตร์ 8 27 30 
3. วิทยาศาสตร์ 11 26 30 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12 26 30 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 29 30 
6. ศิลปะ 5 26 30 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 28 30 
8. ภาษาต่างประเทศ 10 27 30 
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 29 30 

รวม 61 27 30 
 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 



1.4) ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 22 กรกฎำคม ของปีกำรศึกษำ 2564) 
1) จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 
ระดับชั้น เพศ รวม 

 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 
เฉลี่ยต่อห้อง ชำย หญิง 

ม. 1 125 101 226 8 28 
ม. 2 148 111 259 9 28 
ม. 3  130 102 232 9 25 
รวม 403 314 717 26 27 
ม. 4 100 94 194 8 24 
ม. 5 101 116 217 8 27 
ม. 6 63 102 165 8 20 

รวม 264 312 576 24 24 
รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 667 626 1,293 50 26 
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 2) จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ 3 ปีย้อนหลัง 
 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 

2562 2563 2564 
ม.1 271 262 226 
ม.2 315 273 259 
ม.3 357 268 232 
ม.4 197 225 194 
ม.5 198 182 217 
ม.6 164 157 165 
รวม 1,502 1,367 1,293 
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1.5 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
รำยกำร จ ำนวน 

อาคารเรียน 4 หลัง 

อาคารประกอบ 1 หลัง 

ส้วม 2 หลัง 

สนามอเนกประสงค์ 1 หลัง 

 
1.6 ข้อมูลงบประมำณ 

ปีงบประมาณ 2565 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) คิดเป็นร้อยละ 
1. งบกลุ่มบริหารวิชาการ 917,300 60 % 
2. งบบริหารจัดการ 518,650 30 % 
   2.1 กลุ่มบริหารท่ัวไป 187,950 
   2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 218,700 
   2.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 112,000 
3. งบส ารองจ่าย 159,550 10 % 

รวมทั้งสิ้น 2,114,150 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7 ข้อมูลสภำพชุมชน 
       1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะชุมชนเมืองเขตช้ันใน  มีประชากรประมาณ 124,499 
คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนจะมีชุมชนต้ังอยู่ 15 ชุมชน ดังนี้ 

ท่ี แขวงบำงยี่เรือ 

1 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 
2 ชุมชนสามัคคีธรรม 
3 ชุมชนวัดบางสะแกใน 
4 ชุมชนปากคลองบางสะแก 
5 ชุมชนวัดกันตทาราราม 
6 ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่   
7 ชุมชนโรงเจ  1   
8 ชุมชนโรงเจ  2   
9 ชุมชนตากสินสัมพันธ์  
10 ชุมชนวัดอินทาราม   
11 ชุมชนตรอกเทวดา  
12 ชุมชนหลังศูนย์จันทร์ฉิมไพบูลย์  
13 ชุมชนสวนพลู   
14 ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง  
15 ชุมชนปู่ศุข 

หมำยเหตุ   ข้อมูลจากส านักงานเขตธนบุรี ปี พ.ศ. 2564 
 

อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพค้าขายรับจ้าง เนื่องจากในชุมชนมีคนไทยเช้ือสายจีนอาศัยอยู่
ค่อนข้างมาก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ 
อาชีพการท าขนมกุยฉ่ายตลาดพลู หมี่กรอบสมัย ร.5 (จีนหลี) และการท าขลุ่ยบ้านลาววัดบางไส้ไก่   
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 120,000 บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว 5–6 คน และแนวโน้มความต้องการของผู้ปกครอง คือ อยากให้โรงเรียนดูแลช่วยเหลือด้านการเรียน 
ควบคู่กับการดูแลพฤติกรรม และช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 

3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนต้ังอยู่ในพื้นท่ีของวัดอินทารามวรวิหาร มีพื้นท่ีจ ากัด ค่อนข้างคับแคบ คือ มีเนื้อท่ี 3 ไร่ 3 งาน 

ซึ่งขยายพื้นท่ีออกไปไม่ได้อีก ท าให้มีข้อจ ากัดในการจัดช้ันเรียน แต่โรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนจากพระครู
สุวิมลธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหารเป็นอย่างดียิ่ง  นอกจากนั้น วัดอินทารามวรวิหารยังเป็นวัดท่ี



สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมาผนวชและจ าพรรษาท่ีวัดแห่งนี้ จึงท าให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญในสมัยกรุงธนบุรี และมีโบราณสถานท่ีเกี่ยวกับพระองค์มากมาย ท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายนอกท่ีส าคัญของนักเรียน    
 

1.8  โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนวัดอินทาราม จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

(โรงเรียนมาตรฐานสากล)  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม. 3) 

 
ระดับชั้น 

เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  
รวม ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคม

ศึกษำ 
ศำสนำ 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษำ 
และ 

พลศึกษำ 

ศิลปะ กำรงำนอำชีพ 
และ 

เทคโนโลย ี

ภำษำ 
 ต่ำงประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนำ
ผู้เรียน 

ม. 1 9.74 10.49 10.49 11.98 9.70 8.24 17.23 11.98 10.11 100 
ม. 2 8.99 10.70 10.70 14.13 16.26 6.85 8.99 13.27 10.11 100 
ม. 3 8.99 10.70 10.70 14.98 7.71 13.70 8.56 14.55 10.11 100 

เฉลี่ยรวม 9.24 10.63 10.63 13.70 11.23 9.60 11.59 13.27 10.11  

• จ ำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ำกับ 1,335 ชั่วโมง 

• แผนกำรเรียนรู้/จุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนที่ต้องกำรเน้นเป็นพเิศษ คือ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามล าดับ 

ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 – ม. 6) 
 

ระดับชั้น 
เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

รวม  ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคม
ศึกษำ 
ศำสนำ 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษำ 
และพล
ศึกษำ 

ศิลปะ กำรงำน
อำชีพ 
และ

เทคโนโลย ี

ภำษำ 
ต่ำงประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนำ
ผู้เรียน 

ม. 4 8.46 16.32 22.36 9.06 6.04 3.02 6.04 18.13 10.57 100 
ม. 5 8.41 16.22 18.62 12.01 6.00 3.00 7.21 18.02 10.51 100 
ม. 6 10.17 7.63 18.64 13.56 6.78 5.09 8.47 17.80 11.86 100 

เฉลี่ยรวม 9.01 13.39 19.87 11.54 6.27 3.70 7.24 17.98 10.98  

• จ ำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ำกับ 1,200 ชั่วโมง 

• แผนกำรเรียนรู้/จุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนที่ต้องกำรเน้นเป็นพเิศษ คือ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 



1.9 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
1.9.1  ห้องสมุด มีขนาด 432 ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด 42,790 เล่ม  

การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบรหัสบาร์โค้ด จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 1,110 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 81.02 ของนักเรียนท้ังหมด 
1.9.2  ห้องปฏิบัติการ 

1.9.2.1  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน 6 ห้อง 
1.9.2.2  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน 2 ห้อง  

 1.9.2.3  ห้องปฏิบัติการทางภาษา       จ านวน 1 ห้อง 
 1.9.2.4  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์   จ านวน 2 ห้อง 
1.9.3  คอมพิวเตอร์  จ านวน 200 เครื่อง 

1.9.3.1  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   190 เครื่อง 
           1.9.3.2  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  10  เครื่อง 

จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ในปีการศึกษา 2563 เฉล่ีย 837 คนต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 61.54 ของนักเรียนท้ังหมด 

1.9.3.3  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   80 เครื่อง 
1.9.4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้ (คร้ัง/ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องตากสินมหาราชานุสรณ์ 10 
2. ห้องจริยธรรม 1,200 
3. ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 2,400 
4. ห้อง E-Classroom 1,200 
5. ห้องแนะแนว 1,820 
6. ห้องสมุด 2,260 
7. ห้องอาเซียน 1,200 

 
 
 
 
 

 
 



1.9.5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 

สถิติกำรใช้ (คร้ัง/ปี) 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดอินทาราม 89 
2. วัดจันทาราม 5 
3. วัดนางชี 1 
4. วัดเวฬุราชิณ 2 
5. วัดหนังราชวรวิหาร 2 
6. วัดนิมมานรดี 1 
7. ชุมชนวัดอินทาราม  12 
8. ชุมชนตลาดพลู 12 
9. ชุมชนสถานีรถไฟวงเวียนใหญ ่ 5 
10. ชุมชนวัดกันตทาราม 5 

 
1.9.6  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษา 2564 
    1.9.6.1  พระครูสุกิจวิหารการ  

ให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การแห่เทียนพรรษา 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน 12 ครั้ง/ปี 

         1.9.6.2  พระอโณชาสิษฐ์ กิติพโล 
ให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา มารยาทของชาวพุทธ 
สถิติการให้ความรู้ จ านวน 216 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.10 ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
1.10.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของสถำนศึกษำ 

- ระดับสถำนศึกษำ 
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท้ังหมดโดยเฉล่ีย 48.36 
 

- ระดับชั้นเรียน  
ระดับชั้นเรียน  

จ ำนวน 
นักเรียน
(คน) 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ จ ำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 225 31 39 14 22 18 23 20 58 101 44.89 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  259 51 42 16 16 18 19 21 73 113 43.63 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  231 40 47 16 17 15 19 17 60 96 41.55 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  190 40 23 11 13 13 17 16 57 90 47.37 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  215 35 22 8 15 11 22 18 84 124 57.67 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  165 16 21 9 11 10 15 18 65 98 59.39 

รวมจ านวนนักเรียนม.1– 6 1,284 213 194 74 94 85 115 110 396 621 48.36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน ม.1-ม.6 

 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

 
จ ำนวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 225 61 36 13 20 20 27 16 52 95 42.22 
คณิตศำสตร์ 225 34 71 18 22 15 21 13 31 65 28.89 

วิทยำศำสตร์ 225 25 49 12 18 18 19 17 67 103 45.78 

สังคมศึกษำ 
ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

225 26 20 4 26 12 34 29 74 137 60.89 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

225 16 27 14 28 19 24 30 67 121 53.78 

ศิลปะ 225 12 7 10 19 20 14 28 115 157 69.78 

กำรงำนอำชีพ 225 15 72 27 21 18 22 18 32 72 32.00 

ภำษำต่ำงประเทศ 225 56 29 19 26 22 21 14 38 73 32.44 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.1

0.00 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00



 
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

 
จ ำนวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 259 81 40 18 21 12 20 11 56 87 33.59 
คณิตศำสตร์ 259 53 34 20 21 23 18 21 69 108 41.70 
วิทยำศำสตร์ 259 23 83 20 19 13 10 11 80 101 39.00 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

259 5 16 8 12 23 27 32 136 195 75.29 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

259 34 70 9 9 11 16 13 97 126 48.65 

ศิลปะ 259 30 39 18 23 22 22 24 81 127 49.03 
กำรงำนอำชีพ 259 46 13 33 15 40 21 51 40 112 43.24 
ภำษำต่ำงประเทศ 259 135 30 11 9 10 13 10 41 64 24.71 
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กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

 
จ ำนวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 231 48 38 13 21 16 27 20 48 95 41.13 
คณิตศำสตร์ 231 52 47 35 28 19 24 12 14 50 21.65 
วิทยำศำสตร์ 231 39 50 16 19 17 19 19 52 90 38.96 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

231 40 56 9 12 14 9 17 74 110 47.62 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

231 15 49 6 11 8 20 25 97 142 61.47 

ศิลปะ 231 21 41 23 15 18 20 17 76 113 48.92 
กำรงำนอำชีพ 231 24 63 15 22 14 23 12 58 93 40.26 
ภำษำต่ำงประเทศ 231 76 40 16 15 16 15 13 40 68 29.43 
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กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

 
จ ำนวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 191 34 22 6 16 17 22 21 53 96 50.26 
คณิตศำสตร์ 191 55 19 19 18 14 20 14 32 66 34.55 
วิทยำศำสตร์ 168 41 28 16 8 8 7 9 51 67 39.88 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

150 19 21 7 14 9 20 14 46 80 53.33 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

192 19 26 1 7 8 12 16 103 131 68.23 

ศิลปะ 192 13 18 23 15 19 23 21 60 104 54.17 
กำรงำนอำชีพ 191 48 37 10 14 15 18 13 36 67 35.08 
ภำษำต่ำงประเทศ 192 73 14 8 10 11 8 16 52 76 39.58 
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กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

 
จ ำนวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 215 45 20 13 18 11 35 26 47 108 50.23 
คณิตศำสตร์ 215 30 18 16 15 20 24 28 64 116 53.95 
วิทยำศำสตร์ 215 29 27 10 13 11 13 16 96 125 58.14 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

203 49 19 3 23 9 25 20 55 100 49.26 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

215 22 11 4 9 14 23 24 108 155 72.09 

ศิลปะ 215 43 22 8 13 7 16 11 115 142 66.05 
กำรงำนอำชีพ 203 31 38 2 19 6 16 4 87 107 52.71 
ภำษำต่ำงประเทศ 215 35 21 10 12 10 24 16 87 127 59.07 
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กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

 
จ ำนวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 165 37 28 12 14 12 14 13 35 62 37.58 
วิทยำศำสตร์ 165 15 15 9 6 10 12 13 85 110 66.67 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

165 15 22 10 12 12 17 27 50 94 56.97 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

165 5 9 12 10 12 21 28 68 117 70.91 

ศิลปะ 165 11 25 8 15 9 14 11 72 97 58.79 
กำรงำนอำชีพ 165 10 22 5 7 8 10 15 88 113 68.48 
ภำษำต่ำงประเทศ 165 19 24 9 15 11 21 20 46 87 52.73 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.6
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         1.10.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET)   
1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 - 2564 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 

ระดับชั้น ม.3 ม.6 
ปีกำรศึกษำ 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 51.05 47.37 46.54 40.32 44.13 48.73 
คณิตศาสตร์ 22.35 20.44 20.97 18.53 20.78 18.65 
วิทยาศาสตร์ 28.39 27.33 30.06 25.65 29.48 27.83 
สังคมศึกษาฯ - - - 32.97 33.94 37.80 
ภาษาอังกฤษ 31.02 30.00 26.76 25.18 25.69 23.69 
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2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับ / รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 46.54 20.97 30.06 26.76 
คะแนนเฉล่ีย ระดับสพม.กท1 59.76 32.32 35.98 43.22 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด 59.76 32.32 35.98 43.22 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด 52.13 24.75 31.67 30.79 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 
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3)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับ / รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 48.73 18.65 27.83 37.80 23.69 
คะแนนเฉล่ีย ระดับสพม.1 54.67 32.83 33.37 42.04 39.53 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด 54.67 32.83 33.37 42.04 39.53 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 
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1.10.3 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ ำนวน (ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 225 52.90 36.87 8.93 1.12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 259 55.95 33.68 8.39 1.94 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 231 67.53 48.77 7.44 0.65 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 190 63.00 27.33 7.23 2.43 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 215 66.83 23.71 6.29 2.14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 165 71.61 23.82 4.37 0.20 

รวม 1,284     
เฉลี่ยร้อยละ  62.97 32.36 4.37 0.20 
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1.10.4 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ด้ำน 
จ ำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ ำนวน (ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 1,287 61.39 21.00 0.075 17.53 
2) ด้านความสามารถในการคิด 1,287 61.39 21.00 0.075 17.53 
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 1,287 61.39 21.00 0.075 17.53 
4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1,287 61.39 21.00 0.075 17.53 
5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 1,287 61.39 21.00 0.075 17.53 

รวม 1,287     
เฉลี่ยร้อยละ  61.39 21.00 0.075 17.53 
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1.10.5 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ ำนวน (ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 226 51.34 29.20 0.00 19.46 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 259 61.58 16.97 0.00 21.46 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 231 61.57 25.68 0.00 12.76 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 192 60.27 21.25 0.00 17.98 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 216 59.94 17.79 0.00 22.28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 165 77.89 13.36 0.00 8.79 

รวม 1,289     
เฉลี่ยร้อยละ  62.10 20.71 0.00 17.12 
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1.10.6 ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปกีำรศึกษำ 2564 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ ำนวน (ร้อยละของนักเรียน) 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 226 91.59 8.41 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 259 81.47 18.53 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 232 90.95 9.05 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 194 89.69 10.31 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 217 87.10 12.90 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 165 95.15 4.85 

รวม 1,293   
เฉลี่ยร้อยละ  89.33 10.67 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ผ่าน

ไม่ผ่าน



1.11 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

โรงเรียนวัดอนิทาราม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  จาก สมศ.  
เมือ่วันท่ี  20  ถึง  22  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2557 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1  ผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที ่1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.71 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.37 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 8.93 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.76 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.29 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที ่9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 2  กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

5.00 4.00 ดี 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   10.00 8.00 ดี 
มำตรฐำนที่ 4 ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด   5.00 3.66 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 82.52 ดี 

 



กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่  80 คะแนนขึ้นไป                    ใช่    ไม่ใช่ 
มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งช้ี  จาก  12 ตัวบ่งช้ี   ใช่    ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่    ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
         สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมคววรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
1) จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
1.1 จุดเด่น 
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีผลการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เกิดเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน “สุภาพชน คนตลาดพลู” เป็นไปตามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา และมีการด าเนินการตามจุดเน้นจุดเด่น
ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด้านรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ าสู่สากล และมีการด าเนินการ
แก้ปัญหาการแก้ปัญหาคุณภาพน้ าเสียในคลองบางหลวง โดยมีการจัดโครงการคืนน้ าใสให้คลองบางหลวงเป็น
โครงการพิเศษส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการตามภารกิจของโรงเรียนครบถ้วน โดยมีการใช้ระบบ
วงจรคุณภาพ PDCD เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ พร้อมท้ังเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
และมีการบริหารจัดการบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงามตาม
บริบทของสถานศึกษา 

  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ไม่มี 
  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน         ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 



1.2 จุดที่ควรพัฒนำ 
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้เรียนบางส่วนขาดนิสัยรักการอ่าน ยังบันทึกการอ่านไม่สม่ าเสมอ ยังขาดการบันทึกท่ี

สมบูรณ์ และบางส่วนทักษะด้านการคิดเป็น ท าเป็น ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังเข้าร่วมกิจกรรมการ
ท าโครงงานค่อนข้างน้อย  ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สถานศึกษาขาดการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี

สองเพื่อก าหนดเป็นกรอบในการบิหารจัดการสถานศึกษา และครูบางส่วนยังขาดความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตามแนวทางปฎิรูปการศึกษา 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินการพัฒนาอบรมครู ผลการตรวจแผนการจัดการ

เรียนรู้ การนิเทศการสอน และการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ มาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ครูบางส่วนมีคุณลักษณะไม่ครบตามเกณฑ์การประเมิน 8 ข้อ และขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางโครงการ/กิจกรรมยังขาดความต่อเนื่อง และสารสนเทศของ

สถานศึกษายังไม่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และทันต่อการใช้งาน 
 1. สถานศึกษาต้ังอยู่ในท าเลดีติดถนนใหญ่ อยู่ในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก 

 2. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ผู้ปกครองและ
ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณีไทย 

3. สถานศึกษาและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความถนัดและความสนใจ 

4. กฎหมายทางการศึกษาส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษา ท าให้มีนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

1.3 อุปสรรค 
1.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป

และค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง ผู้ปกครองบางส่วนหย่าร้าง ท าให้ผู้เรียนขาดการดูแล
เอาใจใส่เท่าท่ีควรส่งกระทบต่อการสนับสนุนทางการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  การแข่งขันทางการศึกษาสูงในพื้นท่ีการศึกษาเดียวกันมีโรงเรียนระดับเดียวกันหลายแห่ง 
  3.  สภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ าท าให้สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณลดน้อยลง 



  4.  นโยบายการปรับลดอัตราก าลังคนของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.4 ข้อเสนอแนะ  
- 

  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างจริงจังด้วยการจัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง ก าหนดให้มีการบันทึกหลักการอ่านในสมุดบันทึกการอ่านอย่างต้ังใจทุกครั้งท่ีอ่าน มีการประเมินการ
อ่านเป็นระยะ น าผลการปรเมินมาพัฒนาการอ่านของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  

2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้คิดเป็นท าเป็น โดยการส่งเสริมการท าโครงงานในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมให้ท าโครงงานตามกระบวนการจัดท าโครงงาน
ตามล าดับข้ันตอนท่ีถุกต้องครบถ้วน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างสมบูรณ์ 

3. สถานศึกษาควรจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้โดยผู้บริหารและคณะครูควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-Net และควรวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริง
ท่ีท าให้ผลสัมฤทธิ์ต่ า แล้วน าผลมาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอนเสริม ให้กระท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพเรียนรู้ท่ีสูงเพิ่มมากขึ้น 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
1. สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มี

การแต่งต้ังท่ีปรึกษา/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตามระเบียบ และในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ใดๆ มีการประเมินโครงการในด้านต่างๆ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินการ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 รับทราบและมีความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาควรศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
เพื่อน าหลักการมาก าหนดกรอบในการพัฒนาผู้เรียน ครู การบริหารจัดการสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุด
ใหม่ พัฒนาการบริหารให้สอดคล้องกับหลักการปฏิรูปการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. สถานศึกษาควรมีการน าผลการประเมินการพัฒนาอบรมครู ผลการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศการสอนและการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ มาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยผูบริหาร รองฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมเข้ามาช่วยกันพัฒนา ก ากับ 
ติดตาม ดูแล พร้อมท้ังให้ค าปรึกษาและช้ีแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป 

2. ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และให้ครูทุกคนมีการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล



และพัฒนาการทางสมองเพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย การจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ การจัดเตรียมและใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมท้ังวางเงื่อนไขให้ผู้เรียน
ประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์ผลการประเมิน
และน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัมนาผู้เรียนรวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า  
วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดให้มีแผนและการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ และวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องอย่างเด่นชัด เป็นระบบ และต่อเนื่อง  
น าผลด าเนินการพัฒนาครูสู่ภาคปฎิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

3. ครูทุกคนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงานวิจัยในช้ัน
เรียน สถานศึกษาควรหาผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียนเข้ามาให้ความรู้และ
ท าการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีความสามารถในการท าบันทึกหลังสอนและค้นหาประเด็นปัญหาในการท า
วิจัยในช้ันเรียน และสามารถด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อสู้การแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
และถูกต้องตามหลักการ  
  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษาควรพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติท่ีถูกต้อง
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตามระบบ
บริหารคุณภาพ (PDCA) โดยเฉพาะในเรื่องการประเมินผลส าเร็จของโครงการต้องประเมินตามวัตถุประสงค์
ของโครงการท่ีต้ังไว้และการตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการก็ควรให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ีโครงการ
นั้นรองรับการพัฒนาอยู่ จึงจะท าให้ผลส าเร็จของโครงการ เป็นผลส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  
โรงเรียนวัดอนิทาราม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี จาก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ 

COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เมื่อวันท่ี  12  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสี่ (ร่ำง) ดังนี้ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรเรียนรู้ กำรคิด กำรปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ผลกำรพิจำรณำ ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน      ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
      พอใช้ (4 ข้อ) 
      ดี (5 ข้อ) 

✓ 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ 4. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ 5. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 ในรายงานไม่พบว่ามีการก าหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่พบว่ามี
ตารางเทียบผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกับการก าหนดค่าเป้าหมายของปีการศึกษา 2562 ดังนั้น สถานศึกษา
ควรน าประกาศใช้ค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษามาแสดงไว้ในภาคผนวก นอกจากนั้นสถานศึกษาควร
น าข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิชาการ ได้แก่ ผล NT และ O-NET 
รวมถึงผลการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มาจัดท าให้เป็นสารสนเทศอย่างน้อย 4 ปีการศึกษา เพื่อแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา และน าไปเทียบกับค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษาท่ี
ก าหนดไว้เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาการผู้เรียนหรือต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนั้นสถานศึกษาควร
แสวงหาผลการพัฒนาผู้เรียนท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) หรือนวัตกรรมท่ีเป็นผลผลิต (Productive 
Innovation) ของสถานศึกษา ท้ังนี้ สถานศึกษาได้ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาว่า “สุภาพชน คนตลาด
พลู” สถานศึกษาน่าท่ีจะได้พัฒนาอัตลักษณ์ไปสู่นวัตกรรมท่ีเป็นผลผลิต (Productive Innovation) ด้วยการ
ก าหนดคุณลักษณะของ “สุภาพชน คนตลาดพลู” ว่ามีคุณลักษณะอย่างไร เช่น มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
คุณธรรมจริยธรรมดี มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะชีวิตท่ีดี และมีความคิดสร้างสรรค์ดี  และบอกหรืออธิบายว่า
แต่ละคุณลักษณะสถานศึกษามีวิธีด าเนินการพัฒนาอย่างไร 
 
 

✓ 



มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
จุดเน้น กำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 

ผลกำรพิจำรณำ ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ 1. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา      ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
      พอใช้ (4 ข้อ) 
      ดี (5 ข้อ) 

✓ 2. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

✓ 3. มีการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

✓ 4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

✓ 5. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 สถานศึกษาควรระบุเป้าหมายคุณภาพของการบริหารท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาไว้ใน 
SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีท่ีสะท้อนความส าเร็จของ
แผนพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาอาจจะมีการก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม เป็นค่าร้อยละ ในแผนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาก าหนดแผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการท างานอย่างเป็นระบบ เช่น การ
ก ากับ ติดตาม นิเทศ การวัดและประเมินผล เป็นต้น ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เมื่อส้ินสุดการด าเนิน
โครงการ ได้ด าเนินการประเมินโครงการ พบว่า (ร้อยละ 80) โครงการด าเนินการประสบผลส าเร็จด้วยดี แต่ยัง
มีบางส่วน (ร้อยละ 20) ยังไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรวางแผนปรับปรุงโครงการในปี
การศึกษาต่อไป เมื่อส้ินสุดโครงการสถานศึกษาได้น าเสนอข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ท้ังทาง 
Facebook, Website, กลุ่มไลน์ของครู กลุ่มไลน์ของผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 



มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
จุดเน้น ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ผลกำรพิจำรณำ ตัวชีวั้ด สรุปผลประเมิน 

✓ 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี      ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
      พอใช้ (4 ข้อ) 
      ดี (5 ข้อ) 

✓ 2. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

✓ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

✓ 4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ 5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 สถานศึกษาควรก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดท าเป็นประกาศของสถานศึกษามาแสดงไว้ในภาคผนวก ควรน าเสนอผลการพัฒนางานใน
หน้าท่ีของครูแต่ละคนในเรื่องของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การ
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ (วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ท่ีเหมาะสม) 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 ปี
ย้อนหลัง เพื่อได้เห็นการพัฒนางานของครูอย่างต่อเนื่องและควรน าเสนอแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ
นวัตกรรม (Innovation) ของครูแต่ละคนทีมีและควรน าเผยแพร่ใน Facebook, Website, และหรือกลุ่มไลน์
ของครู 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 สถานศึกษาควรเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ให้เห็นภาพการด าเนินงานให้ชัดเจนครอบคลุม 
ต้ังแต่การก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพในแต่ละมาตรฐาน การจัดท าและการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ท่ีน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพในแต่ละมาตรฐาน น าเสนอผลการประเมินในแต่ละ
มาตรฐานท่ีสะท้อนคุณภาพตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนดในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน ท้ังเขียนข้อเสนอแนะให้ครบ
ทุกมาตรฐาน น าเสนอข้อมูลผลการพัฒนาย้อนหลัง 3 ปี และน าเสนอข้อมูล และการเผยแพร่แบบอย่างท่ีดี 
(Best Practice) หรือนวัตกรรม ( Innovation) ของผู้เรียน ผู้บริหารและครูให้ชัดเจนลงใน Facebook, 
Website, กลุ่มไลน์ของครู กลุ่มไลน์ของผู้ปกครอง 
 

✓ 



1.12 ผลงำนดีเด่น /รำงวัล / ผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนวัดอินทารามเป็นโรงเรียนท่ีมีแนวคิดเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เป็นผู้มีความพอเพียง กตัญญู 
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และมีอุดมการณ์ทางคุณธรรม โรงเรียนต้ังอยู่ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีวัดใกล้เคียง จึงท าให้
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปได้โดยง่าย นอกจากนี้โรงเรียนยังท าหน้าท่ีเสริมสร้างองค์ความรู้ ช้ีแนะ
แนวทางการแก้ปัญหา การคิด วิเคราะห์ ค้นหาตนเอง ตลอดจนผลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน โดยโรงเรียนได้ยึดหลักการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ PDCA เป็นตัวขับเคล่ือน 
ซึ่งได้เกิดผลงานในเชิงประจักษ์จากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมากมาก เช่น การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่ งขัน 
สวดมนต์ท านองสรภัญญะ การประกวดโอ้เอ้วิหารราย การแข่งขันแต่งกลอน และการประกวดในรายการ 
ต่าง ๆ อีกมากมาย 
 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะท่ีดีให้กับนักเรียน ท้ังทางด้าน
ความกตัญญู เช่น การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู การ
จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับทางศาสนา เช่น การตักบาตรวิถีพุทธ การเทศน์มหาชาติ กิจกรรมวันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา การเวียนเทียนเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา อีกท้ังยังมีการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียน และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้นักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามเกิด
คุณลักษณะท่ีดีท้ังทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.13 สถำนศึกษำประเมินควำมพร้อมด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) เพือ่วิเครำะห์ประสิทธิภำพ และโอกำสใน
กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  

                  

รำยกำร แนวกำรพิจำรณำ 
ระดับ 

ควำมพร้อม 

1. ด้ำนกำยภำพ 

1) การจัดห้องเรียนต่อ
ระดับช้ัน 
 

  มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 3  มาก 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ัน 2 ระดับช้ัน                                                                                        2  ปานกลาง 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ันมากกว่า 2 ระดับช้ัน                                                                                         1   น้อย 

2) ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
พิเศษ / แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน                                                                                        

3  มาก 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแต่ไม่
พร้อม 
ใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน                                                                                        

2  ปานกลาง 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ และ
ไม่พร้อมใช้งาน                                                                                            

1   น้อย 

3) ส่ือเทคโนโลยีประกอบ 
การเรียนการสอน 

  มีส่ือเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และ
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

3  มาก 

  มีส่ือเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย แต่ไม่
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีส่ือเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย และไม่
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                                                  

1   น้อย 

๒. ด้ำนบุคลำกร 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา   มีผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 

  มีผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 
  ไม่มีผู้อ านวยการ/ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  

1   น้อย 

2) จ านวนครู    มีจ านวนครูครบทุกระดับช้ัน และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 
  มีจ านวนครูครบทุกระดับช้ันแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมี
ครูไม่ครบทุกระดับช้ันแต่ครบทุกรายวิชา 

2  ปานกลาง 

  มีจ านวนครูไม่ครบทุกระดับช้ัน และไม่ครบทุกรายวิชา                                                                                          1   น้อย 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



รำยกำร แนวกำรพิจำรณำ 
ระดับ 

ควำมพร้อม 

3)  จ านวนช่ัวโมงเฉล่ียการ
พัฒนาตนเองของครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ท้ังหมดใน 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  มีช่ัวโมงเฉล่ียต้ังแต่ 20 ช่ัวโมงขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 
  ช่ัวโมงเฉล่ียระหว่าง 10 - 19 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีช่ัวโมงเฉล่ียน้อยกว่า 10 ช่ัวโมง                                                                                          1   น้อย 

4)  จ านวนช่ัวโมงเฉล่ียการ
เข้าร่วมกิจกรรม PLC ของ
ครูระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานท้ังหมดในปี
การศึกษา 
ท่ีผ่านมา 

  มีช่ัวโมงเฉล่ียต้ังแต่ 50 ช่ัวโมงขึ้นไป                                                                                                                                                                                3  มาก 
  มีช่ัวโมงเฉล่ียระหว่าง 25 - 49 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีช่ัวโมงเฉล่ียน้อยกว่า 25 ช่ัวโมง                                                                                          1   น้อย 

๕)  บุคลากรสนับสนุน   มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ                                                                                        3  มาก 
  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 
  ไม่มีบุคลากรสนับสนุน                                     1   น้อย 

๖) การให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ กับครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ  กับครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพฯ     

1   น้อย 

๓. ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก 
1) การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

  ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึน้ไป เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา  

3  มาก 

  ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

  ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือ
กิจกรรมของสถานศึกษา  

1   น้อย 

 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



รำยกำร แนวกำรพิจำรณำ 
ระดับ 

ควำมพร้อม 

2) การมีส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อป ี

3  มาก 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
2-3 ครั้งต่อปี 

2  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี                                     

1   น้อย 
 

3) การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน /องค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง  

  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 

3  มาก 

  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาหรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา                                      

1   น้อย 

 สรุประดับควำมพร้อม 
 
                     สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ...6..... รายการ 
                     สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง .....6....รายการ 
                     สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย .....-.... รายการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

✓ 

✓ 



ส่วนท่ี 2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
1. กำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนวัดอินทารามแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 4 กลุ่มบริหาร ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ   
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารท่ัวไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้ 
เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิกำรบริหำรโรงเรยีนวัดอินทำรำม 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอินทำรำม 

สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวดัอินทำรำม คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนวัดอินทำรำม มูลนิธิกำรศึกษำโรงเรียนวัดอินทำรำม 

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

(รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

(รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) 
 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

(รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) 
 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

(รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) 
 

- งานบริหารกลุ่มสาระการ  
  เรียนรู ้
- งานพัฒนาหลักสูตร 
  สถานศึกษา 
- งานจัดตารางสอน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษา 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานแนะแนวทางการศึกษา 
- งานประสานส่งเสริมและ   
  สนับสนุนงานวิชาการแก่   
   ครอบครัว ชุมนุม องค์กร    
   หน่วยงานและ 
   สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
- งานรับนักเรียน 
- งานห้องสมุด 
- งานพัฒนาระบบประกัน 
  คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- งานการศึกษาพิเศษ 
- งานสารสนเทศ 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ   
  เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
- งานส านักงาน 
 

 

- งานระดมทรัพยากรและ 
  การลงทุนเพื่อการศึกษา 
- งานการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- การจัดท าข้อตกลงการ 
  ปฏิบัติราชการ 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานจัดระบบควบคุมภาย 
  ในหน่วยงาน 
- งานแผนงาน 
- งานส านักงาน 
 

 
 

- งานอัตราก าลังและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานทะเบียนประวัติและ 
  บ าเหน็จความชอบ 
- งานวินัยและรักษาวินัย 
- งานพัฒนาบุคลากรและ 
  เสริมสร้างประสทิธิภาพ 
  การปฏิบัติราชการ 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
  สภานักเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียนและเครือข่าย 
  ผู้ปกครองนักเรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
- งานคณะส ี
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  สิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข 
- งานวินัยและความประพฤต ิ
  นักเรียน 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานรักษาความปลอดภัยและ 
  เวรยาม 
- งานส านักงาน 
 
 
 

 

- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานประสานคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานอาคารสถานที ่
- งานยานพาหนะ 
- งานสุขาภิบาลอาหาร 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานสวัสดิการ 
- งานวิทยุสื่อสาร 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ 
  แหล่งเรียนรู้ 
- งานพัฒนาเครือข่ายระบบ 
  ข้อมูลสารสนเทศและศูนย์ 
  คอมพิวเตอร์ 
- ส านักงานผู้อ านวยการ 
- งานส านกังาน 
 
 
 
 
 



2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 
วิสัยทัศน์ 

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ 
 

เป้ำประสงค์ (GOAL) 
ด้ำนผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย 
4. ผู้เรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
6. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมท่ีดี 
7. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

ด้ำนครู 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน 
2. ครูได้รับการยกย่องตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู 

ด้ำนผู้บริหำร 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2. ส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ 
3. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบคุณภาพ OBECQA 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



ด้ำนชุมชน 
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การใช้แหล่งการเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. โรงเรียนเป็นแหล่งความรู้และน าความรู้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์โรงเรียนวัดอินทำรำมระยะ 3 ปี  (2563 – 2565) 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและการประเมินผล และกระบวนการจัดการเรียนรู้

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 

ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดบรรยากาศสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และระบบบริหารการจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
 

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและการประเมินผล และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล 

1.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
  1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
  2) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 พัฒนาการวัดและการประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน 
  1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
  2) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 1.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 3 
  1) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 1.4 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
  1) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2) โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 



1.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรม 
น าเสนอ เผยแพร่ผลงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้ 
  1) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2) โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 1.6 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจในอาชีพสุจริต 
  1) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2) โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 1.7 ยุทธศาสตร์ท่ี 1.7 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน 
  1) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2. กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 
ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย 

2.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
3) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  1) โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
2.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 2.3 สนับสนุนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา 
  1) โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
3. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดบรรยากาศสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 พัฒนาอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ และบริการชุมชน 
  1) โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 



3.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม บริหารจัดการขยะ และ
ลดใช้ถุงพลาสติกในสถานศึกษา 
  1) โครงการรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

3.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 4.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1) โครงการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมือ
อาชีพ 

4.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 4.2 ส่งเสริมให้ครูมีแผนพัฒนาตนเอง วิจัยในช้ันเรียน การใช้และสร้างนวัตกรรม 
ส่ือเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1) โครงการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมือ
อาชีพ 

4.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบการนิเทศประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
  1) โครงการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมือ
อาชีพ 

4.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4.4 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และระบบบริหารการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
 5.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการ 
  1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ 

5.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 5.2 พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
  1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 

5.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 5.3 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่าย และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา 
  1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
 
 



มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ 

ชื่อโครงกำร 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียน 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3) โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บน 
    พื้นฐานความเป็นไทย และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
6) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
7) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8) โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
9) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
10) โครงการรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
11) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4) โครงการรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
5) โครงการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพอย่างมืออาชีพ 
6) โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการ 
8) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3) โครงการรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
4) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการ 

 
 



ส่วนท่ี 3 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
  
 โรงเรียนวัดอินทารามได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นทิศทาง เป้าหมายการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด มีท้ังหมด 3 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีข้ันตอนในการประเมิน คือ มีการ
วางแผนผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน และประเด็นการพิจารณา และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และน าผลท่ีได้มาเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อทบทวนค่าเป้าหมายเพื่อ
ก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา และปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ:  ดีเลิศ 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
โรงเรียนวัดอินทารามมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไป

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาหรือ
เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด มีผลการประเมินมรรถนะส าคัญเป็นไปตามเกณฑ์ อันได้แก่ ความสามารถในการ
ส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
นักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามมีพฤติกรรม เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยผ่านโครงการต่าง 
ๆของโรงเรียน อีกท้ังสนับสนุนโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระ 

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางOnline  Onsite และ
Onhand เช่น ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาไทย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
นอกจากยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังมีกิจกรรมแก้ปัญหา 0,ร,มส เพื่อปลอด 0,ร,มส ส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนด้วยการจัดนิทรรศการมากมายของแต่ละกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญทางการศึกษา 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยในการรักการอ่าน ใช้เวลาว่างในห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ แสดงถึงการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อศึกษาหาความรู้นอกเวลาเรียน เมื่อผู้เรียนมีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ 
รวบรวม ผสมผสานจากการศึกษานอกช้ันเรียน นักเรียนสามารถประดิษฐ์ช้ินงานเพื่อสร้างนวัตกรรมเป็น 
โครงงาน ช้ินงาน นอกจากนี้ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานท่ีจะศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้นด้วยการ เตรียมตัวเข้าสู่
มหาวิทยาลัย  



 โรงเรียนมีนโยบาย ส่งเสริมและปลูกผังให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียน เช่น ท าบุญ 
ตักบาตรวิถีพุทธ กิจกรรมไหว้พระก่อนเข้าช้ันเรียน น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ประพฤติตนเป็นนักเรียนท่ีดี โดยแสดงความสุภาพ นอบ
น้อม ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  นอกจากนี้
โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ เช่น กิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน และยังมีกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมปะเพณีเพื่อสืบสานความเป็นไทย  

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ โดยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
ตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนในโรงเรียน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้เรียน  
ในโรงเรียนโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพ นักเรียน ช้ัน ม.1–6 ทุกคน และท าการรักษาอย่างต่อเนื่องกับนักเรียน
ท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ ช่ังน้ าหนัก–วัดส่วนสูง โดยมอบให้ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงนักเรียน ช้ัน ม.1–6 ทุกคน โดยเทียบกับเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพ
ติด การหลีกเล่ียงอุบัติเหตุและปัญหายาเสพติด และปัญหาทางเพศอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกด้านดนตรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพอย่าง
ภาคภูมิใจ  

นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็ยังคง
อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ทางด้านสุขภาพนักเรียนมีการติดตามเรื่องน้ าหนักกับส่วนสูงโดยครูท่ีปรึกษา 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการคิด มีทักษะการสรุปความคิด

รวบยอด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างมีระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอรูปแบบ และวิธีการ
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี อีกท้ังสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอช้ินงานได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนยัง
สามารถคิดริเริ่ม สร้างผลงานด้วยตนเองได้แปลกใหม่ น่าสนใจ และน าไปเผยแพร่ได้อย่างภาคภูมิใจ 

จากการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด ส่งผลให้ของผู้เรียนจบการศึกษาในระดับ ม.3 และ ม.6 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบร้อยละของนกัเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำและก ำลังด ำเนินกำร 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 

 
 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ และความสนใจของ

ผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อให้
นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิด และใช้ชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อสืบสานโครงการพระราชด าริ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความประพฤติท่ีดี มีน้ าใจกับบุคคลรอบข้างเพื่อเป็นรากฐานของการ
ด ารงชีวิตในสังคม อบรมส่ังสอนให้นักเรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ท่ีดีของครู และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน  (O-NET)  
มีคะแนนสูงขึ้น ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพและน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ท้ังยังมี
กิจกรรมแก้ปัญหา 0,ร,มส เพื่อปลอด 0,ร,มส 

4. จุดควรพัฒนำ 
นักเรียนทุกคนควรเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการและสภานักเรียนร่วมกัน

รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดภาวะผู้น า เก่งดี มีสุข เชิญชวนคณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และ
พัฒนาคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ให้มีคะแนนสูงกว่าระดับชาติ 
5. นวัตกรรม/กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามกีารส่งเสริมและพัฒนาตวามสามารถของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านการประกวดแข่งขันแต่งกลอน 
การแข่งขันทางภาษาไทย การสวดมนต์ท านองสรภัญญะ และการสวดโอ้เอ้วิหารราย เป้นต้น นอกจากนั้น ยังมี
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การจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน เช่น วิชาการ ดนตรี กีฬา ซึ่งส่งผล
ให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีสุขภาวะท้ังทางร่างกายและจิตใจท่ีดี มีการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. แหล่งข้อมูล หลักฐำน 
   6.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจำรณำ 1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 

1) รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียน 
2) รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ประเด็นพิจำรณำ 2 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

  1) รายงานผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  
        ในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นพิจำรณำ 3 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม Science on the run 
ประเด็นพิจำรณำ 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

1) รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียน 

 ประเด็นพิจำรณำ 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
1) รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียน 

 ประเด็นพิจำรณำ 6 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติต่องำนอำชีพ 
    1) รายงานผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย 
6.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจำรณำ 1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมสถำนศึกษำก ำหนด 
    1) รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 

   อันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย และค่านิยมหลักของคนไทย  
   12 ประการ 
2) รายงานผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี

              และยุวกาชาด 
 
 



 ประเด็นพิจำรณำ 2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
1) รายงานผลโครงการโครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย และอนุรักษ์ 

               ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันวิสาขบูชา 
3) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา 
4) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 

 ประเด็นพิจำรณำ 3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
    1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันส่งเสริมประชาธิปไตย 
    2) รายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเด็นพิจำรณำ 4  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
   1) รายงานผลการด าเนินโครงการโครงการสถานศึกษาสีขาว  
                                   ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

7. แผนกำรพัฒนำ / แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในปีกำรศึกษำต่อไป 
 7.1 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “สุภาพชน คนตลาดพลู” ให้มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมในคาบส่งเสริมสุภาพชน 
 7.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น 

  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ:  ยอดเย่ียม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน มีแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการตรง
ตามแผนการศึกษาระดับชาติ สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถปฏิบัติได้ สถานศึกษาก าหนด
โครงสร้าง กฎเกณฑ์หน้าท่ี ภาระหน้าท่ี จัดแบ่งงาน สายงาน พร้อมท้ังจัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดย
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน การท างานเป็นไปในทางการส่งเสริมระหว่างงาน มีการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวันได้ ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง มี
ความสามารถในการจัดการบริหารสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วม แบบบูรณาการ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ สร้างความส าเร็จให้แก่สถานศึกษา โดย
มีผลงานรางวัลเกรียติยศของผู้บริหารสถานศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการก าหนดค่าเป้าหมายต้ังแต่ต้นปีการศึกษา และ
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด าเนินงานตาม



แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา โดยจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยัง
มีการนิเทศภายใน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

การก ากับ ติดตาม นิเทศ การวัดและประเมินผล ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เมื่อส้ินสุดการด าเนิน
โครงการ ได้ด าเนินการประเมินโครงการ พบว่า โครงการด าเนินการประสบผลส าเร็จด้วยดีตรงตามเป้าหมาย
ของโครงการ แต่ยังมีบางกิจกรรมท่ีไม่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-10) เมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการน าเสนอข้อมูลผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ ท้ังทาง Facebook, Website, และกลุ่มไลน์ เพื่อแจ้งผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ 

โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ท่ีใช้ในการขับเคล่ือนสถานศึกษาสู่เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลงาน รางวัลเกรียติยศ
ของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจน
การจัดระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน ด้วยระบบ student care ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประสาน
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยผู้บริหารจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  

มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง เช่น การเข้าร่วมอบรม เป็นวิทยากร การส่งเข้าร่วมประกวดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น  
มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ทางด้านอาคารสถานท่ี สะอาด เรียบร้อย มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้   
มีการให้บริการผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ดนตรี กีฬา  ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต เพื่อการ
เรียนรู้ มีระบบสารสนเทศท่ีสนองความต้องการและส่งเสริมการค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียนรู้  จัดป้ายนิเทศ
เพื่อให้ความรู้ ผู้เรียนในทุกห้องเรียน อีกท้ังศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาผลการประเมินท่ีผ่านมา มีข้อมูล
สารสนเทศท่ีได้จากการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ครูผู้สอน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีท่ีสะท้อนความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน ตรงตามแผนการศึกษาระดับชาติ 
สอดคล้องกับ สภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น ทันต่อการเปล่ียนแปลง และสามารถปฏิบัติได้ 



2.2  สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนการปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีใช้ในการขับเคล่ือนสถานศึกษาสู่เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  

2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมพัฒนา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  

2.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง มีความสามารถในการจัดการบริหาร
สถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วม แบบบูรณาการ ยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ  

2.5 สถานศึกษามีโครงสร้าง กฎเกณฑ์หน้าท่ี ภาระหน้าท่ี จัดแบ่งงานสายงาน พร้อมท้ังจัดวางตัว
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน การท างานเป็นไปในทางการส่งเสริม
ระหว่างงาน       

2.6 การจัดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาทางด้านการ
จัดการเรียนรู้ตามความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2.7 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ มี
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนใจค้นคว้าและหาค าตอบด้วย
ตนเอง ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

2.8 มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน ด้วยระบบ student care ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  

2.9 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลท่ีมีความเหมาะสม อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องในทุกปี 

2.10 สถานศึกษา ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา ตรวจสอบ การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนวัดอินทารามมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ใน
การด าเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตามความสามารถ
และตามมาตรฐานต าแหน่ง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมตามบริบทเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
4. จุดควรพัฒนำ 

4.1 ขาดการสรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นรูปแบบชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
4.2 ปรับรูปแบบการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 
 



5. นวัตกรรม/กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 โรงเรียนมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน แผนการศึกษาท่ีทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ โดยมีการประชุมติดตามการด าเนินงานในทุก ๆ ส่วน เพื่อให้ทราบปัญหาและหา
ทางแก้ไขปัญหา น าข้อมูลมาพัฒนาผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
หาทางพัฒนางานต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้น ยังมีการด าเนินโครงการในการส่งเสริมครูให้มีความเป็น
มืออาชีพ และน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมของครูมาเผยแพร่ในสถานศึกษา และจัดสภาพบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
6. แหล่งข้อมูล หลักฐำน 
   ประเด็นพิจำรณำ 1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
   1) แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ 
   2) รายงานผลการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา/ 

   แผลกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
   ประเด็นพิจำรณำ 2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ 
   1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
   2) รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
   ประเด็นพิจำรณำ 3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  

       และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 1) รายงานผลการพัฒนางานวิชาการ 
 2) รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   ประเด็นพิจำรณำ 4 พัฒนำครู และบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
   1) รายงานผลการอบรมต่าง ๆ ของครู 
   2) รายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 
   ประเด็นพิจำรณำ 5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
   1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   2) รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
   ประเด็นพิจำรณำ 6 จัดเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   1) รายงานผลการจัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. แผนกำรพัฒนำ/แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรในปีกำรศึกษำต่อไป 
 7.1 พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล และมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 7.2 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการท่ีมากขึ้น 
 7.3 ปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 



มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ: ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนวัดอินทาราม มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา น าสู่การจัดท าโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การใช้กระบวนการ Active Learning และการบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการจัดท าแผนการเรียนรู้ในรูปแบบ Vark Style เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย รวมท้ังการจัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 

Hybrid ท่ีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site Online และ On Hand ซึ่งเป็นไปตามบริบทของผู้เรียน  
มีการใช้เทคโนโลยี ส่ือ และนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสร้างเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ท่ีดีครูรู จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรูและน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูท้ังในรูปแบบ
การนิเทศภายในและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการสืบค้นหาความรู้
ท่ีผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจและมีความหลากหลาย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการจัดกิจกรรม
การสอนท่ีช่วยพัฒนาให้ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  สามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว  
จับประเด็นจากส่ิงท่ีอ่านและฟังได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สังเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตัวแล้วสรุปเป็นความรู้ไ ด้ 
สามารถก าหนดประเด็นในการพูดคุยและต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ และเขียนถ่ายทอดความรู้ 
ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อื่นได้ อีกท้ังสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น องค์ความรู้ และวิธีการเรียนรู้ระหว่างกัน แบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร เรียนรู้ สืบค้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีการเรียนในรูปแบบออนไลน์และการเปิดกว้างทางการศึกษาท่ีผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ รวมท้ังการน าเสนอผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนเพื่อการน าความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง ประกอบอาชีพ หรือ
การเป็นพลเมืองท่ีดีในสังคม มุ่งพัฒนาทักษะในการท างาน มุ่งให้ผู้เรียนรักการท างาน เรียนรู้วิธีการท างานเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย สามารถน าความรู้ไปใช้ในการวางแผน
ท างานได้อย่างเป็นระบบ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบทบทวนการ
ท างานเป็นระยะ ๆ จนงานท่ีด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนดจนส าเร็จอย่าง
มีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่



คณะได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต สนใจหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
แนวคิดในการน าความรู้ไปสร้างช้ินงานหรือส่ิงประดิษฐ์ตามความสนใจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การท างานอดิเรก
หรือประกอบอาชีพอิสระในอนาคตของผู้เรียนได้  
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 2.1 จัดการเรียนรูผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงในรูปแบบ Vark 
Style ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid ท่ีจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ On Site Online และ On Hand ซึ่งเป็นไปตามบริบทและความพร้อมของผู้เรียน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้
อย่างเท่าทันและหลากหลาย มีการบูรณาการช้ินงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการประยุกต์องค์ความรู้สู่
ชีวิตจริง รวมท้ังมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี และช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา
ให้แก่นักเรียน 
 2.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท่ีเอื้อต่อการเรียนรู โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งปีการศึกษา
ท่ีผ่านมามีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid จึงมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและ
จัดการเรียนรู้ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาครูด้านการพัฒนา
และเลือกใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Online เช่น การจัดการอบรมการใช้ Liveworksheets การ
ส่งเสริมให้ครูเผยแพร่ส่ือหรือนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้มีการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู โดยสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือ ท่ี
หลากหลาย 
 2.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย สร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ท้ังภายในห้องเรียน นอกห้องเรียน และการสอนในรูปแบบออนไลน์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกใหเ้ด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็ก
รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรูสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
รวมท้ังการก ากับ ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหาในการเรียนให้สามารถเข้าถึงการเรียนได้อย่าง
หลากหลายและสอดคล้องตามบริบทของผู้เรียน สะท้อนผ่านการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครู การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ปรับเปล่ียนการวัดและประเมินผล
ให้หลากหลายและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ การมอบหมายช้ินงานภาระงานท่ีเป็นการบูรณาการระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หรือรายวิชา เพื่อให้เกิดการประยุกต์ความรู้สู่ชีวิตจริง และลดภาระงานท่ีซ้ าซ้อนของผู้เรียน  



มีการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าสารสนเทศด้านผลการเรียนของผู้เรียน และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู รวมทั้งการน าปัญหาจากการจัดการเรียนรู้หรือปัญหาของผู้เรียนไปสู่การวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อแก้ไขหรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ผ่านการ
ประเมินการใช้หลักสูตร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ์ ผ่านกระบวนการ
นิเทศการสอน แบ่งเป็นการนิเทศครูท่ีมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี การนิเทศแบบจับคู่ การนิเทศโดยหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้บริหาร และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนได้จัดให้มีการจัดการเรียนรูผ่านกระบวนการคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้ผ่านรูปแบบ Vark 
Style การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid เพื่อเอื้อต่อบริบทของผู้เรียนและสถานการณ์ มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูมีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก การช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลผ่านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน ผ่านการบูรณาการช้ินงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
รายวิชา การปรับการวัดและประเมินให้สอดคล้องตามสถานการณ์และความพร้อมของผู้เรียน มีการน าผลการ
วัดและประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และแลกเปล่ียนเรียนรูและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู 
4. จุดควรพัฒนำ 
 4.1 ควรมีการเตรียมความพร้อมครูในการจัดการเรียนการสอนส าหรับสถานการณ์โลกท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 
 4.2 ควรมีการก ากับติดตามร่องรอยหลักฐานในบางประเด็นพิจารณาท่ียังไม่ถึงร้อยละ 100 
    4.3 ควรมีการส่งเสริมครู เช่น การจัดการอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง  
5. นวัตกรรม / กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนน  
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้ ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  
 
 
 
 



6. แหล่งข้อมูล หลักฐำน 
ประเด็นพิจำรณำ 1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ 
                          ในชีวิตได้ 
   1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
                                   ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
   2) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ Vark Style 
   3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจำรณำ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
   1) รายงานผลการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
   2) รายงานผลการจัดกิจกรรมห้องสมุด 
ประเด็นพิจำรณำ 3 มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
   1) รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Online  
   2) รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
   1) ผลการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
   2) ผลการน าข้อมูลของผู้เรียนมาพัฒนา 
ประเด็นพิจำรณำ 5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร 
      เรียนรู้ 
   1) รายงานผลการจัดกิจกรรม PLC ของสถานศึกษา 
   2) รายงานผลงานวิจัยในช้ันเรียน 
7. แผนกำรพัฒนำ / แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญในปี
กำรศึกษำต่อไป 

แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้มากขึ้น มีกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการคิดท่ีหลากหลายและท่ัวถึง พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูเฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและตองการความช่วยเหลือพิเศษ เพิ่มการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การต้านทุจริต หรือส่ิงท่ีเป็นโครงการเด่น ๆ ของโรงเรียน เพิ่มการบันทึกการเข้าใช้
ห้องศูนย์การเรียนรู้ทุกห้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ ผู้สอนควรจัดท า
ทะเบียนคุมการวิจัยในช้ันเรียนในแต่ละปีการศึกษา โดยเน้นกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการคิดท่ี
หลากหลาย และน าผลการนิเทศการสอนไปปรับปรุงในการเตรียมการจัดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น 
 
 
 



สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอด
เยี่ยม เพราะมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม 
 ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดเน้นและ
เป้าหมายของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน และมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีก าหนดอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินใน
มาตรฐานท่ี 1 ในด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินตามแผนแบบมี
ส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลด าเนินการ และปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Vark Style ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และมีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ใช้ส่ือการเรียนรู้  และแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพและประสิทธิผล
โดยมีการให้ความส าคัญกับทุกฝ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

มำตรฐำนที่ ชื่อมำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับคุณภำพ 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำน
คุณภำพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   
  1 ) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดค านวณ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
  4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี 

  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
  2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
  3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
  4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2
กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร 

  1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  2) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
  3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
  5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 



มำตรฐำนที่ ชื่อมำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับคุณภำพ 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนที่ 3
กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

  1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

  2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท่ี้เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

  3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
  4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

  5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

สรุปผลในภำพรวม ยอดเยี่ยม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
 

1. สรุปผลในภำพรวม 
จากการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดอินทาราม ในรอบปีการศึกษา

ท่ีผ่านมา สามารถจ าแนกผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังต่อไปนี้ 
1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ และ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ซึ่งเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งเห็นได้
จากการร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ตระหนัก  
รู้คุณค่าและความส าคัญของส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม รู้จักการประหยัดอด
ออม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ครูและบุคคลรอบข้าง มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบัน 
และการศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

2. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการเป็น
ผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิด
ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมีความกล้าแสดงออกท้ังในด้านศิลปะและด้านวิชาการ
อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะใน
วิชาชีพ เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น  อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอน
อย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน มี
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน มี
การนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับสภาพจริงและ
พัฒนาการของผู้เรียน มีการท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในช้ันเรียนและพัฒนาการเรียนรู้ และน าผลไปใช้พัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริมความเป็นไทย พัฒนาค่านิยมคนไทย 12 ประการ และพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 
ให้เกิดแก่ผู้เรียน  

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างหลากหลาย เช่น สถานท่ีซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของสมเด็จ พระ
เจ้าตากสินมหาราช เจ้าพระยาพิชัย ศาสนสถานท้ังพุทธ คริสต์ อิสลาม ซึ่งพบเห็นได้ท่ัวไป และยังมีอาชีพ
ค้าขาย มีหน่วยงานราชการอยู่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตธนบุรี ส านักงานสาธารณสุข 
ธนาคาร สถานีรถไฟ สถานีต ารวจ เป็นต้น นักเรียนจึงได้เห็นลักษณะการประกอบอาชีพหลากหลายรูปแบบ 



เพราะโรงเรียนจัดให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ แบบทูเวย์ คือน านักเรียน
ออกไปยังสถานท่ีจริงพบภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมายังโรงเรียน เพื่อพบนักเรียน 

3. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงาน 
โครงการประจ าปีท่ีชัดเจนมีความสอดคล้องกัน ทันสมัยรับสถานการณ์ใหม่ท่ีเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 และการเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล และเป็นโครงการท่ีพัฒนาได้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เกิดผลโดยตรงสู่ผู้เรียน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และมี
ความสามารถจึงท าให้เกิดการจัดการด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้าง
การบริหารงาน รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบงานหน้าท่ีในส่วนต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีให้หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ ส่งเสริมให้ครูท า
ผลงานทางวิชาการ จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
ด าเนินงาน โรงเรียนมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น านักเรียนเข้าสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล และเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เตรียมความพร้อมให้นักเรียนโดยครูใช้ส่ือการสอนท่ี
หลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง  ๆ  ท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด โดยใช้กระบวนการ Active 
Learning ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีโครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนท่ีได้ผลการเรียน 0, ร, มส ลดลง 

4. ด้ำนพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  สถานศึกษา ชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในลักษณะบ้าน 
วัด โรงเรียน โดยเฉพาะองค์กรศาสนาให้ความอุปถัมภ์โรงเรียนเป็นอย่างดี ท้ังความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา มอบทุนทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน อนุญาตและให้
ความร่วมมือใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูอาวุโส ศิษย์เก่า 
ช่วยออกแบบการพัฒนาให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน ให้ความช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์การศึกษา 
ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน เป็นต้น โรงเรียนวัดอินทารามมีศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุตร
หลานของคนในชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโรงเรียนได้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีอบอุ่น ปลอดภัย 
เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่าง  ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ มีความพร้อมในด้านทรัพยากร อีกท้ังได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

5. ด้ำนเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ โรงเรียนวัดอินทารามได้ก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนว่า  
“รักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ าสู่สากล” โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เช่น 



กิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธ การประกอบพิธีกรรมในวันส าคัญทางศาสนา และจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างความคุ้นเคยและสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวัน 
นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อันได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
 
2. แนวทำงกำรพัฒนำในปีต่อไป 

ด้ำนบุคลำกร 
1. พัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และกระบวนการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning 
2. ส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จัดการเรียนการสอนเน้นการท าโครงงาน และนวัตกรรมทุกรายวิชา 
4. ส่งเสริมการร่วมกลุ่มกันทางวิชาชีพ (PLC) ท่ีหลากหลาย 

ด้ำนผู้เรียน 
1. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ส่งเสริมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  

 ด้ำนบริหำรจัดกำร 
1. บริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล และมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  

       2. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการท่ีมากขึ้น 
 

3. ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ                       
1. การจัดอัตราก าลังในสาขาท่ีขาดแคลน 
2. การสนับสนุนส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การอบรมและส่งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย และเท่าทันกับการเปล่ียนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ภำคผนวก 

 
- ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของ 

            สถานศึกษา   
- ภาพกิจกรรมส าคัญ 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประกำศโรงเรียนวัดอินทำรำม 

เร่ือง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
…………………………………………………… 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมท้ังประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. ๒๕๖๑ 
แล้วนั้น เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดอินทารามเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ี
ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 
๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนวัดอินทารามจึงได้
ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง
ในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 โรงเรียนวัดอินทารามจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นทิศทาง เป้าหมาย
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
และติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๘   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
               
                        
 
      (นายสมเด็จ  เจริญผล)         (นายอ านวย พลชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดอินทำรำม 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/  
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
         แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี 
     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
     ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๒) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
         สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
         การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 



มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/  
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
         ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

     ๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา 
         ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     ๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ 
         พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักฐำน ร่องรอย ข้อมูลส ำคัญ เอกสำรอ้ำงอิงท่ีแสดงเกียรติยศ 
และผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ 

 
โรงเรียนวัดอินทำรำม ได้รับรำงวัลห้องสมุดดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนวัดอินทำรำม ได้รับรำงวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว ปีกำรศึกษำ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนวัดอินทำรำม ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
กำรประกวดแข่งขัยโครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยำวชนไทย ท ำดี ถวำยในหลวง” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนวัดอินทำรำม ได้รับรำงวัลชนะเลิศทีมชำยล้วน  
กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญรัตนตรัย ระดับส่วนกลำงกรุงเทพมหำนคร  

จัดโดย กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนวัดอินทำรำม ได้รับรำงวัลชมเชยทีมหญิงล้วน  
กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญรัตนตรัย ระดับส่วนกลำงกรุงเทพมหำนคร  

จัดโดย กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภำพกิจกรรมส ำคัญ ปีกำรศึกษำ 2564 
เดือนมีนำคม 2564 

 
 



เดือนมกรำคม 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เดือนกุมภำพันธ์ 2565 
 

 
 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวัดอินทำรำม 

ท่ี  ๘๓/๒๕๖๕ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
******************* 

  

 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก โรงเรียนวัดอินทารามจึงได้ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและ
บริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

 เพื่อให้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดอินทารามเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามมาตรฐาน ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 นายสมเด็จ   เจริญผล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม  ประธาน 
นายเจตเจริญ   มาสีสุก รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 

 นางสุกัญญา   ชาระ  ครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าท่ี   กรรมการ 
     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 นางสาวเฉลิมชนม์  ฉันทวีพร รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
     และกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 /หน้าท่ี… 



หน้ำที่ ๑. เป็นท่ีปรึกษา และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่าง ๆ 
๒. ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 นายสมเด็จ   เจริญผล  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม  ประธาน 

นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองประธาน 
      และกลุ่มบริหารงบประมาณ 

นายเจตเจริญ   มาสีสุก    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธาน 
นางสุกัญญา   ชาระ   ครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าท่ี   รองประธาน 

      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 นางสาวกัลยา   คงศรีวิลัย  ครู คศ.๓    กรรมการ 

นางสาวอรวรรณ   จุลม่วง   ครู คศ.๓    กรรมการ 
 นางสาววันเพ็ญ   พึ่งวารี   ครู คศ.๒    กรรมการ 
 นายคนึง      เดชแสงศรี  ครู คศ.๒    กรรมการ 
 นางสาววีรวรรณ   ภาวนาวิวัฒน์  ครู คศ.๒    กรรมการ 
 นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน  ครู คศ.๒    กรรมการ 
 นางดาวใจ   แก้วอัคฮาด  ครู คศ.๒    กรรมการ 

นายพล    พิมพ์โพธิ์  ครู คศ.๒    กรรมการ 
นางสาวศุภิสรา   กุมาทะ  ครู คศ.๒    กรรมการ 
นางสาวเสาวภา   เขมะสมบูรณ์  ครู คศ.๒    กรรมการ 

 นายอ าพร   ดวงงาม  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นางสาวรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นางสาวผกานันท์  อรัญโชติ  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นางสาวจงกลณี   ภัทรกังวาน  ครู คศ.๒         กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวรัชนีกร   การภักดี  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. วางแผนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรับการ  
              ประเมนิคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการในทุกมาตรฐาน 
 ๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าเอกสารรายงาน 

    การประเมินตนเอง 
๔. ร่วมให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

 
/คณะกรรมการติดตาม… 



คณะกรรมกำรติดตำม ทบทวนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
มาตรฐานท่ี ๑ 

นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร  รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ ประธาน 
      และกลุ่มบริหารงบประมาณ 

นายพล    พิมพ์โพธิ์  ครู คศ.๒    กรรมการ 
นางดาวใจ          แก้วอัคฮาด  ครู คศ.๒    กรรมการ 

 นายรณฤทธิ์        พิมพ์บึง  ครู คศ.๒         กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานท่ี ๒ 

นางสุกัญญา   ชาระ   ครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าท่ี   ประธาน 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

นางสาววันเพ็ญ   พึ่งวารี   ครู คศ.๒    กรรมการ 
 นางสาวรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นางสาววีรวรรณ   ภาวนาวิวัฒน์  ครู คศ.๒         กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานท่ี ๓ 

นายเจตเจริญ   มาสีสุก  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธาน 
นางสาวอรวรรณ   จุลม่วง   ครู คศ.๓    กรรมการ 
นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน  ครู คศ.๒    กรรมการ 

 นางสาวผกานันท์   อรัญโชติ  ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ 
              เรียนรู้ 

๒. จัดท าแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมท่ีด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้  

              เมื่อส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 
๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน 

              และกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 /คณะกรรมการ ดูแล ก ากับ มาตรฐาน… 



คณะกรรมกำร ดูแล ก ำกับ มำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดค ำนวณ 
 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ใน แต่ละระดับช้ัน 
 นายสุรศักดิ์          แสงเงิน  ครู คศ.๒    ประธาน 
 นางสาวพัชราภรณ์ สมขาว  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นางสาวรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง  ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และแก้ปัญหำ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 นายจรณินทร์   จิตราภิรมย์  ครู คศ.๑    ประธาน 
 นายทวี    ฉันทนาภิธาน  ครู คศ.๒    กรรมการ 
 นางสาววันวิสาข์   เสาว์สิงห์  ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
 ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 
 นายสุภกิตต์ิ   ธนรุ่งสุขใจ  ครู คศ.๒    ประธาน 
 นายวรพงษ์   สวัสดิแพทย์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 นางสาวลลิตา   นิธิสุภา  ครู คศ.๒                   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 นายอธิวัฒน์   ศรีบุรินทร์  ครู คศ.๑    ประธาน 

นายเกรียงศักดิ์     เทพผล  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 นายสาโรจน์   บุญจือ   ครูอัตราจ้าง         กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

/๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร… 



 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ
อื่นๆ 
 นางสาววีรวรรณ   ภาวนาวิวัฒน์  ครู คศ.๒    ประธาน  
 นายยศพล   ไชยโกษี  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นางสาวกฤษณา   เต็งสุวรรณ์  ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การท างาน
หรืองานอาชีพ 
 นางกาญจนา   ทองหยัด  ครู คศ.๒    ประธาน 
 นางสุกัญญา   ชาระ   ครู คศ.๒    กรรมการ 
 นางสาวทิวา         ละอองดี  ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 นายคนึง      เดชแสงศรี  ครู คศ.๒    ประธาน 
 นางไพริน   นิลกลาง  ครู คศ.๒    กรรมการ 
 นายพลวัฒน์   พงษ์ส าราญ  ครู คศ.๑                   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒) มีควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 นางสาววันเพ็ญ   พึ่งวารี   ครู คศ.๒    ประธาน 
 นายศิรชัช           ภัทรเจริญพงศ์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 นางจันทราวรรณ   พรานเสรี  ครู คศ.๒         กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 

/๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง … 



 ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 
 นายอ าพร   ดวงงาม  ครู คศ.๑     ประธาน 
 นางสาวโชติรส   พนมวัน ณ อยุธยา ครู คศ.๒    กรรมการ 
 นางสาวณัฏฐ์ณกัญญ์  อ่าวสันเทียะ  ครู คศ.๑    กรรมการ 

นายฆนรุจ   สุสา   ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
๔) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ 

ช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
นางสาวกัลยา   คงศรีวิลัย  ครู คศ.๓    ประธาน 
นางสาวฉัฐรส      บัญชาชาญชัย  ครู คศ.๓    กรรมการ 
นางสาวนภา   คิดธรรม  ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 
นายศราวุธ   ค าสวาสด์ิ  ครู คศ.๒         กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ๑. ก าหนดกรอบและประเด็นในการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีท่ีรับผิดชอบ 
 ๒. แนะน า ออกแบบ สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อด าเนินการทบทวนคุณภาพภายใน ให้  
              ครูท่ีปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานทราบ และเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง 
 ๓. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งช้ีท่ี 
             รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบของส านักงานเขตพื้นท่ี  
              การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
 ๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งช้ีท่ีรับผิดชอบ 
 ๕. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แล้วน าส่งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาของ 

    โรง เรียน เพื่ อ จัดท า  SAR โรง เรียน แล้ว ส่งส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษามัธยมศึกษา  
               กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ต่อไป 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑) มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 นางสาวผกานันท์   อรัญโชติ  ครู คศ.๑    ประธาน 
 นางสาวสุปราณี    สูติพันธ์วิหาร  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นางสาววนิดา      ยอดนครจง  ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
 

/๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ… 



๒) มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 นางสาวจงกลณี    ภัทรกังวาน ครู คศ.๒            ประธาน 
 นางสาวศุภิสรา  กุมาทะ  ครู คศ.๒            กรรมการ  
 นางสาวรัชนีกร  การภักด ี ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
๓) ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบครบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
 นางสาวเสาวภา   เขมะสมบูรณ์  ครู คศ.๒    ประธาน 
 นางสาวมลิวัลย์  นวนจ าปา  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นางสาวนภาพร   เจือมา   ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
๔) พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัดให้มีชุมนุมการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 นางสาวอรวรรณ   จุลม่วง   ครู คศ.๓    ประธาน 
 นางสาวภานุมาศ  ชาติทองแดง  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน  ครู คศ.๒         กรรมการและเลขานุการ 
๕) จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 นายณัฐพล   สร้อยมาตร  ครู คศ.๑    ประธาน 
 นายพันธ์วศิน   เหลืองอร่าม  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นายวทัญญู   ฝ้ันจะขา  ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

/๖) จัดระบบเทคโนโลยี… 



๖) จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 นายพิสิทธิ์ศักดิ์   กิติราช   ครู คศ.๑    ประธาน 
 นางสาวประทานพร นิลศาสตร์  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นางสาวนาฏยา   เกตุแก้ว  ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. ก าหนดกรอบและประเด็นในการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีท่ีรับผิดชอบ 
 ๒. แนะน า ออกแบบ สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อด าเนินการทบทวนคุณภาพภายใน ให้  
              ครูท่ีปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน และเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง 
 ๓. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งช้ีท่ี 
             รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบของส านักงานเขตพื้นท่ี  
              การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
 ๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งช้ีท่ีรับผิดชอบ 
 ๕. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แล้วน าส่งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาของ 
             โรงเรียน เพื่อจัดท า SAR ของโรงเรียน แล้วส่งส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
             กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ต่อไป 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๑) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 นายพล    พิมพิ์โพธิ์  ครู คศ.๒    ประธาน 
 นางสาวยุวดี        สอนจิตร  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นางสาวภัทรมน   วศินสังวร  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 นางสาวจิดาภา   สงด า   ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
 นางสาวปภัชญา   รัตนบุญยกร  ครู คศ.๑    ประธาน 
 นางสาวปุณรดา   นิยะนุชย์  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นางสาวสญาพรรณ ค าหอม  ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
 /๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียน… 



๓) มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 นายอภิสิทธิ์   จบศรี   ครู คศ.๑    ประธาน 
 นางสาวธัญญารัตน์ อุบลวงศ์  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 นางสาวสุภาวดี   เพ็ชรเวช  ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 นางดาวใจ   แก้วอัคฮาด  ครู คศ.๒    ประธาน 
 นางสาวสุกุลพร   ตองอ่อน  ครู คศ.๑    กรรมการ 

นางสาวสุภัสสร   สมรูป   ครู คศ.๒         กรรมการและเลขานุการ 
๕) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 นายรณฤทธิ์   พิมพ์บึง  ครู คศ.๒    ประธาน 
 นางสาวนงนุช   จันทร์แฟง  ครู คศ.๓    กรรมการ 
 นางสาวอัญชลีลักษณ์ อินบ ารุง  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 นางสาวสุนิสา  ส่องแสงจันทร์  ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. ก าหนดกรอบและประเด็นในการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีท่ีรับผิดชอบ 
 ๒. แนะน า ออกแบบ สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อด าเนินการทบทวนคุณภาพภายใน ให้ 
              ครูท่ีปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานทราบ และเก็บข้อมูลได้ครบถูกต้อง 
 ๓. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งช้ีท่ี 

    รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบของส านักงานเขตพื้นท่ี 
               การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
 ๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งช้ีท่ีรับผิดชอบ 
 ๕. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แล้วน าส่งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาของ 

    โรงเรียน เพื่อจัดท า SAR ของโรงเรียน แล้วส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
    กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ต่อไป 

 
 
 

คณะกรรมการรายงานการประเมิน… 



คณะกรรมกำรรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 นางสาวจงกลณี    ภัทรกังวาน  ครู คศ.๒   ประธาน 
 นางสาวศุภิสรา    กุมาทะ   ครู คศ.๒   กรรมการ 
 นางสาวรัชนีกร  การภักด ี  ครู คศ.๑        กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แล้วส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑  
 
 
 
 ท้ังนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเคร่งครัด 
และเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 

 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี     ๒๙     มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายสมเด็จ  เจริญผล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรยีนวัดอินทำรำม 

 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไข ครั้ง ท่ี 2 พ .ศ. 2552 โดยได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 หมวด 1 ข้อ 2 ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2552 
ก าหนด ทางการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้
ด าเนินการโรงเรียนจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพตรวจสอบและประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดท าเป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดอินทาราม ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านท่ีได้จัดท า
รายงานเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วน และเห็นสมควรเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป 
 
 
 
 
           (นายอ านวย  พลชัย) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
           โรงเรียนวัดอินทาราม 
 

 

 

 

 

 

 

 



รำยชื่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 
1. นายอ านวย   พลชัย  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการสถานศึกษา /ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายชวลิต    รัตนศิลปกร ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายทวีศักดิ์  จันทร์จิรวงศ์ ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผศ.ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ธีระพงศ์ บุศรากูล  ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายนราธร สายเส็ง  ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสุเทพ เกิดกรรณ์ ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้แทนผู้ปกครอง 
9. นางสาวฉัฐรส บัญชาชาญชัย ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้แทนครู 
10. นายไพโรจน ์วานิชดี  ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้แทนศิษย์เก่า 
11. นายศรีศักดิ์ ธรรมะธารีย ์ ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้แทนองค์กรชุมชน 
12. นางสาวดวงพร รุจิเลข ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13. พระครูประทีปธรรมพิมล ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
14. พระครูสุกิจวิหารการ  ต าแหน่ง  กรรมการ / ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
15. นายสมเด็จ เจริญผล  ต าแหน่ง  กรรมการและเลขานุการ / ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


