คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ของโรงเรียนวัดอินทารามเป็นการสรุปผล
การจัดการศึกษาที่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัดการ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสานักงาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อการประเมินคุ ณภาพภายใน อัน
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น ผู้เรี ยนเป็น ส าคัญ อันมีผลการ
วิเคราะห์ และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอกต่อไป
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นสารสนเทศสาคัญที่โรงเรียนจะ
นาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้นต่อไป และ
ขอขอบคุ ณคณะทางานทุกท่านที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการรวบรวมข้อมูลประมวลผลและจัดทา
รายงานจนสาเร็จเรียบร้อย

(นายสมเด็จ เจริญผล)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม

(ก)
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของโรงเรียนวัดอินทำรำม
โรงเรียนวัดอินทาราม ตั้งอยู่ที่ 258 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 02-465-3310 โทรสาร 02-472-2771 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และครู
ชาวต่างชาติ รวมทั้งหมด 70 คน มีนักเรียนทั้งหมด 1,293 คน
การดาเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาประสบผลสาเร็จในการจั ดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับยอดเยี่ยม
จุดเด่น
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
โรงเรียนมีการจัดทารายวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ และความสนใจของ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร จัดกิจกรรมและโครงการ
เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นเกิด ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด และใช้ ชี วิ ต บนพื้ นฐานความเป็ นไทยเพื่อ สื บ สานโครงการ
พระราชดาริ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความประพฤติที่ดี มีน้าใจกับบุคคลรอบข้างเพื่ อ เป็ น
รากฐานของการดารงชีวิตในสังคม อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
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มีคะแนนสูงขึ้น ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพและน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งยังมี
กิจกรรมแก้ปัญหา 0, ร, มส เพื่อปลอด 0, ร, มส
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
โรงเรียนวัดอินทารามมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ควบคุม กากับ ติดตาม ใน
การด าเนิ น งานและกิ จ กรรมของโรงเรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาตนเองตาม
ความสามารถและตามมาตรฐานตาแหน่ง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมตามบริบทเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
และมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โรงเรียนได้จัดให้มีการจัดการเรียนรู ผ่านกระบวนการคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ มีแผนการจัดการเรียนรู ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้ผ่าน
รูปแบบ Vark Style การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid เพื่อเอื้อต่อบริบทของผู้เรียนและสถานการณ์ มี
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก การช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคลผ่านระบบดูแ ลช่ว ยเหลือนัก เรียน ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียน ผ่านการบูรณาการชิ้น งาน
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชา การปรับการวัดและประเมินให้สอดคล้องตามสถานการณ์ และ
ความพร้อมของผู้เรียน มีการนาผลการวัดและประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และแลกเปลี่ยนเรียน
รูและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
จุดที่ควรพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
นักเรียนทุกคนควรเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการและสภานักเรียน
ร่วมกันรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ง เสริมให้นักเรียนเกิดภาวะผู้นา เก่ง ดี มีสุข เชิญ ชวน
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน และพัฒนาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้มี
คะแนนสูงกว่าระดับชาติ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางศึกษาเข้ารับการประกวด แข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ
จากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ยังควรให้ครูมี
การรายงานผลการเข้าอบรมต่าง ๆ ว่ามีประโยชน์อย่างไร ควรสรุปข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้เป็น
ปัจจุบันและปรับรูปแบบการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โรงเรียนควรมีการเตรียมความพร้อมครูในการจัดการเรียนการสอนสาหรับสถานการณ์โลกที่อาจ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีการกากับติดตามร่องรอยหลักฐานในบางประเด็นพิจารณาที่ยังไม่ถึงร้อยละ 100
และควรมีการส่งเสริมครู เช่น การจัดการอบรม การศึกษาดูงาน กระบวนการนิเทศ วิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
โรงเรียนวัดอินทาราม
ที่ตั้ง 258 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรศัพท์ 02-465-3310
โทรสาร 02-472-2771
E-mail: intaram@gmail.com
Website: http://www.ir.ac.th/
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 3 ไร่ 300 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการดังนี้
เขตธนบุรี
แขวงบางยี่เรือ แขวงบุคคโล แขวงตลาดพลู แขวงหิรัญรูจี
แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงดาวคะนอง แขวงสาเหร่
เขตคลองสาน
แขวงคลองสาน แขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงบางลาพูล่าง
แขวงคลองต้นไทร
เขตบางคอแหลม
แขวงบางคอแหลม แขวงวัดพระยาไกร
แผนที่โรงเรียน

1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ในปี พ.ศ. 2505 ท่ า นเจ้ า คุ ณ วิ เ ชี ย รมุ นี (พั น จิ ร วรฑฒหาเถร) เจ้ า อาวาสวั ด อิ น ทารามวรวิ ห าร
ได้ ม อบที่ ดิ น บริ เ วณหน้ า ซึ่ ง อยู่ ติ ด ถนนเทอดไท มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 3 ไร่ 3 งาน ให้ แ ก่ ก รมวิ ส ามั ญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2506 กรมวิสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายจรัล จิวาลักษณ์ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนวัดปทุมคงคาให้มาดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดอินทาราม ในระยะแรก โรงเรียนวัดอินทาราม เปิด
สอนนั ก เรีย นชั้ น ม.ศ.1 จ านวน 3 ห้ อ งมี นั ก เรียน 120 คนครู 8 คน โดยเปิ ด สอนครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2506 และในเดือนกรกฎาคมโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมวิสามั ญศึกษาให้ก่อ สร้ าง
อาคารเรียน 3 ชั้น (อาคาร 1) จานวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน
ในปี พ.ศ. 2508 คุณหมอก้อน ขุนทองแก้ว และภรรยาได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น (อาคาร
2 หรืออาคารคุณหมอก้อนขุนทองแก้ว) จานวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน
ในปี พ.ศ. 2512 โรงเรี ย นได้ เ ปิ ด สอนนั กเรี ย นระดับ มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย ม.ศ. 4-5 ทั้ ง แผนก
วิทยาศาสตร์และแผนกศิลป์–ภาษา
ในปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญ ศึ กษา ให้ก่อสร้างอาคารเรี ยน 5 ชั้น
(อาคาร 3) ชั้นละ 5 ห้องเรียน และในปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับงบประมาณให้สร้างเพิ่มเติม เป็นชั้นละ 6
ห้อง
ในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้จัดตั้งมูลนิธิการศึกษาโรงเรียนวัดอินทารามและสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนวัดอินทารามขึ้น
ในปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จานวน 1 หลัง เป็นอาคาร
3 ชั้น (อาคาร 4) เปิดใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2529
ในปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมศักดิ์หัตถกิจจาเริญ สร้างพระพุทธรัตนาภิ
บาล พระพุทธรูปประจาโรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียน
ที่จัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่นประจาปีการศึกษา 2534
ในปี พ.ศ. 2539 นายดารง เดชะศิริ ผู้อานวยการโรงเรียน ได้ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน
และพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดกาญจนาภิเษก และห้องคอมพิวเตอร์
ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ปี พ.ศ.2541 โรงเรี ย นได้ รั บ คั ด เลื อ กจากกรมสามั ญ ศึ ก ษาให้ เ ป็ น โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาดีเด่นประจาปีการศึกษา 2540
ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2542 วัดอินทารามวรวิหารได้มอบพระบรมรูปสมเด็ จพระเจ้า ตากสิ น
มหาราช ซึ่งประดิษฐานอยู่ในบริเวณวัดอินทารามให้มาประดิษฐานอยู่ บริเวณสนามของโรงเรียน โดยโรงเรียน
ได้ทาพิธีประดิษฐาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดตั้งกองทุนสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชและได้มีการจัดสร้างห้องตากสินมหาราชานุสรณ์ แต่ไม่เสร็จ เพราะขาดงบประมาณต่อมาใน
เดือนกันยายน ปีเดียวกัน โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มี ผลงานด้านจริย ธรรมศึกษาดี เ ด่ น

ประจาปีการศึกษา 2542 ของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนวัดอินทารามขึ้น
ในปี พ.ศ. 2544 นายวรรณะ เกิดสมบัติ ผู้อานวยการโรงเรียน ได้ดาเนินการจัดสร้างต่อ จนห้องตาก
สินมหาราชานุสรณ์เสร็จสมบูรณ์ และได้ทาพิธีเปิด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544
ในปี พ.ศ. 2546 นายธนวัฐ นาคนคร ผู้อานวยการโรงเรียนได้ดาเนินการเทพื้นสนามใหม่ทาสีอาคาร
เรียนใหม่ ทั้ง 4 หลังสร้างเรือนพยาบาล และปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิงใหม่ทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้สร้างห้องประชุม (ห้องตากสิน) ห้องสานักงานฝ่ายบริหารห้องสานักงาน
ฝ่ายกิจการนักเรียนและปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 ห้อง
ในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้สร้างห้อง E-Classroom และห้อง E-Learning เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
นอกห้ อ งเรี ย นและติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ย (LAN) เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย น
การสอน
ในปี พ.ศ. 2549 ดร.สาธิต สันนะกิจ ผู้อานวยการโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียน 333 และ 334 ให้เป็น
ห้องเรียนพิเศษที่มีสื่อการเรียนการสอนอย่างครบวงจร ทั้งคอมพิวเตอร์ผู้สอน อินเตอร์เน็ต เครื่องฉายวัสดุทึบ
แสง และเครื่องโปรเจคเตอร์
ในปี พ.ศ. 2550 นายอานวย พลชัย ผู้อานวยการโรงเรียนได้พัฒนาห้องประชุมเล็กข้างห้องสมุดเพื่อใช้
เป็นห้องประชุมครูและตั้งชื่อว่า “ห้องราชาวดี ” และปรับปรุงเวทีอเนกประสงค์ในโรงอาหาร เพื่อใช้เป็นที่
ประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง
ในปี พ.ศ. 2552 สมาคมผู้ ป กครองและครู โ รงเรี ย นวั ด อิ น ทาราม ได้ ก่ อ สร้ า งหลั ง คาคลุ ม ลาน
อเนกประสงค์และมอบให้กับโรงเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ในปี พ.ศ. 2553 นางอัมพร พสุธาดล ผู้อานวยการโรงเรียนได้ปรับปรุงพื้นสนามของโรงเรียน โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ส.ส.วิลาศ จันทร์พิทักษ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการพัฒนาโรงยิมให้ เป็นห้อง
ประชุมอเนกประสงค์ และตั้งชื่อว่า “ห้องประชุมจันทร์พิทักษ์”
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 เกิดเพลิงไหม้ภายในโรงเรียน บริเวณอาคาร 1 ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้อง
ผู้อานวยการโรงเรียน สานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ สานักงานบริหารวิชาการ สานักงานบริหารงาน
บุคคล สานักงานบริหารงานทั่วไป ห้องประชุมตากสิน และห้องเรียน จานวน 4 ห้อง ได้รับความเสียหาย
ในปี พ.ศ. 2555 นายธนิต ทองธัญญะ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทารามได้ปรับปรุงประตูรั้วโรงเรียน
บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า ซึ่งถูกรื้อถอนจากอาคารไฟไหม้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เล่นกีฬา และในปี พ.ศ. 2556 ได้มี
การสร้างเรือนตากสินมหาราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นห้องกลุ่มบริหารบุ ค คล (ฝ่า ย
ปกครอง) และชั้นบนเป็นห้องตากสินมหาราชานุสรณ์
ในปี พ.ศ. 2558 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทารามได้ปรับปรุงห้องสุขานักเรียน
และได้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียน

วั น ที่ 28 ธั น วาคม พ.ศ. 2559 ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี อ านนท์ สุ ข ภาคกิ จ ผู้ อ านวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ได้เปิดอาคาร 5 ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ในปี พ.ศ. 2560 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดอินทาราม ได้บริจาคห้อง Sound Lab เพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ในปี พ.ศ. 2561 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุงอาคาร 5 ชั้น
2 ให้เป็นสานักงาน เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ
ในปี พ.ศ. 2562 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุงห้องประชุม
ราชาวดี อาคาร 5 ชั้น 2 เพื่อใช้จัดกิจกรรมการประชุม และดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ในปี พ.ศ. 2562 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุงห้องเรี ยน
STEM จานวน 3 ห้อง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้
ปรับปรุงห้องประชุมตากสิน อาคาร 5 ชั้น 3 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้
ปรับ ปรุง อาคารจอดรถใหม่ เพื่อ ปรับ ภูมิทั ศ น์ ใ ห้ ส ะอาดและสวยงามมากขึ้น และปรับ ปรุง หอประชุ ม
จันทร์พิทักษ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ในปี พ.ศ. 2563 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดอินทาราม ได้บริจาคเงินปรับปรุง ห้องสมุดให้มีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ในปี พ.ศ. 2563 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุงพื้นสนาม
โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ในปี พ.ศ. 2563 นายสมเด็จ เจริญผล ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุง หลัง คาโดม
เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ในปี พ.ศ. 2564 นายสมเด็จ เจริญผล ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุงหอพระพุทธรูป
ประจาโรงเรียน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรใน
โรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นายสมเด็จ เจริญผล ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ปรับปรุง
มุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในห้องสมุด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ปั จ จุ บั น โรงเรี ย นวั ด อิ น ทารามมี อ าคารเรี ย น ทั้ ง หมด 4 หลั ง มี ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
จานวน 70 คน มีนักเรียน 1,293 คน (22 ก.ค. 64)

ตรำสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้าอยู่กึ่งกลางระหว่างช่อฟ้า
สีและธงประจำโรงเรียน

เป็นธงสีเขียว ขาว เหลือง (เป็นแถบสีเท่ากัน)
สีเขียว หมายถึง
ความรื่นรมย์ เมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
สีขาว หมายถึง
ความบริสุทธิ์ ใจซื่อ
สีเหลือง หมายถึง
ความยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธองค์
ปรัชญำ
นตฺถิ ปัญญาสมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์
สุภาพชน คนตลาดพลู
เอกลักษณ์
รักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้าสู่สากล

1.3 ข้อมูลบุคลำกร
1.3.1 ข้อมูลผู้บริหำรสถำนศึกษำ

1. ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ชื่อ-สกุล
นายสมเด็จ เจริญผล
วิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
081-375-9234
E-mail
somdej@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน

2. รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ชื่อ-สกุล
นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร
วิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
085-463-4774
E-mail
indysysy@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.
สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน
รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงบประมาณ

3. รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ชื่อ-สกุล
นายเจตเจริญ มาสีสุก
วิทยฐานะ
ชานาญการ
โทรศัพท์
098-356-5915
E-mail
dookbenja@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษม.
สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล

4. ครูปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ชื่อ-สกุล
นางสุกัญญา ชาระ
วิทยฐานะ
ชานาญการ
โทรศัพท์
092-267-4397
E-mail
charasukayya59@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.บ.
สาขา คหกรรมศาสตร์
รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป

1.3.2 ข้อมูลหัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและหัวหน้ำงำนแผนงำนของสถำนศึกษำ
1. หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ชื่อ – สกุล นางสาวจงกลณี ภัทรกังวาน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.
สาขา การสอนสังคมศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 084-3941007
E-mail: jp.jongkolnee@gmail.com
2. หัวหน้ำงำนแผนงำนของสถำนศึกษำ
ชื่อ – สกุล นางสาวผกานันท์ อรัญโชติ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ.
สาขา ภาษาอังกฤษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ 084-3275411
E-mail: arunchotnamfon1992family@gmail.com
1.3.3 ข้อมูลครูและบุคลำกร
1) วิทยฐำนะ
ครู
ครู
ครูและบุคลำกร
คศ.5 คศ.4
ปีกำรศึกษำ
2564

ครู
คศ.3
6

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู ลูกจ้ำง
คศ.2 คศ.1 ผู้ช่วย อัตรำจ้ำง ต่ำงชำติ ประจำ
22

วิทยฐำนะ
35
30
25
20
15
10
5
0

32

4

7

2

3

รวม
76

2) วุฒิกำรศึกษำ
ที่

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
รวมทั้งสิ้น

ปริญญำเอก
ชำย หญิง
-

ปริญญำโท
ชำย หญิง
3
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
7
11

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และภำระงำนสอน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม

จำนวน
(คน)
8
8
11
12
3
5
3
10
1
61

ปริญญำตรี รวม
ชำย หญิง
3
1
4
8
3
4
8
2
6
11
6
3
12
2
7
10
1
3
4
5
1
2
3
1
16 30 64

ภำระงำนสอนเฉลี่ย
ของครู 1 คน
ในแต่ละกลุ่มสำระฯ
(ชม. / สัปดำห์)
28
27
26
26
29
26
28
27
29
27

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม PLC ของครู
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1.4) ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 22 กรกฎำคม ของปีกำรศึกษำ 2564)
1) จำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น
เพศ
รวม
ชำย
หญิง
ม. 1
125
101
226
ม. 2
148
111
259
ม. 3
130
102
232
รวม
403
314
717
ม. 4
100
94
194
ม. 5
101
116
217
ม. 6
63
102
165
รวม
264
312
576
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
667
626
1,293

จำนวน
ห้องเรียน
8
9
9
26
8
8
8
24
50

จำนวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง
28
28
25
27
24
27
20
24
26

1400
1200
1000
800

ชาย
หญิง

600

รวม
400
200
0

ม. 1

ม. 2

ม. 3

ม. 4

ม. 5

ม. 6

รวม

2) จำแนกตำมปีกำรศึกษำ 3 ปีย้อนหลัง
ระดับชั้น

ปีกำรศึกษำ
2563
262
273
268
225
182
157
1,367

2562
271
315
357
197
198
164
1,502

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

2564
226
259
232
194
217
165
1,293

1600
1400
1200
1000

2562

800

2563

600

2564

400
200
0
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

1.5 ข้อมูลอำคำรสถำนที่
รำยกำร
อาคารเรียน
อาคารประกอบ
ส้วม
สนามอเนกประสงค์

จำนวน
4 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง

1.6 ข้อมูลงบประมำณ
ปีงบประมาณ 2565
รำยกำร
1. งบกลุ่มบริหารวิชาการ
2. งบบริหารจัดการ
2.1 กลุ่มบริหารทั่วไป
2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ
3. งบสารองจ่าย
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (บำท)
917,300
518,650
187,950
218,700
112,000
159,550
2,114,150

คิดเป็นร้อยละ
60 %
30 %

10 %
100 %

1.7 ข้อมูลสภำพชุมชน
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะชุมชนเมืองเขตชั้นใน มีประชากรประมาณ 124,499
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนจะมีชุมชนตั้งอยู่ 15 ชุมชน ดังนี้
ที่

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 ข้อมูลจากสานักงานเขตธนบุรี ปี พ.ศ. 2564
อาชี พ หลั ก ของชุ ม ชน คื อ อาชี พ ค้ า ขายรั บ จ้ า ง เนื่ อ งจากในชุ ม ชนมี ค นไทยเชื้ อ สายจี นอาศั ยอยู่
ค่อนข้างมาก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ
อาชีพการทาขนมกุยฉ่ายตลาดพลู หมี่กรอบสมัย ร.5 (จีนหลี) และการทาขลุ่ยบ้านลาววัดบางไส้ไก่
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉลี่ยต่อ ครอบครั วต่ อปี 120,000 บาท จานวนคนเฉลี่ ย ต่ อ
ครอบครัว 5–6 คน และแนวโน้มความต้องการของผู้ปกครอง คือ อยากให้โรงเรียนดูแลช่วยเหลือด้านการเรียน
ควบคู่กับการดูแลพฤติกรรม และช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
3. โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดอินทารามวรวิหาร มีพื้นที่จากัด ค่อนข้างคับแคบ คือ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน
ซึ่งขยายพื้นที่ออกไปไม่ได้อีก ทาให้มีข้อจากัดในการจัดชั้นเรียน แต่โรงเรียนก็ได้รั บการสนับสนุนจากพระครู
สุวิมลธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหารเป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนั้น วัดอินทารามวรวิหารยังเป็นวัดที่

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมาผนวชและจาพรรษาที่วัดแห่ง นี้ จึง ทาให้โรงเรียนมีแหล่ง เรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญในสมัยกรุงธนบุรี และมีโบราณสถานที่เกี่ยวกับพระองค์มากมาย ทาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายนอกที่สาคัญของนักเรียน
1.8 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ
โรงเรี ย นวั ด อิ น ทาราม จั ด สอนตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551
(โรงเรียนมาตรฐานสากล) โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม. 3)
ระดับชั้น

ม. 1
ม. 2
ม. 3
เฉลี่ยรวม

เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคม
สุข
ศิลปะ กำรงำนอำชีพ ภำษำ กิจกรรม
ศึกษำ
ศึกษำ
และ
ต่ำงประเทศ พัฒนำ
ศำสนำ
และ
เทคโนโลยี
ผู้เรียน
และ
พลศึกษำ
วัฒนธรรม
9.74 10.49
10.49
11.98
9.70
8.24
17.23
11.98
10.11
8.99 10.70
10.70
14.13
16.26 6.85
8.99
13.27
10.11
8.99 10.70
10.70
14.98
7.71 13.70
8.56
14.55
10.11
9.24 10.63
10.63
13.70
11.23 9.60
11.59
13.27
10.11

รวม

100
100
100

• จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ำกับ 1,335 ชั่วโมง
• แผนกำรเรียนรู้/จุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนที่ต้องกำรเน้นเป็นพิเศษ คือ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามลาดับ
ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 – ม. 6)
เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับชั้น ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคม
สุข ศิลปะ กำรงำน
ภำษำ กิจกรรม
ศึกษำ
ศึกษำ
อำชีพ ต่ำงประเทศ พัฒนำ
ศำสนำ และพล
และ
ผู้เรียน
และ
ศึกษำ
เทคโนโลยี
วัฒนธรรม
ม. 4
8.46
16.32
22.36
9.06
6.04 3.02
6.04
18.13
10.57
ม. 5
8.41
16.22
18.62
12.01
6.00 3.00
7.21
18.02
10.51
ม. 6
10.17
7.63
18.64
13.56
6.78 5.09
8.47
17.80
11.86
เฉลี่ยรวม 9.01
13.39
19.87
11.54
6.27 3.70
7.24
17.98
10.98

• จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ำกับ 1,200 ชั่วโมง
• แผนกำรเรียนรู้/จุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนที่ต้องกำรเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ ตามลาดับ

รวม

100
100
100

1.9 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น
1.9.1 ห้องสมุด มีขนาด 432 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 42,790 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบรหัสบาร์โค้ด จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด ในปี
การศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,110 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 81.02 ของนักเรียนทัง้ หมด
1.9.2 ห้องปฏิบัติการ
1.9.2.1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน 6 ห้อง
1.9.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ห้อง
1.9.2.3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน 1 ห้อง
1.9.2.4 ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จานวน 2 ห้อง
1.9.3 คอมพิวเตอร์ จานวน 200 เครื่อง
1.9.3.1 ใช้เพื่อการเรียนการสอน
190 เครื่อง
1.9.3.2 ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ในปีการศึกษา 2563 เฉลี่ย 837 คนต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ 61.54 ของนักเรียนทั้งหมด
1.9.3.3 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
80 เครื่อง
1.9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภำยใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห้องตากสินมหาราชานุสรณ์
2. ห้องจริยธรรม
3. ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
4. ห้อง E-Classroom
5. ห้องแนะแนว
6. ห้องสมุด
7. ห้องอาเซียน

สถิติกำรใช้ (ครั้ง/ปี)
10
1,200
2,400
1,200
1,820
2,260
1,200

1.9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภำยนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. วัดอินทาราม
2. วัดจันทาราม
3. วัดนางชี
4. วัดเวฬุราชิณ
5. วัดหนังราชวรวิหาร
6. วัดนิมมานรดี
7. ชุมชนวัดอินทาราม
8. ชุมชนตลาดพลู
9. ชุมชนสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่
10. ชุมชนวัดกันตทาราม

สถิติกำรใช้ (ครั้ง/ปี)
89
5
1
2
2
1
12
12
5
5

1.9.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษา 2564
1.9.6.1 พระครูสุกิจวิหารการ
ให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การแห่เทียนพรรษา
สถิติการให้ความรู้ จานวน 12 ครั้ง/ปี
1.9.6.2 พระอโณชาสิษฐ์ กิติพโล
ให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา มารยาทของชาวพุทธ
สถิติการให้ความรู้ จานวน 216 ครั้ง/ปี

1.10 ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
1.10.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของสถำนศึกษำ
- ระดับสถำนศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย 48.36
- ระดับชั้นเรียน
ระดับชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

225

31

จำนวน ร้อยละ
นักเรียน นักเรียน
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป
39 14 22 18 23 20 58 101
44.89

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

259

51

42

16 16 18

19

21

73

113

43.63

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

231

40

47

16 17 15

19

17

60

96

41.55

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

190

40

23

11 13 13

17

16

57

90

47.37

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

215

35

22

8

15 11

22

18

84

124

57.67

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

165

16

21

9

11 10

15

18

65

98

59.39

รวมจานวนนักเรียนม.1– 6

1,284 213 194 74 94 85 115 110 396

621

48.36

จำนวน
นักเรียน
(คน)

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้

0

- ระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.1-ม.6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
กลุ่มสำระกำร จำนวน
จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
เรียนรู้
คน
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์

225
225

61
34

36
71

13 20 20
18 22 15

27
21

16
13

52
31

จำนวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
95
65

วิทยำศำสตร์

225

25

49

12 18 18

19

17

67

103

45.78

225

26

20

4

26 12

34

29

74

137

60.89

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

สังคมศึกษำ
ศำสนำ
และวัฒนธรรม
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ

4

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.1
140
120
100
80
60
40
20
0

0.00

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
42.22
28.89

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

จำนวน
คน

0

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
ศำสนำ
และวัฒนธรรม
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพ
ภำษำต่ำงประเทศ

259
259
259

81
53
23

40
34
83

18 21 12
20 21 23
20 19 13

20
18
10

11
21
11

259

5

16

8

12 23

27

32 136

195

75.29

259

34

70

9

9

11

16

13

97

126

48.65

259
259
259

30 39
46 13
135 30

18 23 22
33 15 40
11 9 10

22
21
13

24
51
10

81
40
41

127
112
64

49.03
43.24
24.71

4

56
69
80

จำนวน ร้อยละ
นักเรียน นักเรียน
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป
ขึ้นไป
87
33.59
108
41.70
101
39.00

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.2
160
140
120
100
80
60

40
20
0

0.00

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

จำนวน
คน

0

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
ศำสนำ
และวัฒนธรรม
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพ
ภำษำต่ำงประเทศ

231
231
231

48
52
39

38
47
50

13 21 16
35 28 19
16 19 17

27
24
19

20
12
19

48
14
52

231

40

56

9

12 14

9

17

74

110

47.62

231

15

49

6

11

8

20

25

97

142

61.47

231
231
231

21
24
76

41
63
40

23 15 18
15 22 14
16 15 16

20
23
15

17
12
13

76
58
40

113
93
68

48.92
40.26
29.43

4

จำนวน ร้อยละ
นักเรียน นักเรียน
ที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป
ขึ้นไป
95
41.13
50
21.65
90
38.96

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.3
120

100
80
60
40
20
0

0.00

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
ศำสนำ
และวัฒนธรรม
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพ
ภำษำต่ำงประเทศ

191
191
168

34
55
41

22
19
28

6 16 17
19 18 14
16 8 8

22
20
7

21
14
9

53
32
51

จำนวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
96
66
67

150

19

21

7

14

9

20

14

46

80

53.33

192

19

26

1

7

8

12

16

103

131

68.23

192
191
192

13
48
73

18
37
14

23 15 19
10 14 15
8 10 11

23
18
8

21
13
16

60
36
52

104
67
76

54.17
35.08
39.58

จำนวน
คน
0

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5

4

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.4
120
100
80
60
40
20
0

0.00

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
50.26
34.55
39.88

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

จำนวน
คน

0

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
ศำสนำ
และวัฒนธรรม
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพ
ภำษำต่ำงประเทศ

215
215
215

45
30
29

20
18
27

13 18 11
16 15 20
10 13 11

35
24
13

26
28
16

47
64
96

จำนวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
108
116
125

203

49

19

3

23

9

25

20

55

100

49.26

215

22

11

4

9

14

23

24 108

155

72.09

215
203
215

43
31
35

22
38
21

8 13 7
2 19 6
10 12 10

16
16
24

11 115
4 87
16 87

142
107
127

66.05
52.71
59.07

4

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.5
140
120
100
80

60
40
20
0

0.00

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
50.23
53.95
58.14

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

จำนวน
คน

0

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
1 1.5 2 2.5 3 3.5

ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
ศำสนำ
และวัฒนธรรม
สุขศึกษำและ
พลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพ
ภำษำต่ำงประเทศ

165
165

37
15

28
15

12 14 12
9 6 10

14
12

13
13

35
85

จำนวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
62
110

165

15

22

10 12 12

17

27

50

94

56.97

165

5

9

12 10 12

21

28

68

117

70.91

165
165
165

11
10
19

25
22
24

8
5
9

14
10
21

11
15
20

72
88
46

97
113
87

58.79
68.48
52.73

15 9
7 8
15 11

4

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป
37.58
66.67

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.6
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์
0.00

สังคมศึกษา
1.00

1.50

สุขศึกษา
2.00

2.50

ศิลปะ
3.00

การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ
3.50

4.00

1.10.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 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
31.02
30.00
26.76
25.18
25.69
23.69
ภาษาอังกฤษ

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3
60
40

2562
2563

20

2564
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6
60
40

2562

20

2563
2564

0
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564
ระดับ / รำยวิชำ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.กท1
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภำษำไทย
46.54
59.76
59.76
52.13
51.19

คณิตศำสตร์
20.97
32.32
32.32
24.75
24.47

วิทยำศำสตร์
30.06
35.98
35.98
31.67
31.45

ภำษำอังกฤษ
26.76
43.22
43.22
30.79
31.11

70
60
50
40
30

ภาษาไทย

20

คณิตศาสตร์

10

วิทยาศาสตร์

0

ภาษาอังกฤษ

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2564
ระดับ / รำยวิชำ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.1
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภำษำไทย
48.73
54.67
54.67
47.74
46.40

คณิตศำสตร์
18.65
32.83
32.83
21.83
21.28

วิทยำศำสตร์
27.83
33.37
33.37
29.04
28.65

สังคมศึกษำ
37.80
42.04
42.04
37.45
36.87

ภำษำอังกฤษ
23.69
39.53
39.53
25.83
25.56

60
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30

ภาษาไทย

20

คณิตศาสตร์

10
0

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

1.10.3 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ 2564
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
52.90
36.87 8.93
1.12
55.95
33.68 8.39
1.94
67.53
48.77 7.44
0.65
63.00
27.33 7.23
2.43
66.83
23.71 6.29
2.14
71.61
23.82 4.37
0.20

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
225
259
231
190
215
165
1,284

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

62.97

32.36

4.37

0.20

มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ไม่ผ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดี

ดีเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1
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1.10.4 ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน ปีกำรศึกษำ 2564
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
1,287
1,287
1,287
1,287
1,287
1,287

ด้ำน
1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร
2) ด้านความสามารถในการคิด
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
61.39
61.39
61.39
61.39
61.39

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

0.075
0.075
0.075
0.075
0.075

17.53
17.53
17.53
17.53
17.53

61.39

21.00

0.075

17.53

5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
2) ด้านความสามารถในการคิด
1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร
0
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1.10.5 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ปีกำรศึกษำ 2564
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
226
259
231
192
216
165
1,289

จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
51.34
29.20 0.00
19.46
61.58
16.97 0.00
21.46
61.57
25.68 0.00
12.76
60.27
21.25 0.00
17.98
59.94
17.79 0.00
22.28
77.89
13.36 0.00
8.79
62.10

20.71

0.00

17.12
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ดีเยี่ยม

50

ดี

40

ผ่าน

30

ไม่ผ่าน

20
10
0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

1.10.6 ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
226
259
232
194
217
165
1,293

จำนวน (ร้อยละของนักเรียน)
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
91.59
8.41
81.47
18.53
90.95
9.05
89.69
10.31
87.10
12.90
95.15
4.85
89.33

10.67

100
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ผ่าน

40

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

1.11 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนวัดอินทาราม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ.
เมือ่ วันที่ 20 ถึง 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ดังตำรำงต่อไปนี้
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(มัธยมศึกษำ)
มำตรฐำนที่ 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มำตรฐำนที่ 4 ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภำพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.71
9.37
8.93
8.76
10.29

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.80

ดีมาก

5.00

4.00

ดี

10.00

8.00

ดี

5.00
100.00

3.66
82.52

พอใช้
ดี

กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่  ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมคววรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
1) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
1.1 จุดเด่น
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีผลการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกิดเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน “สุภาพชน คนตลาดพลู” เป็นไปตามปรัชญา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา และมีการดาเนินการตามจุดเน้นจุดเด่น
ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ นเอกลั ก ษณ์ ของสถานศึ กษาด้า นรั กษ์ วัฒนธรรม ก้ า วล้ าสู่ ส ากล และมี ก ารด าเนินการ
แก้ปัญหาการแก้ปัญหาคุณภาพน้าเสียในคลองบางหลวง โดยมีการจัดโครงการคืนน้าใสให้คลองบางหลวงเป็น
โครงการพิเศษส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการดาเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการตามภารกิจของโรงเรียนครบถ้วน โดยมีการใช้ระบบ
วงจรคุณภาพ PDCD เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
และมีการบริหารจัดการบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงามตาม
บริบทของสถานศึกษา
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่มี
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
ไม่มี

1.2 จุดที่ควรพัฒนำ
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้เรียนบางส่วนขาดนิ สัยรั กการอ่ าน ยัง บันทึกการอ่านไม่ส ม่ าเสมอ ยัง ขาดการบั น ทึ ก ที่
สมบูรณ์ และบางส่วนทักษะด้านการคิดเป็น ทาเป็น ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังเข้าร่วมกิจกรรมการ
ทาโครงงานค่อนข้างน้อย ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สถานศึกษาขาดการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองเพื่อกาหนดเป็นกรอบในการบิหารจัดการสถานศึกษา และครูบางส่วนยังขาดความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตามแนวทางปฎิรูปการศึกษา
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถานศึกษาขาดการนาผลการประเมินการพั ฒนาอบรมครู ผลการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศการสอน และการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ มาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ครูบางส่วนมีคุณลักษณะไม่ครบตามเกณฑ์การประเมิน 8 ข้อ และขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางโครงการ/กิจกรรมยังขาดความต่อเนื่อง และสารสนเทศของ
สถานศึกษายังไม่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และทันต่อการใช้งาน
1. สถานศึกษาตั้งอยู่ในทาเลดีติดถนนใหญ่ อยู่ในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก
2. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึ กษาและภาคีเ ครือ ข่ายที่ เ ข้มแข็ง ผู้ปกครองและ
ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น รวมถึง เห็นความสาคัญ ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
3. สถานศึกษาและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความถนัดและความสนใจ
4. กฎหมายทางการศึกษาส่ง ผลต่ อ ความส าเร็ จในการปฏิรู ปการศึกษา ทาให้มีนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
1.3 อุปสรรค
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ากว่ าระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
และค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง ผู้ปกครองบางส่วนหย่าร้าง ทาให้ผู้เรียนขาดการดูแล
เอาใจใส่เท่าที่ควรส่งกระทบต่อการสนับสนุนทางการศึกษาของสถานศึกษา
2. การแข่งขันทางการศึกษาสูงในพื้นที่การศึกษาเดียวกันมีโรงเรียนระดับเดียวกันหลายแห่ง
3. สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าทาให้สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณลดน้อยลง

4. นโยบายการปรับลดอัตรากาลังคนของภาครัฐ ส่ง ผลกระทบต่อการขาดแคลนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1.4 ข้อเสนอแนะ
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผู้ เ รี ย นควรได้ รับ การส่ ง เสริม นิสั ย รั กการอ่ า นอย่า งจริง จั ง ด้ วยการจั ด กิจ กรรมอย่าง
ต่อเนื่อง กาหนดให้มีการบันทึกหลักการอ่านในสมุดบันทึกการอ่านอย่างตั้งใจทุกครั้งที่อ่าน มีการประเมินการ
อ่านเป็นระยะ นาผลการปรเมินมาพัฒนาการอ่านของผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้คิดเป็นทาเป็น โดยการส่งเสริมการทาโครงงานในทุก กลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมให้ทาโครงงานตามกระบวนการจัดทาโครงงาน
ตามลาดับขั้นตอนที่ถุกต้องครบถ้วน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างสมบูรณ์
3. สถานศึกษาควรจัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้โดยผู้บริหารและคณะครูควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-Net และควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
ที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ต่า แล้วนาผลมาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอนเสริม ให้กระทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพเรียนรู้ที่สูงเพิ่มมากขึ้น
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
1. สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มี
การแต่งตั้งที่ปรึกษา/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามระเบียบ และในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ใดๆ มีการประเมินโครงการในด้านต่างๆ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 รับทราบและมีความพึงพอใจ
ต่อผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
2. สถานศึกษาควรศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
เพื่อนาหลักการมากาหนดกรอบในการพัฒนาผู้เรียน ครู การบริหารจัดการสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุด
ใหม่ พัฒนาการบริหารให้สอดคล้องกับหลักการปฏิรูปการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. สถานศึกษาควรมีการนาผลการประเมินการพัฒนาอบรมครู ผลการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศการสอนและการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ มาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยผูบริหาร รองฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมเข้ามาช่วยกันพัฒนา กากับ
ติดตาม ดูแล พร้อมทั้งให้คาปรึกษาและชี้แนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
2. ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสาคัญ ตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และให้ครูทุก คนมีการศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล แล้ ว น าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการวางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ท้ า ทาย
ความสามารถของผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

และพัฒนาการทางสมองเพื่อนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมมาประยุ ก ต์ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน การประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลายเหมาะสมกั บธรรมชาติ ของวิช าและระดับพัฒนาการของผู้ เรียน รวมทั้ง วางเงื่อนไขให้ผู้เรี ย น
ประเมินความก้าวหน้าของตนเองและนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์ผลการประเมิน
และนามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัมนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า
วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดให้มีแผนและการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างเด่นชัด เป็นระบบ และต่อเนื่อง
นาผลดาเนินการพัฒนาครูสู่ภาคปฎิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป
3. ครูทุกคนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถในการดาเนินงานวิจัยในชั้น
เรียน สถานศึกษาควรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียนเข้ามาให้ความรู้และ
ทาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีความสามารถในการทาบันทึกหลังสอนและค้นหาประเด็นปัญหาในการทา
วิจัยในชั้นเรียน และสามารถดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสู้การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
และถูกต้องตามหลักการ
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถานศึกษาควรพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตามระบบ
บริหารคุณภาพ (PDCA) โดยเฉพาะในเรื่องการประเมินผลสาเร็จของโครงการต้องประเมินตามวัตถุประสงค์
ของโครงการที่ตั้งไว้และการตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการก็ควรให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่โครงการ
นั้นรองรับการพัฒนาอยู่ จึงจะทาให้ผลสาเร็จของโครงการ เป็นผลสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานไปด้วย

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
โรงเรียนวัดอินทาราม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จาก สมศ. ภายใต้สถานการณ์
COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 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)
2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
✓
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
✓ ดี (5 ข้อ)
3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
✓
4. มีการนาผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน
✓
ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
5. มีการนาเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่ อผู้ ที่
✓
เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
ในรายงานไม่พบว่ามีการกาหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่พบว่ามี
ตารางเทียบผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกับการกาหนดค่าเป้าหมายของปีการศึกษา 2562 ดังนั้น สถานศึกษา
ควรนาประกาศใช้ค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษามาแสดงไว้ในภาคผนวก นอกจากนั้นสถานศึกษาควร
นาข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิชาการ ได้แก่ ผล NT และ O-NET
รวมถึงผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาจัดทาให้เป็นสารสนเทศอย่างน้อย 4 ปีการศึกษา เพื่อแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา และนาไปเทียบกับค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษาที่
กาหนดไว้เพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนาการผู้เรียนหรือต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนั้นสถานศึกษาควร
แสวงหาผลการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practices) หรื อ นวั ต กรรมที่ เ ป็ น ผลผลิ ต (Productive
Innovation) ของสถานศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษาได้กาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาว่า “สุภาพชน คนตลาด
พลู” สถานศึกษาน่าที่จะได้พัฒนาอัตลักษณ์ไปสู่นวัตกรรมที่เป็นผลผลิต (Productive Innovation) ด้วยการ
กาหนดคุณลักษณะของ “สุภาพชน คนตลาดพลู” ว่ามีคุณลักษณะอย่างไร เช่น มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
คุณธรรมจริยธรรมดี มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะชีวิตที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ดี และบอกหรืออธิบายว่า
แต่ละคุณลักษณะสถานศึกษามีวิธีดาเนินการพัฒนาอย่างไร

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
จุดเน้น กำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
ผลกำรพิจำรณำ
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
1. มีการวางแผนการดาเนินการในแต่ละปีการศึกษา
ปรับปรุง (0-3 ข้อ)
✓
พอใช้ (4 ข้อ)
2. มีการนาแผนการดาเนินการไปใช้ดาเนินการ
✓
✓ ดี (5 ข้อ)
3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผน
✓
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
✓
การศึกษาต่อไป
5. มีการนาเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
✓
ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุเป้าหมายคุณภาพของการบริหารที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาไว้ใน
SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อนความสาเร็จของ
แผนพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาอาจจะมีการกาหนดค่ า
เป้าหมายความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม เป็นค่าร้อยละ ในแผนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษากาหนดแผน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่ง เสริมการทางานอย่างเป็นระบบ เช่น การ
กากับ ติดตาม นิเทศ การวัดและประเมินผล เป็นต้น ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการดาเนิ น
โครงการ ได้ดาเนินการประเมินโครงการ พบว่า (ร้อยละ 80) โครงการดาเนินการประสบผลสาเร็จด้วยดี แต่ยัง
มีบางส่วน (ร้อยละ 20) ยังไม่ประสบความสาเร็จ ดัง นั้น สถานศึกษาจึงควรวางแผนปรับปรุงโครงการในปี
การศึ ก ษาต่ อ ไป เมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการสถานศึ ก ษาได้ น าเสนอข้ อ มู ล ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ทาง
Facebook, Website, กลุ่มไลน์ของครู กลุ่มไลน์ของผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการดาเนินงานโครงการ

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเน้น ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผลกำรพิจำรณำ
ตัวชีว้ ัด
สรุปผลประเมิน
1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี
ปรับปรุง (0-3 ข้อ)
✓
พอใช้ (4 ข้อ)
2. ครูทุกคนมีการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
✓
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ✓ ดี (5 ข้อ)
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
✓
อย่างเป็นระบบ
4. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
✓
ของครูอย่างเป็นระบบ
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
✓
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรกาหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดทาเป็นประกาศของสถานศึกษามาแสดงไว้ในภาคผนวก ควรนาเสนอผลการพัฒนางานใน
หน้าที่ของครูแต่ละคนในเรื่องของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา การนาแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีส ารสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ ที่เอื้ อต่อการเรี ยนรู้ การ
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ (วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ที่เหมาะสม)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 ปี
ย้อนหลัง เพื่อได้เห็นการพัฒนางานของครูอย่างต่อเนื่องและควรนาเสนอแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ
นวัตกรรม (Innovation) ของครูแต่ละคนทีมีและควรนาเผยแพร่ใน Facebook, Website, และหรือกลุ่มไลน์
ของครู
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สถานศึกษาควรเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ให้เห็นภาพการดาเนินงานให้ชัดเจนครอบคลุม
ตั้งแต่การกาหนดมาตรฐานคุณภาพและการกาหนดค่าเป้าหมายคุณภาพในแต่ละมาตรฐาน การจัดทาและการ
ดาเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพในแต่ ละมาตรฐาน นาเสนอผลการประเมินในแต่ละ
มาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพตามค่าเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน ทั้งเขียนข้อเสนอแนะให้ครบ
ทุกมาตรฐาน นาเสนอข้อมูลผลการพัฒนาย้อนหลัง 3 ปี และนาเสนอข้อมูล และการเผยแพร่แบบอย่างที่ ดี
(Best Practice) หรื อ นวั ต กรรม (Innovation) ของผู้ เ รี ย น ผู้ บ ริ ห ารและครู ใ ห้ ชั ด เจนลงใน Facebook,
Website, กลุ่มไลน์ของครู กลุ่มไลน์ของผู้ปกครอง

1.12 ผลงำนดีเด่น /รำงวัล / ผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถำนศึกษำ
โรงเรียนวัดอินทารามเป็นโรงเรียนที่มีแนวคิดเพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียน เป็นผู้ มีความพอเพียง กตัญญู
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และมีอุดมการณ์ทางคุณธรรม โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีวัดใกล้เคียง จึงทาให้
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปได้โดยง่าย นอกจากนี้โรงเรียนยังทาหน้าที่เสริมสร้างองค์ความรู้ ชี้แนะ
แนวทางการแก้ปัญหา การคิด วิเคราะห์ ค้นหาตนเอง ตลอดจนผลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน โดยโรงเรียนได้ยึดหลักการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อน
ซึ่งได้เกิดผลงานในเชิงประจักษ์จากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมากมาก เช่น การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่ ง ขัน
สวดมนต์ทานองสรภัญญะ การประกวดโอ้เอ้วิหารราย การแข่ง ขันแต่งกลอน และการประกวดในรายการ
ต่าง ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน ทั้งทางด้าน
ความกตัญญู เช่น การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู การ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางศาสนา เช่น การตักบาตรวิถีพุทธ การเทศน์มหาชาติ กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา การเวียนเทียนเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา อีกทั้งยังมีการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียน และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง การจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ท าให้ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด อิ น ทารามเกิ ด
คุณลักษณะที่ดีทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม

1.13 สถำนศึกษำประเมินควำมพร้อมด้ำนปัจจัยนำเข้ำ (Input) เพือ่ วิเครำะห์ประสิทธิภำพ และโอกำสใน
กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ

รำยกำร
1. ด้ำนกำยภำพ
1) การจัดห้องเรียนต่อ
ระดับชั้น
2) ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
พิเศษ / แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ
การเรียนการสอน

๒. ด้ำนบุคลำกร
1) ผู้บริหารสถานศึกษา

2) จานวนครู

ระดับ
ควำมพร้อม

แนวกำรพิจำรณำ


✓ มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้น 2 ระดับชั้น
 มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้นมากกว่า 2 ระดับชั้น
✓ มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและ

พร้อมใช้งาน
 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแต่ไม่
พร้อม
ใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน
 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ และ
ไม่พร้อมใช้งาน
✓ มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และ

ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย แต่ไม่
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย และไม่
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3
2
1
3

มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก

✓ มีผู้อานวยการสถานศึกษา

 มีผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
 ไม่มีผู้อานวยการ/ผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา
 มีจานวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา
✓ มีจานวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมี

ครูไม่ครบทุกระดับชั้นแต่ครบทุกรายวิชา
 มีจานวนครูไม่ครบทุกระดับชั้น และไม่ครบทุกรายวิชา

3 มาก
2 ปานกลาง
1 น้อย

2 ปานกลาง

1 น้อย
3 มาก
2 ปานกลาง
1 น้อย

3 มาก
2 ปานกลาง
1 น้อย

รำยกำร
3) จานวนชั่วโมงเฉลี่ยการ
พัฒนาตนเองของครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมดใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
4) จานวนชั่วโมงเฉลี่ยการ
เข้าร่วมกิจกรรม PLC ของ
ครูระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งหมดในปี
การศึกษา
ที่ผ่านมา
๕) บุคลากรสนับสนุน


✓ มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ชั่วโมงขึ้นไป
 ชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ชั่วโมง
 มีชั่วโมงเฉลีย่ น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

ระดับ
ควำมพร้อม
3 มาก
2 ปานกลาง
1 น้อย

✓ มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไป

 มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ชั่วโมง
 มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ชั่วโมง

3 มาก
2 ปานกลาง
1 น้อย

แนวกำรพิจำรณำ

 มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ

✓ มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ
 ไม่มีบุคลากรสนับสนุน
๖) การให้ความรู้ ความ
 มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
เข้าใจเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพฯ กับครูทุกคน
คุณภาพการศึกษาในปี
✓ มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน

การศึกษาที่ผ่านมา
คุณภาพฯ กับครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพฯ
๓. ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก
1) การมีส่วนร่วมของ
 ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึน้ ไป เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
ผู้ปกครอง
สถานศึกษา
✓ ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษา
 ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือ
กิจกรรมของสถานศึกษา

3
2
1
3

มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก

2 ปานกลาง
1 น้อย

3 มาก
2 ปานกลาง
1 น้อย

รำยกำร
2) การมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน

3) การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน /องค์กรที่
เกี่ยวข้อง

แนวกำรพิจำรณำ

ระดับ
ควำมพร้อม
3 มาก


✓ คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 2 ปานกลาง
2-3 ครั้งต่อปี
 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 1 น้อย
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
✓ ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนา

3 มาก
สถานศึกษา
 ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
2 ปานกลาง
สถานศึกษาหรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา
 ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ส่งผลต่อการพัฒนา 1 น้อย
สถานศึกษา
สรุประดับควำมพร้อม
สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ...6..... รายการ
สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง .....6....รายการ
สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย .....-.... รายการ

ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. กำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
โรงเรียนวัดอินทารามแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 4 กลุ่มบริหาร ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริห ารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้
เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA

แผนภูมิกำรบริหำรโรงเรียนวัดอินทำรำม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดอินทำรำม
สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดอินทำรำม

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนวัดอินทำรำม

มูลนิธิกำรศึกษำโรงเรียนวัดอินทำรำม
คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง

กลุ่มบริหำรวิชำกำร
(รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน)
- งานบริหารกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
- งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- งานจัดตารางสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานนิเทศการศึกษา
- งานแนะแนวทางการศึกษา
- งานประสานส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
ครอบครัว ชุมนุม องค์กร
หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
- งานรับนักเรียน
- งานห้องสมุด
- งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
- งานการศึกษาพิเศษ
- งานสารสนเทศ
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
- งานสานักงาน

กลุ่มบริหำรงบประมำณ
(รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน)
- งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุและสินทรัพย์
- การจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
- งานตรวจสอบภายใน
- งานจัดระบบควบคุมภาย
ในหน่วยงาน
- งานแผนงาน
- งานสานักงาน

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
(รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน)

กลุ่มบริหำรทั่วไป
(รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน)

- งานอัตรากาลังและบรรจุแต่งตั้ง
- งานทะเบียนประวัติและ
บาเหน็จความชอบ
- งานวินัยและรักษาวินัย
- งานพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สภานักเรียน
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
- งานคณะสี
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข
- งานวินัยและความประพฤติ
นักเรียน
- งานธนาคารโรงเรียน
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานรักษาความปลอดภัยและ
เวรยาม
- งานสานักงาน

- งานธุรการและสารบรรณ
- งานประสานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานอาคารสถานที่
- งานยานพาหนะ
- งานสุขาภิบาลอาหาร
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานสวัสดิการ
- งานวิทยุสื่อสาร
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์
- งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้
- งานพัฒนาเครือข่ายระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและศูนย์
คอมพิวเตอร์
- สานักงานผู้อานวยการ
- งานสานักงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
เป้ำประสงค์ (GOAL)
ด้ำนผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย
4. ผู้เรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์
6. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี
7. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้ำนครู
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน
2. ครูได้รับการยกย่องตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
ด้ำนผู้บริหำร
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ
3. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบคุณภาพ OBECQA
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้ำนชุมชน
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้แหล่งการเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. โรงเรียนเป็นแหล่งความรู้และนาความรู้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์โรงเรียนวัดอินทำรำมระยะ 3 ปี (2563 – 2565)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและการประเมินผล และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12
ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดบรรยากาศสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และระบบบริหารการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
3. โครงกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและการประเมินผล และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญสู่มาตรฐานสากล
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
2) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1.2 พั ฒ นาการวั ด และการประเมิ น ผลด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายเหมาะสมกั บ
ศักยภาพของผู้เรียน
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
2) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 3
1) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1.4 ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ เ รียนให้ เ กิด กระบวนการคิด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ คิ ด
สร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
1) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้ างสรรค์นวัตกรรม
นาเสนอ เผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
1) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 1.6 ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจในอาชีพสุจริต
1) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 1.7 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน
1) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึง ประสงค์ และค่ า นิ ย มหลั ก 12
ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
3) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1) โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 สนับสนุนการนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพั ฒ นา
การศึกษา
1) โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึ กษา จัดบรรยากาศสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และบริการชุมชน
1) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการขยะ และ
ลดใช้ถุงพลาสติกในสถานศึกษา
1) โครงการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการดาเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1) โครงการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมือ
อาชีพ
4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ส่งเสริมให้ครูมีแผนพัฒนาตนเอง วิจัยในชั้นเรียน การใช้และสร้างนวัตกรรม
สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1) โครงการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมือ
อาชีพ
4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบการนิเทศประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม
1) โครงการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่ างมือ
อาชีพ
4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4.4 เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และระบบบริหารการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการ
1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียน

ชื่อโครงกำร

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
2) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บน
พื้นฐานความเป็นไทย และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
6) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
7) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8) โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
9) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
10) โครงการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
11) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
บริหำรและกำรจัดกำร
2) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
4) โครงการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
5) โครงการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพอย่างมืออาชีพ
6) โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการ
8) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
1) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 2) โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป็นสำคัญ
3) โครงการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
4) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการ

ส่วนที่ 3 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
โรงเรียนวัดอินทารามได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นทิศทาง เป้าหมายการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด มีทั้งหมด 3
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีขั้นตอนในการประเมิน คือ มีการ
วางแผนผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน และประเด็นการพิจารณา และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และนาผลที่ได้มาเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อทบทวนค่าเป้าหมายเพื่อ
กาหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา และปรับปรุงคุณภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ระดับคุณภำพ: ดีเลิศ
1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนวัดอินทารามมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยจัด ให้มีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามที่สถานศึกษาหรือ
เขตพื้นที่การศึกษากาหนด มีผลการประเมินมรรถนะสาคัญเป็นไปตามเกณฑ์ อันได้แก่ ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ ปัญ หา ความสามารถในการใช้ ทัก ษะชีวิ ต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
นักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามมีพฤติกรรม เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยผ่านโครงการต่าง
ๆของโรงเรียน อีกทั้งสนับสนุนโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
โรงเรียนได้ดาเนินการส่ง เสริม และพัฒนาผู้เรี ยนภายใต้ ส ถานการณ์ โรคระบาดโควิ ด 19 โดยจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางOnline Onsite และ
Onhand เช่น ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาไทย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
นอกจากยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังมีกิจกรรมแก้ปัญหา 0,ร,มส เพื่อปลอด 0,ร,มส ส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนด้วยการจัดนิทรรศการมากมายของแต่ละกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญทางการศึกษา
ส่ง เสริมให้นักเรียนมีนิสัยในการรักการอ่าน ใช้เวลาว่างในห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ แสดงถึง การใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อศึกษาหาความรู้นอกเวลาเรียน เมื่อผู้เรียนมีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์
รวบรวม ผสมผสานจากการศึกษานอกชั้นเรียน นักเรี ยนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อสร้างนวัตกรรมเป็น
โครงงาน ชิ้นงาน นอกจากนี้ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานที่จะศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นด้วยการ เตรียมตัวเข้าสู่
มหาวิทยาลัย

โรงเรียนมีนโยบาย ส่งเสริมและปลูกผังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียน เช่น ทาบุญ
ตักบาตรวิถีพุทธ กิจกรรมไหว้พระก่อนเข้าชั้นเรียน น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ประพฤติตนเป็นนักเรียนที่ดี โดยแสดงความสุภาพ นอบ
น้อม ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้
โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ เช่น กิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน และยังมีกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมปะเพณีเพื่อสืบสานความเป็นไทย
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ โดยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
ตรวจสุ ข ภาพประจ าปี เป็ น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ เ รี ย นในโรงเรี ย น โดยจั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพผู้ เ รี ย น
ในโรงเรียนโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพ นักเรียน ชั้น ม.1–6 ทุกคน และทาการรักษาอย่างต่อเนื่องกับนักเรียน
ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ชั่งน้าหนัก–วัดส่วนสูง โดยมอบให้ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการชั่ง น้าหนักและวัดส่วนสูงนักเรียน ชั้น ม.1–6 ทุกคน โดยเทียบกับเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติด การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและปัญหายาเสพติ ด และปัญ หาทางเพศอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ และมีการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกด้านดนตรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพอย่าง
ภาคภูมิใจ
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็ยังคง
อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ทางด้านสุขภาพนักเรียนมีการติดตามเรื่องน้าหนักกับส่วนสูงโดยครูที่ปรึกษา
2. ผลกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการคิด มีทักษะการสรุปความคิด
รวบยอด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างมีระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนาเสนอรูปแบบ และวิธีการ
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการนาเสนอชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนยัง
สามารถคิดริเริ่ม สร้างผลงานด้วยตนเองได้แปลกใหม่ น่าสนใจ และนาไปเผยแพร่ได้อย่างภาคภูมิใจ
จากการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดหรือเขตพื้นที่การศึกษากาหนด ส่งผลให้ของผู้เรียนจบการศึกษาในระดับ ม.3 และ ม.6 ดังนี้

แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จกำรศึกษำและกำลังดำเนินกำร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564
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3. จุดเด่น
โรงเรียนมีการจัดทารายวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ และความสนใจของ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อให้
นักเรีย นเกิดทักษะ กระบวนการคิด และใช้ชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อสืบสานโครงการพระราชดาริ
ส่ง เสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความประพฤติที่ดี มีน้าใจกับบุคคลรอบข้างเพื่อเป็นรากฐานของการ
ดารงชีวิตในสังคม อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)
มีคะแนนสูงขึ้น ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพและน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งยังมี
กิจกรรมแก้ปัญหา 0,ร,มส เพื่อปลอด 0,ร,มส
4. จุดควรพัฒนำ
นักเรียนทุกคนควรเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการและสภานักเรียนร่วมกัน
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดภาวะผู้นา เก่งดี มีสุข เชิญชวนคณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และ
พัฒนาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้มีคะแนนสูงกว่าระดับชาติ
5. นวัตกรรม/กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาตวามสามารถของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการประกวดแข่งขันแต่ง กลอน
การแข่งขันทางภาษาไทย การสวดมนต์ทานองสรภัญญะ และการสวดโอ้เอ้วิหารราย เป้นต้น นอกจากนั้น ยังมี

การจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน เช่น วิชาการ ดนตรี กีฬา ซึ่งส่งผล
ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. แหล่งข้อมูล หลักฐำน
6.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ 1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดคำนวณ
1) รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2) รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ประเด็นพิจำรณำ 2 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
1) รายงานผลการด าเนิ น โครงการเสริ ม สร้ า งบุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ 21
ประเด็นพิจำรณำ 3 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
1) รายงานผลการดาเนินกิจกรรม Science on the run
ประเด็นพิจำรณำ 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1) รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ประเด็นพิจำรณำ 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
1) รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ประเด็นพิจำรณำ 6 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติต่องำนอำชีพ
1) รายงานผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย
6.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ 1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมสถำนศึกษำกำหนด
1) รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย และค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
2) รายงานผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
และยุวกาชาด

ประเด็นพิจำรณำ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1) รายงานผลโครงการโครงการสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาไทย และอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันวิสาขบูชา
3) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา
4) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
ประเด็นพิจำรณำ 3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
1) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันส่งเสริมประชาธิปไตย
2) รายงานผลการดาเนินการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเด็นพิจำรณำ 4 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
1) รายงานผลการดาเนินโครงการโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
7. แผนกำรพัฒนำ / แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในปีกำรศึกษำต่อไป
7.1 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “สุภาพชน คนตลาดพลู” ให้มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมในคาบส่งเสริมสุภาพชน
7.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ระดับคุณภำพ: ยอดเยี่ยม
1. กระบวนกำรพัฒนำ
สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิ จ ชัดเจน มีแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการตรง
ตามแผนการศึกษาระดับชาติ สอดคล้องกับ สภาพปัญ หา ความต้องการของโรงเรียน นโยบายการปฏิรู ป
การศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่สามารถปฏิบัติได้ สถานศึกษากาหนด
โครงสร้าง กฎเกณฑ์หน้าที่ ภาระหน้าที่ จัดแบ่ ง งาน สายงาน พร้อมทั้ง จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดย
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน การทางานเป็นไปในทางการส่งเสริมระหว่างงาน มีการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงในชีวิตประจาวันได้ ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นา เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มี
ความสามารถในการจัดการบริหารสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วม แบบบูรณาการ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ สร้างความสาเร็จให้แก่สถานศึกษา โดย
มีผลงานรางวัลเกรียติยศของผู้บริหารสถานศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการกาหนดค่าเป้าหมายตั้ง แต่ต้นปีการศึกษา และ
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ ด าเนิ น งานตาม

แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา โดยจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยัง
มีการนิเทศภายใน เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การกากับ ติดตาม นิเทศ การวัดและประเมินผล ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการดาเนิน
โครงการ ได้ดาเนินการประเมินโครงการ พบว่า โครงการดาเนินการประสบผลสาเร็จด้วยดีตรงตามเป้าหมาย
ของโครงการ แต่ยังมีบางกิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-10) เมื่อสิ้นสุดการจั ดกิ จกรรมต่ าง ๆ ได้มีการนาเสนอข้อ มู ล ผ่านช่ อ งทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งทาง Facebook, Website, และกลุ่มไลน์ เพื่อแจ้งผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ
โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้ าหมาย และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดหลักสู ต ร
สถานศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลงาน รางวัลเกรียติยศ
ของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจน
การจัดระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน ด้วยระบบ student care ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประสาน
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยผู้บริหารจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
มุ่ง เน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้ านต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานตาแหน่ง เช่น การเข้าร่วมอบรม เป็นวิทยากร การส่ง เข้าร่วมประกวดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้ น
มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสัง คมกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ทางด้านอาคารสถานที่ สะอาด เรียบร้อย มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรี ยนรู้
มีการให้บริการผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ดนตรี กีฬา ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต เพื่อการ
เรียนรู้ มีระบบสารสนเทศที่สนองความต้องการและส่งเสริมการค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียนรู้ จัดป้ายนิเทศ
เพื่อให้ความรู้ ผู้เ รียนในทุกห้ องเรี ยน อีกทั้ง ศึกษาและวิ เคราะห์ ปัญ หาผลการประเมิน ที่ ผ่านมา มีข้อ มู ล
สารสนเทศที่ได้จากการนิเทศ กากับ ติดตาม ครูผู้สอน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา และมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อนความสาเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2. ผลกำรดำเนินงำน
2.1 สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน ตรงตามแผนการศึกษาระดับชาติ
สอดคล้องกับ สภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติได้

2.2 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนการปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ที่ใช้ในการขับเคลื่อนสถานศึก ษาสู่เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติง านตามบทบาทหน้ าที่ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมพัฒนา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
2.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นา เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการจัดการบริหาร
สถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วม แบบบูรณาการ ยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ
2.5 สถานศึกษามีโครงสร้าง กฎเกณฑ์หน้าที่ ภาระหน้าที่ จัดแบ่ง งานสายงาน พร้อมทั้ง จัดวางตัว
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน การทางานเป็นไปในทางการส่งเสริม
ระหว่างงาน
2.6 การจัดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี การพัฒนาทางด้านการ
จัดการเรียนรู้ตามความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.7 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ มี
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนใจค้นคว้าและหาคาตอบด้วย
ตนเอง ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
2.8 มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน ด้วยระบบ student care ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต
ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
2.9 สถานศึกษามีก ารนิ เ ทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลที่มี ความเหมาะสม อย่างเป็น ระบบ
ต่อเนื่องในทุกปี
2.10 สถานศึกษา ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา ตรวจสอบ การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. จุดเด่น
โรงเรียนวัดอินทารามมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ควบคุม กากับ ติดตาม ใน
การดาเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตามความสามารถ
และตามมาตรฐานตาแหน่ง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมตามบริบทเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
4. จุดควรพัฒนำ
4.1 ขาดการสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปแบบชัดเจน และเป็นปัจจุบัน
4.2 ปรับรูปแบบการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์

5. นวัตกรรม/กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โรงเรียนมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน แผนการศึกษาที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โดยมีการประชุมติดตามการดาเนินงานในทุก ๆ ส่วน เพื่อให้ทราบปัญหาและหา
ทางแก้ไขปัญหา นาข้อมูลมาพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
หาทางพัฒนางานต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้น ยังมีการดาเนินโครงการในการส่งเสริมครูให้มีความเป็น
มืออาชีพ และนาความรู้ที่ได้จากการอบรมของครูมาเผยแพร่ในสถานศึกษา และจัดสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน
6. แหล่งข้อมูล หลักฐำน
ประเด็นพิจำรณำ 1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
1) แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ
2) รายงานผลการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา/
แผลกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
ประเด็นพิจำรณำ 2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ
1) รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
2) รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นพิจำรณำ 3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย
1) รายงานผลการพัฒนางานวิชาการ
2) รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ประเด็นพิจำรณำ 4 พัฒนำครู และบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
1) รายงานผลการอบรมต่าง ๆ ของครู
2) รายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา
ประเด็นพิจำรณำ 5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
1) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2) รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่
ประเด็นพิจำรณำ 6 จัดเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
1) รายงานผลการจัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. แผนกำรพัฒนำ/แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรในปีกำรศึกษำต่อไป
7.1 พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
7.2 นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่มากขึ้น
7.3 ปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบัน

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภำพ: ยอดเยี่ยม
1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนวัดอินทาราม มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา นาสู่การจัดทาโครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การใช้กระบวนการ Active Learning และการบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการจัดทาแผนการเรียนรู้ในรูปแบบ Vark Style เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย รวมทั้งการจัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
Hybrid ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site Online และ On Hand ซึ่งเป็นไปตามบริบทของผู้เรียน
มีการใช้เทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสร้างเสริมโอกาส
ในการเรี ย นรู้แ ก่ผู้ เ รี ย น มี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นเชิ ง บวกเพื่อ สร้ า งปฏิสั ม พั นธ์ ที่ ดี ค รู รู จั ก ผู้ เ รีย นเป็น
รายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้ เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูและนาผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ทั้งในรูปแบบ
การนิเทศภายในและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการสืบค้นหาความรู้
ที่ผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจและมีความหลากหลาย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการจัดกิจกรรม
การสอนที่ ช่ ว ยพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการอ่ า น ฟั ง ดู พู ด เขี ย น สามารถอ่ า นได้ อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว
จับประเด็นจากสิ่งที่อ่ านและฟังได้อย่ างถูก ต้องครบถ้วน สัง เกตสิ่ง ต่าง ๆ รอบตัวแล้วสรุปเป็นความรู้ ไ ด้
สามารถกาหนดประเด็นในการพูดคุยและตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ และเขียนถ่ายทอดความรู้
ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อื่นได้ อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ และวิธีการเรียนรู้ระหว่างกัน แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เรียนรู้ สืบค้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่การเรียนในรูปแบบออนไลน์และการเปิดกว้างทางการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองได้ ต ามความสนใจ รวมทั้ ง การน าเสนอผลงานเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องตนเองผ่ า น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนเพื่อการนาความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง ประกอบอาชีพ หรือ
การเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม มุ่งพัฒนาทักษะในการทางาน มุ่งให้ผู้เรียนรักการทางาน เรียนรู้วิธีการทางานเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถนาความรู้ไปใช้ในการวางแผน
ทางานได้อย่างเป็นระบบ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบทบทวนการ
ทางานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดจนสาเร็จอย่าง
มีคุณภาพ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทางานเป็นหมู่

คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สนใจหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
แนวคิดในการนาความรู้ไปสร้างชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ตามความสนใจ ซึ่งสามารถนาไปสู่การทางานอดิเรก
หรือประกอบอาชีพอิสระในอนาคตของผู้เรียนได้
2. ผลกำรดำเนินงำน
2.1 จัดการเรียนรูผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
จัดกิจกรรมการเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริงในรูปแบบ Vark
Style ผู้ เรียนได้ รับการฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และ
สามารถนาไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid ที่จัดการเรียนการสอน
ในรู ป แบบ On Site Online และ On Hand ซึ่ ง เป็ น ไปตามบริ บ ทและความพร้ อ มของผู้ เ รี ย น เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้
อย่างเท่าทันและหลากหลาย มีการบูรณาการชิ้นงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการประยุกต์องค์ความรู้สู่
ชีวิตจริง รวมทั้งมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา
ให้แก่นักเรียน
2.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู ที่เอื้อต่อการเรียนรู โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งปีการศึกษา
ที่ผ่านมามีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid จึงมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและ
จัดการเรียนรู้ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาครูด้านการพัฒนา
และเลือกใช้สื่อในการจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบ Online เช่น การจัดการอบรมการใช้ Liveworksheets การ
ส่งเสริมให้ครูเผยแพร่สื่อหรือนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้มีการนาภูมิ
ปัญ ญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู โดยสร้ างโอกาสให้ ผู้เรียนได้ แ สวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่ อ ที่
หลากหลาย
2.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย สร้าง
บรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียน นอกห้องเรียน และการสอนในรูปแบบออนไลน์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็ก
รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรูสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
รวมทั้ง การกากับ ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียนที่มี ปัญ หาในการเรี ยนให้ สามารถเข้ าถึง การเรียนได้ อ ย่ า ง
หลากหลายและสอดคล้องตามบริบทของผู้เรียน สะท้อนผ่านการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครู การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
2.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผล
ให้หลากหลายและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ การมอบหมายชิ้นงานภาระงานที่เป็นการบูรณาการระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หรือรายวิชา เพื่อให้เกิดการประยุกต์ความรู้สู่ชีวิตจริง และลดภาระงานที่ซ้าซ้อนของผู้เรียน

มีการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทาสารสนเทศด้านผลการเรียนของผู้เรียน และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู รวมทั้งการนาปัญหาจากการจัดการเรียนรู้หรือปัญหาของผู้เรียนไปสู่การวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อแก้ไขหรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ผ่านการ
ประเมินการใช้หลักสูตร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ์ ผ่านกระบวนการ
นิเทศการสอน แบ่งเป็นการนิเทศครูที่มีป ระสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี การนิเทศแบบจับคู่ การนิเทศโดยหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้บริหาร และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
3. จุดเด่น
โรงเรียนได้จัดให้มีการจัดการเรียนรูผา่ นกระบวนการคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีแผนการจัดการเรียนรู ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้ผ่านรูปแบบ Vark
Style การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid เพื่อเอื้อต่อบริบทของผู้เรียนและสถานการณ์ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิง บวก การช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลผ่านระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียน ผ่านการบูรณาการชิ้นงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
รายวิชา การปรับการวัดและประเมินให้สอดคล้องตามสถานการณ์และความพร้อมของผู้เรียน มีการนาผลการ
วัดและประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรูและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
4. จุดควรพัฒนำ
4.1 ควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มครู ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนส าหรั บ สถานการณ์ โ ลกที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
4.2 ควรมีการกากับติดตามร่องรอยหลักฐานในบางประเด็นพิจารณาที่ยังไม่ถึงร้อยละ 100
4.3 ควรมีการส่งเสริมครู เช่น การจัดการอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
5. นวัตกรรม / กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีแผนการจัดการเรียนรู ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้ ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

6. แหล่งข้อมูล หลักฐำน
ประเด็นพิจำรณำ 1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิ ดและปฏิบั ติ จริ ง และสำมำรถนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในชีวิตได้
1) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง
2) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ Vark Style
3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจำรณำ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
1) รายงานผลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2) รายงานผลการจัดกิจกรรมห้องสมุด
ประเด็นพิจำรณำ 3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
1) รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Online
2) รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
1) ผลการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
2) ผลการนาข้อมูลของผู้เรียนมาพัฒนา
ประเด็นพิจำรณำ 5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้
1) รายงานผลการจัดกิจกรรม PLC ของสถานศึกษา
2) รายงานผลงานวิจัยในชั้นเรียน
7. แผนกำรพัฒนำ / แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในปี
กำรศึกษำต่อไป
แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ จั ดให้มีแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้มากขึ้น มีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลายและทั่วถึง พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและตองการความช่วยเหลือพิเศษ เพิ่มการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การต้านทุจริต หรือสิ่งที่เป็นโครงการเด่น ๆ ของโรงเรียน เพิ่มการบันทึกการเข้าใช้
ห้องศูนย์การเรียนรู้ทุกห้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ ผู้สอนควรจัดทา
ทะเบี ย นคุ ม การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา โดยเน้ น กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการคิ ดที่
หลากหลาย และนาผลการนิเทศการสอนไปปรับปรุงในการเตรียมการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
จากผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่ง ผลให้สถานศึกษาจัด การพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้ าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดั บยอด
เยี่ยม เพราะมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดเน้นและ
เป้าหมายของสถานศึกษาและสภาพของชุม ชน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน และมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่กาหนดอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมิน ใน
มาตรฐานที่ 1 ในด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินตามแผนแบบมี
ส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลดาเนินการ และปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั ญ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Vark Style ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และมี ก ารวั ด และประเมิ น ผลอย่ า งหลากหลาย ใช้ สื่ อ การเรี ย นรู้ และแก้ ปั ญ หาผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล
สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพและประสิทธิผล
โดยมีการให้ความสาคัญกับทุกฝ่าย

สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2564

มำตรฐำนที่
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำน
คุณภำพผู้เรียน

ชื่อมำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1 ) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
กระบวนกำรบริหำรและ ชัดเจน
กำรจัดกำร
2) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
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มำตรฐำนที่
มำตรฐำนที่ 3
กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ

ชื่อมำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ ี่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สรุปผลในภำพรวม
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ส่วนที่ 4 สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรช่วยเหลือ
1. สรุปผลในภำพรวม
จากการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดอินทาราม ในรอบปีการศึกษา
ที่ผ่านมา สามารถจาแนกผลการดาเนินงานในภาพรวม ดังต่อไปนี้
1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ และ
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเพิ่ม ขึ้ น มี ค วามสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ซึ่งเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งเห็นได้
จากการร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ผู้ เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกาลังกายสม่าเสมอ ตระหนัก
รู้คุณค่าและความสาคัญของสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รู้จักการประหยัดอด
ออม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ครูและบุคคลรอบข้าง มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบัน
และการศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการเป็น
ผู้นา มีความคิดสร้างสรรค์ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด
ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมีความกล้าแสดงออกทั้ง ในด้านศิลปะและด้านวิช าการ
อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะใน
วิชาชีพ เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอน
อย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มี
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน มี
การนิเทศติดตามอย่างสม่าเสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สัง เคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่ห ลากหลาย ซึ่ง สอดคล้องกั บสภาพจริ ง และ
พัฒนาการของผู้เรียน มีการทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนและพัฒนาการเรียนรู้ และนาผลไปใช้พัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริมความเป็นไทย พัฒนาค่านิยมคนไทย 12 ประการ และพัฒนาทักษะที่จาเป็น ในศตวรรษที่ 21
ให้เกิดแก่ผู้เรียน
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างหลากหลาย เช่น สถานที่ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของสมเด็จ พระ
เจ้าตากสินมหาราช เจ้าพระยาพิชัย ศาสนสถานทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป และยังมีอาชีพ
ค้าขาย มีหน่วยงานราชการอยู่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตธนบุรี สานักงานสาธารณสุข
ธนาคาร สถานีรถไฟ สถานีตารวจ เป็นต้น นักเรียนจึงได้เห็นลักษณะการประกอบอาชีพหลากหลายรูปแบบ

เพราะโรงเรียนจัดให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึง ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ แบบทูเวย์ คือนานักเรียน
ออกไปยังสถานที่จริงพบภูมิปัญญาท้องถิ่น และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมายังโรงเรียน เพื่อพบนักเรียน
3. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติง าน
โครงการประจาปีที่ชัดเจนมีความสอดคล้องกัน ทันสมัยรับสถานการณ์ใหม่ที่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และการเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล และเป็นโครงการที่พัฒนาได้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง
เกิ ด ผลโดยตรงสู่ ผู้ เ รี ย น ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ภ าวะผู้ น า ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และมี
ความสามารถจึงทาให้เกิดการจัดการด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้าง
การบริหารงาน รวมถึงกาหนดผู้รับผิดชอบงานหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ สอดรั บกั บมาตรฐานที่ส ถานศึกษาก าหนด และดาเนินการตามแผน มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจาปี นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี ให้หน่วยงานต้นสัง กัดและสาธารณชนได้รับทราบ ส่ง เสริมให้ครูท า
ผลงานทางวิชาการ จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่ อการ
ดาเนินงาน โรงเรียนมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นานักเรียนเข้าสู่การเป็น
โรงเรี ย นมาตรฐานสากล และเข้ า สู่ ศ ตวรรษที่ 21 เตรี ย มความพร้อ มให้ นักเรี ยนโดยครูใ ช้ สื่ อ การสอนที่
หลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่ง เสริมกระบวนการคิด โดยใช้กระบวนการ Active
Learning ทาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีโครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0, ร, มส ลดลง
4. ด้ำนพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ สถานศึกษา ชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในลักษณะบ้าน
วัด โรงเรียน โดยเฉพาะองค์กรศาสนาให้ความอุปถัมภ์โรงเรียนเป็นอย่างดี ทั้งความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา มอบทุนทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน อนุญาตและให้
ความร่วมมือใช้วัดเป็นแหล่ งเรียนรู้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูอาวุโส ศิษย์เก่า
ช่วยออกแบบการพัฒนาให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน ให้ความช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์การศึกษา
ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน เป็นต้น โรงเรียนวัดอินทารามมีศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุตร
หลานของคนในชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงเรียนได้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย
เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอ มีความพร้อมในด้านทรัพยากร อีกทั้งได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ด้ ำ นเอกลั ก ษณ์ข องสถำนศึ ก ษำ โรงเรี ย นวัด อิ นทารามได้ก าหนดเอกลั ก ษณ์ ข องโรงเรียนว่า
“รักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้าสู่สากล” โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เช่น

กิ จ กรรมตั ก บาตรวิ ถี พุท ธ การประกอบพิ ธีก รรมในวันส าคั ญ ทางศาสนา และจั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวข้ องกับ
ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างความคุ้นเคยและสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวัน
นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อันได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. แนวทำงกำรพัฒนำในปีต่อไป
ด้ำนบุคลำกร
1. พัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และกระบวนการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning
2. ส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดการเรียนการสอนเน้นการทาโครงงาน และนวัตกรรมทุกรายวิชา
4. ส่งเสริมการร่วมกลุ่มกันทางวิชาชีพ (PLC) ที่หลากหลาย
ด้ำนผู้เรียน
1. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ส่งเสริมสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ด้ำนบริหำรจัดกำร
1. บริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรสูม่ าตรฐานสากล และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่มากขึ้น
3. ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ
1. การจัดอัตรากาลังในสาขาที่ขาดแคลน
2. การสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การอบรมและส่งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

ภำคผนวก
- ประกาศโรงเรียนวัดอินทาราม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลสาคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของ
สถานศึกษา
- ภาพกิจกรรมสาคัญ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ประกำศโรงเรียนวัดอินทำรำม
เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
……………………………………………………
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้ง ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑
แล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดอินทารามเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ที่
สาคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา
๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนวัดอินทารามจึงได้
ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
โรงเรียนวัดอินทารามจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นทิศทาง เป้าหมาย
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
และติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเด็จ เจริญผล)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม

(นายอานวย พลชัย)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดอินทำรำม

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๓) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

หลักฐำน ร่องรอย ข้อมูลสำคัญ เอกสำรอ้ำงอิงที่แสดงเกียรติยศ
และผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ
โรงเรียนวัดอินทำรำม ได้รับรำงวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

โรงเรียนวัดอินทำรำม ได้รับรำงวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว ปีกำรศึกษำ 2564

โรงเรียนวัดอินทำรำม ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กำรประกวดแข่งขัยโครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยำวชนไทย ทำดี ถวำยในหลวง”

โรงเรียนวัดอินทำรำม ได้รับรำงวัลชนะเลิศทีมชำยล้วน
กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญรัตนตรัย ระดับส่วนกลำงกรุงเทพมหำนคร
จัดโดย กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม

โรงเรียนวัดอินทำรำม ได้รับรำงวัลชมเชยทีมหญิงล้วน
กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญรัตนตรัย ระดับส่วนกลำงกรุงเทพมหำนคร
จัดโดย กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม

ภำพกิจกรรมสำคัญ ปีกำรศึกษำ 2564
เดือนมีนำคม 2564

เดือนมกรำคม 2565

เดือนกุมภำพันธ์ 2565

คำสั่งโรงเรียนวัดอินทำรำม
ที่ ๘๓/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
และจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
*******************
อาศั ย อ านาจตามความในพระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้ ก าหนดการจั ด ระบบ โครงสร้ า งและกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจั ดระบบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา และมาตรา ๔๘ ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบประกั นคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่ อ สาธารณชน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒนาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ กษา และเพื่ อ รองรับ การประกั นคุ ณ ภาพ
ภายนอก โรงเรียนวัดอินทารามจึงได้ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและ
บริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดอินทารามเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามมาตรฐาน ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไ ขเพิ่มเติม จึง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้

นายสมเด็จ
นายเจตเจริญ
นางสุกัญญา

เจริญผล
มาสีสุก
ชาระ

นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร

คณะกรรมกำรอำนวยกำร
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม
ประธาน
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
ครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อานวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
และกลุ่มบริหารงบประมาณ
/หน้าที่…

หน้ำที่ ๑. เป็นที่ปรึกษา และอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดาเนินการฝ่ายต่าง ๆ
๒. กากับและติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
นายสมเด็จ
เจริญผล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม
ประธาน
นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองประธาน
และกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายเจตเจริญ มาสีสุก
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธาน
นางสุกัญญา
ชาระ
ครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าที่
รองประธาน
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
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
นายอาพร
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. วางแผนการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรั บการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในทุกมาตรฐาน
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาเอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง
๔. ร่วมให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
/คณะกรรมการติดตาม…

คณะกรรมกำรติดตำม ทบทวนกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ ๑
นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร
รองผู้อานวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ ประธาน
และกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายพล
พิมพ์โพธิ์
ครู คศ.๒
กรรมการ
นางดาวใจ
แก้วอัคฮาด
ครู คศ.๒
กรรมการ
นายรณฤทธิ์
พิมพ์บึง
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๒
นางสุกัญญา
ชาระ
ครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าที่
ประธาน
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาววันเพ็ญ พึ่งวารี
ครู คศ.๒
กรรมการ
นางสาวรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง
ครู คศ.๑
กรรมการ
นางสาววีรวรรณ ภาวนาวิวัฒน์
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๓
นายเจตเจริญ มาสีสุก
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธาน
นางสาวอรวรรณ จุลม่วง
ครู คศ.๓
กรรมการ
นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน
ครู คศ.๒
กรรมการ
นางสาวผกานันท์ อรัญโชติ
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ติดตามทบทวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๒. จัดทาแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้
เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา
๓. จัดทารายงานผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่ มงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา

/คณะกรรมการ ดูแล กากับ มาตรฐาน…

คณะกรรมกำร ดูแล กำกับ มำตรฐำน
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดคำนวณ
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ใน แต่ละระดับชั้น
นายสุรศักดิ์
แสงเงิน
ครู คศ.๒
ประธาน
นางสาวพัชราภรณ์ สมขาว
ครู คศ.๑
กรรมการ
นางสาวรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
นายจรณินทร์ จิตราภิรมย์
ครู คศ.๑
ประธาน
นายทวี
ฉันทนาภิธาน
ครู คศ.๒
กรรมการ
นางสาววันวิสาข์ เสาว์สิงห์
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
นายสุภกิตติ์
ธนรุ่งสุขใจ
ครู คศ.๒
ประธาน
นายวรพงษ์
สวัสดิแพทย์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นางสาวลลิตา นิธิสุภา
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสัง คม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ 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 เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทางาน
หรืองานอาชีพ
นางกาญจนา
ทองหยัด
ครู คศ.๒
ประธาน
นางสุกัญญา
ชาระ
ครู คศ.๒
กรรมการ
นางสาวทิวา
ละอองดี
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
นายคนึง
เดชแสงศรี
ครู คศ.๒
ประธาน
นางไพริน
นิลกลาง
ครู คศ.๒
กรรมการ
นายพลวัฒน์
พงษ์สาราญ
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๒) มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุ ณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
นางสาววันเพ็ญ พึ่งวารี
ครู คศ.๒
ประธาน
นายศิรชัช
ภัทรเจริญพงศ์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นางจันทราวรรณ พรานเสรี
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ

/๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง …

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี
นายอาพร
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
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
นายศราวุธ
คาสวาสดิ์
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. กาหนดกรอบและประเด็นในการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
๒. แนะนา ออกแบบ สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อดาเนินการทบทวนคุณภาพภายใน ให้
ครูที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานทราบ และเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง
๓. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ที่
รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานในการนิ เ ทศ ติ ด ตาม และตรวจสอบของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
๕. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แล้วนาส่งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ย น เพื่ อ จั ด ท า SAR โรงเรี ย น แล้ ว ส่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ต่อไป
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๑) มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
สถานศึ ก ษาก าหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
นางสาวผกานันท์ อรัญโชติ
ครู คศ.๑
ประธาน
นางสาวสุปราณี สูติพันธ์วิหาร
ครู คศ.๑
กรรมการ
นางสาววนิดา ยอดนครจง
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
/๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ…

๒) มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
นางสาวจงกลณี
ภัทรกังวาน
ครู คศ.๒
ประธาน
นางสาวศุภิสรา
กุมาทะ
ครู คศ.๒
กรรมการ
นางสาวรัชนีกร
การภักดี
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๓) ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบครบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
นางสาวเสาวภา เขมะสมบูรณ์
ครู คศ.๒
ประธาน
นางสาวมลิวัลย์ นวนจาปา
ครู คศ.๑
กรรมการ
นางสาวนภาพร เจือมา
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๔) พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดให้มีชุมนุมการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
นางสาวอรวรรณ จุลม่วง
ครู คศ.๓
ประธาน
นางสาวภานุมาศ ชาติทองแดง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
๕) จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
นายณัฐพล
สร้อยมาตร
ครู คศ.๑
ประธาน
นายพันธ์วศิน เหลืองอร่าม
ครู คศ.๑
กรรมการ
นายวทัญญู
ฝั้นจะขา
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ

/๖) จัดระบบเทคโนโลยี…

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
นายพิสิทธิ์ศักดิ์ กิติราช
ครู คศ.๑
ประธาน
นางสาวประทานพร นิลศาสตร์
ครู คศ.๑
กรรมการ
นางสาวนาฏยา เกตุแก้ว
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. กาหนดกรอบและประเด็นในการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
๒. แนะนา ออกแบบ สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อดาเนินการทบทวนคุณภาพภายใน ให้
ครูที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน และเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง
๓. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ที่
รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานในการนิ เ ทศ ติ ด ตาม และตรวจสอบของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
๕. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แล้วนาส่งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ย น เพื่ อ จั ด ท า SAR ของโรงเรี ย น แล้ ว ส่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ต่อไป
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
นายพล
พิมพิ์โพธิ์
ครู คศ.๒
ประธาน
นางสาวยุวดี
สอนจิตร
ครู คศ.๑
กรรมการ
นางสาวภัทรมน วศินสังวร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวจิดาภา สงดา
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
นางสาวปภัชญา รัตนบุญยกร
ครู คศ.๑
ประธาน
นางสาวปุณรดา นิยะนุชย์
ครู คศ.๑
กรรมการ
นางสาวสญาพรรณ คาหอม
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
/๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียน…

๓) มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
นายอภิสิทธิ์
จบศรี
ครู คศ.๑
ประธาน
นางสาวธัญญารัตน์ อุบลวงศ์
ครู คศ.๑
กรรมการ
นางสาวสุภาวดี เพ็ชรเวช
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลั บแก่ผู้เรียนเพื่อ
นาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
นางดาวใจ
แก้วอัคฮาด
ครู คศ.๒
ประธาน
นางสาวสุกุลพร ตองอ่อน
ครู คศ.๑
กรรมการ
นางสาวสุภัสสร สมรูป
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
๕) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
นายรณฤทธิ์
พิมพ์บึง
ครู คศ.๒
ประธาน
นางสาวนงนุช จันทร์แฟง
ครู คศ.๓
กรรมการ
นางสาวอัญชลีลักษณ์ อินบารุง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นางสาวสุนิสา ส่องแสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. กาหนดกรอบและประเด็นในการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
๒. แนะนา ออกแบบ สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อดาเนินการทบทวนคุณภาพภายใน ให้
ครูที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานทราบ และเก็บข้อมูลได้ครบถูกต้อง
๓. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ที่
รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานในการนิเ ทศ ติ ด ตาม และตรวจสอบของส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
๕. เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แล้วนาส่งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน เพื่อจัดทา SAR ของโรงเรียน แล้วส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ต่อไป
คณะกรรมการรายงานการประเมิน…

คณะกรรมกำรรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
นางสาวจงกลณี
ภัทรกังวาน
ครู คศ.๒
ประธาน
นางสาวศุภิสรา
กุมาทะ
ครู คศ.๒
กรรมการ
นางสาวรัชนีกร
การภักดี
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แล้วส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด
และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ

สั่ง ณ วันที่

๒๙

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมเด็จ เจริญผล)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม

บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2564
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวัดอินทำรำม
ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ข ครั้ ง ที่ 2 พ.ศ. 2552 โดยได้ อ อก
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 หมวด 1 ข้อ 2 ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่อเนื่องนั้น เพื่อให้
การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552
กาหนด ทางการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้
ดาเนินการโรงเรียนจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน การประเมินคุณภาพตรวจสอบและประเมินการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในของสถานศึ ก ษาเสร็จ เรีย บร้ อยแล้ ว โดยจั ด ท าเป็ น รายงานการพั ฒนาคุณ ภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดอินทาราม ขอขอบคุณคณะทางานทุกท่านที่ได้จัดทา
รายงานเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วน และเห็นสมควรเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป

(นายอานวย พลชัย)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดอินทาราม

รำยชื่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
1. นายอานวย พลชัย
ตาแหน่ง
2. นายชวลิต รัตนศิลปกร ตาแหน่ง
3. นายทวีศักดิ์ จันทร์จิรวงศ์ ตาแหน่ง
4. ผศ.ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ ตาแหน่ง
5. ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ตาแหน่ง
6. ดร.ธีระพงศ์ บุศรากูล
ตาแหน่ง
7. นายนราธร สายเส็ง
ตาแหน่ง
8. นายสุเทพ เกิดกรรณ์
ตาแหน่ง
9. นางสาวฉัฐรส บัญชาชาญชัย ตาแหน่ง
10. นายไพโรจน์ วานิชดี
ตาแหน่ง
11. นายศรีศักดิ์ ธรรมะธารีย์ ตาแหน่ง
12. นางสาวดวงพร รุจิเลข
ตาแหน่ง
13. พระครูประทีปธรรมพิมล ตาแหน่ง
14. พระครูสุกิจวิหารการ
ตาแหน่ง
15. นายสมเด็จ เจริญผล
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการสถานศึกษา /ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ / ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ / ผู้แทนครู
กรรมการ / ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ / ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ / ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ / ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ / ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการและเลขานุการ / ผู้อานวยการโรงเรียน

