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ค าน า 
 
 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระยะท่ีมีสภาวการณ์ของ 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันก าหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย  การขับเคล่ือนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy 
– focus Organization)  จะก่อให้เกิดคุณค่า (Value Creation)  ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสายน้ าทิพย์ฉบับนี้   เป็นการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล   โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานและการ
บริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  ส่วนท่ี ๑ บริบทของโรงเรียน 
  ส่วนท่ี ๒ วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 

ส่วนท่ี ๓    การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการกิจกรรม 
ส่วนท่ี ๔   ก าหนดแผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 

  ส่วนท่ี ๕ แผนการควบคุมและก ากับติดตาม 
  ส่วนท่ี ๖  นวัตกรรมของโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
  ส่วนท่ี ๗  ความต้องการสนับสนุนของโรงเรียน 
  ส่วนท่ี 8  การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ 
  ส่วนท่ี 9  ความต้องการสนับสนุนของโรงเรียน 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสายน้ าทิพย์ ฉบับนี้
จะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้  
 
         คณะผู้จัดท า 
 
 



๓ 
 
 

 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 
          โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ต้ังอยู่เลขท่ี  ๒๙๓  ซอยสายน้ าทิพย์ สุขุมวิท ๒๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒๒๕๘ ๒๒๓๒ โทรสาร ๐ ๒๒๖๑ ๔๕๕๘  
E - mail : info@snt.ac.th  Website   http://www.snt.ac.th/  โรงเรียนสายน้ าทิพย์  สังกัดส านักงานเขต
พื้ น ท่ีการศึกษาประถม ศึกษากรุง เทพมหานครส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ   
 

1.1 ประวัติโรงเรียน 

           โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ได้ช่ือมาจากซอยสายน้ าทิพย์ ถนนสุขุมวิท ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยได้รับ
อนุมัติให้ซื้อท่ีดินจากมูลนิธิ มหามกุฎราชวิทยาลัย จ านวน ๕ ไร่ ๑๗ ตารางวา ราคาตารางวาละ ๗๓๒ บาท 
เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ และท าพิธีเปิดป้ายโรงเรียน เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๐๔ โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็น
ประธานกรรมการและนายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นผู้อ่านรายงาน นายเสน สุขเหมือน เป็น
ผู้แทนของประชาชนในท้องถิ่นและนางอุไร ศรีธวัช ณ อยุธยา เป็นครูใหญ่คนแรก  
การก่อสร้างอาคารเรียน 
          อาคาร ๑  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็นอาคาร ๓ ช้ันพื้นไม้  ๑๘  ห้องเรียน 
          อาคาร ๒  สร้างระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๔ – พ.ศ. ๒๕๐๙  จ านวน  ๑๒  ห้องเรียน  สร้างด้วยงบประมาณ   
                       ๘๑๙,๗๐๐.๐๐  บาท  เป็นอาคาร  ๓  ช้ัน 
          อาคาร ๓  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕  จ านวน  ๒๑  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท   
                        เป็นอาคาร   ๓ ช้ัน 
          อาคาร ๔  สร้างเช่ือมระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร ๒  จ านวน ๘ ห้องเรียน  เป็นอาคาร ๓  ช้ัน  
                       ช้ัน ล่าง เป็ นห้ อ ง โถง ใช้ เป็ นห้ อ งป ระ ชุม และ โรงอ าห าร  งบ ป ระม าณ ก่ อสร้ า ง    
                       ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 อาคาร ๕  สร้างขึ้นด้านหลังอาคาร ๒  เช่ือมติดต่อกับอาคาร ๓  ช้ันบนจัดเป็นห้องสมุด ช้ันล่าง 
                        จัดเป็นห้องเรียนพิเศษ  ได้แก่  ห้องดนตรีสากล  ห้องนาฏศิลป์  ห้อง กอท.  และห้อง  
                        พยาบาล  ช้ัน ๒  ให้เป็นห้องเรียน ๕  ห้องเรียน  งบประมาณก่อสร้าง  ๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐   
                        บาท  ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ในระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๓๗ – ๒๕๔๗  ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน ดังนี    
          ๑. สร้างลานอเนกประสงค์ด้านข้างอาคาร ๓ 
          ๒. ปรับปรุงบริเวณลุ่มเป็นพื้น ค.ส.ล. เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง ขยายทางเดินเช่ือมต่อระหว่างอาคาร  
              ๑ และอาคาร ๒  จัดสร้างสนามและบริเวณพักผ่อนของนักเรียนให้มากขึ้น 
          ๓. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นช้ันอนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
          ๔. ปรับปรุงโรงอาหาร 
          ๕. ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม และท่อระบายน้ า 
          ๖. ปรับปรุงท่ีด่ืมน้ า 
          ๗. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์(อาคาร๖)  และห้องวิทยาศาสตร์ 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื นฐานของสถานศึกษา 



๔ 
 
          ๘. ปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน 
          ๙. จัดให้มีเครื่องช่วยสอน  และโทรทัศน์วงจรปิด 
การพัฒนาอาคารสถานที่ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๘ 
          ๑. ปรับปรุงโรงอาหารเป็นห้องประชุม 
          ๒. สร้างอาคารเรือนไทย  ส าหรับประชุมของชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
          ๓. ปรับปรุงเปล่ียนกระเบื้องหลังคาอาคารเรียน  อาคาร ๑, ๒, ๓  และอาคาร ๔  ในพ.ศ. ๒๕๔๒   
              เป็นกระเบ้ืองซีแพคโมเนียสีเขียวไพรพฤกษ์  ด้วยเงินงบประมาณ  จ านวน  ๘๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท   
              ตามโครงการมาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
          ๔. ปรับปรุงพื้นระเบียงอาคาร ๒, ๓ และ ๑  โดยยกพื้นช้ันล่างให้สูงขึ้นป้องกันน้ าท่วม  และปรับพื้น 
              สนามเด็กเล่น 
          ๕. สร้างสวนหย่อม  ท่ีน้ าด่ืม  เสาธง  ป้ายนิเทศ   
          ๖. ปรับปรุงสนามเปตอง 
          ๗. สร้างสวนทิพย์ปฏิบัติธรรม 
          ๘. ปรับปรุงห้องน้ า  ห้องส้วมนักเรียน  และบ้านพักภารโรง 
          ๙. ปรับปรุงรั้วด้านหน้าโรงเรียนจากรั้วโปร่ง  เป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  ฉาบปูน  จ านวน  ๓๖  ช่อง   
              สูง  ๑๓๐  ซม.  และติดเหล็กโปร่งด้านบนรั้วเพื่อความสวยงามและปลอดภัย 
          ๑๐. กรมอนุรักษ์พลังงาน  เปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดเป็นแบบประหยัดพลังงาน 
          ๑๑. ตกแต่งภายในห้องผู้อ านวยการ  เรือนไทย  ห้องประชุมทิพย์และห้องธุรการ 
          ๑๒. จัดท าบ่อดักไขมัน  และอ่างบ าบัดน้ าเสียในโรงอาหาร 
          ๑๓. จัดท าโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 
การพัฒนาการศึกษาและอาคารสถานที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ 
          ๑. ติดต้ัง Internet ระบบ Lan  ทุกห้องเรียนโดยครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือ Note  Book  
              Computer  ใช้ศึกษาได้ทุกห้องเรียน 
          ๒. ติดต้ังระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จากโครงการมูลนิธิศึกษาทางไกลวังไกลกังวลหัวหิน   
              ติดต้ังระบบทุกห้องเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทุกช้ันและทุกห้องเรียน 
 ๓. ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาโดยซ่อมและจัดซื้อเพิ่มเติมให้อยู่ในสภาพใช้ 
               การได้ดี  และติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
 ๔. จัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนท้ัง ๓ ระดับ  คือ  ๑. ระดับห้องเรียน  ๒. ระดับสายช้ัน  
               และ ๓. ระดับโรงเรียน  โดยมีนายฮิมรอน  เชษฐวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายคน 
               แรก 
 ๕. เปล่ียนหลังคาเรือนทิพย์ปฏิบัติธรรมเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิดป้องกันความร้อนหรือรังสี 
              แสงอาทิตย์ได้ 
 ๖. จัดซื้ออุปกรณ์การออกก าลังกายในร่ม (Fitness)  ท่ีช้ันล่างอาคาร ๔ 
 ๗. ปรับปรุงบริเวณสวนหย่อมบริเวณหน้าเรือนไทย 
 ๘. โรงเรียนได้รับรองเป็นโรงเรียนในฝันต้นแบบ  โดยมีนายปิยบุตร  ชลวิจารณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรี 
               กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานประเมิน 
 ๙. โรงเรียนจัดงาน  ๔๕  ปีสายน้ าทิพย์  ได้เงินพัฒนาการศึกษา  ๖๓๒,๙๘๒.๐๐  บาท 
 ๑๐. ปรับปรุงระบบห้องน้ า ห้องส้วมทั้งหมด โดยเปล่ียนเป็นระบบชักโครกและปูพื้นและผนังห้องใหม่ 
 ๑๑. ติดต้ังระบบสุริยะจ าลอง และกลุ่มดาวจักราศีในห้องสมุด 



๕ 
 
 ๑๒. ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก โดยติดต้ังระบบเครื่องเสียงส าหรับห้องประชุมติดอุปกรณ์ประชุมท้ัง   
                 Projector  Visualize 
 ๑๓. ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์  โดยการติดต้ังจอ  LCD  Projector  ส าหรับน าเสนอผลงาน 
การพัฒนาอาคารสถานที่  ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๑. จัดให้มีห้องเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระ 
              ชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา 
 ๒. จัดให้มีห้องรักษ์ภาษาไทย 
 ๓. ปรับปรุงห้องพักครูเป็นห้องพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 ๔. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  ระดับอนุบาล 
 ๕. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  โดยจัดท าตู้ใส่หนังสือ  ช้ัน ป.๑ – ป.๓ 
 ๖. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  และบริเวณโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
การพัฒนาอาคารสถานที่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
 ๑. ปรับปรุงห้องดนตรีไทย  ห้องเรียนช้ันอนุบาล  ห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ๒. ทาสีรั้วโรงเรียน 
 ๓. ปรับปรุงห้องน้ าครู – นักเรียน 
 ๔. ปรับปรุงห้องประชุม 
 ๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ๖. ติดกล้องวงจรปิดท่ัวบริเวณโรงเรียน  
การพัฒนาอาคารสถานที่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 
 ๑. ทาสีอาคารเรียน คือ อาคาร ๑ อาคาร ๒ อาคาร ๓ และอาคาร ๔ งบประมาณ SP๒  
 ๒. สร้างหลังคาโดมคลุมลานกิจกรรม “๕๐  ปี  สายน้ าทิพย์” ระหว่างอาคาร๑ และอาคาร ๒  
              โดยมีคุณสมพงษ์ นรินทร์สุขสันต์ ศิษย์เก่ารุ่นท่ี ๕ เป็นประธานด าเนินการในราคา ๔ ล้าน ๕ แสน บาท 
 ๓. ย้ายหลวงพ่อสมานไปประดิษฐานหน้าเรือนไทย 
 ๔. ปรับปรุงท่อน้ าหลังอาคาร ๑ และรอบลานกิจกรรม 
การพัฒนาอาคารสถานที่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
  ๑. ขยายห้อง Resource Center โดยใช้เงินงบประมาณ ๘๘,๕๐๐ บาท 
  ๒. ปรับปรุงห้องสมุด 
  ๓. ท าห้องนาฏศิลป์ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
  ๔. ปรับปรุงห้อง Sound Lab จ านวน ๒ ห้อง 
  ๕. ท ารั้วคอนกรีต ซุ้มประตูพร้อมป้ายโรงเรียน ใช้งบประมาณ (แปรญัตติ) ๖๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. ปรับปรุงห้องน้ า – ห้องส้วมใต้บันได อาคาร ๔ ด้านทิศใต้ 
  ๗. จัดท าห้องประชุม 
  ๘. ปรับปรุงห้องส านักงาน 
   ๙. ปรับปรุงโรงครัวสายน้ าทิพย์ 
การพัฒนาอาคารสถานที่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
          ๑. ปรับปรุงรั้ว ประตู ปายช่ือโรงเรียน และปายประชาสัมพันธหนาโรงเรียน 
 ๒. ปรับปรุงหองประชุม “ผอ.อุไร” หอง Resource Center หองนาฎ ศิลป ในอาคาร  ๑  ส าหรับ 
               ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ หองปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) และหองสมุดใหไดมาตรฐาน 
 ๓. ปรับปรุงหองน้ าครูและนักเรียน 
          ๔. ปรับปรุงทอระบายน้ า 
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          ๕. ปรับปรุงเครื่องกรองน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 
          ๖. ปรับปรุงโรงครัวประกอบอาหาร 
          ๗. ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน 
          ๘. เพิ่มเติมศาลาไทยส าหรับนั่งพัก ๒ หลัง 
 การพัฒนาอาคารสถานที่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
          ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสายน้ าทิพย์ 
 ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 
 ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานจอดรถ 
          ๔. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วบริเวณหน้าประตูโรงเรียน 
          ๕. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 
          ๖. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ าประปา 
          ๗. ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องเรียน พัดลม และทาสี อาคาร 1 
          ๘. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร 2 
          ๙. ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต 12 จุด 
          ๑๐. ปรับปรุงซ่อมแซมสี อาคาร 1,2,3,4 
          ๑๑. ปรับปรุงซ่อมแซมสีหลังคา อาคาร 1 - อาคาร 5 
          ๑๒. ก่อสร้างห้องน้ าอนุบาล จ านวน 1 หลัง 
          ๑๓. ติดต้ัง Smart TV ทุกห้องเรียน จ านวน   เครื่อง 
          ๑๔ ปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าห้องน้ าอนุบาล 
          ๑๕. ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น อนุบาล 
          ๑๖. ติดต้ังกล้องวงจรปิด ทุกห้องเรียนและบริเวณรอบๆโรงเรียน 
การพัฒนาอาคารสถานที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
          ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๒. ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องสมุดอนุบาล 
 ๓. ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการประกันคุณภาพวัดผลและประเมินผล 
          ๔. ปรับปรุงห้องพยาบาล 
          ๕. ปรับปรุงพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน 
          ๖. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ๗. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณสถานศึกษา 
          ๘. ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ 
          ๙. ปรับปรุงต่อเติมหลังคาบริเวณท่ีจอดรถ 
          ๑๐. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าอนุบาล 
          ๑๑. ปรับปรุงหลังคา-ฝ้าเพดาน ห้องคอมพิวเตอร์ 
          ๑๒. ติดต้ังระบบ wifi รอบๆบริเวณโรงเรียน 
          ๑๓. ปรับปรุงรางน้ าห้องครัวและโรงอาหาร 
          ๑๔. ติดต้ังกระดานอัจฉริยะ ห้องเรียน MEP ช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี ๑-๖ 
  
  
 
 



๗ 
 

1.2  อักษรย่อของโรงเรียน 
                                            “ ส.ส.ท.” ย่อมาจาก “ สามัญสายน  าทิพย์ ” 

1.3  ปรัชญาของโรงเรียน 
                                           “ สุวิชาโน ภว โหติ : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ” 
 

          1.4  สีประจ าโรงเรียน 

“ ฟ้า ขาว ” 
สีฟ้า หมายถึง ความสุขุม รอบคอบ เยือกเย็น 

สีขาว หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ 
 

1.5  ตราประจ าโรงเรียน 
 

 
 

 

 

1.6 อัตลักษณ์ของนักเรียน 
                                           “ ไหว้สวย มารยาทดี มีน  าใจ”  

          1.7  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

                                           “สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ” 

 1.8 วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล  
ภูมิใจในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 
 1.9 พันธกิจ 

  ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 
                     ๒.  วิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                     ๓. บริการวิชาการแก่ชุมชน 
                     ๔.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1.10  เป้าหมาย 
           ๑.  ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในสังคมโลก 
           ๒.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
           ๓.  ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ 
           ๔.  ผู้ปกครองได้รับการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
           ๕.  ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย 
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1.11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

          ๑.  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 

 ๒.  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

           ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
                    ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
                    ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                    ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะทักษะการคิด 
                    ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

           ๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
    ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
                               ๓.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๓.๓ วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู ้
    ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน         
                            ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น าท่ีมีหัวใจประชาธิปไตย 

  ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
    ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
                               ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการ 
    ๔.๓ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

           ๕. ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 
             ๕.๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 
                               ๕.๒ ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ 

     1.12 รายชื่อผู้บริหารอดีตถึงปัจจุบันโรงเรียนสายน  าทิพย ์
                    
                   ๑. นางอุไร  ศรีธวัช ณ อยุธยา  ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๐๔ - พ.ศ. ๒๕๓๓ 
          ๒. นายเสริมศักด์ิ  ค าแย้ม            ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - พ.ศ. ๒๕๓๗ 
          ๓. นายชลิต  พุทธรักษา            ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๓๗ - พ.ศ. ๒๕๔๑ 
           ๔. นายประพันธ์  ผลัดรื่น            ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๔๑ - พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ๕. นายวิโรจน์  วรรณวงศ์สอน  ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
          ๖. นางสาวณัฏฐนันท์  ปั้นลายนาค           ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          ๗. นางณัฐิศา  พรหมเลิศ            ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๖ 
          ๘. นายสุเทพ เจริญสันดร             ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                   ๙. นางนิรมล  บัวเนียม           ด ารงต าแหน่งปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                   ๑๐. นางกมัยธร  สัจจา                          ด ารงต าแหน่งปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  –  ปัจจุบัน 
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2.  ข้อมูลครู บุคลากรและนักเรียน 
  2.1  ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ นางกมัยธร  สัจจา   โทรศัพท์  093 898 9145  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนสายน้ าทิพย์ ต้ังแต่วันท่ี                  
๒๐ พฤศจิกายน 25๖๒  จนถึงปัจจุบัน  เป็นจ านวนเวลา   ๙  เดือน 
        ๒) จ านวนบุคลากร ( ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ) 

ประเภทบุคลากร 
เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์สอน 
/ การท างาน ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
ครูข้ำรำชกำร 
ครูพนักงำนรำชกำร 
ครูอัตรำจ้ำงเขต 
ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียน 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
พี่เล้ียงอนุบำล 
ธุรกำรโรงเรียนงบเขต 
ธุรกำรโรงเรียน 

- 
- 
๘ 
๑ 
๒ 
- 
- 
๑ 
- 
- 
- 

๑ 
- 

๓๓ 
๔ 
๑ 

๑๒ 
- 
๗ 
๓ 
๑ 
๑ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๘ 
๓ 
- 
- 

- 
- 

๓๑ 
๔ 
๓ 

๑๒ 
- 
- 
- 
๑ 
๑ 

๑ 
- 

๑๐ 
๑ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

๖๐ 
- 

๕๐ 
๓๗ 
๓๕ 
๓๐ 
- 

๕๕ 
๓๐ 
๓๙ 
๓๕ 

๔๐ 
- 

๓๐ 
๑๒ 
๑๐ 
๓ 
- 

๓๑ 
๗ 

๑๐ 
๑๐ 

รวม ๑๒ ๖๔ ๑๒ ๕๒ ๑๒ ๕๐ ๒๒ 
 
 ครูสอนตรงตามวิชาเอก  ๕๘   คน  (๙๐.๖๓ %) 
 ครูสอนตรงตามถนัด        ๖   คน   (๙.๓๗ %) 
 
ครูประจ าการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนชั่วโมง
ท่ีรับการ
พัฒนา/ป ี

๑ นำงกมัยธร สัจจำ ๕๑ ๓๐ ผอ. 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ค.บ./
ค.ม. 

กำรศึกษำปฐมวัย/ 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ผุ้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 

ผู ้
อ ำนวยกำ
รโรงเรียน 

๒ นำงสำวณัฐกฤตำ ภูจอมนิล ๔๒ ๑๔ ครูช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย ป.๖ ๓๖ 

๓ นำงกรรณิกำ พุ่มไชย ๕๙ ๓๘ ครูช านาญการ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๔ 
๔ นำงอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย ๕๖ ๑๖ ครูช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย ป.๓ ๓๐ 
๕ นำงสำวทิพย์อำภำ เป็งวงศ์ ๓๗ ๘ ปี ครู คศ.๑ ค.บ./

บธ.ม. 
ภำษำไทย/บริหำรธุรกิจ ภำษำไทย ป.๓ ๓๖ 

๖ นำยอำชำคริสน์ ขำววงค์ ๒๘ ๓ ปี ครู คศ.๑ ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย ป.๒ ๕๔ 
๗ นายอนุชา วงศ์ใหญ่ ๒๙ ๓ ครู คศ.๑ ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย ป.๕,๖ ๒๔ 
๘ นำงสำวอัจชำวดี สมีแจ้ง ๓๐ ๑ ครูผูช้่วย ค.บ. กำรประถมศึกษำ ภำษำไทย ป.๖ ๒๔ 



๑๐ 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนชั่วโมง
ท่ีรับการ
พัฒนา/ป ี

๙ นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธ์ิ ๓๖ 
 

๗ 
 

ครู คศ.๑ ค.บ./ศ.
ม. 

คณิตศำสตร์/ 
เศรษฐศำสตร ์
พัฒนำมนุษย์ 

คณิตศำสตร ์ป.๕ 
 

๓๒ 
 

๑๐ นางสาวจุฑามาศ เผื่อแผ่ ๒๘ ๔ ครู คศ.๑ กศ.บ. คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร์ ป.๔,๖ ๖๐ 
๑๑ นางสาวอรทัย  ห่อทอง ๒๘ ๔ ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร์ ป.๖ ๖๖ 
๑๒ นายอลงกรณ์   รามโยธิน ๒๖ ๒ ครผููช้่วย ค.บ. คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร์ ป.๔ ๒๔ 
๑๓ นำงสำวประภำศิริ สุขเจริญ ๓๙ ๑๑ ปี ครูช ำนำญกำร ค.บ./ 

ศศ.ม. 
วิทยำศำสตร์ทั่วไป/ 
กำรบริหำรกำรศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ ป.๕ ๓๐ 

๑๔ นำงสำวศศิธร ค ำนึง ๓๖ ๕ ปี คร ูคศ.๑ วท.บ. ชีววิทยำประยุกต์ วิทยำศำสตร์ป.๔,๕ ๓๐ 
๑๕ นำงสำวสุมำรินทร์ สังข์ทอง ๓๐ ๓ ปี ครูผูช้่วย กศ.บ. วิทยำศำสตร์ทั่วไป วิทยำศำสตร์ ป.๔ ๓๐ 
๑๖ นำงสำวชมพูนุท ศิยะพงษ์ ๒๘  ๓ ปี ครู คศ.๑ กศ.บ. วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ป.๖ ๓๐ 
๑๗ นำงวำสนำ รินธนำเลิศ ๓๖ ๘ ปี ครูช ำนำญกำร ค.บ./ 

ศศ.ม. 
จิตวิทยำแนะแนว/บริหำร

กำรศึกษำ 
สังคมศึกษำ/ป.๒ ๒๔ 

๑๘ นำงสำวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ ๔๑ ๑๕ ปี ครูช ำนำญกำร ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำป.๔,๕ ๒๖ 
๑๙ นำงสำวณิชนันทน์ สุวรรณำภัย ๒๗ ๔ ปี คร ูคศ.๑ ค.บ. ประถมศึกษำ สังคมศึกษำ ป.๒ ๓๖ 
๒๐ นำยณัฐดนัย ค ำวงค์ ๒๖ ๒ ปี ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ ป.๖ ๑๓๕ 
๒๑ นำยชำติวุฒิ ประสพศักด์ิ ๔๐ ๓ ปี ครู คศ.๑ ค.บ. พลศึกษำ พลศึกษำ ป.๕ ๗๒ 
๒๒ นำยบุญเจิด ส ำแดงเดช ๔๘ ๗ ปี คร ูคศ.๑ กศ.บ./ 

ศศ.ม. 
พลศึกษำ/ 

กำรบริหำรกำรศึกษำ 
พลศึกษำ ป.๓ ๓๐ 

๒๓ นำงสำวฤดีมำศ งำมสง่ำ ๒๘ ๓ ปี ครู คศ.๑ ศษ.บ. สุขศึกษำ สุขศึกษำ ป.๓,๕,๖ ๓๓ 
๒๔ นำงสำวกรัญญำ พรพิริยล้ ำเลิศ ๓๘ ๕ ปี ครู คศ.๑ ศศ.บ. ดนตรีไทย ดนตรีไทยป.๑,๕,๖ ๔๘ 

 
ครูประจ าการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนชั่วโมง 
ท่ีรับการ
พัฒนา/ป ี

๒๕ นำงสำวพิชญดำ ไชยดี ๓๐ ๕ ปี คร ูคศ.๑ ศษ.บ. ศิลปศึกษำ ศิลปะ ป.๑ ๔๒ 
๒๖ นำงสำวสุธีรำ แดนโพธ์ิ ๓๐ ๔  คร ูคศ.๑ ศศ.บ. ศิลปศึกษำ ศิลปะ ป.๔ ๒๔ 
๒๗ นำงสำวพรกนก ติวสร้อย ๓๑ ๕ ปี คร ูคศ.๑ คอ.บ. วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ป.๕,๖ ๒๗ 

๒๘ นำยสุทธิพงศ์ นำคทรัพย์ ๓๕ ๕ ปี 
 

คร ูคศ.๑ บ.ธ.บ/ 
ค.ม. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
หลักสูตรและกำรสอน 

คอมพิวเตอร์ป.๑,๔ ๓๖ 

๒๙ นำงสำวพงษ์นภำ คงตรีแก้ว ๕๗ ๓๔ ปี คร ู
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.บ./
ศศ.ม. 

กำรประถมศึกษำ/ 
กำรบริหำรกำรศึกษำ 

กอท.ป.๔,๕,๖ ๓๖ 

๓๐ นำงสำวรักชนก เรืองลำภ ๓๑ ๕ ปี คร ูคศ.๑ ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ป.๔ ๒๔ 
๓๑ นำงพร อนันต์ชื่นสุข ๕๘ ๓๔ ปี คร ู

ช ำนำญกำรพิเศษ 
ค.บ./
ศศ.ม. 

ภำษำอังกฤษ/ 
กำรบริหำรกำรศึกษำ 

ภำษำอังกฤษ ป.๓ ๔๒ 

๓๒ นำยสุทิน เจริญพร ๔๖ ๔ ปี  ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ป.๖ ๒๔ 
๓๓ นำงสำวพลอยนภัส สมเกตุ ๔๑ ๔ ปี ครู คศ.๑ ค.บ. ประถมศึกษำ ภำษำอังกฤษ ป.๓ ๒๔ 
๓๔ นำงสำวอริยำภรณ์ แจ้งโห ้ ๒๗ ๔ ปี ครู คศ.๑ ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ป.๕ ๓๖ 
๓๕ นำงสำวปรำณี กองพลัย ๓๓ ๓ ปี ครูผูช้่วย ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ป.๓ ๓๐ 



๑๑ 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนชั่วโมง 
ท่ีรับการ
พัฒนา/ป ี

๓๖ นำยชัยกฤต  เจริญพันธ์ ๓๐ ๖ เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ ป.๑ ๔๒ 
๓๗ นำงสำวกมลษร สมประสิทธ์ิ ๓๔ ๖ เดือน ครูผูช้่วย ศศ.บ. ภำษำจีน  ภำษำจีน ๑,๒,๓ ๒๔ 
๓๘ นำงสำวนุชนำรถ มีสุข ๓๔ ๕ ปี ครูคศ.๑ ศศ.บ. บรรณำรักษ ์ บรรณำรักษ ์ ๓๙ 
๓๙ นำงชุติมำ โคตรสำขำ ๕๗ ๑๑ ปี ครูช ำนำญกำร ค.บ. กำรศึกษำปฐมวัย อนุบำล ๒ ๒๔ 
๔๐ นำงทัศนีย์ น้อยนงเยำว์ ๕๓ ๘ ปี ครูคศ.๑ ศษ.บ. กำรศึกษำปฐมวัย อนุบำล ๓ ๔๘ 
๔๑ นำงสำวชลิดำ ฟักหว่ำง ๓๖ ๔ ปี ครู คศ.๑ ค.บ. ปฐมวัย อนุบำล ๒ ๕๔ 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด - คน คิดเป็นร้อยละ - 
ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง 

          จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด - คน คิดเป็นร้อยละ – 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

 
จ้างด้วยเงิน 

 
๑ นำงสำวเหมสุดำ งำมเปี่ยม ๒๙ ๔ ป ี ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย ป.๑ งบประมำณโรงเรียน 
๒ นำงสำวยุวดี ห้อยตระกูล ๒๙ ๑ ปี ๖  เดือน ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย ป.๔ งบประมำณโรงเรียน 
๓ นำงสำวอัญชลี วงศ์ทอง  ๒๙ ๑ ปี ๖  เดือน ศษ.บ. กำรประถมศึกษำ ภำษำไทย ป.๔ งบประมำณโรงเรียน 
๔ นำงสำวชลธิรศน์ ทำหนองบัว ๒๖ ๑ ปี ๖  เดือน ค.บ. วิทยำศำสตร์ทั่วไป วิทยำศำสตร์ ป.๑ งบประมำณโรงเรียน 
๕ นำงสำวเบญจพรรณ อ ำพำส ๒๘ ๑ ปี ๗  เดือน ค.บ. กำรประถมศึกษำ  สังคมศึกษำ ป.๑ งบประมำณโรงเรียน 
๖ นำงสำวสุพรรษำ บำงท่ำไม ้ ๓๕ ๒ ปี ๖ เดือน ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ ป.๓ งบประมำณเขตฯ 
๗ นำงสำวจุฑำมำศ บุญมำ ๒๕ ๒ เดือน ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ งบประมำณโรงเรียน 
๘ นางสาวกุลธิดา อนุโชติ ๒๙ ๒ เดือน ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ งบประมำณโรงเรียน 
๙ นำยวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน ๓๖ ๘ ปี ๗ เดือน ค.บ. พลศึกษำ พลศึกษำ ป.๒ งบประมำณเขตฯ 

๑๐ นำยสมภพ วิเชียรศรี ๓๘ ๙ ปี ๕ เดือน  ค.บ. พลศึกษำ พลศึกษำ ป.๑ งบประมำณเขตฯ 
๑๑ นำยสุรวุฒิ พงศ์ทองเมือง ๔๓ ๕ ปี ๓ เดือน  ค.บ. พลศึกษำ พลศึกษำ ป.๖ งบประมำณเขตฯ 
๑๒ นำงสำวธัญศภรณ์ ถำปนะกุล ๒๕ ๑ ปี ๑๑ เดือน ศศ.บ. นำฏศิลป์ไทยศึกษำ นำฏศิลป์ ป.๒-๔ งบประมำณโรงเรียน 
๑๓ นำงสำวศิริกัญญำ วิลำมำศ ๓๗ ๙ ปี ๗ เดือน วท.บ. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ป.๓ งบประมำณเขตฯ 
๑๔ นำงสำวทัศนีย์ โททอง ๓๔ ๑ ปี วท.บ. วิทยำกำร

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ป.๒ งบประมำณเขตฯ 

๑๕ นำงสำวนภัสนันท์ คงฤทธ์ิ ๓๐ ๕ ปี ๘ เดือน ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ กำรงำนอำชีพ ป.๒ งบประมำณโรงเรียน 
๑๖ นำงสำวปัทมำ ปะวะโข ๒๙ ๔ ปี ๒ เดือน ค.บ. คอมพิวเตอร์ กำรงำนอำชีพ ป.๒ งบประมำณโรงเรียน 
๑๗ นำงสำวสุภำวดี จุดโต ๒๘ ๓ ปี ๓ เดือน   ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษป.๒ งบประมำณโรงเรียน 
๑๘ นางสาวศศิธร ขวัญอ่อน ๒๕ ๑๐ เดือน ศศ.บ. ภำษำจีน ภำษำจีน ป.๔-๖ งบประมำณโรงเรียน 
๑๙ นำงสุกัญญำ ทองจับหลัก ๓๕ ๗ ปี ๙ เดือน ค.บ./

ศศ.ม. 
ปฐมวัย/ 

บริหำรกำรศึกษำ 
อนุบำล ๑/๑ งบประมำณเขตฯ 

๒๐ นำงยุพิน เกตุพูล ๔๗ ๗ ปี ๒ เดือน ค.บ. ปฐมวัย อนุบำล ๓/๓ งบประมำณเขตฯ 
๒๑ นำงสำวนริศรำ อนุรัตน์ ๓๑ ๔ ปี ๘ เดือน ศษ.บ. ปฐมวัย อนุบำล ๒/๓ งบประมำณโรงเรียน 
๒๒ นำงสำวอำรมย์ ทองพันชั่ง ๓๙ ๑ ปี ๑๑ เดือน ศษ.บ. กำรปฐมวัยศึกษำ อนุบำล ๑/๓ งบประมำณโรงเรียน 
๒๓ นำงสำวทักษอร ไสยสมบัติ ๓๖ ๓ ปี ๕ เดือน ศศ.บ. นิเทศศำสตร ์ เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี งบประมำณโรงเรียน 
๒๔ นำงสำวดวงดำว สิงห์ซอม ๔๐ ๑๐ปี ๑๑ เดือน บธ.บ. กำรตลำด ธุรกำรโรงเรียน งบประมำณเขตฯ 



๑๒ 
 

2.2  ข้อมูลนักเรียน 

 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน  ( ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ) ดังนี ้ 
              ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ   -  คน 
              ๒) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ชั นเรียน จ านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๓ ขวบ ๑ ๘ ๑๐ ๑๘ 
อนุบาลปีท่ี ๒ ๓ ๒๒ ๒๐ ๔๒ 
อนุบาลปีท่ี ๓ ๓ ๓๐ ๒๘ ๕๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๖ ๕๓ ๗๐ ๑๒๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๖ ๖๐ ๗๐ ๑๓๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๖ ๕๖ ๗๕ ๑๓๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๖ ๖๙ ๗๗ ๑๔๖ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๖ ๗๘ ๗๓ ๑๕๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๕ ๖๓ ๑๐๗ ๑๗๐ 

รวม ๔๒ ๔๓๙ ๕๓๐ ๙๖๙ 
 
3. แผนที่ตั งของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 
4. อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  หอ้งประกอบ 
  

ประเภท 
จ านวนหลัง  
( หลัง ) 

จ านวนห้องเรียน 
( ห้อง ) 

หมายเหตุ 

อาคารเรียน ๕ ๓๘ - 
ส้วมนอกอาคารเรียนหลังท่ี ๑ ๑ - ๑๒ 
ส้วมนอกอาคารเรียนหลังท่ี ๒ ๑ - ๑๖ (ท่ีอาบน้ า ๒ ท่ี) 
โรงจอดรถ ๑ - - 
ห้องสมุดมาตรฐาน - ๑(๕) - 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ - ๒ - 
ห้องคอมพิวเตอร์ - ๓ - 
ห้องพระพุทธศาสนา - ๑ - 
ห้องพยาบาล - ๑ - 
ห้องประชาธิปไตย - ๑ - 
ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ - ๑ - 
ห้องพลศึกษา - ๒ - 
ห้องประชุม - ๒ - 
สนามกีฬา ๑ - - 
ห้องดนตรีสากล - ๑ - 
ห้องนาฏศิลป์ - ๑ - 
ห้องสหกรณ์ - ๑ - 
ห้องวิทยาศาสตร์ - ๒ - 
ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ - ๑ - 
ห้องพัสดุ - ๑ - 
ห้องสุขศึกษา - ๑ - 
ห้องศิลปศึกษา - ๒ - 
ห้องเฉลิมพระเกียรติ - ๑ - 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ - ๑ - 
ห้องคิดคล่องสมองไว - ๑ - 
ห้องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน  - ๑(๒) - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
๕. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนสายน  าทิพย ์
 

 

 
 

 
 

 
 
 

การบริหารงานวิชาการ 

 

การบริหารงานงบประมาณ 

 

การบริหารงานบุคคล 

 

การรบริหารงานทั่วไป 
- การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 
- การวางแผนงานด้านวิชาการ 
- การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- การวัดผล ประเมินผลและการด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
- การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนว 
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
- การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
- การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
- การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคลากร ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
- การจัดท าระเบยีบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
- การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

 

- การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอ
ตั้งงบประมาณ 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
- การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
- การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
- การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการ
ใช้งบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการ
ใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
- การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
- การวางแผนพัสดุ 
- การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ
ลักษณะครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
- การพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสด ุ
- การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
- การเบิกเงินจากคลัง 
- การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 
- การน าเงินส่งคลัง 
- การจัดท าบัญชีการเงิน 
- การจัดท ารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน 
- การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพบ์ัญชี 

 

-การวางแผนอัตราก าลัง 
-การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
-การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
-การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 
-การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
-การลาทุกประเภท 
-การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
-การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน 
-การรายงานการด าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
-การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
-การออกจากราชการ 
-การจัดระบบและการจัดท าทะเบยีน
ประวัต ิ
-การจัดท าบัญชีรายชื่อและการเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 
-การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
-การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
-การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม 
-การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพคร ู
-การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-การพัฒนาระบบและเครือข่าย
สารสนเทศ 
-การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
-การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
-การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
-การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
-การด าเนินงานธุรการ 
-การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
-การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
-การรับนักเรียน 
-การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการ
จัดตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
-การประสานการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
-การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
-การทัศนศึกษา 
-การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
-การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
-การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการ
จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
-งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น 
-การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
-การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
-แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 

เครือข่ำยผู้ปกครอง 
 



๑๕ 
 
 
6. สิ่งอ านวยความสะดวก 
          คอมพิวเตอร์ มีจ านวนท้ังหมด   ๑๔๗     เครื่อง 
           ใช้เพื่อการเรียนการสอน    ๘๒           เครื่อง 
           ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้   ๔๗           เครื่อง 
           ใช้งานบริหาร     ๑๘           เครื่อง 
7. ความส าเร็จในการจัดการศึกษา 
 

ระดับชั น 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียนรู้ตั งแต่ระดับ 3 ขึ นไป 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ป.1 121 121 100 121 100 121 100 121 100 121 100 
ป.2 125 120 96 123 98.4 122 97.60 124 99.20 125 100 
ป.3 128 112 87.50 124 96.88 127 99.22 116 90.63 122 95.31 
ป.4 143 102 83.91 104 72.72 132 92.30 140 97.90 143 100 
ป.5 151 116 76.82 100 66.23 122 80.79 151 100 151 100 
ป.6 170 128 75.29 114 67.05 119 70 170 100 170 100 
รวม 838 699 86.59 686 83.55 743 89.99 822 97.96 932 99.22 

(ตาราง 1) 

ระดับชั น 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียนรู้ตั งแต่ระดับ 3 ขึ นไป 
สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ ภาษาอังกฤษ ดนตรี-นาฎศิลป์ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ป.1 121 121 100 121 100 121 100 113 93.39 121 100 
ป.2 125 125 100 125 100 125 100 116 92.80 125 100 
ป.3 128 128 100 127 99.22 128 100 110 85.94 121 94.53 
ป.4 143 143 100 143 100 143 100 73 51.04 143 100 
ป.5 151 151 100 151 100 151 100 113 74.83 151 100 
ป.6 170 170 100 170 100 170 100 109 64.11 170 100 
รวม 838 699 86.59 686 83.55 743 89.99 822 97.96 832 99.22 

(ตาราง 2) 

ระดับชั น 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียนรู้ตั งแต่ระดับ 3 ขึ นไป 

Reading and 
Writing 2 

ภาษาจีน คอมพิวเตอร ์ หน้าที่พลเมือง 
การศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์
ความรู้ (IS1,IS2) 

ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ป.1 121 121 100 121 100 121 100 121 100 - - - - 
ป.2 125 97 77.60 124 99.20 125 100 125 100 - - - - 
ป.3 128 124 96.88 128 100 128 100 128 100 - - - - 
ป.4 143 97 67.83 143 100 143 100 143 100 - - - - 
ป.5 151 104 68.87 147 97.35 151 100 151 100 151 100 151 100 
ป.6 170 69 40.59 168 98.82 170 100 170 100 170 100 170 100 
รวม 838 612 75.30 831 99.23 838 100 838 100 321 100 321 100 

(ตาราง 3) 



๑๖ 
 
 
8. ทรัพยากรและงบประมาณ 
 8.1 แผนการใช้งบประมาณของโรงเรียน 
 

รายรับ 
งบประมาณปีการศึกษา 

รายจ่าย 
งบประมาณปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2564 
เงินอุดหนุน
รายบุคคล 

10,482,998 9,830,291 8,712,203 8,712,203 8,712,203 เงินเดือน-
ค่าจ้าง 

15,937,182 13,423,932 10,162,488 10,162,488 10,162,488 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

7,240,900 7,317,650 7,312,500 7,312,500 7,312,500 งบพัฒนา
คุณภาพ
การจัด

การศึกษา 

30,958,710 30873710 21,817,712 21,817,712 21,817,712 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน - - - - - รายจ่าย
อ่ืนๆ 

- - - - - 

รายได้อ่ืนๆ 2,202,800 206800 183,200 183,200 183,200       
รวม 19,926,698 17,354,741 16,207,903 16,207,903 16,207,903 รวม 46,895,892 44,297,642 31,980,200 31,980,200 31,980,200 

 
 8.2 แผนการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 

รายการ 
ข้อมูลทรัพยากรปีการศึกษา 

ปี 25๖๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ 
คอมพิวเตอร์ เพ่ือส านักงาน  
 

๑๑ เครื่อง ๑๑ เครื่อง ๑๑ เครื่อง ๑๑ เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ ใช้เพ่ือการเรียนการ
สอน 

๘๒ เครื่อง ๘๒ เครื่อง ๘๒ เครื่อง ๘๒ เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต  

๔๗ เครื่อง ๔๗ เครื่อง ๔๗ เครื่อง ๔๗ เครื่อง 

 โทรทัศน์ ๓๖ เครื่อง ๓๖ เครื่อง 3๖ เครื่อง 3๖ เครื่อง 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์ ๑๐ เครื่อง ๑๐ เครื่อง ๑๐ เครื่อง ๑๐ เครื่อง 

 
 8.3 แผนการรับนักเรียน 

รายการ 
ข้อมูลทรัพยากรปีการศึกษา 

ปี 25๖๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ 
ก่อนประถมศึกษา ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๒๕ ๑๒๕ 

ประถมศึกษา ๒๒๐ ๒๒๐ ๒๒๐ ๒๒๐ 
รวม ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 

 
 8.4 แผนรับครูและบุคลากร 

รายการ 
ข้อมูลทรัพยากรปีการศึกษา 

ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ ปี 256๕ 
ครู ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ 

บุคลากรทางการศึกษา ๕ ๕ ๕ ๕ 
เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน ๑ ๑ ๒ ๒ 

อื่นๆ ๒ ๒ ๒ ๒ 
รวม ๗๒ ๗๒ ๗๒ ๗๒ 



๑๗ 
 
 
9. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 9.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2561 

-ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับผลการ

ประเมินที่คาดหวัง 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
๑.๑ มีน้ ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
๑.๒ มีทักษะเคล่ือนไหวตำมวัย 
๑.๓ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน 
๑.๔ หลีกเล่ียงต่อสภำวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ดีเยี่ยม 

๒.๑ เด็กมีควำมร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
๒.๒ เด็กมีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก 
๒.๓ เด็กสำมำรถควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย 
 ๒.๔ เด็กช่ืนชมศิลปะ ดนตรี กำรเคล่ือนไหว และรักธรรมชำติ 

 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ดีเยี่ยม 
๓.๑ เด็กสนใจเรียนรู้รอบตัว ซักถำมอย่ำงต้ังใจ และรักกำรเรียนรู้ 
๓.๒ เด็กมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่ำง ๆ ท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
๓.๓ เด็กมีทักษะทำงภำษำท่ีเหมำะสมกับวัย 
๓.๔ เด็กมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ดีเยี่ยม 
๔.๑ เด็กสนใจเรียนรู้รอบตัว ซักถำมอย่ำงต้ังใจ และรักกำรเรียนรู้ 
๔.๒ เด็กมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่ำง ๆ ท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
๔.๓ เด็กมีทักษะทำงภำษำท่ีเหมำะสมกับวัย 
๔.๔ เด็กมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
๔.๕ เด็กมีจินตนำกำรแลควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๘ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับผลการ

ประเมินที่คาดหวัง 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
๕.๑ เด็กสนใจเรียนรู้รอบตัว ซักถำมอย่ำงต้ังใจ และรักกำรเรียนรู้ 
๕.๒ เด็กมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่ำง ๆ ท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
๕.๓ เด็กมีทักษะทำงภำษำท่ีเหมำะสมกับวัย 

 ๕.๔ เด็กมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
๕.๕ เด็กมีจินตนำกำรแลควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับกำร

จัดประสบกำรณ์ 
๕.๗ ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็ก และผู้ปกครอง 
๕.๙ ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 

๕.๑๐ ครูจัดท ำสำรนิทัศน์และน ำมำไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

ดีเยี่ยม 

๖.๑ ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
๖.๒ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มท่ีเน้นพัฒนำเด็กปฐมวัย               
๖.๓ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริกำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลกำรประเมินผลหรือกำร

วิจัยเป็นฐำนคิดท้ังด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 
๖.๔ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำ 
๖.๕ ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
๖.๖ ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำ

ปฐมวัย 
๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา  

 
 
 

ดีเยี่ยม 

๗.๑ สถำนศึกษำมีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและน ำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ                   

๗.๒ สถำนศึกษำมีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

๗.๓ สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

๗.๔ สถำนศึกษำสร้ำงควำมมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน
และท้องถิ่น 

๗.๕ สถำนศึกษำจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน 
 
 



๑๙ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับผลการประเมิน

ที่คาดหวัง 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

๘.๑ สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ 
๘.๒ สถำนศึกษำจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๘๓ สถำนศึกษำจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร 
๘.๔ สถำนศึกษำติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนคุณภำพภำยใน

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๘.๕ สถำนศึกษำน ำผลกำรประเมินคุณภำพท้ังภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผน

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องนักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

๘.๖ สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน  

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
๙.๑ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำท่ีตำมระเบียบท่ีก ำหนด 
๙.๒ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับติดตำม ดูแลและขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จ 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ   
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

 
 

ดีเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

๑๐.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “ไหว้สวย มำรยำทดี มี
น้ ำใจ” 

๑๐.๒ ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุมีคุณลักษณะ “ไหว้สวย มำรยำทดี มี
น้ ำใจ” 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
 
 
 

ดีเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๑๑.๑ สถำนศึกษำจัดโครงกำรบวร : ปลูกฝังคุณธรรม ส ำนึกควำมเป็นไทยและวิถีชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำรสีขำว เพื่อสนองนโยบำย 
จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

๑๑.๒ ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบวร : ปลูกฝังคุณธรรม ส ำนึกควำมเป็นไทยและ
วิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำรสีขำว เพื่อสนอง
นโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ บรรลุตำมเป้ำหมำยและพัฒนำดี
ขึ้นกว่ำท่ีผ่ำนมำ 



๒๐ 
 

-ระดบัการศึกษาขั นพื นฐาน การศกึษา ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 
คะแนน 

 

เต็ม 

คะแนน 
 

ท ี่ได 

ระด ับ 
 

คุณภาพ 

 

แปลผล 

มาตรฐานดานค ุณภาพผเูร ียน ๓๐ ๒๙.๐๘ ๕ ดีเย ี่ยม 
มำตรฐำนท ี่ ๑ ผ ูเรียนม ีส ุขภำวะท่ีดีและม ีส ุนทรียภำพ ๕ ๔.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 
มำตรฐำนท ี่ ๒ ผ ูเรียนม ีค ุณธรรม จริยธรรมและคำนิยมท่ี 

พ ึงประสงค 
๕ ๔.๙๓ ๕ ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท ี่ ๓ ผ ูเรียนม ีทักษะในกำรแสวงหำควำมรูดวยตนเอง 
รักกำรเรียนร ูและพ ัฒนำตนเองอยำงตอเนื่อง 

๕ ๔.๘๗ ๕ ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท ี่ ๔ ผ ูเรียนม ีควำมสำมำรถในกำรค ิดอยำงเปนระบบ 
ค ิดสรำงสรรค ตัดส ินใจ แกปญหำไดอยำงม ีสติ สม
เหตุผล 

๕ ๔.๕๓ ๕ ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท ี่ ๕ ผ ูเรียนม ีควำมรูและทักษะท่ีจ ำเปนตำมหล ักส ูตร ๕ ๕ ๕ ดีเย่ียม 
มำตรฐำนท ี่ ๖ ผ ูเรียนม ีทักษะในกำรท  ำงำน รักกำรท  ำงำนสำมำรถ 
                  ท  ำงำนรวมก ับผ ูอ ื่นได และม ีเจตคติท่ีดีตออำช ีพส ุจริต 

๕ ๔.๘๔ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานดานการจัดการศ ึกษา ๕๐ ๔๔.๖๗ ๕ ดีเย ี่ยม 

มำตรฐำนท ี่ ๗ ครูปฏ ิบัติงำนตำมบทบำทหนำท ี่อยำงม ี 
ประส ิทธ ิภำพ และเก ิดประส ิทธ ิผล 

๑๐ ๙.๑๒ ๕ ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท ี่ ๘ ผ ูบริหำรปฏ ิบัติงำนตำมบทบำทหนำท่ีอยำงม ี 
ประส ิทธ ิภำพและเก ิดประส ิทธ ิผล 

๑๐ ๙.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท ี่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผูปกครอง 
ช ุมชน ปฏ ิบัติงำนตำมบทบำทหนำท่ีอยำงม ี 
ประส ิทธ ิภำพและเก ิดประส ิทธ ิผล 
 
 

๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท ี่ ๑๐ สถำนศ ึกษำม ีกำรจัดหล ักส ูตร กระบวนกำร 
เรียนร ูและก ิจกรรมพ ัฒนำค ุณภำพผ ูเรียนอยำงรอบดำน 

๑๐ ๙.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท ี่ ๑๑ สถำนศ ึกษำม ีกำรจัดสภำพแวดลอมและ 
กำรบริกำรท่ีสงเสริมใหผ ูเรียนพ ัฒนำเต็มศ ักยภำพ 

๑๐ ๙.๒๐ ๕ ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท ี่ ๑๒ สถำนศ ึกษำม ีกำรประก ันค ุณภำพภำยใน 
ของสถำนศ ึกษำตำมท่ีก  ำหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเร ียนร ู ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเย ี่ยม 
มำตรฐำนท ี่ ๑๓ สถำนศ ึกษำม ีกำรสรำง สงเสริมสนับสนุนให 

สถำนศ ึกษำเปนส ังคมแหงกำรเรียนร ู
๑๐ ๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานดานอ ัตลักษณของสถานศ ึกษา ๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย ี่ยม 
มำตรฐำนท ี่ ๑๔ กำรพ ัฒนำสถำนศ ึกษำใหบรรล ุเปำหมำยตำม 

ว ิส ัยทัศน ปรัชญำ และจุดเนนท ี่ก  ำหนดข ึ้น 
๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม 



๒๑ 
 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสร ิม ๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย ี่ยม 

มำตรฐำนท ี่ ๑๕ กำรจัดก ิจกรรมตำมนโยบำย จ ุดเนนแนวทำงกำร 
                ปฏ ิรูปกำรศ ึกษำเพ ื่อพ ัฒนำและ สงเสริมสถำนศ ึกษำ 
                ใหยกระดับค ุณภำพส ูงข ึ้น 

๕ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม 

รวมท ุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๔.๘๐ ๕ ดีเย ี่ยม 

สรุปผลภำพรวมของสถำนศ ึกษำ คะแนนท่ีได ๙๔.๘๐ 
ระดับค ุณภำพ ๕ ควำมหมำย ดีเย ี่ยม 

 9.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ปีการศึกษา 2557  
  -ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น  าหนัก 
คะแนน 

คะแน น ที่
ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน 
  

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.92 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ์ 

  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 93.42 ดีมาก 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดีมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย 93.42 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง    ไม่รับรอง 

        กรณีท่ีไม่ได้รับรอง  เนื่องจาก.................................................................................... 
 



๒๒ 
 
- ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

การศึกษาระดับขั นพื นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น  าหนัก 
คะแนน 

คะแน น ที่
ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน 
  

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.72 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.82 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.34 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.31 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 13.24 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 4.83 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

รวมทุกมาตรฐาน 100.00 91.26 ดีมาก 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดีมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย 91.26 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง    ไม่รับรอง 

        กรณีท่ีไม่ได้รับรอง  เนืองจาก.................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 
10. ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ 
 10.1 ผลการประเมินพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561-2562 

ระดับชั น 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

ผลการประเมินพัฒนาการระดับดี   คิดเป็นร้อยละ 

2561 2562 
ร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม สติปัญญา 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 
อนุบาลปีท่ี 1 16 16 93.75 97.92 93.75 96.43 93.75 98.75 87.50 96.09 
อนุบาลปีท่ี 2 51 41 92.16 94.31 94.12 90.24 92.16 95.12 92.16 89.02 
อนุบาลปีท่ี 3 66 58 97.00 94.83 97.00 96.55 97.00 97.93 97.00 96.55 

รวม 133 115 94.74 95.07 95.49 94.28 94.74 97.04 93.98 93.80 
10.2 ผลการประเมินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) 
ปีการศึกษา 2561 – 2562 

ข้อมูล 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนย้อนหลัง 2 ป ี
ความสามารถทาง 

ด้านภาษา 
ความสามารถทาง 

ด้านค านวณ 
ความสามารถทาง 

ด้านเหตุผล 
รวม

ความสามารถ 
3 ด้าน 

รวม
ความสามารถ 

2 ด้าน 
ปี2561 ปี2562 ปี2561 ปี2562 ปี2561 ปี2562 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

138 128 138 128 138 - 138 128 

คะแนนเฉลี่ย
โรงเรียน 

56.24 50.08 44.42 51.41 55.11 - 51.92 50.74 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับสังกดั 52.73 45.64 47.89 46.00 47.57 - 49.39 45.82 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

53.18 44.94 47.19 46.46 48.07 - 49.48 45.70 

 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  O-net 

ปีการศึกษา 2561 – 2562 

ข้อมูล 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนย้อนหลัง 2 ป ี
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 

ปี 2561 ปี2562 ปี 2561 ปี2562 ปี2561 ปี 2562 ป2ี561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 158 159 158 159 158 159 158 159 158 159 

คะแนนเฉลี่ย
โรงเรียน 57.11 50.21 36.14 31.26 40.17 37.21 41.90 41.51 43.83 40.05 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับสังกดั 65.13 57.01 50.98 41.16 46.32 42.86 53.16 47.31 53.90 47.09 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 55.90 49.07 37.50 32.90 39.93 35.55 39.24 34.42 43.14 37.99 



๒๔ 
 
 
 

  
 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา (SWOT )   

  
 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง 
๑. สถานศึกษาผานการประเมินจาก สมศ. รอบสาม 
๒. นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ 
๓. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตาม
เกณฑ 
๔. สถานศึกษามีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบ 
รอย 
๕. นักเรียนมีวินัย มารยาทดี มีน้ าใจ และแสดงออก
ถึงอัตลักษณของโรงเรียนไดอยางชัดเจน 
๖. โรงเรียนสายน้ าทิพยมีช่ือเสียงมานานและเปนท่ี
ยอมรับจากบุคคลท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังจาก
หนวยงานตางๆ 
 

จุดอ่อน 
๑. ขาดอัตราก าลังครูในบางกลุมสาระการเรียนร ู
๒. ครูบางคนไมไดสอนตรงตามสาขาวิชาหรือสอน
วิชาท่ีไมตรงกับความถนัด 
๓. ครูพนักงานราชการ และครูอัตราจาง ขาด
ความมั่นคงในอาชีพ 
๔. การปรับเปล่ียน โยกยายบุคลากร ท าใหการ
บริหารงานไมตอเนื่อง 
 

โอกาส 
โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนในย่านธรุกิจการค้า 
- มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- มีเครือข่ายการศึกษาอย่างพอเพียง 

 

อุปสรรค 
- ปัญหาการจราจร   
- มีมลภาวะทางเสียงและอากาศ 
- มีสถานบันเทิงใกล้โรงเรียน 
- สภาพชุมชนอยู่ในสภาพเส่ียง  ด้านยาเสพ

ติด  ด้านอาชญากรรม 
- การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของ

ผู้ปกครอง 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 



๒๕ 
 

วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล  
ภูมิใจในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก 

พันธกิจ 

  ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 

           ๒.  วิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

           ๓. บริการวิชาการแก่ชุมชน 

           ๔.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย 
  ๑.  ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในสังคมโลก 
           ๒.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
           ๓.  ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ 
           ๔.  ผู้ปกครองได้รับการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
           ๕.  ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย 
 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
                    ๑.  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
            ๒.  พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     ๒.๑ หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๒.๒ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
     ๒.๓ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ๒.๔ การเรียนรู้พัฒนาทักษะทักษะการคิด 
      ๒.๕ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
              ๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
      ๓.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
      ๓.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๓ วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ 
      ๓.๔ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน         
                  ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนาผู้น าท่ีมีหัวใจประชาธิปไตย 
      ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
      ๔.๑ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
      ๔.๒ ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการ 
      ๔.๓ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
              ๕. ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 
      ๕.๑ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 
      ๕.๒ ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ 
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เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนได้รับการจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

-การด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการตาม
แผนงานท่ีก าหนด  
บรรลุตามวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสถานศึกษา
เพิ่มสูงขึ้น 
-ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ 
RT,NT,O-net สูงขึ้น 

-ส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการของผู้เรียน 
-การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
-ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
-ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55 
-ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
-ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
-ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
งานอาชีพ 
-ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการ 
-พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล MEP( 
World-Class Standard School ) 
-พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล MSIEP ( 
World-Class Standard School )        

2. ผู้เรียนมีความสมดุล
ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-นักเรียนมีทักษะทาง
สังคมได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญาด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-นักเรียนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตาม 
อัตลักษณ์ของนักเรียน 
 

-ปลูกฝังคุณธรรมส านึกความเป็นไทย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสายน้ าทิพย์ คนดีศรีสายน้ า
ทิพย์แบบยั่งยืนและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้   
-พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
-พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
-ธนาคารโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
-โรงเรียนสีขาว 

ส่วนที่ ๓ 
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเรจ็ และโครงการกิจกรรม 



๒๗ 
 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง และพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ 

- นักเรียนมีทักษะในการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีพื้นฐาน 
-นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ  และส่งเสริม
พัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
คนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 85 
 ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) 
-พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 
-พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม 
-พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-ส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 
-อาหารกลางวัน 
-สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
-ประชาธิปไตย 
-อาหารเสริม (นม)                                                                     

4. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มี
จิตวิญญาณความเป็น
ครู  และมี ทักษะการ
จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ต า ม
วิชาชีพ 

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมด้าน
วิชาชีพให้มีความ
เช่ียวชาญ 
 
 

-พัฒนาครูระดับปฐมวัย 
-พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
-ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
-ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 
      

5. โรงเรียนมีความเป็น
อิสระในการบริหารงาน 
ยึดหลักธรรมาภิบาล  
แ ล ะ จั ด ก า ร เรี ย น รู้
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

- โรงเรียนจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
- โรงเรียนด าเนินงาน
ตามหลักสูตรต้านทุจริต 

-พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล 
-จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
-พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
-พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
-พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
-โรงเรียนสุจริต                                                           
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 

ตัวชี วดั 
ความส าเร็จ 

(ของ
เป้าหมาย) 

ตัวชี วดัความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 

1. ผู้เรียน
ได้รับการ
จัด
การศึกษา
อย่างมี
คุณภาพ
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

การ
ด าเนินการ
จัดกิจกรรม/
โครงการตาม
แผนงานที่
ก าหนด  
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  
และ
เป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ 

85 86 87 88 89 -ส่งเสริม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการ 
 

- 
 
 
 
 
 

มฐ.2 บริหาร
ทั่วไป 

 -ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ระดับ
สถานศึกษา
เพ่ิมสูงข้ึน 

85 ๘6 ๘7 ๘8 ๘9 -ส่งเสริมความรู้
และทักษะทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
 

210,000 มฐ.1,2,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

  89 90 91 92 93 -ยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

117,000 มฐ.1,2,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

  89 90 91 92 93 -ยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

70,000 มฐ.1,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

  85 86 87 88 89 -พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
MEP( World-
Class Standard 
School ) 

165,000 มฐ.1,2 บริหาร
วิชาการ 

  85 86 87 88 89 -พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเทียบเคียง

65,000 มฐ.1,2 บริหาร
วิชาการ 

ส่วนที่  ๔ 
ก าหนดแผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 



๒๙ 
 

มาตรฐานสากล 
MSIEP ( World-
Class Standard 
School ) 

  90 91 92 93 94 -ยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้งานอาชีพ 

1,432,812 มฐ.1 บริหาร 
วิชาการ 
 
 
 

 -ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ระดับชาติ 
RT NT O-
net สูงข้ึน 

85 ๘6 ๘7 ๘8 ๘9 -ยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร ์
 

68,000 มฐ.1,2,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

  86 87 88 89 90 -ยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

120,000 มฐ.1,2,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

  84 85 86 87 88 -ยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5,584,000 มฐ.1,2,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

  87 88 89 89 90 -การยกระดับ
คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

86,000 มฐ.1,2,3 บริหาร
วิชาการ 

  80 ๘๑ ๘๓ ๘๕ ๘๗ -บ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 

55,000 มฐ.1 บริหารงาน 
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 

ตัวชี วดั 
ความส าเร็จ 

(ของ
เป้าหมาย) 

ตัวชี วดัความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 
(ของเป้าหมายรายปี) โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
2. ผู้เรียนมี
ความสมดุล
ทั้งด้าน
ร่างกาย 
ความรู้ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
สอดคล้อง
กับหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-นักเรียนมี
ทักษะทาง
สังคมได้รับ
การพัฒนา
ทางด้าน
ร่างกาย  
จิตใจ  
สติปัญญา
ด าเนินชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

92 ๙3 ๙4 ๙5 ๙6  -ปลูกฝังคณุธรรม
ส านึกความเป็น
ไทย 
และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

129,000 มฐ.1,2,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

  92 ๙3 ๙4 ๙5 ๙6 -ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
สายน้ าทิพย์ 
คนดีศรีสายน้ า
ทิพย์แบบยั่งยืน
และยกระดับ
คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสงัคม
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

65,000 มฐ.1,2,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

  98 99 99 99 100 -ธนาคาร
โรงเรียนสายน้ า
ทิพย์ 

1,000 มฐ.1 บริหาร
ทั่วไป 

  91 92 93 94 95 -โรงเรียนสีขาว 137,000 มฐ.1 บริหาร
ทั่วไป 

 -นักเรียน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

91 92 93 94 95 -ห้องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู้   
 

280,000 มฐ.1,2,3 
 

บริหารงาน 
วิชาการ 

  85 ๘๖ ๘๘ ๘๙ ๙๑ -พัฒนา
โรงเรียน
คุณธรรม 

50,000 มฐ. 1,2,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

  80 ๘๑ ๘๒ ๘๔ ๘๖ -พัฒนา
ศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

30,000 มฐ.1 บริหารงาน 
วิชาการ 



๓๑ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ขยายโอกาส ลดความเหล่ือมล้ า จัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
ตามศักยภาพ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

(ของ
เป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

ฝ่ายรับผิดชอบ 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 

3. ผู้เรียน
ได้รับ
โอกาส
ทาง
การศึกษา
อย่าง
ทั่วถึง 
และ
พัฒนา
ตนเองได้
ตาม
ศักยภาพ 

- นักเรียนมี
ทักษะใน
การใช้งาน
คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
พ้ืนฐาน 

93 94 95 96 97 -กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

432,480 มฐ.1,2,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

  81 82 83 84 85 -พัฒนา
งานวิจัย 
และ
นวัตกรรม 

705,000 มฐ.1,2,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

 -นักเรียน
ได้รับการ
ดูแล
ช่วยเหลือ  
และส่งเสริม
พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย  
อารมณ์  
สังคม และ
สติปัญญา 

78 79 80 81 82 -ส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพ
การจัดการ
เรียนรู้ 
ตาม
แนวทาง
สะเต็ม
ศึกษา 
(STEM) 
 

146,000 มฐ.1,2,3 
 

บริหารงาน 
วิชาการ 

  86 ๘7 ๘8 ๘9 90 -พัฒนา
คุณภาพ
การจัด
การศึกษา
เรียนร่วม
และเรียน
รวม 

20,000 มฐ.3 บริหารงาน
วิชาการ 



๓๒ 
 

  86 ๘7 ๘8 ๘9 ๙๐ -พัฒนา
หลักสูตร
กระบวนก
ารเรียนรู้
และ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

3,000 มฐ.2 บริหารงาน
วิชาการ 

  99 99 100 100 100 -พัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

62,000 มฐ.1,2,3 บริหารทั่วไป 

  97 98 98 99 99 -ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย
โรงเรียน 

261,000 มฐ.1 บริหารทั่วไป 

  98 98 99 99 99 -อาหาร
กลางวัน 

4,014,000 มฐ.1,3 บริหารทั่วไป 

  97 98 98 99 99 -สหกรณ์
ร้านค้า
โรงเรียน
สายน้ า
ทิพย์ 

3,000 มฐ.1,2,3 บริหารทั่วไป 

  100 100 100 100 100 ประชาธิปไ
ตย 

15,000 มฐ.1,2,3 บริหารทั่วไป 

  95 96 97 98 99 -อาหาร
เสริม (นม) 

1,763,580 มฐ.1 บริหารทั่วไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

(ของ
เป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 

4. ครู เป็นผู้
เรียนรู้ มีจิต
วิญญาณความ
เป็นครู และมี
ทักษะการ

- ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาได้รับ
การพัฒนา

90 ๙๑ ๙๒ ๙๔ ๙๖ -พัฒนาครู
ระดับปฐมวัย 

28,000 มฐ. 2 
 

บริหารบุคล 



๓๓ 
 

จัดการเรียนรู้
ตามวิชาชีพ 

ส่งเสริม
ด้าน
วิชาชีพให้มี
ความ
เชี่ยวชาญ 

  98 98 99 99 100 -พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

900,000 มฐ.3 บริหารงาน
บุคคล 

  98 98 99 99 100 -พัฒนา
ปรับปรุง
อาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อ
ม 

2,982,000 มฐ.1,2,3 บริหารงาน
ทั่วไป 

  89 90 91 92 93 -ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล
ในการบริหาร
จัดการของ
คณะกรรมกา
รสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
คร ูบุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
ผู้ปกครอง
และชุมชน 

137,000 มฐ.2 บริหาร
ทั่วไป 

  87 88 89 90 91 -ส่งเสริม
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ 

4 มฐ.1,2 บริหาร
วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

(ของ
เป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

โครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

ฝ่าย
รับผิดชอบ ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 

5. โรงเรียนมี
ความเป็น
อิสระในการ
บริหารงาน 
ยึดหลักธรร
มาภิบาล  
และจัดการ
เรียนรู้ร่วมมือ
กับทุกภาค
ส่วน 

- โรงเรียน
จัดการศึกษา
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

88 89 ๙0 ๙1 ๙2 -พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา  

10,000 มฐ.1,2,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

  88 89 ๙0 ๙1 ๙2 -พัฒนาระบบ
การวัดผล
และ
ประเมินผล 

38,000 มฐ.1,3 บริหารงาน 
วิชาการ 

 - โรงเรียนมี
ระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

89 ๙1 ๙2 ๙3 ๙4 -จัดระบบ
การประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

5,000 มฐ. 2 บริหารงาน 
วิชาการ 

  93 94 95 96 97 -จัดระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 

5,000 มฐ. 2 บริหารงาน 
วิชาการ 

  88 89 90 91 92 -พัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

- มฐ.1,2}3 บริหารงาน 
วิชาการ 

  97 98 98 99 99 -พัฒนากลุ่ม
บริหาร
งบประมาณ 

1,070,000 มฐ.2,3 บริหาร
งบประมาณ 

 - โรงเรียน
ด าเนินงาน
ตามหลักสูตร
ต้านทุจริต 

91 ๙๒ ๙๓ ๙4 ๙5 -พัฒนาและ
ส่งเสริมให้
สถานศึกษา
เป็นสังคม
แห่งการ
เรียนรู้ 

22,000 มฐ.2,3 บริหารงาน 
ทั่วไป 

  85 ๘๖ ๘๗ ๘8 ๘๙ -โรงเรียน
สุจริต 

42,000 มฐ.1,2,3 บริหารงาน 
วิชาการ 



๓๕ 
 
 
 

ส่วนที่ ๕ 
แหล่งวิทยาการภายนอกที่ใหก้ารสนับสนุนทางวิชาการ 

 
 
1. สถานศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา 
 1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 1.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 1.3 ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ ๑๐ 
 1.4 สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 
 1.๕ โรงเรียนสายน้ าผ้ึง 
 1.๖ วัดสะพาน 
  1.๗ ทีมงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตย-วัฒนา กรุงเทพมหานครเขต ๔ 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.1 สถานีดับเพลิงคลองเตย 
 2.2 สวนธารณะเบญจศิริและสอนเบญจกิจติ 
 2.3 สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ เรื่องยาเสพติด  
 2.4 ท้องฟ้าจ าลอง 
3. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 3.1 ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ 

 3.2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 3.3 พิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร 
 3.4 พิพิธภัณฑ์ฐานทัพอากาศ 
 3.5 งานมหรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 
 3.6 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
 3.7 ค่ายลูกเสือ บ้านบึง 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 
 
 

ส่วนที่ 6 
การก าหนดบทบาทหน้าที่บคุลากรของโรงเรียน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 

1.1  ศึกษาความเข้าใจ  วิเคราะห์  การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
1.2   ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ 
1.3   ส่งเสริม  สนับสนุนแผนพัฒนาโรงเรียนตามแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.4   สนับสนุน  จัดหางบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาท่ีเป็นปัจจัยในการพัฒนา

โรงเรียน 
1.5   ก ากับ  ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนตามแผนกลยุทธ์ในทุกด้าน 
1.6  ให้ความเห็นชอบ  ร่วมลงนาม  แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

2. ผู้บริหารโรงเรียน  มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
2.1  ร่วมก าหนดวางแผนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
2.2  ก ากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 
2.3  สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในโรงเรียน 
2.4  ให้ความเห็นชอบ  แผนกลยุทธ์โรงเรียน 
2.5  ติดต่อ  ประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก  ท้ังหน่วยงานราชการและเอกชนท่ี

เกี่ยวข้อง  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของโรงเรียน 
2.6  รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสู่สาธารณะชนและผู้ปกครอง 

 
3. ครู   มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 

3.1  ร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนรว่มกับฝ่ายบริหาร 
3.2  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  รักษาจรรยาบรรณ  มารยาท  และวินัยของข้าราชการครู 
3.3   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามระเบียบและ

แนวปฏิบัติของการปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
     3.4   ปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน  เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ท่ีได้วางไว้  อย่าง
เต็มความสามารถ 

3.5  ดูแล  ควบคุม  อบรมส่ังสอนนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และแนวปฏิบัติตัว
ของนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดีในสังคม 

3.6  สร้างความสามัคคีแก่บุคลากรภายในโรงเรียน 
3.7  น าเสนอ  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน 
 

4. นักการภารโรง  มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
4.1 ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ครู  เพื่อให้งานเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
4.2 ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ 



๓๗ 
 

4.3 รักษาระเบียบวินัย  มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 
5. ผู้ปกครองและชุมชน  มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 

5.1 สนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
5.2 ให้ข้อเสนอแนะ  แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของโรงเรียน 
5.3 ให้ความสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
5.4 ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแล ควบคุมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียน  ในความ

ปกครองให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
5.5 ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน  ร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น 
 

6. นักเรียน  มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
6.1 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆ ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
6.2 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
6.3 ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี  มีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต 
6.4 เป็นผู้มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตนเป็นคนดีของโรงเรียนและสังคม 
6.5 ร่วมดูแลรักษาทรัพยากรและสมบัติของโรงเรียน  ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปฏิบัติงานท่ีได้รับ

มอบหมายให้ส าเร็จด้วยดี 
6.6 ช่วยกันรักษาและสร้างช่ือเสียงของโรงเรียน 
6.7  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแนวทาง

ของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
6.8  สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ  ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือประพฤติปฏิบัติ   เพื่อให้เป็นไป

ในทางท่ีเส่ือมเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 
 
 

 
 

แนวทางการบรหิารแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏบิัตแิละการติดตามประเมนิผล 
การน าแผนสูก่ารปฏบิัตแิละการติดตามประเมนิผล 

    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนได้รับ
การจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

-การด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการตามแผนงานท่ี
ก าหนด  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  และเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสถานศึกษาเพิ่มสูงขึ้น 
-ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ RT,NT, 
 O-net สูงขึ้น 

-การวัดและประเมินผลปลายปี 
-ผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ RT,NT,O-net 
-แบบประเมินสรุปโครงการ
พัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผล 
-แบบประเมินสรุปโครงการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี 

รายป ี -บริหารงานวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

2. ผู้เรียนมีความสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-นักเรียนมีทักษะทาง
สังคมได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญาด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-นักเรียนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตาม 
อัตลักษณ์ของนักเรียน 
 

-แบบประเมินความพึงพอใจใน
การร่วมกิจกรรมต่างๆ  
-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
-แบบประเมินสรุปโครงการบวร-
ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกความเป็น
ไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของ   เศรษฐกิจพอเพียง 
-แบบประเมินสรุปโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสายน้ า
ทิพย์ คนดีศรีสายน้ าทิพย์ แบบยั่งยืนและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-แบบประเมินสรุปโครงการ
ประชาธิปไตย 

รายปี -บริหารงานวิชาการ 
-บริหารทั่วไป 

ส่วนที่ 7 
การก ากบั  ติดตามประเมนิและรายงาน 



๓๙ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ขยายโอกาส ลดความเหล่ือมล้ า จัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 

เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

3. ผู้ เรียนได้รับ
โ อ ก า ส ท า ง
การศึกษาอย่าง
ทั่ ว ถึ ง  แ ล ะ
พัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ 
 

- นักเรียนมีทักษะในการใช้
งานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
-นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ  และส่งเสริม
พัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม 
และสติปัญญา 

-แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
-แบบเย่ียมบ้าน 
-แบบประเมินพหุปัญญา 
-แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) 
-แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
-แบบประเมินสรุปโครงการส่งเสริม
ความรู้และทักษะทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
-แบบประเมินสรุปโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-แบบประเมินสรุปโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยโรงเรียน 

รายปี -บริหารงานวิชาการ 
-บริหารทั่วไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

4. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มี
จิตวิญญาณความเป็น
ครู และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ตาม
วิชาชีพ 

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาส่งเสริม
ด้านวิชาชีพให้มีความ
เช่ียวชาญ 
 

-รายงานการอบรม 
-ทะเบียนการเข้ารับการอบรม 
-แบบการประเมินสรุปโครงการพัฒนา
บุคลากร กลุ่มบริหารงานงบประมาน 
-แบบการประเมินสรุปโครงการพัฒนา
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
-แบบการประเมินสรุปโครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

รายป ี -บริหารงานบุคคล 
-บริหารงาน
งบประมาณ 
-บริหารท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 



๔๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

5. โรงเรียนมีความ
เป็นอิสระในการ
บริหารงาน ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  และ
จัดการเรียนรู้ร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน 

- โรงเรียนจัดการ
ศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการศึกษา 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- โรงเรียนด าเนินงาน
ตามหลักสูตรต้าน
ทุจริต 

-แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
2560-2564 
-แผนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-แบบประเมินสรุป
โครงการโรงเรียนสุจริต 
-แบบการประเมินการ
ใช้หลักสูตร 
-รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
 

รายป ี -บริหารงาน
งบประมาณ 
-บริหารงานวิชาการ 
-บริหารงานบุคคล 
-บริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 
 
 
 
 
 

วิธีการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไปใช้   
แผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี ( พ.ศ.2562-2565) ของโรงเรียนสายน้ าทิพย์ฉบับนี้ เป็นแผนท่ี

ก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีครอบคลุมการด าเนินงานของทุกฝ่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการน า วิสัยทัศน์    
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ปรัชญาของโรงเรียนมาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ มีงานแผนและโครงการรองรับเพื่อให้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสมบูรณ์ และบรรลุเป้าหมายในทางปฏิบัติ โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีชัดเจน ครอบคลุมทุกเป้าหมายโดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

 แนวทางการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติไว้ดังนี้ 
 1.  จัดเตรียมและพัฒนาแผนพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ก าหนดมาตรการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจในสาระของยุทธศาสตร์โดยจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
 2.  จัดท ากรอบและแนวปฏิบัติของยุทธศาสตร์ โดยระดมความรู้ ความสามารถของบุคลากรภายใน
โรงเรียนในการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติทุกขั้นตอน 
 3.  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้และเข้าใจแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4.  สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคนยอมรับและร่วมมือในการน าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นแนวทางในการท าโครงการต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 5.  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยบุคลากรมีส่วนร่วม และก าหนดสภาพความส าเร็จท่ี
คาดหวงัในแต่ละปี ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีระบุไว้ในแต่ละเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6.  การติดตามและประเมินผลทางการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  โดยผู้บริหาร
คอยก ากับ ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรค  ตลอดจนความส าเร็จและความล้มเหลว
ของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ให้สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่  8  
การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ 



๔๒ 
 
 
 
 
 
  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนด้านการเรียน สร้างความมี
ระเบียบวินัย การรับผิดชอบต่อนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 

 

ด้านการจัดการศึกษา 
 1. จัดให้มีบุคลากรเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน   
 2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเพิ่มเติมด้านทักษะกระบวนการคิดสู่การปฏิบัติจริง          

ในช้ันเรียน และองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอน 
 

ด้านอาคารสถานที่ 
 1. งบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน สถานท่ี 
 2. ซอยสุขุมวิท 22 การรับส่งนักเรียนล าบาก มีรถยนต์เข้าออกประจ า ท าให้ไม่สะดวก  
 3. บริบทโรงเรียน พื้นท่ีคับแคบ มีจ ากัด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  9 
 ความต้องการสนับสนุนของโรงเรียน 



๔๓ 
 

 
คณะผู้จัดท า 

 
 
๑. นางกมัยธร    สัจจา  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์   ประธานกรรมการ 
2.  นายชาติวุฒิ     ประสพศักดิ์       ครู ค.ศ.1     รองประธานกรรมการ 
3.  นางพร      อนันต์ช่ืนสุข       ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
4.  นางกรรณิกา    พุ่มไชย          ครูช านาญการ    กรรมการ 
5.  นางสาวณัฐกฤตา  ภูจอมนิล          ครูช านาญการ    กรรมการ 
6.  นางสาวกมลษร      สมประสิทธิ์  ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
7.  นางสาวดวงดาว     สิงห์ซอม   ธุรการ     กรรมการ 
8.  นางสาวยุวดี    ห้อยตระกูล  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
9.  นางสาวอัญชลี       วงศ์ทอง   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
10.นางสาวทัศนีย์   โททอง         พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 
 

สารบัญ 
                                              หน้า 

   
 

 
 

        
 
 
 

                       
                            
  

ค าน า  
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื นฐานสถานศึกษา  
   - ประวัติโรงเรียนสายน้ าทิพย์  ๓ 
   - จ านวนครูและบุคลากร ๙ 
   - แผนท่ีต้ังของโรงเรียน 1๒ 
   - อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องประกอบ 1๓ 
   - โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
   - ส่ิงอ านวยความสะดวก 
   - ความส าเร็จในการจัดการศึกษา 
   - ทรัพยากรและงบประมาณ 
   - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   - ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ 

1๔ 
1๕ 
1๖ 
1๗ 
๑๙ 
๒๓ 

ส่วนที่  ๒  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
  - วิเคราะห์บริบทโรงเรียนโฆสิตสโมสร (SWOT) 
  - วิสัยทัศน์ 
  - พันธกิจ 
  - เป้าหมาย 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2๔ 
2๕ 
2๕ 
2๕ 
2๕ 

ส่วนที่  ๓ การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการกิจกรรม 2๖-2๗ 
ส่วนที่  ๔ ก าหนดแผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 2๘-๓๔ 
ส่วนที่  ๕ แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ ๓๕ 
ส่วนที่  6 การก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ส่วนที่  7 การก ากับ  ติดตามประเมินและรายงาน 
ส่วนที่  8 การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช ้

3๖-๓๗ 
3๘-๔๐ 
๔๑ 

ส่วนที่  9 ความต้องการสนับสนุนของโรงเรียน ๔๒ 
   - คณะกรรมผู้จัดท า  ๔๓ 



๔๕ 
 
           

              
 
               
 
 
 
 
 
 
 


