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               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

คำนำ 
 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ฉบับนี้    
จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้ สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแล สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหาร
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู ้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป  

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง    
ทุกฝ่ายที ่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้             
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป 
 
 
 

      
                 (นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 
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               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

สารบญั 
                   

เร่ือง       หน้า 
คำนำ       ก 
สารบัญ               ข-ค 
บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา    ง-ฉ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
 • ข้อมูลท่ัวไป   ๑ 
 • ข้อมูลผู้บริหาร  ๑ 
 • ข้อมูลนักเรียน   ๔ 
 • ข้อมูลครูและบุคลากร ๖ 
 • ข้อมูลอาคารสถานท่ี ๙ 
 • ข้อมูลงบประมาณ  ๙ 
 • ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  ๑0 
 • โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๑1 
 • แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑4 
 • ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา ๑7 
 • งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จ 2๐ 
 • ผลประเมินระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖๔): ประถมศึกษา 25 
 • การประเมินคุณภาพภายนอก 26
 • ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 29 
 • สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 29 
 • นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 32 
 • ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 33  
 • ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 3๔
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๔๐ 
 ๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๔๐    
  ๑) มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ๔๐ 
      • กระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพ/ ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 4๔ 
      • ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 5๑ 
          • สรุปหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 5๑ 
      • จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ๕๘      
  ๒) มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕๙                                                     
      • กระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพ/ ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 6๒ 
      • ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 6๕ 
      • สรุปหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหาร 6๖ 
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               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

สารบญั 
                   

เร่ือง       หน้า 
            • จุดเด่น และ จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพฒันาในอนาคต ๖๙ 
  ๓) มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 7๐          
   • กระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพ/ ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 73 
             • ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 7๗ 
   • สรุปหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
    ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตนเอง  ๗๗ 
             • จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต  8๐ 
  ๔) ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  8๑ 
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  8๖ 
    • สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม  8๖  
   • ผลการดำเนินงานในภาพรวม  8๗ 
   • จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา  ๘๘ 

    • แนวทางการพัฒนาในอนาคต  ๘๙ 
    • ความต้องการการช่วยเหลือ  9๐ 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก     9๑ 
    • หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกิจกรรมสำคัญท่ีแสดงเกียรติยศ 
    • คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/ 
      ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 
    • บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ 

           สถานศึกษาและรายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
    • ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง และรอบท่ีสาม 
    • ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 256๔ 
    • มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 
 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๙๓ ซอยสุขุมวิท ๒๒  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๘ ๒๒๓๒ โทรสาร ๐๒ ๒๖๑ ๔๕๕๘ E - mail: s.snt@bkkp.go.th Website: 
www.sainamtip.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ เนื ้อที ่ ๕ ไร่ ๑๗ ตารางวา            
เขตพื้นท่ีบริการ เขตคลองเตย เขตวัฒนา และเขตพระโขนง จำนวนครู 7๑ คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู ๓๗ คน 
ครูพนักงานราชการ 9 คน ครูอัตราจ้าง ๑๓ คน ครูต่างชาติ 12 คน จำนวนนักเรียน รวม ๘๔๑ คน จำแนกเป็น 
ระดับปฐมวัย ๙๓ คนระดับประถมศึกษา ๗๔๘ คน 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี ๑ ถึง
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษา ไว้ ๓  มาตรฐาน ดังนี้ 
 ๑. คุณภาพผู้เรียน จำนวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน  
  ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ
รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย 
  ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้
กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในใหเ้หมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย
สุขภาพจิตท่ีดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เน้นทักษะการทำงานร่วมกัน 
ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดบัช้ัน 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
มีความสามารถในการสืบค้นความรู้ด้วยตนเองเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์   
สิ่งใหม่ ๆ นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด          
ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
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กำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนษุย์ท่ี
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบท
ของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน โรงเรียนสายน้ำทิพย์
เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจในความเป็นไทย และความเป็นพลโลก ใน
ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับ
การดำเนินชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีส่งผลต่อผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน โดยประเมินภาพความสำเร็จคือ
โรงเรียนมีเป้าหมายวิ สัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น สนองตามความมุ่งหมายของหลักสูตรตามนโยบายของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวม
และกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รูปแบบ คือ On - Hand , On - Demand และ Online ทุกรายวิชา 
ตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 202๙ (COVID - 19) 
โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)   
ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษาให้นักเรียนมีส่วนร่วมครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมท่ีทันสมัย และ
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แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข      
ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (PLC) และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน        
การเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ทักษะการคิด เช่น การสรุปความคิดรวบยอดเป็นแผนภาพความคิด การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การออกแบบงาน
ศิลปะจากสิ่งของใกล้ตัว นอกจากนี้ ครูได้ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น       
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื่อหลังการใช้สื่อ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๒ เรื่อง 
โดยมีประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีแผน     
การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก และเป็นผู้ท่ีสามารถสรุปองค์ความรู้
นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ัง
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมี     
การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ 
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่างมีข้ันตอนใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ
นำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

      
                (นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 
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ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 ๑. ข้อมูลท่ัวไป 
     ๑.๑ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๙๓ ซอยสุขุมวิท ๒๒  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๘ ๒๒๓๒ โทรสาร ๐๒ ๒๖๑ ๔๕๕๘
E - mail: s.snt@bkkp.go.th Website: www.sainamtip.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อท่ี ๕ ไร่ ๑๗ ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ เขตคลองเตย เขตวัฒนา และเขตพระโขนง จำนวนครู   
๗3 คน จำแนกเป็นข้าราชการครู 39 คน ครูอัตราจ้าง 22 คน เจ้าหน้าที่ที่อื ่น ๆ 12 คน จำนวนนักเรียนรวม     
841 คน จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย 93 คน ระดับประถมศึกษา 748 คน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้ช่ือมาจากซอยสายน้ำ
ทิพย์ ถนนสุขุมวิท ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยได้รับอนุมัติให้ซื้อที่ดินจากมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย จำนวน ๕ ไร่๑๗ 
ตารางวา ราคาตารางวาละ ๗๓๒ บาท เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๔ และทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อ
วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๔ โดยมีฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลเป็น
ประธานกรรมการ และนายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นผู้อ่านรายงาน นายเสน สุขเหมือนเป็น
ผู้แทนของประชาชนในท้องถิ่น และนางอุไร ศรีธวัช ณ อยุธยาเป็นครูใหญ่คนแรก 
 
 ๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อนางกมัยธร  ไชยชาญยุทธิ์ โทรศัพท์ ๐๙๓-๘๙๘๙๑๔๕ e-mail: 
KAMAITORN1945@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ดำรง
ตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี 4 เดือน 10 วัน 
  วิสัยทัศน์ (VISION ) 
  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจใน
ความเป็นไทย และความเป็นพลโลก 
  พันธกิจ 
  ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 
  ๒. วิจัยและพัฒนาผู้เรียน 
  ๓. บริการวิชาการแก่ชุมชน 
  ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  เป้าประสงค ์
  ๑. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในสังคมโลก 
  ๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  ๓. ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ 
  ๔. ผู้ปกครองได้รับการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย 

mailto:sainamtip%2061@gmail.com
mailto:1945@gmail.com
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  กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
   ๑. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
  ๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   • หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา 
    • การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล 
   • การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       • การเรียนรู้พัฒนาทักษะทักษะการคิด 
                 • การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP) และการเรียนรู้คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ 
ศิลปะ สุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ (MEP) 
  ๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
    • วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
   • วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   • วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ 
   • วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน       
      • วิจัยเพื่อพัฒนาผู้นำท่ีมีหัวใจประชาธิปไตย 
  ๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
     • ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก 
       • ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง 
       • ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
      ๕. ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 
    • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย 
   • ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ 
  ๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   • ประชุม อบรม สัมมนาภายใน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   • ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 
   • ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (PLC) 
   • ครูได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
   • นิเทศ กำกับ และติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA 
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   ปรัชญาของโรงเรียน “ สุวิชาโน ภวํโหติ : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ” 

   คำขวัญของโรงเรียน “ ความรู้คู่คุณธรรม นำประโยชน์สู่สังคม” 

   คติของโรงเรียน  “ เราจะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ” 

   สีประจำโรงเรียน “ ฟ้า ขาว ”  

    สีฟ้า หมายถึง ความสุขุม รอบคอบ เยือกเย็น 

    สีขาว หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ 
   อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ ไหว้สวย มารยาทดี มีน้ำใจ”  
   เอกลักษณ์ของโรงเรียน “สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ”   

 
 
 
 
 
 
 

  

แผนท่ีโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสายน้ำทิพย ์
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 ๓. ข้อมูลนักเรียน 
  ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน  606  คน 
  ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 841 คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ชัน้เรียน จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
อนุบาลปีท่ี ๑  1 4 7 11 11 
อนุบาลปีท่ี ๒ 3 19 19 38 13 
อนุบาลปีท่ี ๓ 3 17 27 44 15 
รวม 7 40 54 93  
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 6 51 63 114 19 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 6 63 67 130 22 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 6 48 70 118 20 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 6 57 66 123 21 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 6 52 70 122 20 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 6 63 78 141 24 

รวม 36 334 414 748  
รวมทั้งสิ้น 43 374 467 841  

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันส้ินปีการศึกษา ๒๕๖4  นักเรียนระดับปฐมวัย         จำนวน    93  คน  
       นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน    748 คน 
       รวม จำนวน    841 คน 
  ๓) จำนวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน  0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 (*เนื่องด้วยโรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์ 100% จึงไม่สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนได้) 
  ๔) จำนวนนักเรียนท่ีมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย จำนวน 447 คน คิดเป็นร้อยละ
59.76 
  ๕) จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนรว่ม จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.28 
  ๖) จำนวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ จำนวน  175 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 
  ๗) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ จำนวน ๑17 คน คิดเป็นร้อยละ ๑5.64  
  ๘) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00  
  ๙) จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
  ๑๐) สถิติการขาดเรียน/ปี จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
  ๑๑) จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
  ๑๒) จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
     ระดับช้ันอนุบาล ๓           จำนวน    44  คน 
     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  จำนวน   ๑41  คน 
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  ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : 13 
  ๑๔) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ จำนวน 748 คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๕) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จำนวน 748 คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๖) จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน จำนวน 748 คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ 
  ๑๗) จำนวนนักเรียนท่ีทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา จำนวน 748 คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๘) จำนวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
จำนวน 748 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๙) จำนวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
จำนวน 748 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒๐) จำนวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีกำหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 748 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
หมายเหตุ  โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รูปแบบ คือ On-Hand  
    , On-Demand และ Online ทุกรายวิชา ตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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 ๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
  ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ตำแหน่ง 

จำนวนชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

๑ นางกมัยธร  ไชยชาญยุทธ์ิ 5๓ 3๒ ผอ. 
ชำนาญการพิเศษ 

ค.บ./
ค.ม. 

การศึกษาปฐมวัย/ 
การบริหารการศึกษา 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

ผูอ้ำนวยการ
โรงเรียน 

๒ นายเทิดศักด์ิ  สังรวมใจ ๔2 ๑7 รอง.ผอ.รร./
ชำนาญการ 

ค.บ./
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา/ 
การบริหารการศึกษา 

รอง ผอ.รร. 39 

๓ นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล ๔๓ ๑๖ ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๖ ๔๕ 

๔ นางอุดมลักษณ์  ประสงค์ผลชัย ๕๘ ๑๘ ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ ป.๒ 

24 

๕ นางสาวทิพย์อาภา  เป็งวงศ์ ๓๙ ๑๐ ครูชำนาญการ ค.บ./
บธ.ม. 

ภาษาไทย/
บริหารธุรกิจ 

ภาษาไทย ป.3 61 

๖ นายอาชาคริสน์  ขาววงค์ ๓๐ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ ๕๕ 
๗ นายอนุชา  วงศ์ใหญ่ 3๑ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๕ ๒๑ 
๘ นางสาวอัจชาวดี  สมีแจ้ง ๓๑ ๑ ปี  

๗ เดือน 
ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 21 

๙ นางสาวรัชดา  บุญมหาสิทธ์ิ ๓๘ 
 

๙ 
 

ครู คศ.๑ ค.บ./ 
ศ.ม. 

คณิตศาสตร์/ 
เศรษฐศาสตร์พัฒนามนุษย ์

คณิตศาสตร์ ป.5 65 

๑๐ นางสาวจุฑามาศ  เผื่อแผ่ ๓๐ ๖ ครู คศ.๑ กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.๒ ๓๖ 
๑๑ นางสาวอรทัย  ห่อทอง ๓๐ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.๖ ๗๕ 
๑๒ นายอลงกรณ์  รามโยธิน ๒๘ ๔ คร ูคศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.๔ ๓๐ 
๑๓ นางสาวอุไรพร  ทิมทอง ๓2 

 
๑ ปี 

๗ เดือน 
ครผููช้่วย ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ป.3 35 

๑๔ นางสาวพรรนิดา  วัชระโกมล 27 
 

๑ ปี  
๕ เดือน 

ครผููช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  
ป.๓ , ป.๖ 

36 

๑๕ นางสาวประภาศิริ  สุขเจริญ 4๑ 1๓ ครูชำนาญการ ค.บ./ 
ศศ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.๖ 
33 

๑๖ นางสาวศศิธร  คำนึง ๓๘ ๗ ครู คศ.๑ วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ป.๔ 43 
๑๗ นางสาวชมพูนุท  ศิยะพงษ์ ๓๐ ๕ ครู คศ.๑ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.๕ 119 
๑๘ นางวาสนา  รินธนาเลิศ ๓๘ ๑๐ ครูชำนาญการ ค.บ./ 

ศศ.ม. 
จิตวิทยาแนะแนว/
บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ป.2 66 

๑๙ นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ ๔๓ 1๗ ครูชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ประวัตศิาสตร์ ป.๕ 

57 

๒๐ นางสาวณิชนันทน์  สุวรรณาภัย ๒๙ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๒ 31 
 



๗ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

  ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (ต่อ) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ตำแหน่ง 

จำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

21 นายณัฐดนัย คำวงค์ ๒๘ ๔ ครู คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ประวัติศาสตร์ ป.๔ 

8๘ 

22 นายชาติวุฒิ ประสพศักด์ิ ๔๒ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษาและ 
ว่ายน้ำ ป.๑/ป.๕ 

๒7 

๒๓ นายบุญเจิด สำแดงเดช ๕๐ ๙ ครูชำนาญการ กศ.บ./ 
ศศ.ม. 

พลศึกษา/ 
การบริหารการศึกษา 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ป.๓ 

๒4 

๒๔ นายปรเมษฐ์  ตึกดี 33 ๑ ปี 
๗ เดือน 

ครผููช้่วย กษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ป.๔ 

๒4 

๒๕ นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ ๔๐ ๗ ครู คศ.๑ ศศ.บ. ดนตรีไทย ครูผูส้อนดนตรี/
นาฏศิลป์ ป.๑,๔,๖  

199 

๒๖ นางสาวพิชญดา ไชยดี ๓๒ ๗ ครู คศ.๑ ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ป.๑-๓ ๖๔ 
๒๗ นางสาวสุธีรา แดนโพธ์ิ ๓๒ ๖  ครู คศ.๑ ศศ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ป.๔-๖ ๓๙ 
๒๘ นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์ ๓๗ ๗ 

 
ครู คศ.๑ บ.ธ.บ/ 

ค.ม. 
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ/หลักสูตร
และการสอน 

วิทยาการคำนวณ    
ป.๔,ป.๖ 

33 

๒๙ นางสาวพงษ์นภา คงตรีแก้ว ๕๙ 3๖ ครชูำนาญการ
พิเศษ 

กศ.บ./
ศศ.ม. 

การประถมศึกษา/ 
การบริหารการศึกษา 

การงานอาชีพ  
ป.๒,๓,๕ 

๒2 

๓๐ นางพร อนันต์ชื่นสุข ๖๐ 3๖ ครชูำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ./
ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ/ 
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์
ป.๓-ป.๔ 

๒4 

๓๑ นายสุทิน เจริญพร ๔๘ ๖  ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๖ ๕๗ 
๓๒ นางสาวพลอยนภัส สมเกตุ ๔๓ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย ป.๒-ป.๓ 
196 

๓๓ นางสาวอริยาภรณ์ แจ้งโห ้ ๒๙ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ป.๓-ป.๕ 

54 

๓๔ นางสาวปราณี กองพลัย ๓๕ ๕ ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๒ ๑๒๕ 
๓๕ นายชัยกฤต  เจริญพันธ์ ๓๒ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๔ ๑๒๙ 
๓๖ นางสาวกมลษร สมประสิทธ์ิ 35 ๒ ครผููช้่วย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน  

ป.๓-ป.๔,๖ 
63 

๓๗ นางชุติมา โคตรสาขา ๕๙ 1๓ ครูชำนาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ครูประจำชั้นอนุบาล ๒  ๒9 
๓๘ นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์ ๕๕ ๑๐ ครูคศ.๑ ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ครูประจำชั้นอนุบาล 3 63 
๓๙ นางสาวชลิดา ฟักหว่าง ๓๘ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. ปฐมวัย ครูประจำชั้นอนุบาล ๒ 30 

 
  จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก 34 คน คิดเป็นร้อยละ 87.18 
  จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 



๘ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

  พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

  จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก ๒0 คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ 
  จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒ ิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ชั้น/
ตำแหน่ง 

 
จ้างด้วยเงิน 

 
๑ นางสาวยุวดี  ห้อยตระกูล 3๑ ๔ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ งบประมาณโรงเรียน 
๒ นางสาวอัญชลี  วงศ์ทอง 3๑ ๔ ศษ.บ

. 
การประถมศึกษา ภาษาไทย/ 

คณิตศาสตร์ ป.๑ 
งบประมาณโรงเรียน 

๓ นางสาวชลธิรศน์  ทาหนองบัว 2๘ ๔ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ป.๑ งบประมาณโรงเรียน 
๔ นางสาวเบญจพรรณ  อำพาส ๓๐ ๔ ค.บ. การประถมศึกษา สังคมศึกษา/

คณิตศาสตร์ ป.๑ 
งบประมาณโรงเรียน 

๕ นางสาวสุพรรษา  บางท่าไม ้ ๓7 5 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ประวัติศาสตร์ ป.๓,๔,๖ 

งบประมาณเขตฯ 

๖ นางสาวจุฑามาศ  บุญมา 2๘ ๓ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.๑ งบประมาณโรงเรียน 
๗ นายวุฒิพงษ์  โฉสูงเนิน  ๓9 11 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา ป.๑ -๓ 
งบประมาณเขตฯ 

๘ นายสมภพ  วิเชียรศรี 41 12 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา ป.๑ -๒ 

งบประมาณเขตฯ 

๙ นายสุรวุฒิ  พงศ์ทองเมือง ๔๕ ๘ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.๑,๖ งบประมาณเขตฯ 
๑๐ นางสาวธัญศภรณ์  ถาปนะกุล 2๗ ๔ ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา นาฏศิลป์ ป.๒,๓,๕ งบประมาณโรงเรียน 
๑๑ นางสาวศิริกัญญา  วิลามาศ 3๙ 11 วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
วิทยาการ

คำนวณ ป.3/ป.5 
งบประมาณเขตฯ 

๑๒ นางสาวทัศนีย์  โททอง ๓๖ ๔ วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การงานอาชีพ  
ป.๑,๓,๖ 

งบประมาณเขตฯ 

๑๓ นางสาวนภัสนันท์  คงฤทธ์ิ ๓๒ ๘ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาษาไทย/สังคม
ศึกษา ป.๒,ป.๓ 

งบประมาณโรงเรียน 

๑๔ นางวิจิตรา  ธนการศักด์ิ ๓6 ๒ ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ป.๑-๔ งบประมาณโรงเรียน 
๑๕ นางสาวเมวิกา  ไลไธสง 2๙ ๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๑ งบประมาณโรงเรียน 
๑๖ นางสุกัญญา  ทองจับหลัก ๓๗ ๑๐ ค.บ./

ศศ.ม. 
ปฐมวัย/ 

บริหารการศึกษา 
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑ งบประมาณเขตฯ 

๑๗ นางยุพิน  เกตุพูล ๔๙ ๑๐ ค.บ. ปฐมวัย ครูประจำชั้นอนุบาล 3 งบประมาณเขตฯ 
๑๘ นางสาวนริศรา  อนุรัตน์ ๓๓ ๗ ศษ.บ. ปฐมวัย ภาษาไทย/ 

คณิตศาสตร์ ป.๑ 
งบประมาณโรงเรียน 

๑๙ นางสาวอารมย์  ทองพันชั่ง 41 ๔ ศษ.บ. การปฐมวัยศึกษา   ครูประจำชั้นอนุบาล 3 งบประมาณโรงเรียน 
๒๐ นางสาวสุพัตรา  สุขเสริม ๒๖ ๑ กศ.บ. สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ป.๕ 

งบประมาณโรงเรียน 

๒๑ นางสาวทักษอร  ไสยสมบัติ ๓8 6 ศศ.บ. นิเทศศาสตร ์ เจ้าหน้าท่ีบัญชี งบประมาณโรงเรียน 
๒๒ นางสาวดวงดาว  สิงห์ซอม ๔๒ 1๓ บธ.บ. การตลาด ธุรการโรงเรียน งบประมาณเขตฯ 



๙ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

สรุปข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  - 1 1 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ๑ - ๑ 
ครู ค.ศ.4  - - - 
ครู ค.ศ.3  - ๓ ๓ 
ครู ค.ศ.2  1 ๗ ๘ 
ครู ค.ศ.1  ๘ 1๓ 2๑ 
ครูผู้ช่วย ๑ 4 ๕ 
ครูอัตราจ้างงบเขต 2 1 3 
ครูอัตราจ้างโรงเรียน - 13 13 
ลูกจ้างประจำ       - - - 
พนักงานราชการ    1 4 5 
ลูกจ้างช่ัวคราว 1 ๙ 1๐ 
ธุรการโรงเรียนงบเขต - ๑ ๑ 

รวม 1๕ ๕๖ 7๑ 
  
 ๕. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
  โรงเรียนสายน้ำทิพย์มีเนื้อท่ี ๕ ไร่ ๑๗ ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน ๕ หลัง จำนวน ๗๒ ห้อง อาคาร
ประกอบ ๒ หลัง อาคารคอมพิวเตอร์ ๑ หลัง เรือนไทย ๑ หลัง ส้วมนักเรียน ๓ หลัง จำนวน ๑๙ ห้อง สนามเด็กเล่น
๑ สนาม ลานอเนกประสงค์ ๕๐ ปีสายน้ำทิพย์ ๑ หลัง และโรงจอดรถ ๑ หลัง 
  
 ๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

  รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 21,027,388.15 งบดำเนินงาน/เงนิเดือน - ค่าจ้าง 16,694,541 
เงินนอกงบประมาณ 12,985,431 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 14,037,800 
เงินอื่นๆ (เงินรับบริจาค) 6,800,824 งบอื่นๆ(ค่าปรับปรุงห้องเรียน และอื่นๆ) 6,800,824 

รวมรายรับ 40,813,643.15 รวมรายจ่าย 37,533,165 

งบดำเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ   40.90   ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   34.39   ของรายรับ 

   งบอื่นๆ (ค่าปรับปรุงห้องเรียน และอื่นๆ) คิดเป็นร้อยละ  16.66  ของรายรับ 



๑๐ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะย่านการค้ามากกว่าที่พักอาศัย  มีประชากรประมาณ 

121,575 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ที่พักอาศัย คอนโด อพาร์ทเมนท์ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง 
โรงแรมมาริออด อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง/ค้าขาย เนื่องจากเป็นย่านธุรกิจที่หลากหลาย ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปไม่เด่นชัด แต่มีความหลากหลายเนื่องจากมี
หลากหลายเช้ือชาติมาอยู่รวมกัน 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 200,000 บาท จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 
4 คน 

 3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
         โรงเรียนสายน้ำทิพย์ต้ังอยู่แหล่งธุรกิจ มีแหล่งเรียนรู้หลายแห่ง มีการจัดการเรียนรู้จากจากส่ือ ICT 

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน จนสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ สื่อสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับโอกาสในการศึกษาต่อทุกคน 

          ข้อจำกัด 
      นักเรียนส่วนหนึ่งไม่ได้รับความอบอุ่นจากบิดามารดา การจราจรติดขัดในช่ัวโมงเร่งด่วน เป็นเหตุให้

นักเรียนและครูต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

 ๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน ห้อง MEP ระดับประถมศึกษา 
 เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
• รายวิชาพื้นฐาน             
๑. ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 160 160  160 
๒. Mathematics 160 160 160 200 200   200 
๓. Science and Technology 120 120 120 120 120  120  
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (4๐)  (4๐) (4๐)  (4๐)  (4๐)   (4๐)  
    - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    - เศรษฐศาสตร ์
    - ภูมิศาสตร์ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

5. ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  ๔๐ 40  
6. Health and Physical Education ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  ๘๐ 80  
7. Arts (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐)   (๘๐)  
   - ทัศนศิลป์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 
   - ดนตรี-นาฏศิลป์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 
8. การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40  
9. English ๘๐ ๘๐ 80 80 80 80  
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐  
• รายวิชาเพิ่มเติม   
1. Reading and Writing  80 80 80 ๘๐ ๘๐ 80 
2. ภาษาจีน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
3. คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
4. การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (IS) - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
5. คณิตศาสตร์ 40 40 40 - - - 
6. วิทยาศาสตร์ 40 40 40 ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 240 240 240 240 240 240 
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)  (๑๒๐)  (๑๒๐)  (๑๒๐)  (๑๒๐)  (๑๒๐)  
- ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- แนะแนว/ต้านทุจริตศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๔๐ 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,20๐ ๑,20๐ ๑,20๐ ๑,20๐ ๑,20๐  ๑,20๐ 
       



๑๒ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

โครงสร้างเวลาเรียน ห้อง MSIEP ระดับประถมศึกษา 
 เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
• รายวิชาพื้นฐาน             
๑. ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๒. Mathematics                                                                160 160 160 ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๓. Science and Technology                     120 120 120 ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (4๐)  (4๐) (4๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) 
    - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    - เศรษฐศาสตร ์
    - ภูมิศาสตร์ 

๔๐ 
     

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
8๐ 

 
8๐ 

 
8๐ 

5. ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
7. ศิลปะ (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) 
   - ทัศนศิลป์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   - ดนตรี-นาฏศิลป์  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
8. การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๘. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                            ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
• รายวิชาเพิ่มเติม   
๑. Reading and Writing  ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๒. ภาษาจีน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๓. คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
4. การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (IS) - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๕. คณิตศาสตร์ ๔๐  ๔๐   ๔๐  40 40 40 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 240 240 ๒40 240 240 240 
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐)   (๑๒๐)   (๑๒๐)   (๑๒๐)   (๑๒๐)  (๑๒๐)   
  - แนะแนว/ต้านทุจริตศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  - กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒0๐ ๑,๒0๐ ๑,๒0๐ ๑,๒0๐ ๑,๒0๐ ๑,๒0๐ 

 
 
 
 



๑๓ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

โครงสร้างเวลาเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับประถมศึกษา 
 เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
• รายวิชาพื้นฐาน             
๑. ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๒. คณิตศาสตร์  ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๓. วิทยาศาสตร์  ๘๐ ๘๐ ๘๐ 80 80 80 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (40)  (4๐)  (4๐)  (๘๐) (๘๐) (๘๐) 
    - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    - เศรษฐศาสตร์ 
    - ภูมิศาสตร ์

๔๐  ๔๐  ๔๐ 8๐  8๐ 8๐  

5. ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๖. ศิลปะ  (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) 
   - ทัศนศิลป ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   - ดนตรี-นาฏศิลป์  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๗. การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๘. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 80 80 80 ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
• รายวิชาเพิ่มเติม   
๑. English for communication 40 40 40 ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒. ภาษาจีน ๔๐ 40 40 ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๓. คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๔. การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
5. พัฒนาการสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 80 80 80 - - - 

6. คณิตศาสตร์ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
- ลูกเสือ/เนตรนารี  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- แนะแนว/ต้านทุจริตศึกษา ๔๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
- กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 

 



๑๔ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

 ๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑)  ห้องสมุดมีขนาดเท่ากับ ๓๒๔ ตารางเมตร มีจำนวนหนังสือท้ังหมด 6,073 เล่ม การสืบค้นหนังสือ 
   การยืม – คืนใช้ระบบ OBEC Library Automation System Version 3 
    จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 0 คน/วัน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของ
นักเรียนท้ังหมด 
  ๒)  ห้องปฏิบัติการ 
    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ จำนวน ๑ ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการศิลปะ จำนวน ๑ ห้อง  
    ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย จำนวน ๑ ห้อง  
    ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล จำนวน ๑ ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ จำนวน ๑ ห้อง 
    ห้องเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ห้อง  
    ห้องพระพุทธศาสนา จำนวน ๑ ห้อง   
    ห้องประชาธิปไตย จำนวน ๑ ห้อง 
    ห้อง Resource Center จำนวน ๑ ห้อง  
    ห้องพัฒนาวิชาการ จำนวน ๑ ห้อง 
    ห้องพยาบาล จำนวน ๑ ห้อง 
    ห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง 
  ๓)  คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐๘ เครื่อง  
    ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๑๓๖ เครื่อง 
    ใช้เพื่อสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต ๓๔ เครื่อง 
    จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 0 คน ต่อวัน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.00 ของนักเรียนท้ังหมด 
    ใช้เพื่อบริหารจัดการ 38 เครื่อง 
 
หมายเหตุ  โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รูปแบบ คือ On-Hand  
    , On-Demand และ Online ทุกรายวิชา ตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 
 
 



๑๕ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

  ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องเฉลิมพระเกียรติ 
๒. ห้องสมุด 
๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
๔. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
    - ห้องท่ี ๑ 
    - ห้องท่ี ๒ 
๕. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
๖. ห้องคอมพิวเตอร์ 
    - ห้องท่ี ๑ 
    - ห้องท่ี ๒  
    - ห้องท่ี ๓ (อนุบาล) 
๗. ห้องพระพุทธศาสนา 
๘. ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ 
๙. ห้องศิลปะ       
๑๐. ห้องดนตรีไทย 
๑๑. ห้องดนตรีสากล 
๑๒. ห้องประชุม  
๑๓. ลานอเนกประสงค์ ๕๐ ปี สายน้ำทิพย์ 
๑๔. ป้ายนิเทศกิจกรรมวันสำคัญ 
๑๕. ห้อง Resource Center 

0 
0 
0 
 

0 
0 
0 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 

หมายเหตุ  โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รูปแบบ คือ On-Hand,  
    On-Demand และ Online ทุกรายวิชา ตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

  ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รูปแบบ คือ On-Hand  
    , On-Demand และ Online ทุกรายวิชา ตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน 
ในปีการศึกษานี้ 
  

ชื่อ - สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 
๑.  พระภิกษุสงฆ์ วัดสะพาน 
     - พระจตุพร เทวธัมโม 
     - พระมหาณัฐเมศร วิสาโล 
     - พระวุฒิชัย อหังสโก 
     - พระกฤศกร กัสตสีโล 
     - พระเสกสรรค์ ฌาณรโต 
     - พระอเนก อนุภัทโท 

พุทธศาสนา 0 
 
 
 
 
 
 

2.  เจ้าหน้าท่ีพยาบาล จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ 
     - นางสาวจิราภา  ขำทอง 
       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
     - นางวิมลฑา  ค้ำคูณ 
       ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน 

- การดูแลสุขภาพ   
- โรคติดต่อ, โรคระบาด 
- โภชนาการ, ตรวจสารปนเป้ือน
ในอาหาร 
 

1 
 

3. ร้อยตำรวจโทอวยพร รัตนเจริญธรรม  
   (รอง สวป.สน.ทองหล่อ)   

ยาเสพติด/การป้องกันยาเสพติด 0 

4. สถานีดับเพลิงคลองเตย สุขุมวิท ๒๒ ซ้อมไฟไหม้และสาธิตการ
ดับเพลิง 

0 

5. ครูจากโรงเรียนสายน้ำผ้ึง โรงเรียนปทุมคงคา 
และโรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนวัดไตรมิตร 

แนะแนวการศึกษาต่อช้ัน ป.๖ 
และสอนเสริม ๔ วิชาหลัก 

๑ 

     

หมายเหตุ  โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รูปแบบ คือ On-Hand  
    , On-Demand และ Online ทุกรายวิชา ตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. สระว่ายน้ำสวนเบญจสิริ 
๒. วัดสะพาน 

0 
0 



๑๗ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

 ๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
    ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
      

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สถานศึกษาได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 เขตตรวจ
ราชการท่ี 1 การประกวดโครงการ
สร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
ต้นแบบ การเสริมสร้างความปลอดภัย
ในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน” 
กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ 
(คลิปส้ัน) ปี 2564 ผลงานเรื่อง   
The Security ปลอดภัยทุกนาที 
ประเภท สถานศึกษา ภายในหัวข้อ 
การบริหารจัดการป้องกันและ
เสริมสร้างความปลอดภัยในองค์กร  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ การนำเสนอผลงานและ    
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู ้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี
งบประมาณ 2564 ระดับประเทศ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สถานศึกษาได้รับโล่เกียรติยศ เป็น
โรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริม     
การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สถานศึกษาได้รับโล่เกียรติยศ ท่ีได้
ขับเคล่ือนและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
อยู่ในกลุ่มคุณภาพ “ระดับดีมาก” ใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2563 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



๑๘ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สถานศึกษาได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล 

ระดับดีเด่น อันดับท่ี 5 ระดับโรงเรียน
ประถมศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 
2563 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สถานศึกษาเป็นโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 
3R8C ประจำปีการศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางกมัยธร  ไชยชาญยุทธิ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับ
คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน 
พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัล
พระราชทาน โครงการคัดเลือก
นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับก่อนประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางกมัยธร  ไชยชาญยุทธิ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ได้รับรางวัลเป็นผู้วิจัยและพัฒนาท่ีเข้า
ร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ท่ี
ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศ 
ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางกมัยธร  ไชยชาญยุทธิ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ได้รับรางวัลผู้ขับเคล่ือนและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาส่งผลให้สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครอยู่ในกลุ่มคุณภาพ 
“ระดับดีมาก” ในการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน      
(O-NET) ปีการศึกษา 2563 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นายเทิดศักดิ์  สังรวมใจ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติใน
ฐานะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 

สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 



๑๙ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวชลธิรศน์  ทาหนองบวั ได้รับรางวัลเป็นผู้วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมสร้างงสรรค์คนดี โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้างงสรรค์
คนดี ระดับประเทศ ด้านการจัด    
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายสุทิน  เจริญพร ได้รับรางวัล ครูรักษ์โลกสร้างสรรค์
ดีเด่น ในโครงการประกวดโรงเรียน
รักษ์โลก เรียนรู้เพื่อโลกสีเขียวยั่งยืน 
ปี 2564 

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 

นายอนุชา  วงศ์ใหญ่ 
นางสาวชมพูนุท ศิยะพงษ ์
 

ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลนวัตกรรม 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับ ดีมาก 
ภายใต้โครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวอรทัย  ห่อทอง  
นางสาวปราณี  กองพลัย 

ได้รับรางวัลนวัตกรรม ด้านการจัด 
การเรียนรู้ ระดับดี ภายใต้โครงการ 
Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
พัฒนาการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2564 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงพรสวรรค์  หล่าเพีย 
เด็กหญิงรักเกล้า  แก้วกลาง 

ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญเงิน      
การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ 
“โลกแปรผัน สัมพันธ์ (ไทย-จีน) 
ยั่งยืน” โครงการประกวดแข่งขัน
ทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
ประจำปี 2564 

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม 
ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

    ๑๐.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จ 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดำเนินการ (ย่อ )ๆ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (จำนวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้สอด คล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ท้องถิ่น สอดคล้องตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
๒. เพื่อให้สถานศึกษามี
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือก
เรียน มีความเจริญทางด้าน
สติปัญญา ความคิด ตาม
ความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ สามารถ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมและ
ประโยชน์ส่วนตนได้  
๓. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๑. วางแผนดำเนินการ/
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 
๒. แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตร 
๓.ประชุมวิเคราะห์ปัญหา/
ปรับปรุงตามนโยบาย/
รัฐบาล/ปรับปรุงหลักสูตร 
๔. ประกาศการใช้หลักสูตร
ฉบับปรับปรุง 
๕. นำหลักสูตรไปใช้จัด 
การเรียนการสอน 
   ๑) จัดทำแผนการจัด 
การเรียนรู้แผนประสบการณ์
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และประเมินแผนการเรียนรู้ 
   ๒) นิเทศภายใน 
   ๓) จัดกิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ 
   ๔) จัดกิจกรรมแนะแนว
ทางการเรียน    

๑. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลัก 
สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐) และสอดคล้องความต้องการ
ของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบ
ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ร้อยละ ๙2 
๒. สถานศึกษามีการจัดรายวิชา
เพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนมีความเจริญทางด้าน
สติปัญญา ความคิด ตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 
ความสามารถ รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน 
ร้อยละ ๙2 
๓. สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ร้อยละ ๙2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

    ๑๐.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จ (ต่อ) 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดำเนินการ (ย่อ )ๆ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (จำนวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา (ต่อ) 
๔. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๕. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีการนิเทศภายใน กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบและนำ
ผลไป ปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง  
๖. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  

๕) การประเมินหลักสูตร 
และการพัฒนาหลักสูตร
๖) การประเมินโครงการ 
๗) การสรุปและรายงาน 

๔. ครูสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองมี
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัด
ใหม้ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มาใช้งานพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน ร้อยละ ๙2 
๕. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน 
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำ
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและ 
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา ร้อยละ ๙2 
๖. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
ร้อยละ ๙2  

2 โครงการโรงเรียนสุจริต ๑. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามขอบข่ายของ
โรงเรียนสุจริต ๕ 
ประการ ได้แก่ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง และมี
จิตสาธารณะ 
 

๑. ผู้จัดทำโครงงานได้
ขอคำปรึกษาจาก
ผู้บริหารและศึกษานิเทศ  
๒. เข้าร่วมอบรมการทำ
ส่ือภาพยนตร์ส้ัน 
๓. ครูและนักเรียน
วิเคราะห์ สภาพปัญหา
ท่ีนักเรียนศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความ
เหมาะสมของเนื้อหา 

1. นักเรียนร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” ร้อยละ 89 
ขึ้นไป 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
คิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ ร้อยละ 89 ขึ้นไป 
 

     

 

 



๒๒ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

   ๑๐.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จ (ต่อ) 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดำเนินการ (ย่อ )ๆ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (จำนวน/ร้อยละ) 
2 โครงการโรงเรียนสุจริต 

(ต่อ) 
๒. เพื่อพัฒนา
ความสามารถและ
ส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียนในการผลิตส่ือ
ภาพยนตร์ส้ันตาม
คุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 
๓. เพื่อสร้างสรรค์ส่ือ
นวัตกรรมส่งเสริม
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ๔ ประการ  
ได้แก่ การคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริต จิต
พอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต และพลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
๔. เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ส่ือภาพยนตร์ส้ัน ตาม
คุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริตต่อ
สาธารณชน 

๔. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 
และวิเคราะห์ข้อมูล 
เกี่ยวกับการผลิตส่ือ
ภาพยนตร์ส้ัน 
๕. ประชุมทีมงานเขียน
บท ทำบอร์ดสตอรี่ 
เขียนบทสนทนา ฉาก 
เอฟเฟค  
๖.ซ้อมบทนักแสดงหลัก 
ถ่ายทำ พิจารณาการ
แก้ไขปัญหา  
๗. ตัดต่อส่ือภาพยนตร์
ส้ัน ใส่เทคนิค ซับไทย
และอังกฤษ ซาวเอฟ
เฟค  
๘. จัดทำเอกสาร 
รูปเล่มสรุปการทำส่ือ
ภาพยนตร์ส้ันส่งเข้า
ประกวด เลือกไปสู่
ระดับเขตพื้นท่ี  
ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 
๙. ประชาสัมพันธ์ การ
นำเสนอในโรงเรียนไป
ใช้ในการเรียนการสอน
ในการเรียนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาและ
เผยแพร่ทางออนไลน์ 

3. นักเรียนมีการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม  มีความละอายและ
ความทนต่อการทุจริต มีจิต
พอเพียงต่อการต้านทุจริตและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 
89 ขึ้นไป 

 

 

 
 



๒๓ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

    ๑๐.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จ (ต่อ) 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดำเนินการ (ย่อ )ๆ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (จำนวน/ร้อยละ) 
3 โครงการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม 
1. เพื่อใหน้ักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้มีการดำเนิน
เกี่ยวกับการให้
การศึกษา ประกอบด้วย
คุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมให้มีธรรมาภิ
บาล 

1. ระดมสมองของ
บุคลากรทุกฝ่าย
วางแผนดำเนินการ
โรงเรียนคุณธรรม 
2. แต่งต้ังคณะทำงาน
โรงเรียนคุณธรรม 
3. อบรมครูแกนนำ
โครงงานคุณธรรม 
4. ค่ายยุวชนคน
คุณธรรม 
5. นักเรียนแกนนำ
โครงงานคุณธรรม 
6. ดำเนินงานโครงงาน
คุณธรรมทุกช้ันเรียน 
7. ประเมินผล และ
สรุปผลโครงการ  

1. สถานศึกษามีการพัฒนาการ
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
2.. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณลักษณะทางคุณธรรม ร้อยละ 
๑๐๐ 

4 โครงการพัฒนางานวิจัย 
และนวัตกรรม 

1. เพื่อใหค้รูผู้สอนมี
ความรู้ความสามารถใน
การสร้างงานวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
เรียนรู้ และส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้ท่ียั่งยืน 
2. เพื่อใหค้รูผู้สอนได้รับ
การพัฒนาในการสร้าง
งานวิจัย และนวัตกรรม 

๑. นำโครงการเสนอต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน 
2. จัดหาวัสดุ – 
อุปกรณ์ / ส่ือ / 
อุปกรณ์เทคโนโลยี 
3. อบรมพัฒนา
บุคลากรในเรื่องส่ือ 
งานวิจัย และนวัตกรรม 
4. จัดทำและสนับสนุน
การแสดงผลงานทาง
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
5. ประเมินผล และ
สรุปผลโครงการ 

1. ครูผู้สอนนำผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมไปใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 85 
2. ครูใช้งานวิจัย และนวัตกรรม
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ครูได้พัฒนาในด้านงานวิจัย และ
นวัตกรรม ร้อยละ 85 

 
 
 



๒๔ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดำเนินการ (ย่อ )ๆ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (จำนวน/ร้อยละ) 
5 โครงการความปลอดภัย

ในสถานศึกษา 
1. เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
การช่วยเหลือเยียวยา
จากการติดเช้ือไวรัส   
โคโรนา 2019  
(COVID - 19) 
2. เพื่อให้ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด และ
ปลอดภัย มีส่ิงอำนวย
ความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภคพอเพียง 
อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี 
3. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้วิธีป้องกนัตนเอง
จากภัยเทคโนโลยี 
4. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การดูแลและปลูกฝัง
วินัยกฎจราจรใน
โรงเรียน 

๑. นำโครงการเสนอต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน 
2. จัดต้ังคณะกรรมการ
ความปลอดภัยของ
สถานสถานศึกษา 
3. กิจกรรมการ
ช่วยเหลือเยียวยา
นักเรียนท่ีติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019   
(COVID - 19) 
4. การปรับปรุง 
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ 
ด้านสาธารณูปโภคและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
5. ประเมินผล และ
สรุปผลโครงการ 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยาจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ร้อยละ 
100 
จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และ
ปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความ
สะดวกด้านสาธารณูปโภค
พอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี 
ร้อยละ 95 
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีป้องกัน
ตนเองจากภัยเทคโนโลยี ร้อยละ 
100 
นักเรียนได้รับการดูแลและ
ปลูกฝังวินัยกฎจราจรในโรงเรียน
ร้อยละ 100 

6 โครงการโรงเรียนสีขาว 1. เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการป้องกัน
ยาเสพติดแก่นักเรียน
เพื่อรณรงค์และป้องกัน
การแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. เพื่อคงสถานะ
ความเข้มแข็งของ
สถานศึกษาในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
3. เพื่อให้สถานศึกษา
เป็น “โรงเรียนสีขาว”
ปลอดจากยาเสพติด 

๑. นำโครงการเสนอต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน 
2. จัดต้ังคณะกรรมการ
ความปลอดภัยของ
สถานสถานศึกษา 
3. ดำเนินการติดป้าย
ต่อต้านยาเสพติด 
4. งานรณรงค์ปลอด
บุหรี่ภายในโรงเรียน 
5. การจัดทำใบความรู้
และใบงานให้กับ
นักเรียน 
6. กิจกรรมห้องเรียน  
สีขาว 
 

1. นักเรียนทุกคนเป็นผู้ปลอด
จากยาเสพติด ร้อยละ 100 
2.  นักเรียนทุกคนเกิด     
ความตระหนักและรู้จักป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติด ร้อยละ 
100 



๒๕ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดำเนินการ (ย่อ )ๆ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (จำนวน/ร้อยละ) 
6 โครงการโรงเรียนสีขาว 

(ต่อ) 
 7. ปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณจุดล่อแหลมและ
มุมอับ เช่น ห้องน้ำและ
บริเวณรอบบริเวณ
อาคาร 

 

7 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
ส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียน
พิเศษ Mini English 
Program (ระดับชั้น
อนุบาล ๑-๓ และชั้น  
ป. ๑-๖) และห้องเรียน
MSIEP (ระดับชั้น ป. ๑-๖)  

๑. เสริมสร้างทักษะใน
การเรียนรู้ โดยผู้เรียน
จะได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางด้าน 
- Learning skill 
- Working skill 
- Digital skill 
- Presentation skill 
๒. ฝึกฝนทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ การคิด การส่ือสาร 
การจัดการและการแก้ 
ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
ถูกต้อง และรวดเร็วให้กับ
นักเรียน 
๓. เสริมสร้างความมั่นใจ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์จริง  

๑. นำโครงการเสนอต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน 
๒. ประชาสัมพันธ์ และ
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ 
๓. ดำเนินงานโครงการ 
๔. ประเมินผล และ
สรุปผลโครงการ 

๑. นักเรียนจะได้รับการพฒันาทางด้าน 
Learning Skill, Working Skill, 
Digital skill  and Presentation skill 
ร้อยละ ๘๙.00 
๒. นักเรียนจะได้รับการสร้างพืน้ฐาน 
และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ ๘๙.00 
๓. นักเรียนสามารถนำส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ ร้อยละ ๘๙.00 
๔. นักเรียนจะได้ฝึกฝนการสร้าง
ความมั่นใจ และส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ได้อย่างคล่องแคล่ว จากกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๙.00 

 
 ๑๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน* ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี .... ตามผลประเมิน 
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖4): ประถมศึกษา 
    

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม  

 โรงเรียนมีผลการประเมินภายในระดับคุณภาพ ๕ ความหมาย ยอดเยี่ยม 



๒๖ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

 ๑๒. การประเมินคุณภาพภายนอก 
    ๑๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
                   โรงเรียนสายน้ำทิพย์  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เมื่อวันท่ี ๔ ถึง ๕ เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
               ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน ด้านผู้บริหาร  
ด้านครู และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 
     

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๓.๕๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 

๓.๓๔ ดีมาก ๓ ดี ๓.๑๗ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๓.๒๙ ดี ๔ ดีมาก ๓.๖๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ 

๓.๓๒ ดี ๓ ดี ๓.๑๖ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จำเป็นตามหลักสูตร 

๒.๗๗ ดี ๓ ดี ๒.๘๙ ดี 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓.๖๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน 
รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๓.๖๓ ดีมาก ๔ ดี ๓.๓๒ ดี 

 
 
 
 
    



๒๗ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

 ๑๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (ต่อ) 
 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านครู       
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีวุฒิ / ความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

๓.๖๐ ดีมาก ๔ ดี ๓.๓๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓.๒๐ ดี ๓ ดี ๓.๑๐ ดี 

ด้านบริหาร       
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 

๔ ดีมาก ๔ ดี ๓.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

๔ ดีมาก ๔ ดี ๓.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๔ ดีมาก ๔ ดี ๓.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีส่ือการเรียน
การสอน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๔ ดีมาก ๔ ดี ๓.๕๐ ดีมาก 

ด้านครู 
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความ 
สัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

๔ ดีมาก ๔ ดี ๓.๕๐ ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน    สมควรรับรองมาตรฐาน   ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน   
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

 ๑๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
             ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

๑๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๕.๐๐ 
๕.๐๐ 

๙.๗๒ 
๙.๘๒ 
๙.๓๔ 
๙.๓๑ 

๑๓.๒๔ 
๑๐.๐๐ 
๕.๐๐ 
๔.๘๓ 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ  
              การจัดต้ังสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
              สถานศึกษา 

๕.๐๐ 
 

๕.๐๐ 

๕.๐๐ 
 

๕.๐๐ 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  
               และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 
๕.๐๐ 

๕.๐๐ 
๕.๐๐ 

ดีมาก 
ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๒๖ ดีมาก 

 การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป        ใช่      ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างต้อง ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี      ใช่      ไม่ใช่ 

• ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่      ไม่ใช่ 

• สรุปผลผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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 ๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
     จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
    ๑๓.๑ ข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน 
     จุดเด่น 
     ๑. โรงเรียนนำร่องของ ป.ป.ช. ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
     ๒. ครูคอมพิวเตอร์มีศักยภาพในการทำงานเป็นทีม 
     ๓. กำหนดบทบาทครูในการรับผิดชอบหน้าท่ีได้อย่างชัดเจน 
     ๔. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน 
     จุดที่ควรพัฒนา 
     ข้อจำกัดเรื่องการระบายน้ำเมื่อฝนตกหนัก 
     ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 
     ควรติดประกาศค่าเป้าหมายให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ 
    ๑๓.๒ ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 
       นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
      ๑) Web base (Project Base Learning) โดยใช้เว็บไซต์เป็นฐานการจัดการเรียนการสอน
การส่งงานของผู้เรียน มีการแสดงความคิดเห็นใน Forum ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความคิดเห็นไปปรับปรุงงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
      ๒) Photo Story ใช้ได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ผู้เรียนใช้เป็นการประมวลผลงาน นำเสนอในรูปแบบ 
มัลติมิเดีย ซึ่งมีท้ังภาพและเสียง และครูสามารถผลิตส่ือการสอนรูปแบบ Multimedia สามารถ Upload สู่ You Tube 
และนำมาใช้ได้ตลอดเวลาทุกสถานท่ีท่ีมี Internet 

 ๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๑๔.๑ สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
     สภาพปัญหา  
    ๑. ขาดอัตรากำลังครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๒. การปรับเปล่ียน โยกย้ายบุคลากร ทำให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง 
    ๓. ครูพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ขาดความมั่นคงในอาชีพ 
    ๔. โรงเรียนอยู่ระหว่างการพัฒนาด้านสถานท่ี 
    จุดเด่น 
    ๑. สถานศึกษาผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบสาม 
    ๒. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ 
    ๓. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
    ๔. โรงเรียนนำร่องของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ VDO Conference 
    ๕. โรงเรียนมีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีรับผิดชอบงานแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน 
    ๖. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน 
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    จุดที่ควรพัฒนา 
    สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
    ๑. พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSIEP) และการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP 
(Mini English Program) 
    ๒. พัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทตามแบบแผนวัฒนธรรมไทย 
    ๓. พัฒนาด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    ๔. พัฒนาผู้เรียนด้านการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้นวัตกรรม
การเรียน Web base (Project Base Learning) และ Photo Story 
    ๕. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไปให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
    ๖. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรและปรับข้อมูลโครงสร้างของหลักสูตรให้
มีความชัดเจน 
    ๑๔.๒ สรุปการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
        จุดเด่น 
      ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
          ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความสุภาพอ่อนน้อม ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว
มีความสามารถในการปรับตัวที่ทันต่อการเปล่ียนแปลงและเข้ากับสังคมได้ดี ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ คือ
ไหว้สวย มารยาทดี มีน้ำใจ สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์ คือ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
มีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างของการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น คือ โครงการต่อต้าน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
       ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
          ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการจัดส่ิงแวดล้อม
ภายในท่ีเหมาะสม สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ มีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
    ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป้าสำคัญ 
             ครูมีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำผลมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ท่ีท้าทาย
ความสนใจของผู้เรียน มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
    ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
        สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
        จุดที่ควรพัฒนา 
        ด้านผลการจัดการศึกษา 
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         ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงและพอใช้ 
         โอกาส 
     สถานศึกษาต้ังอยู่ย่านธุรกิจ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายท่ีสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านวิชาการ
และงบประมาณ 
     อุปสรรค 
     ผู้เรียนบางส่วนขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการจราจรติดขัดเป็นเหตุ
ให้ผู้เรียนและ ครูต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างมาก 
 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
    ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
        สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการต้ังเป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนและผลสัมฤทธิ์ของตนเอง ฝึกการค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิจัยช้ันเรียน ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์ และ
สรุปผลการทดลองอย่างเป็นระบบให้ต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้น ครูควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนจากผลการเรียนรู้ของแต่ละคน
ด้วยความเท่ียงตรงขนฐานของความเป็นจริงตามศักยภาพของผู้เรียน จะทำให้สามารถนำผลมาใช้ในการพัฒนาได้
ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
        แม้สถานศึกษามีผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก แต่สถานศึกษาควรเพิ่มเติมโดยการทบทวนระบบการประเมินโครงการและกิจกรรมให้
มีความชัดเจน ตรวจสอบ กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควร
มีการตรวจสอบการกำหนดเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ  ให้ชัดเจนและดำเนินการประเมินผลโครงการให้ตรงตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการและนำไปใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการทบทวน
ระบบงานเอกสารของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันในทุกฝ่าย โดยเฉพาะค่าตัวเลขต่าง ๆ ควรตรงกัน 
    ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        แม้สถานศึกษาได้ผลการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญอยู่ในระดับดีมาก แต่ควรเพิ่มเติมโดยครูมีการแสวงหาความรู้ในวิชาท่ีสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาและวิทยาการในการจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
สม่ำเสมอท้ังในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณธรรมจริยธรรม การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ด้านการคิดและนำผลมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมลักษณะ
นิสัยรักการอ่านและทักษะการคิดให้มีความหลากหลาย วางแผนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมุมานะในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 



๓๒ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

    ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
        สถานศึกษามีผลการประเมินพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัดท่ีดีอยู่แล้ว ซึ่งควรดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรมีการนำระบบบริหารงาน
คุณภาพ PDCA มาใช้ให้ครบขั้นตอนและเขียนโยงไว้ในหลักการและเหตุผลของแผนงานหรือโครงการในปีต่อไปเพื่อให้
เห็นภาพของการดำเนินงานท่ีชัดเจนมากขึ้น ควรมีการวัดผลประเมินผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมให้ตรงกับ
เป้าหมาย การกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานไม่ควรสูงหรือต่ำเกินไปเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทและศักยภาพของสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง 
 
    นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
    ๑) Web base (Project Base Learning) โดยใช้เว็บไซต์เป็นฐานการจัดการเรียนการสอน
การส่งงานของผู้เรียน มีการแสดงความคิดเห็นใน Forum ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความคิดเห็นไปปรับปรุงงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
    ๒) Photo Story ใช้ได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ผู้เรียนใช้เป็นการประมวลผลงาน นำเสนอใน
รูปแบบมัลติมิเดีย ซึ่งมีท้ังภาพและเสียง และครูสามารถผลิตส่ือการสอนรูปแบบ Multimedia สามารถ Upload สู่ You Tube
และนำมาใช้ได้ตลอดเวลาทุกสถานท่ีท่ีมี Internet 
 
        สรุปผล 
        สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยมีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ๙๑.๒๖ และผลการประเมินระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

 ๑๕. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
     

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
๑. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี  √  
๒. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ √  
๓. การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning √  
๔. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) √  
๕. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) √  
๖. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
    ๖.๑ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
    ๖.๒ สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
√ 
√ 

 

๗. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ √  
๘. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) √  
๙. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น √  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

 ๑๖. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4      

    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๑ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน นร.
ท่ีได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 
จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 114 - - - - - - 2 112 114 100 
คณิตศาสตร ์ 114 - - - - - - - 114 114 100 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 114 - - - - - - 2 112 114 100 
สังคมศึกษา ฯ 114 - - - - - 1 1 112 114 100 
ประวัติศาสตร์ 114 - - - - - - 2 112 114 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 114 - - - - - - - 114 114 100 
ศิลปะ 114 - - - - - - 1 113 114 100 
การงานอาชีพ 114 - - - - - 1 6 107 114 100 
ภาษาต่างประเทศ 114 - - - - - - 3 111 114 100      

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๒ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน นร.
ท่ีได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 
จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 130 - - - - - 4 10 116 130 100 
คณิตศาสตร ์ 130 - - - - 3 5 11 111 127 97.69 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 130 - - - - - - 17 113 130 100 
สังคมศึกษา ฯ 130 - - - - - 1 2 127 130 100 
ประวัติศาสตร์ 130 - - - - - 1 3 126 130 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 130 - - - - - 1 9 120 130 100 
ศิลปะ 130 - - - - - 6 7 117 130 100 
การงานอาชีพ 130 - - - - - - 2 128 130 100 
ภาษาต่างประเทศ 130 - - - - 15 19 17 79 115 88.46 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 118 - - - 1 5 9 10 93 112 94.92 
คณิตศาสตร ์ 118 - - - - 3 7 10 98 115 97.46 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 118 - - - - 1 1 4 112 117 99.15 
สังคมศึกษา ฯ 118 - - - -  -  1 9 108 118 100 
ประวัติศาสตร์ 118 - - - -  -  1 10 107 118 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 118 - - - - 1  -  5 112 117 99.15 
ศิลปะ 118 - - - - 1 6 1 110 117 99.15 
การงานอาชีพ 118 - - - -  -  1 1 116 118 100 
ภาษาต่างประเทศ 118 - - - - 4 9 9 96 114 96.61 

 

 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๔ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 123 - - - - 11 10 22 80 112 91.06 
คณิตศาสตร ์ 123 - - - - 17 35 11 60 106 86.18 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123 - - - - 9 10 16 88 114 92.68 
สังคมศึกษา ฯ 123 - - - -  -  12 16 95 123 100 
ประวัติศาสตร์ 123 - - - -  -  18 9 96 123 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 123 - - - -  -  4 22 97 123 100 
ศิลปะ 123 - - - -  -  15 17 91 123 100 
การงานอาชีพ 123 - - - -  -  3 15 105 123 100 
ภาษาต่างประเทศ 123 - - - - 10 21 22 70 113 91.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๕ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๖ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 141 - - -  -  13 19 22 87 128 90.78 
คณิตศาสตร ์ 141 - - -  -  9 17 41 74 132 93.62 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 141 - - -  -  13 15 38 75 128 90.78 
สังคมศึกษา ฯ 141 - - -  -  13 4 10 114 128 90.78 
ประวัติศาสตร์ 141 - - -  -   -  3 6 132 141 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 141 - - -  -   -  10 18 113 141 100 
ศิลปะ 141 - - -  -   -  37 22 82 141 100 
การงานอาชีพ 141 - - -  -   -  3 19 119 141 100 
ภาษาต่างประเทศ 141 - - -  -  18 31 42 50 123 87.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน 
นร.ที่ได้

ระดับ ๓ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 122 - - - -  -  3 12 107 122 100 
คณิตศาสตร ์ 122 - - - - 18 4 11 89 104 85.25 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 122 - - - - 11 2 11 98 111 90.98 
สังคมศึกษา ฯ 122 - - - -  -  12 38 72 122 100 
ประวัติศาสตร์ 122 - - - -  -  19 35 68 122 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 122 - - - -  -   -  1 121 122 100 
ศิลปะ 122 - - - -  -  11 20 91 122 100 
การงานอาชีพ 122 - - - -  -  8 17 97 122 100 
ภาษาต่างประเทศ 122 - - - - 10 11 19 82 112 91.80 



๓๗ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวนนร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จำนวนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 748 - - - 1 29 45 78 595 718 95.99 
คณิตศาสตร ์ 748 - - -  -  50 68 84 546 698 93.32 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 748 - - -  -  34 28 88 598 714 95.45 
สังคมศึกษา ฯ 748 - - -  -  13 31 76 628 735 98.26 
ประวัติศาสตร์ 748 - - -  -   -  42 65 641 748 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 748 - - -  -  1 15 55 677 747 99.87 
ศิลปะ 748 - - -  -  1 75 68 604 747 99.87 
การงานอาชีพฯ 748 - - -  -   -  16 60 672 748 100 
ภาษาต่างประเทศ 748 - - -  -  57 91 112 488 691 92.38 
เฉลี่ยร้อยละ          727.33 97.24 

 
 

การประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) 
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖4  

 
 

ความสามารถ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได้ 
 

เฉลี่ยร้อยละ จำนวนและร้อยละนักเรียน
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

ด้านภาษา   - - 
ด้านคำนวณ   - - 
รวมคะแนน   - - 
ค่าเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน   -  
ค่าเฉล่ียร้อยละของเขตพื้นท่ี   -  
ค่าเฉล่ียร้อยละของประเทศ   -  

จำนวนนักเรียน ช้ัน ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖4 จำนวน ๑18 คน 

หมายเหตุ  - สมัครสอบตามความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
   - โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รูปแบบ คือ On-Hand,  
    On-Demand และ Online ทุกรายวิชา ตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 
 
 
 



๓๘ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖4  

 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
 
 

ด้านภาษา 
 

ด้านคำนวณ เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน 

ระดับโรงเรียน - - - 
ระดับเขตพื้นท่ี - - - 
ระดับประเทศ - - - 

หมายเหตุ  - สมัครสอบตามความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
   - โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รูปแบบ คือ On-Hand,  
    On-Demand และ Online ทุกรายวิชา ตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

ระดับ/รายวิชา 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับเขตรวมทุกสังกัด 54.83 41.31 37.08 53.38 
ระดับสังกัด สพฐ.  49.54 35.85 33.68 35.46 
ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 
เฉล่ีย สพป.กทม. 54.83 41.31 37.08 53.38 

หมายเหตุ  - สมัครสอบตามความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
   - โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รูปแบบ คือ On-Hand,  
    On-Demand และ Online ทุกรายวิชา ตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

               รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

  

วิชา จำนวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 

จำนวนและร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยประเทศ 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

ภาษาไทย 40 53.94 13.44 53.94   
คณิตศาสตร์ 40 41.52 13.79 41.52   
วิทยาศาสตร์ 40 38.25 10.57 38.25   
ภาษาอังกฤษ 40 48.98 22.41 48.98   
รวมเฉลี่ย  45.67     

หมายเหตุ  - สมัครสอบตามความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
   - โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รูปแบบ คือ On-Hand,  
    On-Demand และ Online ทุกรายวิชา ตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 

เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖4 

 

วิชา 

ปีการศึกษา ๒๕๖4 ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
โรงเรียน 

ผลต่างค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
โรงเรียน 

ผลต่างค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ภาษาไทย 50.38 53.94 3.56 56.20 54.10 -2.10 
คณิตศาสตร์ 36.83 41.52 4.69 29.99 28.05 -1.94 
วิทยาศาสตร์ 34.31 38.25 3.94 38.78 35.38 -3.40 
ภาษาอังกฤษ 39.22 48.98 9.76 43.55 53.83 10.28 

หมายเหตุ  - สมัครสอบตามความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
   - โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รูปแบบ คือ On-Hand,  
    On-Demand และ Online ทุกรายวิชา ตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 
 



            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

 

 
ส่วนที่ ๒  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน

เกณฑ์ 
ที่โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
 

ปฏิบัติ 

 

ไม่
ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

  ๘๐.๐๐ ๗๔๘ ๖๕๕ ๙๔.๕๐ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน   
การอ่านในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ 
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 -   ๖๗๖ ๙๖.๔๓  

 ๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน  
การเขียนในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 -   ๕๕๕ 
 

๙๕.๘๕  

 ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน  
การส่ือสารในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 -   691 ๙๒.๓๘  

 ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน  
การคิดคำนวณในแต่ละดับช้ันตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 -   ๖๙๘ 9๓.๓๒  

๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  ๘๐.๐๐ 7๔๘ 7๔๘ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

 -   7๔๘ ๑๐๐  

 ๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

 -   7๔๘ ๑๐๐  

 ๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

 -   7๔๘ ๑๐๐  



    ๔๑ 

            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

                      

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     7๔๘ ๑๐๐  
 ๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ

ในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังตัวเองและ
การทำงานเป็นทีม 

 -   7๔๘ ๑๐๐  

 ๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็น  
แนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ช้ินงาน ผลผลิต 

 -   7๔๘ ๑๐๐  

๔ มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

  ๘๐.๐๐ 7๔๘ 7๔๘ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 ๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

 -   7๔๘ ๑๐๐  

 ๔.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้การส่ือสาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 -   7๔๘ ๑๐๐  

๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  ๘๐.๐๐ 7๔๘ 7๓๔ 9๘.1๖ ยอดเยี่ยม 

 ๕.๑ ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 -   7๔๘ ๑๐๐  

 ๕.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พื้นฐานเดิม 

 -   ๗๒๗ 9๗.๒๔  

 ๕.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ    
ผลการทดสอบอื่น ๆ 

 -   ๗๒๗ 9๗.๒๔  

   
                                                                             



    ๔๒ 

            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

                      

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 
 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

  ๘๐.๐๐ 7๔๘ 7๔๘ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 ๖.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ  

 -   7๔๘ ๑๐๐  

 ๖.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ 
การทำงานหรืองานอาชีพ 

 -   7๔๘ ๑๐๐  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        
๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม 

ท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ๘๐.๐๐ 748 748 ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

 -      

 ๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

       

๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ๘๐.๐๐ 748 748 ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน

ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
 -      

๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

 -      

๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน     
ความแตกต่างและหลากหลาย 

  ๘๐.๐๐ 793 793 ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

 -      



    ๔๓ 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 
 

 
วิธีคำนวณ 
*** ผลการประเมิน (ร้อยละ)    =      ๑๐๐ x จำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
                                                                      จำนวนผู้เรียนท้ังหมด  
 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
 ร้อยละ  ๐๐.๐๐ – ๔๙.๙๙  =    กำลังพัฒนา   
 ร้อยละ  ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙  =    ปานกลาง    
 ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙  =    ดี    
 ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙  =    ดีเลิศ    
 ร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐   =   ยอดเยี่ยม 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนสายน้ำทิพย์มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีโครงการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล โดยครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม ศักยภาพของ
ผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม
กับผู้ เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั ้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การลงมือปฏิบัติจริง   
การใช้ทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM มาบูรณา
การและเน้นเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญ โดยครูเน้นการ ใช้คำถามเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน และสถานศึกษายังมุ่งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียน

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ๘๐.๐๐ 748 748 ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
 ๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย  

 -   748 ๑๐๐  

๔.๒ ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วม 
กับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 -   748 ๑๐๐  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

 

๙9.๒๗ 
 

ยอดเยี่ยม 
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การสอนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามความสามารถและศักยภาพของผู้ เรียน จัดโครงการพัฒนา
ผู้เรียนและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อให้ผู ้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกห้องเรียน การดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา      
ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
ท้ังยังมีระบบการแนะแนว ให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาวะจิตแก่ผู้เรียน ส่งเสริมการออกกาลังกาย มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
 
  กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ 
               ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
           โรงเรียนได้กำหนดนโยบายท่ีส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร
ผ่านการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จัดให้มีมาตรการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ การให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เอื้อให้ผู้ เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Google Drive หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครูผู ้สอนใน
ระดับช้ัน ป.๑-๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถใน
การนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้  
ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Google Drive ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนและผู้ เรียน โรงเรียนได้ดำเนินงาน
โครงการต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยประกอบไปด้วย กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย ส่งเสริมให้รักการอ่าน ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
กิจกรรมวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑–๖ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบไปด้วย กิจกรรมวันตรุษจีน วันคริสต์มาส การตอบคำถามภาษาอังกฤษ 
     ด้านการคิดคำนวณ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์ จ ัดก ิจกรรมส่งเสริมความรู ้เร ื ่องของจำนวนและ               
การดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น แก้ไขปัญหาจากโจทย์ใน
แบบฝึกหัด ที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลาย การให้
เหตุผล การส่ือสาร ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นทักษะการคิดคำนวณโดยให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมทบทวนสูตรคูณ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เกม แบบทดสอบ คณิตคิดเร็ว ชุมนุมคณิตศาสตร์โดยการบูรณาการ ส่งเสริมความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ด้วยส่ือการเรียนการสอนออนไลน์จากเวปไซต์ MathsPad ซึ่งช่วยในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง 
เรขาคณิต ในการสร้างรูปเรขาคณิต วัดมุม วัดองศา  
 



    ๔๕ 

            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

                      

    ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     ๑. คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓ ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษา 
     ๒. คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘5 ของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ 
ท่ีสถานศึกษากำหนด 
     ๓. คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๘ ของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละระดับชั้นตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
     ๔. คิดเป็นร้อยละ 9๓.๓๒ ของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละดับช้ันตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
     นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ       
คิดเป็นร้อยละ ๙4.๕๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
  ๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยน      
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
     โรงเรียนได้กำหนดนโยบายท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียน ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิด ด้วยการพูด
หรือเขียนเป็นแผนภาพความคิด หาวิธีการแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กำหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ หรือผ่านการสร้าง การทดลอง มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ครูผู ้สอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และในทุกรายวิชาจะเป็นผู้ส่งเสริมความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนในทุกระดับช้ัน โดยฝึกให้ผู้เรียนหัดคิดต้ังคำถาม นำสถานการณ์มาให้
ฝึกค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ส่ิงแวดล้อม หรือสถานการณ์ใกล้ตัว สอนโดยวิธีต้ังคำถามแบบวิเคราะห์เบื้องต้น 
ฝึกหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การเปรียบเทียบ การจัดลำดับความสำคัญ  
    ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     ผู ้เร ียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาเฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
  ๑.๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
     ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางโรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้    
การแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการคิดในการประดิษฐ์สิ ่งที ่เป็นประโยชน์โดยมีครูผู ้สอนในทุกรายวิชา        
จัดการเรียนรู้โดยผ่านผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถกำหนด ออกแบบ สร้างนวัตกรรมโดยอาศัยองค์ความรู้จากหน่วยการเรียน 
มาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการคิด ตามท่ีตนเองสนใจ และมีการทดลองใช้ตามวัตถุประสงค์และ
นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
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    ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังตัวเองและการทำงานเป็นทีม คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ และผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู ้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ ๆ           
เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
  ๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ     
         โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ส่ ง เสริมให้ผู ้ เ รี ยนมีความสามารถในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Internet) และสื่อสังคม (Social Media) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยี
นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีโครงการท่ีส่งเสริมทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้เรียน คือ กิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอหนังสั ้น โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
    ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ี์
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนทั้งหมด และมีการเรียนปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมที่หลากหลาย เช่น โปรแกรมเพนท์ (Paint) 
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office) ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint การเขียนโปรแกรม
เบ้ืองต้นผ่านเว็ปไซต์ www.code.org และ www.scratch.mit.edu ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยี
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
  ๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
        ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
     โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) จำนวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนและรายวิชา
เพิ่มเติม มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการ     
และจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและธรรมชาติผู้เรียน มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลเป็น
ระยะ ๆ และต่อเนื ่อง โดยครูผู ้สอนจะต้องกำหนดแผนการจัดการเร ียนรู ้ เลือกใช้สื ่อและเทคโนโลยี              
เพื ่ อสนับสนุนการสอนที่เหมาะสม มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู ้เร ียน             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้
ตามเกณฑ์และผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ สามารถคิดสร้างงาน นำเสนอผลงานตลอดจนผู้เรียนจบการศึกษาตามระยะเวลากำหนด          
มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนเสริมสำหรับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
เพื่อการทดสอบระดับชาติ O-NET  
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    ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     ๑. คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     ๒. คิดเป็นร้อยละ 9๗.๒๔ ของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 
     ๓. ร้อยละ 9๗.๒๔ ของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ  
ผลการทดสอบอื่น  
     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เฉล่ียร้อยละ 9๘.1๖ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
  ๑.๑.๖ ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ    
     โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่าง
เป็นระบบ ได้แก่  
     ๑) มีการวางแผนการทำงาน  
     ๒) ดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่  
     ๓) มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานท่ีดำเนินการบรรลุผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกำหนด จนสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  
     ๔) ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองยอมรับใน   
คำวิพากษ ์วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรู้สึกชื่นชม
ต่อผลสำเร็จของผลงาน  
     ๕) สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   
    ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐       
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
            ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
     โรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งระบุไว้ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต 
๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทำงาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ
และด้านท่ี ๙) มีความรับผิดชอบ ๑๐) กตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้กำหนดเพิ่มเติม
ไว้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีกระบวนการพัฒนา ดังนี้  
            ๑) จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน ที่มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีใน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับช้ัน  
           ๒) ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนทุกรายวิชา 
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     มีโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนาโดยการบูรณาการกับวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
    ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     ๑) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี 
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
     ๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  
     ๓) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคม  
     ๔) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้  
     ๕) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
     ๖) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มุ่งมั่นในการทำงาน ต้ังใจและรับผิดชอบหน้าท่ีการทำงาน
ด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย  
     ๗) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรม และมีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  
     ๘) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ท่ีมีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม อาสาช่วยเหลือสังคม   
     ๙) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ท่ีมีความรับผิดชอบ สำนึกได้อยู่เสมอในการปฏิบัติงาน เอาใจ
ใส่ติดตามผลไม่ทอดท้ิง ยอมรับผิดชอบผลของหน้าท่ีการงานท่ีตนเองกระทำท้ังดีไม่ดี ไม่ปัดความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีของตนแก่ผู้อื่น     
     ๑๐) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ท่ีมีความกตัญญูกตเวที เป็นคนดี ระลึกคุณของผู้มีพระคุณ
และปฏิบัติตนตอบแทนผู้มีพระคุณ  
     การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 
   ๑.๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
     โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในทุกระดับช้ัน ดังนี้  
       ๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่นักเรียนส่วนใหญ่นับถือ 
เช่น วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา การหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อให้ผู้เรียนแสดงความช่ืนชม ความภาคภูมิใจ 
อนุรักษ์สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
และชาติไทย โดยการบูรณาการกับวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
       ๒) การจัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ไทยในชั้นเรียน และสนับสนุนให้
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการรำไทย และกล้าแสดงออก 
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       ๓) ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนสวมใส่เครื ่องแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ในวันที่มีกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับประเพณีไทยและวันสำคัญทางศาสนา 
       มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับชั้นประศึกษาปีที่ ๑-๖ มีทักษะการเล่นเครื่องดนตรีไทยท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และฝึกร้องเพลงไทยเดิมเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย 
    ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย เฉล่ียร้อยละ 100 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
   ๑.๒.๓ ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ   
     โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายในการจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง และสอดแทรกในกิจกรรมของทุกรายวิชา ทุกระดับช้ัน ดังนี้  
     ๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ  
     ๒) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  
     ๓) เห็นประโยชน์จากการแลกเปล่ียนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงดงามใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น กิริยามารยาท การแต่งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรม ความคิด
ความเช่ือ  
     ๔) สามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
     ๕) มีการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับคนอื่นบนความแตกต่าง
ท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนบุคคล
รอบข้าง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันท้ังในช้ันเรียนและนอกห้องเรียน  
     โครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน คือ โครงการรักการอ่าน โครงการวันสำคัญ
ทางศาสนา โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี กิจกรรมงาน 
สายน้ำทิพย์รวมใจกิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย 
      ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     ร้อยละของจำนวนผู้เรียนการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เฉล่ียร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
   ๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
       ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ      
     โรงเรียนได้แนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และได้ดำเนินงานส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ โรงเรียนได้จัดโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
      ๑) โครงการส่งเสริมสุขภาพ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด โควิด - ๑๙  
      ๒) กิจกรรมการตรวจสุขภาพก่อนเข้าขั้นเรียนเป็นการคัดกรองสุขภาพของผู้เรียน เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ หากตรวจพบว่ามีอาการผิดปกติ จะทำการติดต่อใหผู้้ปกครองรับกลับเพื่อ
ไปตรวจสุขภาพและรับการรักษาจนหายจากอาการ 
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      ๓) กิจกรรมการช่ังน้ำหนัก เป็นการติดตามภาวะการเจริญเติบโตของผู้เรียนเป็นประจำ
ทุกเดือน หากพบภาวะท่ีผิดปกติ เช่น น้ำหนักสูงหรือต่ำากว่าเกณฑ์จะได้ทำการให้คำปรึกษากับผู้ปกครอง เพื่อ
หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
      ๔) งานส่งเสริมโภชนาการ ได้รับการดูแลจากโครงการอาหารกลางวัน ทำการจัดมื้อ
อาหารท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ๑ มื้อต่อ ๑ วัน และให้ความรู้กับผู้ปกครอง
ในการจัดอาหารท่ีมีคุณภาพในมื้ออื่น ๆ  
      ด้านจิตสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้          
                          ๑) โครงการจิตสาธารณะ ใส่ใจคุณภาพชีวิต ร่วมรณรงค์ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองลด 
ละเลิกการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยในชีวิต รณรงค์การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบและวินัยเพื่อความปลอดภัยบนอาคารเรียน โดยผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผนและดำเนินกิจกรรมพร้อม
นำเสนอผลงานหน้าเสาธงเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันสามารถรับรู้และเข้าร่วมโครงการ 
      ๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันเข้าร่วมโครงการ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ
ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด และให้เห็นความสำคัญและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง และการหลีกเล่ียงความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ทำให้ผู้เรียนปลอดภัยจากสภาวะเส่ียงจาก 
ยาเสพติดและภัยคุกคามทางเพศ และสามารถเผยแพร่ความรู้สู่ผู้เรียนในระดับช้ันอื่นๆ ได้  
      ๓) พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหาร การจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน
จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัยซื่อสัตย์
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแล 
สุขภาวะจิตการเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ  สถานศึกษา ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเพิ่มเวลา
เรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น การทำอาหาร โครงงานต่าง ๆ การปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น 
       ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม เฉล่ียร้อยละ 100
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
       โรงเรียนสายน้ำทิพย์ มีผลที่เกิดจากการพัฒนาในด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนสามารถ
อ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู ้จักการวางแผน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญจำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว    
ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ 
รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่มของ
สถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ระหว่างวัย  
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 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง                
 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองดังกล่าวนี้ ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จ ัก 
การวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี สำคัญจำเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกา
ของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและระหว่างวัย จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ผลการอ่านออกเขียนได้ ด้านการอ่าน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓ ด้านการเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๕ มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ ในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม  
   
  สรุปหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
  ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การส่ือสาร และ     
การคิดคำนวณ 

๑. โครงการส่งเสริมความรู้และ
ทักษะทางวิชาการของผู้เรียน 
- กิจกรรมการทดสอบสมรรถนะ
ผู้เรียนในด้านการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชวีิต 
และการใช้เทคโนโลยี 
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
Cloud Meettings 
๒. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
- การเรียนรู้ผ่านโปรแกรม 
Google Drive 
๓. โครงการจัดระบบการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมการนิเทศภายใน 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๓. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และรายวิชาเพิ่มเติม  
๔. สรุปกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
๕. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน  
๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๗. คะแนนสอบ O - NET   
๘. ภาพกิจกรรม 
๙. ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
๑๐. วีดีโอการอ่านออกเสียง 
๑๑. ผลงานนักเรียน 
๑๒. แบบติดตามการนิเทศภายใน 
๑๓. แบบฝึกคิดเลขเร็ว 
๑๔. บัญชีรายรับ, รายจ่ายของสหกรณ์
ร้านค้า 
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  ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑ มีความสามารถในการอ่าน
การเขียนการสื่อสาร และการคิด
คำนวณ (ต่อ) 

๔. โครงการการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมท่องอาขยาน 
- กิจกรรมวัดและประเมินผลการ
อ่านการเขียนภาษาไทย ป.๑-๖ 
๕. โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  
- กิจกรรมท่องสูตรคูณใน
ห้องเรียนออนไลน ์
- กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) 
- กิจกรรมบูรณาการความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพ 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการทดลอง 
๘. โครงการสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๓. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และรายวิชาเพิ่มเติม  
๔. สรุปกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
๕. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน  
๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๗. คะแนนสอบ O - NET  
๘. ภาพกิจกรรม 
๙. ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
๑๐. ผลงานนักเรียน 
๑๑. วีดีโอการอ่านออกเสียง,        
การท่องอาขยาน 
๑๒. ภาพกิจกรรมการท่องสูตร 
๑๓. ภาพกิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
๑๔. บัญชีรายรับ, รายจ่ายของสหกรณ์
ร้านค้า 
๑๔. วีดีโอการสอนออนไลน์ 
๑๕. แบบติดตามการนิเทศภายใน 
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  ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๒. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

๑. โครงการการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. โครงการส่งเสริมทักษะคณิต 
คิดเลขเร็ว 
๓. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู ้
    - การเรียนรู้ผ่านโปรแกรม 
Google Drive 
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) 
    - ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริงท้ังในและ
นอกห้องเรียน รวมท้ังมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
- บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ 
นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และรายวิชาเพิ่มเติม  
๓. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๔. แผนจัดการเรียนรูทุกกลุ่มสาระ 
๕. ผลงานนักเรียน 
๖. ภาพกิจกรรม 
๗. สัมภาษณ์ครู นักเรียน 
๘. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา 
ผู้บริหาร และครู  
๙. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑๐. ผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนของ
นักเรียนช้ัน ป. ๑-๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
 

๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

๑. กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active earning 
(ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ) 
๒. โครงการยกระดับคุณภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์ส้ัน 
- การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น 
๓. โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- กิจกรรมงานประดิษฐ์ 
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) 
- บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ 
นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

๑. ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของ 
ครู/นักเรียน 
๒. แผนจัดการเรียนรู้ 
๓. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๔. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
๕. วีดีโอภาพยนตร์ส้ัน 
๖. สัมภาษณ์ครู นักเรียน 
๗. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๘. ภาพกิจกรรม 
๙. วีดีโอการสอนออนไลน์ 
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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  ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
- ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัด 
การเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน 
- จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนและปรับปรุง 
ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต 
๒. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
- แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ 
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอก 
๓. โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผล 
- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ของผู้เรียน ป. ๑-๖ ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน ป. ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓. ผลงานนักเรียน 
๔. ภาพกิจกรรม 
๕. วีดีโอการสอนออนไลน์ 
๖. สัมภาษณ์ครู นักเรียน 
๗. แผนจัดการเรียนรู้ 
๘. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและมี 
ผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร 
๒. โครงการพัฒนาระบบการวัดผล
และประเมินผล 
- กิจกรรมปรับปรุงระเบียบวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) 
๓. โครงการส่งเสริมความรู้และ
ทักษะทางวิชาการของผู้เรียน 
- กิจกรรมการทดสอบสมรรถนะ
ผู้เรียนในด้านการส่ือสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี 
- กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน ์
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๓. หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
๔. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนประสบการณ์
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๕. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ัน 
ป.๑-๖  
๖. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๗. วิจัยในช้ันเรียน 
๘. ภาพกิจกรรม 
๙. วีดีโอการสอนออนไลน ์
๑๐. แบบทดสอบย้อนหลัง ๓ ปี 
๑๑. ผล O-NET  
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  ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและมี 
ผลการทดสอบระดับชาติ (ต่อ) 

๔. โครงการการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ 
- กิจกรรมการอ่านออกเสียง 
- กิจกรรมการฝึกคิดเลขเร็ว 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ (O-Net) 

 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑. โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
สายน้ำทิพย์ 
- กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
 

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๓. เอกสารบัญชีรายรับและรายจ่าย
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 
๔. วีดีโอการสอนออนไลน ์
๕. หลักสูตรชุมนุม 

 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนวนักเรียน ป.๑-๖ 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีช้ัน ป.๑-๖ 
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ช้ัน ป.๑-๖ 
๒. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสายน้ำทิพย์ 
คนดีศรีสายน้ำทิพย์แบบยั่งยืน 
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา “ไหว้สวย มารยาทดี มีน้ำใจ” 
- กิจกรรมมารยาทไทย 
- กิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา     
๓. การสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดย
การบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. โครงการการยกระดับคุณภาพการจัด 
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๓. แผนการจัดการเรียนรู ้ของครูใน  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. ผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. วิจัยในช้ันเรียนของครูในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
๖. ภาพกิจกรรม 
๗. ผลงานนักเรียน 
๙. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ผู้บริหาร 
และครู  
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑๑. งานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
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  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๑. โครงการการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 
๒. โครงการบวร : ปลูกฝังคุณธรรม 
สำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมมารยาทไทย 
๓. โครงการโรงเรียนสีขาว 
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๓. แผนจัดการเรียนรู้ 
๔. ภาพกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 
๕. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครูและนักเรียน 
 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม 
- กิจกรรมการส่งเสริมให้เด็กพิเศษ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
- กิจกรรมฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม
แข่งขันความสามารถของนักเรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษภายนอกโรงเรียน 
๒. โครงการประชาธิปไตย 
- กิจกรรมการประชุมสภานักเรียน 
- กิจกรรมการเลือกต้ังประธานนักเรียน 
๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันถึงจะ
แตกต่างทางเช้ือชาติ เช่น 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย 

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๓. บันทึกนักเรียนรายบุคคล 
๔. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครูและนักเรียน 
๕. แผนจัดการเรียนรู้ 
๖. ภาพกิจกรรม 
๗. แบบบันทึกการประชุมสภานักเรียน 
๘. ผลงานนักเรียน 
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  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพ  
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- กิจกรรมให้ความรู้สุขศึกษา และ
การปฏิบัติตนด้านสุขภาพ 
- กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน 
- กิจกรรมการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านสุขศึกษา
และพลศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันตามหน่วยงานต่าง ๆ  
๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียน (กิจกรรมคลินิกสุขภาพ) 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท 
- กิจกรรมการเข้ารับวัคซีน Pfizer 
ของนักเรียนท่ีมีอายุ 5-11 ปี โดย
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
- กิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ 
- ประกันภัยอุบัติเหตุ (หมู่) ของนักเรียน 
๓. โครงการอาหารกลางวัน 
- กิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับ  
แม่ครัวเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร 
๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สายน้ำทิพย์ คนดีศรีสายน้ำทิพย์  
แบบยั่งยืน 
- กิจกรรมทางพุทธศาสนา ภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้กับนักเรียน ให้มีจิตใจท่ีดีงาม 
๕. โครงการโรงเรียนสุจริต 
-  บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
- การเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Google 
Drive 

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๓. บันทึกนักเรียนรายบุคคล 
๔. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา 
ผู้บริหาร และครู 
๕. แผนจัดการเรียนรู้ 
๖. วีดีโอการสอน 
๗. ผลงานนักเรียน 
๘. แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
๙. แบบบันทึกภาวะทุพโภชนาการ 
๑๐.กรรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
(หมู่) ของนักเรียน 
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  ๓. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
       โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน นักเรียน
สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด และมีการเรียน
ปฏิบัต ิงานการใช้โปรแกรมที ่หลากหลาย เช่น 
โปรแกรมเพนท์ (Paint) โปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิศ (Microsoft Office) ได้แก่ Word, Excel, 
PowerPoint การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นผ่านเว็ป
ไซต์ www.code.org และ www.scratch.mit.edu 
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์
ผลงานด้วยตนเองได้  

        พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ให้สูงขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของคนในศตวรรษที ่ ๒๑ ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน รับผิดชอบใน
การเรียนรู้ร่วมกัน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นใน
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุน
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์    
ทำแฟ้มสะสมผลงาน โดยให้ครูทุกคนและผู้ปกครอง
มีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกในการรักษาสาธารณสมบัติ
ของโรงเรียน มีความร ับผิดชอบมีจ ิตสาธารณะ    
เพื่อสังคม ระดมทรัพยากรทุนการศึกษา เพื่อให้   
การสนับสนุนนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้
เพ ียงพอต ่อความต ้องการ พ ัฒนาร ่างกายให้
เจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัย 

 
  ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   ๑. ปรับปรุง ส่งเสริม เพิ่มเติมกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน ซึ่งควรดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความเหมะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษา 
   ๒. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
   ๓. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
   ๔. ช่วยเหลือ แก้ไข นักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านการเรียนโดยจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อพัฒนา
และแก้ไขผู้เรียนท่ีการเรียนอ่อน เรียนไม่ทันเพื่อน ให้สามารถปรับตัวการทำงานและเข้าใจบทเรียน จนสามารถ
พัฒนาตนเองให้ทันกับการเรียนในช้ันเรียนนั้น ๆ   
   ๖. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน
การจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา 
   ๗. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

  
๕ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ กำหนดเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 

 -   

 ๑.๒ กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง 
เช่ือมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด 

 -   

 ๑.๓ กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคม 

 -   

 ๑.๔ นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 -   

 ๑.๕ นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

 -   

๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

อย่างเป็นระบบ  
 -   

 ๒.๒ มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 -   

 ๒.๓ มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน 

 -   

 ๒.๔ สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 -   

 ๒.๕ สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 -   
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 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 -   

 ๓.๑ บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 -   

๓.๒ บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน  
การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

 -   

๓.๓ บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  

 -   

๓.๔ กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุม      
การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 -   

๓.๕ สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 -   

๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 -   

 ๔.๒ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  -   
 ๔.๓ นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ

พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน√ 
 -   

 ๔.๔ มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 -   

 ๔.๕ ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 -   

๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๕.๑ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 -   

 ๕.๒ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

 -   

 ๕.๓ จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 -   
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 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
 

ระเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

 ๕.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 -   

 ๕.๕ จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพ 
แวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

 -   

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  ๕ ยอดเย่ียม 

 ๖.๑ ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 ๖.๒ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 ๖.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

 -   

 ๖.๔ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

 -   

 ๖.๕ ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและ  
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

สรุปผลการประเมิน     =   ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                           จำนวนประเด็นพิจารณา 

 

๕ 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว      ***  ค่าเป้าหมาย = จำนวนขอ้การปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 
ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กำลังพัฒนา 
1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 
2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  
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 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนสายน้ำทิพย์   
การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา 
ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ ทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
สายน้ำทิพย์ 
 
 กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
   โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน และ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ ๔ ปี โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการกำหนดความสำเร็จ ตัวชี ้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำผลมา
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ว่าบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ผลผลิต และผลลัพธ์หรือไม่ 
และเมื่อส้ินสุดปงีบประมาณ โรงเรียนจัดทำสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณนั้น 
   ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
   โรงเรียนสายน้ำทิพย์ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาโรงเรียนโดยคณะผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
   โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้กำหนดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาไว้ในกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ข้อที่ ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ให้มีประสิทธิภาพ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูล สารสนเทศ ของ      
การดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ีของแต่ละมาตรฐาน และสรุปรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อเตรียมพร้อมให้ต้นสังกัด
ประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานประจำปีต่อไป 
 
 



    ๖๓ 

            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

                      

   ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา   
   โรงเรียนสายน้ำทิพย์ มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที ่กำหนดใน
กฎกระทรวงโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื ่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปีท่ี
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยท่ีครูจำนวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ท่ีมีส่วนรวมในการเป็น
คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลหลักฐาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ      
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ         
    โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายไว้ในเป้าประสงค์ ข้อท่ี ๑) ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในสังคมโลก 
๒) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ๓) ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ ๔) ผู้ปกครอง
ได้รับการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ๕) ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย มีความสามารถเต็มศักยภาพตาม
หลักสูตรกำหนดโดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ปรับเนื้อหาสาระเพื่อให้มี   
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาระ
วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ 
   ครูผู ้สอนเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพผู ้เร ียน โดยสร้างรูปแบบการสอนท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษามีการประชุมกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบ สนับสนุนให้ครูทุกคนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
  ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา       
      โรงเรียนสายน้ำทิพย์มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการ
ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ โดยเปิดให้สถานศึกษาและบุคคลภายนอกเข้าศึกษาดูงานใน
ด้านต่าง ๆ ให้ความสนใจร่วมกันสร้างและคิดค้นยุทธวิธีการสอนแบบ Online เข้าถึงผู้เรียนมากที่สุด ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ   
   โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้กำหนดระบบพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ข้อที่ ๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ และมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
สายน้ำทิพย์สนับสนุนให้มี   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน
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ตำแหน่ง ด้วยกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์พิจารณา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC โดยมีขั้นตอน
คือ ๑) ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ ๒) จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้ครูผู้สอนแต่ละสายชั้น แต่ละกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้นำเสนอแผนการสอนท่ีใช้รูปแบบวิธีสอน และแนวทางการวิจัยต่อกลุ่มผู้เข้าร่วม PLC ซึ่งประกอบไป
ด้วยต้นแบบ ครูผู้บริหาร ครูฝ่ายวิชาการ และคณะครู ๓) เปิดชั้นเรียนให้เพื่อครูเข้าชมการสอน เพื่อร่วมกัน
พัฒนาการสอนของครูต้นแบบ ๔) นำผลท่ีได้จากข้อเสนอแนะจากการเปิดช้ันเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนต่อไป ๕) จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กระบวนการ PLC ต่อกลุ่มผู้สนใจเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อ
ยอดความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของการปฏิบัติงานครูของโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 
ผลการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อบังคับ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระเพิ่มเติม 
สมรรถนะเฉพาะ เพื่อให้ครูผู้สอนได้จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่แสดงออกถึงความเช่ียวชาญ ศักยภาพด้านงาน
สอน และงานท่ีเกี่ยวข้อง ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง และการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยการจัดอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานของครู การวัดประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
  ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา          
   โรงเรียนสายน้ำทิพย์ มีครูท่ีเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครูชำนาญการส่งเสริมครูอัตราจ้างให้
เข้าสู่ระบบการพิจารณาด้วยการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปรับเปล่ียนตำแหน่งจากครูผู้ช่วยเป็นครู ตามระยะเวลา  
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
   ๑) ครูร ้อยละ ๑๐๐ ได้ร ับโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยเข้าร ับการอบรม สัมมนา           
ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานสอน การประเมิน และงานวิจัย โดยโรงเรียนให้การผู ้สนับสนุน           
ทั้งทางด้านทุนทรัพย์และเวลารวมถึงทุนส่วนตัวและนอกเหนือเวลานอกราชการ ในการศึกษาต่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒) ครูร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกระบวนการ PLC โดยมีการพัฒนารูปแบบการสอนท่ีเหมาะสม
กับช่วงวัยของผู้เรียน 
   ๓) ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติท่ีมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ตามข้อบังคับ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระเพิ่มเติม สมรรถนะเฉพาะ เพื่อเข้ารับการประเมินความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ     
   โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้กำหนดนโยบายจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อ    
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ อุปกรณ์เครื่องเล่นให้
เพียงพอปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวย   
ความสะดวกให้พอเพียง มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์        
แหล่งการเรียนรู้มีการบริการ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มศักยภาพ 
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    ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา   
        มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนได้
จัดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยและเอื้อต่อ     
การเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันตนจากโรคติดต่อ การเจ็บป่วยพื้นฐาน จัดเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
ให้นักเรียนสำหรับใช้ และค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
   ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ    
   โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้กำหนดนโยบายจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน      
การดำเนินงานท้ังส่วนของการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ไว้ในโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน มีการจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของ 
แต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหาร และเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์
ในเรื่องต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.sainamtip.ac.th และเพจ Facebook ของโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 
มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน Line ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งช่องทางสำคัญที่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้  
ยังมีอีกหนึ่งโปรแกรมท่ีสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - ๑๙) 
     ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
                ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง            
มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองทุกคนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย และนักเรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง  
  ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการนำแผนไป
ปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และ
ผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา       
มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย นอกจากนี้   
ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

http://www.sainamtip.ac.th/
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 สรุปหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  มาตรฐานที่ ๒  
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๑. โครงการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและชุมชน
ก่อนเปิดภาคเรียน 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๓. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๔. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานบริหาร
วิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และบริหารท่ัวไป 
๕. มาตรฐานของโรงเรียน 
๖. รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 
๗. บันทึกการประชุม 
๘. หลักสูตรสถานศึกษา 
๙. แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจการของ
สถานศึกษา 
๑๐. สรุปโครงการ/กิจกรรม 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

(สพป. กทม.) 
- สร้างเครือข่ายระดับระถมศึกษา 
ในต่างประเทศ 
- สร้างเครือข่ายระดับมัธยมศึกษา  
(สายน้ำผ้ึง) 
- สร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา  
(สทศ.)  
- สร้างเครือข่ายระดับอุดมศึกษา  
(มศว.) 
- สร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา  
(สสวท.) 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๓. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๔. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
๕. รายงานผลการประกันคุณภาพ 
๖. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗. สมุดนิเทศ 
๘. บันทึกการประชุม 
๙. ภาพกิจกรรม 
๑๐. เอกสารเครือข่าย 

  
  



    ๖๗ 
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 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๓. ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. โครงการพัฒนาระบบการวัดผล
และประเมินผลสถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ปรับปรุง ๒๕๖๐) 
๓. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะ
ทางวิชาการของผู้เรียน 
- กิจกรรมการเรียนการสอน Online    
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔.๔. โครงการการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
- จัดโครงสร้างของหลักสูตรเพื่อเน้น
การพัฒนาในวิชาคณิตศาสตร์ 
- วิจัยในช้ันเรียน กิจกรรมการประเมิน
การอ่าน 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๓. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๔. หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๕. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
๖. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๗. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
๘. วิจัยในช้ันเรียน 
๙. ภาพกิจกรรม 
๑๐.ผลงานครู/นักเรียน 
๑๑.รางวัลเกียรติบัตรครู/นักเรียน 

๔ . พัฒนาครูและบุคลากรให้มี  
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๑. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC) 
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของคร/ู
ศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมการนิเทศภายใน 
๒. โครงการการยกระดับคุณภาพการจัด 
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- การแข่งขันวิชาการท้ังภายในและ
ภายนอก 
๓. โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
๔. โครงการส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการ 
5. โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการ
ครู และบุคคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ ว PA 

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๓. บันทึกการไปราชการ 
๔. บันทึกการอบรม/ดูงาน 
๕. ภาพถ่าย 
๖. วิจัยในช้ันเรียน 
๗. แผนจัดการเรียนรู้ 
๘. ผลงานครู 
๙. รางวัลเกียรติบัตรครู/นักเรียน 

 
 
  



    ๖๘ 
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 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๑. โครงการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิ ทัศน์
รอบบริ เวณโรงเรียน สภาพ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียน  
- กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
- กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาด
ห้องเรียน อาคารสถานท่ี 
- กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๓. ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
๔. บันทึกการใช้ห้องต่าง ๆ 
๕. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
๖. ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ 
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
๗. ภาพถ่าย 
 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

๑. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
- กิจกรรมการจัดบริการแหล่ง
เรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมติดต้ังอินเทอร์เน็ตและ
ให้บริการไวไฟรอบโรงเรียน 
๒. โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัด 
การเรียนรู้ในช้ันเรียนทุกห้อง 
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- เพจ Facebook 
- แอปพลิเคชัน Line 
- โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings 
๓. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู ้
- การเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Google 
Drive 

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๓. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครูและนักเรียน  
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. ห้องประชุม 
6. ห้องวิชาการ 
7. ห้องสำนักงาน 
8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
9. ห้องเรียนทุกห้อง 
10. ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ 
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 



    ๖๙ 
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๓. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยการวิเคราะห์ผล  
การประเมินข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป ีเช่น แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ
แผนงานบริหารท่ัวไป แผนงานบุคคล และแผนพัฒนาสู่การบริหาร
คุณภาพ คือ การนำท่ีมีวิสัยทัศน์ร่วม การจัดการศึกษาท่ียึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล การให้คุณค่ากับ
คณะครู บุคลากร และผู้มีส่วนร่วม ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น
การมุ่งอนาคต การจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม การบริหารจัดการ
โดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคม
และความเป็นพลเมืองดี การมุ่งเน้นผลงานและการสร้างคุณค่า การมี
มุมมองเชิงระบบ ถ่ายทอดแผนพัฒนาคุณภาพสู่การปฏิบัติ    
นำกลยุทธ์สู่การพัฒนาหลักสูตร นิเทศ ติดตาม มีประชุมวางแผน
งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 
ครูเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์มุ่ง
พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนากระบวนการ
คิดการแก้ปัญหา และมีคุณธรรม 
๔. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
ว ิชาชีพ โดยเข้าร ับการอบรมโครงการคร ูครบวงจร ครู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนกิจกรรมPLC  ครูทุกคนศึกษา
ปัญหาเพื่อพัฒนานักเรียนโดยการทำวิจัยในช้ันเรียนในแต่ละปี
การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาทางการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน 
ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้าอบรม ว PA เพื่อขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ การ
วิเคราะห์ตนเองได้ตามหลักเกณฑ์ เพื่อร่วมสร้างนักเรียนให้เป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติบ้านเมือง  

๑. ควรมีการสนับสนุนให้ครูในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเข้าสู่ระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ตาม
มาตรฐานตำแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์พิจารณา สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) 
ให้มากขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองใน
เส้นทางของวิชาชีพครู และเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้
เกิดการปฏิบัติงานสอนและภาระงานนอกเหนือจาก
งานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ควรตรวจสอบ คัดกรอง ส่ือและเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันที่ไม่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ก่อนการจัด 
การเรียนการสอน         
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรม การบริหาร
จัดการโดยใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/
สังคม และความเป็นพลเมืองดี การมุ ่งเน ้นผลงานและ       
การสร้างคุณค่า การมีมุมมองเชิงระบบ ถ่ายทอดแผนพัฒนา
คุณภาพสู่การปฏิบัติ นำกลยุทธ์ไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 

  

 

   ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ให้มีคุณภาพดีขึ้นและ
ความปลอดภัยอยู่เสมอ 
  ๒. การจัดเก็บข้อมูลจากการขอใช้สถานท่ีและอุปกรณ์จากบุคลากรท้ังภายในและภายนอก 
  3. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนรายบุคคลได้อย่างท่ัวถึง 
  4. การพัฒนาครูผู้ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
 

 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การ
ปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน
กำหนด (คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  ๘๐ 7๓ 7๓ ๑๐๐  
 

 ๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 -   7๓ ๑๐๐  

 ๑.๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

 -   7๓ ๑๐๐  

 ๑.๓ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ  

 -   7๓ ๑๐๐  

 ๑.๔ ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอ 
ผลงาน 

 -   7๓ ๑๐๐  
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 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ (ต่อ) 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การ
ปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน
กำหนด (คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

 ๑.๕ สามารถจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 -   7๓ ๑๐๐  

๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู ้

  ๘๐ 7๓ 7๓ ๑๐๐  
 

 ๒.๑ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ 

 -   7๓ ๑๐๐  

 ๒.๒ ใช้แหล่งเรียนรู้ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด 
การเรียนรู ้

 -   7๓ ๑๐๐  

 ๒.๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
จากส่ือท่ีหลากหลาย 

 -   7๓ ๑๐๐  

๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 

  ๘๐ 7๓ 7๓ ๑๐๐  

 ๓ .๑  ผู้สอนมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

 -   7๓ ๑๐๐  

 ๓.๒ ผู้สอนมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียน ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้สามารถ
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 

 -   7๓ ๑๐๐  

๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  ๘๐ 7๓ 7๓ ๑๐๐  

 ๔.๑ มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัด    
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 -      
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ (ต่อ) 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การ
ปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน
กำหนด (คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

 ๔.๒ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายใน  
การจัดการเรียนรู้ 

 -      

 ๔.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล 

 -      

 ๔.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา 
การเรียนรู ้

 -      

๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  ๘๐ 7๓ 7๓ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 ๕.๑ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    
ร่วม กันแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้ 

 -      

 ๕.๒ นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนา    
การจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

 -      

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

 

๑๐๐ ยอด
เยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
วิธีคำนวณ 
*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      ๑๐๐ x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูท้ังหมด  
 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
 ร้อยละ  ๐๐.๐๐ – ๔๙.๙๙  =    กำลังพัฒนา   
 ร้อยละ  ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙  =    ปานกลาง    
 ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙  =    ดี    
 ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙  =    ดีเลิศ    
 ร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐   =   ยอดเยี่ยม 
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 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เ รี ยน เป็นสำคัญโดย   
การดำเนินงานและกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู ้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่      
การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เร ียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูสร้างและพัฒนานวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ 
อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส   
โคโรน่า 2019 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ครูใช้สื ่อการเรียนการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนานักเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     
      ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
   โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการเรียนการสอน  
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม บูรณาการทักษะการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา โดยยึดผู้ เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ  (Learning by Doing) และสามารถสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ การจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียนผ่านเทคโนโลยี
และส่ือออนไลน์  
   ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา    
   ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยี และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ท่ีสอดคล้องกับ เป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 
๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 
 



    ๗๔ 

            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

                      

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
                    การจัดเรียนการเรียนรู้ทางออนไลน์ในยุคดิจิทัล โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงวิธีเรียนท่ีเป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนท่ีใช้เทคโนโลยีท่ี
ก้าวหน้าสำหรับการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการ สอนแบบออนไลน์ มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา ส่ือการเรียน
และแหล่งเรียนรู้กระบวนการ จัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อส่ือสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การวัดและ การประเมินผล โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ที ่จะทําให้ผู ้สอนและผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ การพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบ ท่ีสอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบท
ของผู้เรียนจะนําไปสู่การจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้  
เป็นเรื่องที่เห็นได้ ชัดเจนที่สุด ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ (Content) 
อํานวยความสะดวกการสอนได้แค่ปลายนิ้ว ทําให้เราสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคน ทุกท ท่ี ทุกเวลา 
เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) เป้าหมายของการศึกษาอาจยังคงเดิมแต่ผู้เรยีน 
สามารถใช้วิธีที่แตกต่างในการไปให้ถึงจุดหมายได้ นักศึกษาบางคนอาจเรียนรู้ได้เร็วกว่าหากได้ดูภาพ  หรือ 
คลิปวิดีโอ แต่นักศึกษาบางคนอาจชอบการฟังครูบรรยาย เพราะรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละ คนไม่เหมือนกัน 
การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดําเนินการเรียน  การสอนให้ไปได้  
ย่อมแสดงให้เห็นถึงการบริหารรูปแบบการเรียนการสอนหลังโควิด-๑๙ (Social Distancing) และการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal) มีความสําคัญต่อการบริหารจัดการ ท้ังนี้ สะท้อน
ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องการการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้ (Change Learning) เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ ที่เกิดขึ้น  โรงเรียนจึงส่งเสริมศักยภาพ   
ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วยการสนับสนุนให้
ใช้ห้องสมุดออนไลน์ และการใช้โปรแกรม PowerPoint การใช้ แอปพลิเคชั ่น Zoom  Cloud Meetings 
แอปพลิเคชั่น Line แพลตฟอร์ม ออนไลน์ต่าง  ๆ  เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์กระดานอัจฉริยะ และเครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงติดตั้งสมาร์ททีวีทุกห้องเรียน ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในการผลิตส่ือและใช้ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร โดยมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ภายในสถานศึกษาจากเพื่อนครูและผู้บังคับบัญชาในเรื่องของการใช้สื่อการสอน ซึ่งมีเครื่องมือการประเมินคือ 
แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ได้จัดการเรียนการสอนโดยครูที่มีวุฒิทาง
การศึกษา มีคุณสมบัติและความสามารถทางเทคโนโลยี และการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกันวางแผนการจัด      
การเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสามารถใน   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) อินเตอร์เน็ต (Internet) และส่ือสังคม (Social Media)     ใน
การเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีนำเสนอผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จัดให้ผู้เรียนทุกระดับสามารถใช้บริการห้องสมุดห้องสมุดออนไลน์ คลังความรู้ดิจิตอล 
โดยมีบรกิารดาวน์โหลดข้อมูล ความรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้เรียนรู้ตามอัธยาศัย ตามความสะดวก
ของนักเรียน และในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ จัดใหม้ีคาบเรียนห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิธีการให้ห้องสมุดออนไลน์อย่างถูกต้องและส่งเสริมทักษะทางภาษาท้ังด้านการอ่านการเขียนและการส่ือสาร 



    ๗๕ 

            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

                      

 ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา    
   ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มี
นิสัยรักการอ่าน ตามมาตรการส่งเสริมการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น 
ห้องสมุดออนไลน์ คลังความรู้ดิจิตอล เทคโนโลยีและสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้อื่นภายในและนอกโรงเรียน 
มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ดีขึ ้น มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ ่มเติม ทั้งเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้      
ร่วมกลุ่มกัน ร่วมแก้ปัญหา การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมท้ังการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น
และการนำเสนอผลงาน  นักเรียนป.๑-๖ เข้าใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ คลังความรู้ดิจิตอล ซึ่งนักเรียน
สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม  
 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
                 ๑. กระบวนการพฒันาท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
                     โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รูปแบบ 
คือ On-Hand, On Demand และ Online ทุกรายวิชา ตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meettings เป็นการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน 
เนื้อหา สื่อการเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
ครูผู้สอนมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาช้ันเรียน ในการเรียนผ่าน Zoom Cloud Meettings   
สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนานและน่าสนใจโดยผ่าน เกม เพลง  นิทาน หรือ
คลิปวีดีโอต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง และห้องเรียนออนไลน์ โดยการจัดการ
ด้านพฤติกรรมมีขั้นตอนของการสร้างวินัยเชิงบวก ในการเรียนออนไลน์ มีดังนี้ 
                     ๑) กระตุ้นให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์  
   ๒) ส่งเสริมให้นักเรียนมีการใหเ้กียรติผู้เรียน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   ๓) พยายามพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ การมีวนิัยในตนเองและบุคลิกลักษณะท่ีดี  
       ๔) คำนึงถึงความต้องการทางพัฒนาการของผู้เรียน  
       ๕) คำนึงถึงแรงจูงใจของผู้เรียน 
        ๖) พยายามให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ  
   ๗) ให้รางวัลหรือแสดงอาการช่ืนชมต่อพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
  ๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
                   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบวกแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meettings ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีกำหนด ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนทั้งด้าน  
การเรียนและคุณภาพชีวิต มีการสร้างข้อตกลงในชั้นเรียน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรมใน
การบริหารจัดการด้านพฤติกรรมของผู้เรียน ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ  
   โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้ 
   ๑) ครูมีการศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
   ๒) ครูมีการพัฒนาเครื่องมือวัด วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตามหลักการวัด
และประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ 
   ๓) ครูมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมอืท่ี
ครอบคลุมการประเมิน เช่น แบบทดสอบแบบเลือกคำตอบท่ีถูกต้อง แบบทดสอบข้อเขียน แบบวัดจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรมตามสภาพจริง 
   ๔) เปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนและผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล เช่น         
การประเมินผลงานของตนเอง และหาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตนเอง โดยมีครูเป็นคอยให้คำปรึกษา แนะแนว 
   ในกรณีท่ีพบว่าผู้เรียนมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์สาเหตุ
เป็นรายบุคคล และหาวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
   ครูผู้สอนมีการใช้แฟ้มสะสมผลงานรายบุคคลเป็นเครื่องมือในการประเมินร่วมกับวิธีการอื่น   
ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำเป็นโครงการจัดแสดงแฟ้มผลงานนักเรียนประจำทุกปี 
  ๒.  ผลที่เกิดจากการพัฒนา     
   ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู ้สอนสามารถจัดทำข้อสอบที่สามารถวัดและประเมินผลความรู้
ครอบคลุมทุกมิติและตัวชี้วัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
   ร้อยละ ๑๐๐ ของครูในระดับขั้นพื้นฐานมีความสามารถในงานแนะแนว และให้คำปรึกษา
โดยมีบทบาทหน้าท่ีการเป็นครูประจำช้ัน 
   ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนประเมินผู้เรียนผ่านการใช้แฟ้มผลงาน  
   ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู้มีค่าร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
  
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   ๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ      
   สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในระหว่างภาคเรียนมีการจัดส่งสมุดบันทึกผลการเรียน  โดยครูประจำชั้นจะแจ้ง
รายละเอียดของการเรียนรู้ทุกรายวิชาให้ผู ้ปกครองทราบเพื่อนำไปทบทวนกับผู้เรียน รวมท้ั ง ข้อมูลเชิง
พฤติกรรมท่ีควรสนับสนุน หรือควรปรับเปล่ียนเพื่อให้เป็นแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   ครูผู้สอนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้ครูผู้สอนแต่ละสายชั้น แต่ละกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้นำเสนอแผนการสอนท่ีใช้รูปแบบวิธีสอน เพื่อร่วมกันพัฒนาการสอนของครูต้นแบบ จากนั้น นำผลท่ี
ได้จากข้อเสนอแนะจากการเปิดช้ันเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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  ๒.  ผลที่เกิดจากการพัฒนา       
   สถานศึกษามีวิธีการส่งเสริมครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอย่างชัดเจนด้วย
กระบวนการ PLC ในระดับสายช้ัน ระดับกลุ่มสาระ ระดับโรงเรียน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอก รวมถึงโรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการเรียนรู้ และนำมาใช้
ปรับปรุงการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับช้ัน โดยครูผู้สอนทุกรายวิชาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันและให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ ผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สนับสนุน  
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การบันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยี 
เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวกโดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
 สรุปหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  มาตรฐานที่ ๓  
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน 
การคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
๒. โครงการการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ    
การเรียนรู ้
๓. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะ
ทางวิชาการของผู้เรียน 
๔. โครงการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล  
๕. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ทักษะในการค้นคว้าและคิด 
อย่างเป็นระบบ 
๖. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  
๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) 
 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๓. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
๔. สรุปกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล
หลังสอน 
๖. เอกสารหลักฐานการวัดและ     
การประเมินผลการเรียนรู้ และเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
(ข้อสอบ) 
๗. ผลงานหรือช้ินงานของนักเรียน 
๘. ส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน ์
๙. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา 
ผู้บริหาร และครู 
๑๐. สังเกตกระบวนการการเรียน
การสอน 
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 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน 
การคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 

๘. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ 
ทางวิชาการ 

๑๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑๒. คะแนนสอบ O – NET         
ปีการศึกษา 2564 
๑๓. ภาพกิจกรรม 
๑๔. สภาพจริง 
๑๕. การวิจัยในช้ันเรียน 
๑๖. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
๑๗. แบบฝึกต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระ   
การเรียนรู ้

๒. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
๒. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  
๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔ .โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
- ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
- แหล่งเรียนรู้ภายใน 
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
๕. โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
- กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๓. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ  
๔. สรุปกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล
หลังสอน 
๖. เอกสารหลักฐานการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ และเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ (ข้อสอบ) 
๗. สมุดการบ้าน  
๘. ผลงานหรือช้ินงานของนักเรียน 
๙. แฟ้มสะสมผลงาน  
๑๐.ส่ือการเรียนการสอน  
๑๑. การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอก
โรงเรียน แบบบันทึก ภาพการใช้
แหล่งเรียนรู้ และคณะศึกษาดูงาน 
๑๒. สภาพจริง 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
๒. โครงการ เด็กดีศรีสายน้ำทิพย์ 
- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อตนเอง และห้องเรียน
ออนไลน ์
๔. กิจกรรมเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๓. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ  
๔. สรุปกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล
หลังสอน 
๖. ผลงานหรือช้ินงานของนักเรียน 
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 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก (ต่อ) 

๕. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ทำวิจัยในช้ันเรียน 
 

๗. แฟ้มสะสมผลงาน  
๘. สังเกตกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
๙. ภาพกิจกรรม  
๑๐. วิจัยช้ันเรียน 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและนำผลมา 
พัฒนาผู้เรียน 

 ๑. โครงการการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘ กลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. โครงการพัฒนาระบบการวัดผล
และประเมินผล 
- กิจกรรมปรับปรุงระเบียบวัดและ
ประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
สอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษา
และหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑
(ปรับปรุง ๒๕๖๐) 
๓. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทาง
วิชาการของผู้เรียน 
- กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
- กิจกรรมการทดสอบสมรรถนะผู้เรียนใน
ด้านการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
- กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน 
- กิจกรรมส่งเสริมการประกวด
แข่งขันความสามารถทุกกลุ่มสาระใน
ระดับต่าง ๆ 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๓. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ  
๔. สรุปกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล
หลังสอน 
๖. แบบประเมินด้านการเรียน 
๗. แบบ ป.พ. ต่าง ๆ 
๘. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

๑. โครงการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมตรวจสอบประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
๓. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๓. ข้อมูลสารสนเทศ 
๔. มาตรฐานการศึกษา 
๕. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
๖. สรุปกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
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 ๓. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
    ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้สื่อจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก และตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้ เร ียน โดยผ่านกระบวนการ 
PLC มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้วย
งานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้     

ควรส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น
เพื่อนำความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียน
นั้นมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

 

 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   ๑. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดการอบรมการบริหารจัดการช้ันเรียน เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์และความสามารถให้ครู ในการนำไปใช้กับผู้เรียนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในทางบวก   
   ๒. จัดอบรมครู เพื ่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ครูสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
   ๓. ขอความร่วมมือจากชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนแผนพัฒนา
คุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 

ชั้น 
 

จำนวนนักเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง 
ทั้ง

ชั้น
 

ปก
ติ 

บก
พร่

อง
  

ดีมาก 
 
ดี 

 
พอใช ้

ปรับ 
ปรุง 

 
ดีมาก 

 
ดี 

 
พอใช ้

ปรับ 
ปรุง 

ป.๑ 114 113 1 ๙๑ ๑๐ ๑2 - - - - - 
ป.๒ 130 118 12 103 11 4 - 75 39 4 - 
ป.๓ 11๘ 11๖ ๒ 10๒ 1๔ - - 6๖ 4๗ ๓ - 
ป.๔ 12๓ 11๒ 1๑ 1๐๓ ๙ - - ๕๑ ๔๒ ๑๙ - 
ป.๕ ๑๒๒ ๑๑๓ 9 93 15 5 - 65 38 10 - 
ป.๖ 141 129 12 ๑๑๐ ๑๕ ๔ - ๕๘ ๖๒ 9 - 
รวม 7๔๘ ๗๐๑ ๔๗ ๖๐๒ ๗๔ ๒๕  ๓๑๕ ๒๒๘ ๔๕ - 

ดีขึ้นไป    ๖๗๖ คน  ๕๔๓ คน  
เฉลี่ย    ๙๖.๔๓  ๙๒.๓๕  

 
ผลการประเมินความสามารถในการเขียนประโยค/เรื่อง ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 

ชั้น 
 

จำนวนนักเรียน การเขียนคำ การเขียนประโยค/เรื่อง 

ทั้ง
ชั้น

 

ปก
ติ 

บก
พร่

อง
  

ดีมาก 
 
ดี 

 
พอใช ้

ปรับ 
ปรุง 

 
ดีมาก 

 
ดี 

 
พอใช ้

ปรับ 
ปรุง 

ป.๑ 114 113 1 ๗๗ ๒๐ ๑๖ - - - - - 
ป.๒ 130 118 12 83 25 10 - 73 38 7 - 
ป.๓ 11๘ 11๖ ๒ 7๓ 2๙ 1๔ - 59 ๕๑ ๖ - 
ป.๔ 12๓ 11๒ 1๑ - - - - 4๗ 5๔ 1๑ - 
ป.๕ ๑๒๒ ๑๑๓ 9 - - - - 88 25 - - 
ป.๖ 141 129 12 - - - - ๖๘ ๕๒ 9 - 
รวม 7๔๘ ๗๐๑ ๔๗ ๒๓๓ ๗๔ ๔๐ - ๓๓๕ ๒๒๐ ๓๓ - 

ดีขึ้นไป    ๓๐๗ คน  ๕๕๕ คน  
เฉลี่ย    ๘๘.๔๗  ๙๕.๘๕  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 
           ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

สาระวิชา 
จำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

การอ่านออกเขียนได้ - - - - - - - - 
ร้อยละนักเรียนที่ได้ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

      - 

        
 ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ระดับ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 
ระดับโรงเรียน - - - 
ระดับเขตพื้นท่ี - - - 
ระดับประเทศ - - - 

 
เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

 

สมรรถนะ 
 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง - - - 
การอ่านรู้เรื่อง - - - 

รวม ๒ สมรรถนะ - - - 
 

* ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 

สาระวิชา 
จำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จำนวน (ร้อยละ) ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
 

ดีมาก 

ภาษาไทย - - - - - - - - 
คณิตศาสตร์ - - - - - - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - 
ภาษาอังกฤษ - - - - - - - - 

* ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

สาระวิชา 
จำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จำนวน (ร้อยละ) ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
 

ดีมาก 

ภาษาไทย - - - - - - - - 
คณิตศาสตร์ - - - - - - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - 
ภาษาอังกฤษ - - - - - - - - 

* ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย
ละ 

จำนวน (ร้อยละ) ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย - - - - - - - - 
คณิตศาสตร ์ - - - - - - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - 
ภาษาอังกฤษ - - - - - - - - 

* ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) 
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จำนวน

คน
ทั้งหมด 

จำนวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 114 114 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 130 129 1 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 118 118 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 123 123 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 122 122 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 141 141 - - - 

รวม 748 747 1 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - - - 
ระดับดีขึ้นไป 100 - - - - 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) 
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 114 114 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 130 129 1 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 118 118 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 123 123 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 122 122 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 141 141 - - - 

รวม 748 747 1 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 99.86 0.14 - - 
ระดับดีขึ้นไป 748 747 1 - - 

 

 
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้านทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) 

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
สมรรถนะสำคัญ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑. ด้านความสามารถในการส่ือสาร 748 748 - - - 
๒. ด้านความสามารถในการคิด 748 748 - - - 
๓. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 748 748 - - - 
๔. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 748 748 - - - 
๕. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 748 748 - - - 

รวม 748 748 - - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - - - 



    ๘๕ 

            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

                      

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) 
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

ระดับชั้น จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 114 114 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 130 130 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 118 118 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 123 123 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 122 122 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 141 141 - 

รวม 748 748 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 
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ส่วนที่ ๓  
สรุปผลการพัฒนา  

 
๑. สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม 
     สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน  ยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม  
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม  

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม  
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ยอดเยี่ยม  
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
๖. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม  
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม  

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  



๘๗ 
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 สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

 
 ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID - 19) โรงเรียนได้มี     
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนทางไกล (Distance – Learning) ท้ังแบบ On - Hand การ
เรียนจากในหนังสือเรียน แบบฝึกหัดใบงานและสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ  จากที่บ้าน On - Demand เป็นการเรียนรู้
ผ่านโปรแกรม Google Drive รวมถึงเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ ทั ้งจาก Youtube หรือ DLTV และจาก
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  และสุดท้าย Online เป็นการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบถ่ายทอดสดระหว่างครูและนักเรียนทางโรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านทาง
โปรแกรม Zoom Cloud Meettings เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีแม้ว่าจะอยู่ท่ีบ้านหรือสถานท่ีต่าง ๆ 
ครูได้บันทึกวีดีโอจากการสอนแบบ Online เข้าโปรแกรม Google Drive ของทางโรงเรียน และส่ง Link ของ
วีดีโอผ่านทางแอพพลิเคช่ัน Line กลุ่มช้ันเรียน เพื่อส่งให้ผู้เรียนท่ีไม่สามารถเรียนในรูปแบบ Online ได้ สามารถดู
วีดีโอย้อนหลังเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาของผู้เรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการการพัฒนา
ผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบ   
การตัดสินใจ และแก้ปัญหา สามารถสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารมาพัฒนาตนเองและสังคมทั้ง
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และ
มีคุณธรรมมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาท่ีพร้อมจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น นักเรียน
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี รักความเป็นไทยมีความภูมิใจในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม        
มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างมีสติและสมเหตุผล มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น     
รับฟังความคิดเห็น ยอมรับที่จะอยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายในสังคม โรงเรียนได้มี          
การส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทาง การศึกษาให้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ  
เพื่อการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม  

๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ยอดเยี่ยม  
๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม  

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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ในรูปแบบ Online เช่น การใช้โปรแกรม PowerPoint ในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud 
Meettings การใช้ส่ือออนไลน์อย่าง Youtube หรือ เกมต่าง  ๆมาใช้พัฒนานักเรียนสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน
การสอน การนำงานวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงผู ้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะ       
ความเป็นผู้นำโดยใช้หลักการบริหารที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนหรือพัฒนาสถานศึกษา   
ทำให้โรงเรียนสายน้ำทิพย์เป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีส่ิงอำนวยความสะดวกที่อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดีอย่างพอเพียง มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี รอบรู้ พัฒนาทางด้านความคิดอย่างมีระบบ 
มีวินัยในตนเอง บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ขงอโรงเรียนจึงทำให้สายน้ำทิพย์มีชื ่อเสียงมาอย่างยาวนานและเป็นที ่
ยอมรับจากหน่วยงานและบุคคลท้ังภายในและภายนอก 
 
๒. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
 ๒.๑ คุณภาพผู้เรียน 
   จุดเด่น 

   โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ มา
ใช้ในการสอนในรูปแบบ Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)   
นักเรียนสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้ด้วยสามารถ
นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน  
   จุดที่ควรพัฒนา 

       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีดีนำไปสู่การขยายผลและต่อยอดทางความคิดได้ 
 ๒.๒ กระบวนการบริหารและการจัดการจุดเด่น  
    จุดเด่น  
    โรงเรียนมีความตั้งใจและมุ่งมั ่นในการการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบมีหลักการ
บริหารและมีวิสัยทัศน์ท่ีดี โดยใช้เทคนิควิธีท่ีหลากหลายท่ีจะใช้ในการส่ือสารทำความเข้าใจกับครูและบุคลากร 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การส่ังผ่านระบบส่ือสาร และการประชุมทางระบบส่ือสาร
ออนไลน์ทางโปรแกรม Zoom Cloud Meettings เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับ    
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป 
       จุดที่ควรพัฒนา 
    สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี        
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา
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            ๒.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    จุดเด่น 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาการสอน ท้ังการจัดทำกำหนดการสอน 
วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ท้ังการใช้โปรแกรมออนไลน์ เกม และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ มาช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โรงเรียนมีส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยมีการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาการจัด 
การเรียนการสอน มีระบบติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    จุดที่ควรพัฒนา 
    ครูควรมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตส่ือให้ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับเปล่ียนวิธีในการสอน
ให้หลากหลายให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและฝึกให้นักเรียน
ได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ จากสื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยทางความคิด
วิชาชีพกับเพื่อนครู (PLC) เพื่อนำข้อเสนอแนะและวิธีการต่างๆมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีสมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะและความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ รวมทั้งสร้างเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ   
ท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม โดยชุมชน ท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรใน
การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉล่ีย พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้น 
 ๒. สถานศึกษาควรกำหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ครูและบุคลากรได้มีการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง ได้ศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ พัฒนาทักษะการใช้ทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ  
Online ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑ และการจัดบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา (STEM) ส่งเสริมครูในด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยนำผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 
 ๓. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการติดต้ัง
ห้องเรียน ICT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างสรรค์ผลงาน   
ด้านเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
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๔. ความต้องการการช่วยเหลือ  
 ๑. วิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ เฉพาะสาขามาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น 
 ๒. อุปกรณ์การเรียนท่ีพร้อมสำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนรู้ในรูปแบบ Online  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔  
ภาคผนวก 
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๑. หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสำคญั  
ที่แสดงเกียรติยศ 
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๒.  คำสั่งแตง่ตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/ 
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 
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๓.  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปขีองสถานศึกษาของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาและรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
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บันทึกข้อความเห็นชอบ 

ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

************************************************************************************************** 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสายน้ำทิพย์แล้ว 

 
 
 

          
             (นางพัศญา  พรหมเลิศ) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 
 
  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง และรอบที่สาม 
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ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.............................................................................................. 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย    
ในอนาคตประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของ      
ทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ให้สอดคล้องกันจึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ       
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่ง       
คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  ที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง โดยมี  การจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังก ัดหน่วยงาน                  
ท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับ  
การประกันคุณภาพภายนอก 

    โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา   
ขั ้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2 และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ต้ังแต่ปีการศึกษา    
๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
  

 
 

 

(นางกมัยธร  สัจจา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

 



 

  

 

ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 
เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
.............................................................................................. 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย    
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของ      
ทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป นอกจากนี้ได้มีกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ       
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสายน้ำทิพย์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี ่ยวข้อง      
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่    
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก เพื ่ อ ให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเร ียน มีค ุณภาพ              
และมาตรฐาน จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
       ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การส่ือสารและการคิดคานวณ  
4 ดีเลิศ 

       ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

4 ดีเลิศ 

       ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  4 ดีเลิศ 
       ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสาร  
4 ดีเลิศ 

       ๕) ม ีผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

4 ดีเลิศ 

       ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ   
ท่ีดีต่องานอาชีพ  

4 ดีเลิศ 

 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
       ๑) การมีคุณลักษณะและค่าน ิยมที ่ ดี

ตามท่ีสถานศึกษากาหนด  
4 ดีเลิศ 

       ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย  

4 ดีเลิศ 

       ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  

4 ดีเลิศ 

       ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม  

4 ดีเลิศ 

2. กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

      ๒.๑ การมีเป้าหมาย ว ิส ัยทัศน ์ และ    
พันธกิจท่ีสถานศึกษากาหนดชัดเจน  

4 ดีเลิศ 

       ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

4 ดีเลิศ 

       2.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที ่ เน้น
ค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยนรอบด ้านตามหล ักส ูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

4 ดีเลิศ 

       2.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

4 ดีเลิศ 

       2.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 

4 ดีเลิศ 

       2.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ จัดการ
เรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

3. กระบวนการจัดการ
เร ียนการสอนท ี ่ เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      ๓.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนาไป ประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  

4 ดีเลิศ 

       ๓.2 ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

4 ดีเลิศ 

       3.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  4 ดีเลิศ 
       ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
4 ดีเลิศ 

       ๓.๕ มีการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้  

4 ดีเลิศ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  

(นางกมัยธร  สัจจา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

 



ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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