
 

 

  



๑ 

 

ค าน า 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕     

มีสาระบัญญัติในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรา ๔๘ ก าหนดให้สถานศึกษา    

ต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยให้

มีการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรับรองการประกันคุณภาพภาย

นอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ได้จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โดยรวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ขอขอบคุณคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนจะใช้

รายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูลของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

           (นางนิรมล บัวเนียม) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
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๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนสายน้ าทิพย์  ที่อยู่  ๒๙๓ ซอยสุขุมวิท ๒๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย            
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐  สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                       
โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๕๘ - ๒๒๓๒   โทรสาร ๐ - ๒๒๖๑ - ๔๕๕๘ e - mail : bkk.snt@gmail.com website : www.sainamtip.ac.th 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑๗ ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ                    
เขตคลองเตย เขตวัฒนาและเขตพระโขนง 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ได้ชื่อมาจากซอยสายน้ าทิพย์ ถนนสุขุมวิท ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ . ๒๕๐๔ โดย

ได้รับอนุมัติให้ซื้อที่ดินจากมูลนิธิ มหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวน ๕ ไร่ ๑๗ ตารางวา ราคาตารางวาละ ๗๓๒ บาท       
เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๐๔ และท าพิธีเปิดป้ายโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๐๔ โดยมี  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์  หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล                    
เป็นประธานกรรมการและนายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นผู้อ่านรายงาน นายเสน สุขเหมือน          
เป็นผู้แทนของประชาชนในท้องถิ่นและนางอุไร ศรีธวัช ณ อยุธยา เป็นครูใหญ่คนแรก 

ตราประจ าโรงเรียน 

 

อักษรย่อ “ส.ส.ท.” ย่อมาจาก “สามัญสายน้ าทิพย์” ด้วยโรงเรียนสายน้ าทิพย์เคยเป็นโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง 

ปรัชญาของโรงเรียน “สุวิชาโน ภว โหติ : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ” 
ค าขวัญของโรงเรียน “ความรู้คู่คุณธรรม น าประโยชน์สู่สังคม” 
คติของโรงเรียน “เราจะไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน” 
สีประจ าโรงเรียน “ฟ้า ขาว” สีฟ้า หมายถึง ความสุขุม รอบคอบ เยือกเย็น 

สีขาว หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ไหว้สวย มารยาทดี มีน้ าใจ” 
เอกลักษณ์ “สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ” 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลพืน้ฐานพืน้ฐานของสถานศึกษา 



๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑)  จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร คร ู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑ ๔๕ ๔ ๑๓ ๓ 
 

 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวชิา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวชิา (ชม./สปัดาห)์ 

๑. คณิตศาสตร์ ๔ ๑๘ 

๒. วิทยาศาสตร์ ๗ ๑๘ 

๓. ภาษาไทย ๘ ๑๘ 

๔. ภาษาอังกฤษ ๗ ๑๘ 

๕. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๒๐ 

๖. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗ ๑๘ 

๗. สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                                                                         ๘ ๑๘ 

๘. ศิลปะ   ๓ ๒๐ 

๙. ปฐมวัย ๗ ๑๘ 

๑๐. บรรณารักษ์ ๑ ๒๒ 

๑๑. ประถมศึกษา ๗ ๑๘ 

๑๒. จิตวิทยาและแนะแนว ๑ ๑๘ 

๑๓. อื่นๆ ๒ ๑๘ 

วุฒิการศึกษาของบุคลากร 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 
๕๕,๘๓.๓๓%   

๑๑,๑๖.๖๗%   

๒ 



๑ 

 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐  รวม  ๑,๑๐๑  คน  

ระดับชั้น
เรียน 

 อ.๑ อ.๒ อ.๓ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม 
รวม

ทั้งหมด 

จ านวน
ห้อง 

     ๑ ๓ ๓ ๗ ๖ ๖ ๖ ๕ ๕ ๕ ๓๓ ๔๐ 

เพศ 
ชาย ๑๐ ๒๔ ๓๓ ๖๗ ๖๐ ๗๒ ๘๘ ๖๓ ๘๐ ๖๖ ๔๒๙ ๕๙๖ 

หญิง ๘ ๒๙ ๒๕ ๖๒ ๖๔ ๘๐ ๗๘ ๑๑๑ ๙๐ ๑๒๐ ๕๔๓ ๖๐๕ 

รวม  ๑๘ ๕๓ ๕๘ ๑๒๙ ๑๒๔ ๑๕๒ ๑๖๖ ๑๗๔ ๑๗๐ ๑๘๖ ๙๗๒ ๑,๑๐๑ 

เฉลี่ยต่อ
ห้อง 

 ๑๘:๑ ๑๘:๑ ๑๙:๑  ๒๑:๑ ๒๕:๑ ๒๘:๑ ๓๕:๑ ๓๔:๑ ๓๗:๑   

 หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนระดับปฐมวัย        จ านวน    ๑๒๗  คน  
    นักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน   ๙๖๒   คน 
    รวม                  จ านวน ๑,๐๘๙  คน 

  

   
 
  

๒๘ ๓๑ 
๒๔ 

๒๐ 

๓๐ 
๒๖ ๒๓ 

๔๕ 

๗๓ 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

อ.๑ อ.๒ อ.๓  

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดบัอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

 
ปี กศ. ๒๕๕๗ ปี กศ. ๒๕๕๘ ปี กศ. ๒๕๕๙ 

๓ 

๑๙๑ 
๑๗๗ 

๑๙๖ 
๑๗๘ ๑๘๕ 

๑๓๗ 

๑๗๘ 
๑๘๒ 

๑๗๙ 
๑๙๕ 

๑๗๘ 
๑๙๐ 

๑๖๓ 
๑๗๔ ๑๗๘ ๑๗๙ 

๑๙๕ 
๑๘๑ 

๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดบัชัน้ ป.๑ - ป.๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

ปี กศ.๒๕๕๗ ปี กศ.๒๕๕๘ ปี กศ.๒๕๕๙ 



๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 

๑.๕  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)      

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๑)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๖๔.๔๑ 
๕๙.๒๑ 

๖๘.๗๘ ๖๖.๕๙ 

๕๓.๓๘ 

๙๑.๓๖ 

๘๐.๔๔ 
๗๓.๐๕ 

๕๘.๗๑ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ร้อยละ 

๕๕.๖๐ 

๓๓.๐๙ 

๔๒.๒๔ ๔๓.๖๔ 

๕๑.๙๔ 

๓๘.๓๘ 

๔๔.๙๘ 

๕๔.๑๐ ๕๒.๖๗ 

๓๗.๗๕ 

๔๕.๓๑ ๔๕.๒๕ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง ๓ ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 

   ๔ 



๑ 

 

 

 

๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

๒.๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

ความสามารถ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละของผลต่างระหว่างปี
การศึกษา 

ด้านภาษา ๕๔.๕๓ ๕๕.๖๐ ๑.๐๗ 

ด้านค านวณ ๓๕.๖๐ ๓๓.๐๙ -๒.๕๒ 

ด้านเหตุผล ๕๘.๘๐ ๔๒.๒๔ -๑๖.๕๖ 

รวมความสามารถทั้ง 3  ๔๙.๖๔ ๔๓.๖๔ -๖.๐๐ 

 

  

๗.๓๒ 

๔๔.๕๑ 

๓๕.๙๗ 

๑๒.๒๐ 

๓.๖๖ 
๗.๓๒ 

๕๐.๐๐ 

๓๙.๐๒ 

๓.๐๕ 

๑๙.๕๑ 

๕๑.๒๒ 

๒๖.๒๒ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ด้านภาษา 

ด้านค านวณ 

ด้านเหตุผล 

     

๕ 

   ๕ 



๒.๒) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)      

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 

 

 

๒๗.๑๒ 

๑๗.๖๘ 

๓๘.๔๒ 

๖.๗๘ ๗.๓๒ 

๔๔.๕๑ 

๓๕.๙๘ 

๑๒.๑๙ 

๐.๐๐ 

๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๕.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๓๕.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๔๕.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 

ปี กศ. ๒๕๕๙ 

ปี กศ. ๒๕๖๐ 

๒.๘๓ 

๒๔.๒๙ 

๔๐.๖๘ 

๓๒.๒๐ 

๓.๖๖ 
๗.๓๒ 

๕๐.๐๐ 

๓๙.๐๒ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 

ปี กศ. ๒๕๕๙ 

ปี กศ. ๒๕๖๐ 

    ๖ 



๑ 

 

 

  

๓๗.๒๙ 

๒๑.๔๗ 
๒๔.๘๖ 

๑๖.๓๘ 

๓.๐๕ 

๑๙.๕๑ 

๕๑.๒๒ 

๒๖.๒๒ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) 

ปี กศ. ๒๕๕๙ 

ปี กศ. ๒๕๖๐ 

   

๗ 

    ๗ 



๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๕๒.๗๐ ๓๙.๘๙ ๔๑.๕๓ ๔๓.๑๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๒.๓๙ ๔๓.๕๙ ๔๓.๑๓ ๔๗.๙๙ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด ๔๕.๒๙ ๓๕.๕๕ ๓๘.๑๓ ๓๒.๗๓ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๖.๕๘ ๓๗.๑๒ ๓๙.๑๒ ๓๖.๓๔ 

 

 

 

 

 

  

๕๒.๗๐ 

๓๙.๘๙ 
๔๑.๕๓ 

๔๓.๑๖ 

๕๒.๓๙ 

๔๓.๕๙ ๔๓.๑๓ 

๔๗.๙๙ 
๔๕.๒๙ 

๓๕.๕๕ 
๓๘.๑๓ 

๓๒.๗๓ 

๔๖.๕๘ 

๓๗.๑๒ 
๓๙.๑๒ 

๓๖.๓๔ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

     

๘ 
  ๘ 



๑ 

 

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

 

  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ภาษาอังกฤษ ๔๐.๒๘ ๔๓.๑๖ 

วิทยาศาสตร์ ๔๑.๗๒ ๔๑.๕๓ 

คณิตศาสตร ์ ๓๘.๐๘ ๓๙.๘๙ 

ภาษาไทย ๕๕.๗๗ ๕๒.๗๐ 

๕๕.๗๗ ๕๒.๗๐ 

๓๘.๐๘ ๓๙.๘๙ 

๔๑.๗๒ ๔๑.๕๓ 

๔๐.๒๘ ๔๓.๑๖ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

  ๙   ๙ 



๑.๗ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

๑๒๔ ๑๕๔ ๑๖๖ ๑๗๔ ๑๗๐ ๑๘๖ 

๑๒๔ 
๑๕๔ ๑๖๖ ๑๗๔ ๑๗๐ ๑๘๖ ๑๒๔ 
๑๕๔ ๑๖๖ ๑๗๔ ๑๗๐ 

๑๘๖ ๑๒๔ 

๑๕๔ 
๑๖๖ ๑๗๔ ๑๗๐ 

๑๘๖ 

๑๒๔ 

๑๕๔ 
๑๖๖ ๑๗๔ ๑๗๐ 

๑๘๖ 

๑๒๔ 
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๑๖๖ 

๑๗๔ ๑๗๐ 
๑๘๖ 

๑๒๔ 

๑๕๔ 
๑๖๖ 

๑๗๔ ๑๗๐ 

๑๘๖ 

๑๒๔ 

๑๕๔ 
๑๖๖ 

๑๗๔ 193 

๑๘๖ 

ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 
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สวนสัตว์ดุสิต 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

ไดโนเสาร์แพลนเน็ต 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

  ๑๐ 



๑ 

 

       

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แอบใช้กระบวนการ
คิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคน อ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นป.๑  พัฒนาครูทุกคนให้มี ความสามารถในการน าเทคนิควิธีการ
สอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล
ได้แก่ ห้องสมุด ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 
ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน   
 จากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง   การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษา “อ่อนหวาน” ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขนมกรุบกรอบ น้ าหวาน น้ าอัดลม 
ส่งเสริมการออกก าลังกาย  ส่งเสริมการไหว้สวย มารยาทดี  มีน้ าใจ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 

๒. ผลการพัฒนา  
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั้น  สามารถเขียนสื่อสารได้ดี   รู้จักการวางแผน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ แยกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่า
ทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆเลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคน
ละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความ
เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินใน
ด้านต่างๆ ดั้งนี้  
 

๓. จุดเด่น 
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  ที่มีการ
ทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 

ส่วนที ่๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

  ๑๑ 



ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 

๙๖.๑๘ ๙๓.๐๕ 
๘๓.๗๖ ๘๑.๓๘ 

๘๗.๖๔ 

๗๑.๑๑ 

๓.๘๒ ๖.๙๕ 
๑๖.๒๔ ๑๘.๖๒ 

๑๒.๓๖ 

๒๘.๘๙ 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ป.๑ - ป.๖ 

 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดี่เย่ียม 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

๔. จุดควรพัฒนา  
ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ - ป.๓   ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
   

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

  

   ๑๒ 

ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ 

๙๖.๐๖ 
๘๗.๙๕ 

๗๙.๘๓ ๘๓.๖๓ 

๓.๙๔ 
๑๒.๐๕ 

๒๐.๑๗ ๑๖.๓๗ 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค า
ค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 

 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ด่ีเยี่ยม 

ดี 

ต้องปรับปรุง 



๑ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 

๙๘.๖๘ ๙๖.๗๕ 
๘๙.๗๗ 

๘๑.๘๘ 

๙๗.๑๑ 

๗๙.๒๓ 

๑.๓๒ ๓.๒๕ 
๑๐.๒๓ 

๑๘.๑๒ 

๒.๘๙ 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ด่ีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 

ชัน้ ป.๑ ชัน้ ป.๒ ชัน้ ป.๓ ชัน้ ป.๔ ชัน้ ป.๕ ชัน้ ป.๖ 

๙๗.๗๓ ๙๔.๑๗ ๙๐.๘๒ ๘๗.๒๑ ๙๐.๔๓ 

๗๗.๓๐ 

๒.๒๗ ๕.๘๓ ๙.๑๘ ๑๒.๗๙ ๙.๕๗ 

๒๒.๗๐ 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ด่ีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 

  ๑๓ 



ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงานหรือการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๗.๓๒ 

๔๔.๕๑ 

๓๕.๙๘ 

๑๒.๑๙ 

๓.๖๖ 
๗.๓๒ 

๕๐.๐๐ 

๓๙.๐๒ 

๓.๐๕ 

๑๙.๕๑ 

๕๑.๒๒ 

๒๖.๒๒ 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ด้านภาษา 

ด้านค านวณ 

ด้านเหตุผล 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

๕๒.๗๐ 

๓๙.๘๙ ๔๑.๕๓ ๔๓.๑๖ 

๕๒.๓๙ 

๔๓.๕๙ ๔๓.๑๓ 
๔๗.๙๙ 

๔๕.๒๙ 

๓๕.๕๕ 
๓๘.๑๓ 

๓๒.๗๓ 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 จ าแนกตามระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
สังกัด สพฐ. 
ทั้งหมด 

ชัน้ ป.๑ ชัน้ ป.๒ ชัน้ ป.๓ ชัน้ ป.๔ ชัน้ ป.๕ ชัน้ ป.๖ 

๙๗.๙๗ ๙๕.๙๐ ๙๖.๔๖ 

๘๒.๕๙ 

๙๗.๒๐ 

๘๓.๙๘ 

๒.๐๓ ๔.๑๐ ๓.๕๔ 

๑๗.๔๑ 

๒.๘๐ 

๑๖.๐๒ 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ด่ีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 

  ๑๔ 



๑ 

 

 ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๙๘.๘๖ ๙๔.๒๔ ๙๖.๐๑ ๙๕.๘๓ ๙๖.๘๖ 
๘๗.๓๕ 

๑.๑๔ ๕.๗๖ ๓.๙๙ ๔.๑๗ ๓.๑๔ 

ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 

ผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดี่เย่ียม 

ดี 

พอใช้ 

๐.๖๖ ๑.๒๙ ๔.๑๗ ๔.๒๒ ๑.๗๕ 

๑๗.๙๙ 

๙๙.๓๔ ๙๘.๗๑ ๙๕.๘๓ ๙๕.๗๘ ๙๘.๒๕ 

ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 

ผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดี 

ดีเยี่ยม 

๐.๕๑ ๔.๐๕ ๔.๖๔ ๘.๑๙ ๔.๙๘ 
๑๘.๑๓ 

๙๙.๔๙ ๙๕.๙๕ ๙๕.๓๖ ๙๑.๘๑ ๙๕.๐๒ 

๘๑.๘๗ 

ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 

ผลการประเมินมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมของสังคม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ด่ีเยี่ยม 

ดี 

  ๑๕ 



ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 

ดี ๑.๕๑ ๕.๐๐ ๖.๑๓ ๗.๗๘ ๒.๗๖ ๑๔.๐๙ 

ดีเย่ียม ๙๘.๔๙ ๙๕.๐๐ ๙๓.๘๗ ๙๒.๒๒ ๙๗.๒๔ ๘๕.๙๑ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ผลการประเมินสุขภาวะร่างกายและลักษณะจติสังคม 
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ ชั้น ป.๕ ชั้น ป.๖ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑๖ 



๑ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย

การศึกษาข้อมูลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม จากข้าราชการครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือ
วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี คือ โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ โครงการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการพัฒนา นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณให้ถูกต้องและตรวจสอบได้ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามโครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
 

๒. ผลการพัฒนา  
๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี     ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

  

๑๗ 



มากกว่า ๒ ครั้ง/
ภาคเรียน; ๖๓; 

๑๐๐% 

จ านวนคร้ังท่ีครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 

๒ ครั้ง/ภาคเรียน มากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

๓. จุดเด่น 
  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ จัดการการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบั ติ
การประจ าปี ที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
 

๔. จุดควรพัฒนา  
๔.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน  
๔.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความแข็งแกร่ง 

มั่นคง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๘ 



๑ 

 

๑ ครั้ง/ภาคเรียน; ๔; 
๘.๑๖% 

๒ ครั้ง/ภาคเรียน; ๘; 
๑๖.๓๒% 

มากกว่า ๒ ครั้ง/ภาค
เรียน; ๓๗; 
๗๕.๕๑% 

ร้อยละจ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษษ 

ไม่ได้มีส่วรร่วม ๑ ครั้ง/ภาคเรียน ๒ ครั้ง/ภาคเรียน มากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

๑ ครั้ง/ภาคเรียน; 
๒; ๓.๑๗% 

๒ ครั้ง/ภาคเรียน; 
๒๖; ๔๑.๒๗% 

มากกว่า ๒ ครั้ง/
ภาคเรียน; ๓๑; 

๔๙.๒๑% 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม และประเมินผล
จากผู้บริหาร 

ไม่ได้มีส่วนร่วม ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 
๒ ครั้ง/ภาคเรียน มากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายใน
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๑๙ 



มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีครูเป็นผู้ก าหนด

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการ

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ทางด้านสติปัญญาผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาวิจัย

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ ทางโรงเรียนยังได้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยให้

นักเรียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนมีการวัดและ

ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ศึกษาและวิจัย พัฒนาตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 

เช่น  

 การวิจัยในชั้นเรียน 

 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียน 

 ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ประจ าปี 

 แบบฝึกต่างๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 การทัศนศึกษาและดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ผล O-NET เพ่ิมเติม 

 อบรมพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  

 ๒๐ 



๑ 

 

๒. ผลการด าเนินงาน / พัฒนา 

 จากแผนโครงการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล ส่งผลให้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนสูงขึ้น ครูมีความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ใน

ระดับดีเยี่ยม 

๓. จุดเด่น / แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนได้วางแผนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษาเพ่ิมขึ้นทุกปี เช่น การส่งเสริมให้ครูท า

วิจัยในชั้นเรียน ๑๐๐ % สนับสนุนให้ครูจัดท าผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษเพ่ิมมากขึ้น และส่งผล

งาน ครูต้นแบบ ครูดีเด่น ครูดีในดวงใจ หนึ่งแสนครูดี และรางวัลคุรุสภา เพ่ือให้ครูสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

๔. จุดควรพัฒนา 

 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

๒๑ 



มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  
๑. กระบวนการพัฒนา  

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์และ         

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาทุกปีจากหน่วยงานต้นสังกัด มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ก าหนด

นโยบาย และปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ  แก่ครู 

บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา เช่น การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา หลักสูตรโรงเรียนสายน้ าทิพย์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตรระดับท้องถิ่น โครงการ

และกิจกรรมตลอดปีการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเตรียมการรอรับการประกันคุณภาพภายในและการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

๒. ๒. ผลการด าเนินงาน / พัฒนา 

สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขัน้

พ้ืนฐานและมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง (SWOT Analysis) เพ่ือก าหนดแนวทาง  การพัฒนา มี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน ได้ก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือไปสู่มาตรฐานของสถานศึกษา มี

แผนงานโครงการ/กิจกรรมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  มีข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาท่ีครบถ้วน มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานและ      มรีะบบการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับ ดีเยี่ยม 

  

 
๒๒ 



๑ 

 

๓. จุดเด่น / แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนวางแผนเพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ

ภายนอก โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกัน

คุณภาพภายใน สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีระบบและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการรับประเมิน

หรือเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจได้ 

๔. จุดควรพัฒนา 

 ครูทุกคนควรได้รับการอบรมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน 

  

๒๓ 



สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี เยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขยีน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑  ในด้านกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมา
เป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง 
 

  

 ๒๔ 



๑ 

 

   
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพ่ือสรุปไปสู่การเชื่อมโยงและสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน ทั้งนั้นแนวทาง
การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้  

 

 สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกเนื้อหา
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการสรุปและ
ประเมินผล ทุกภาคเรียน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนปฏิบัติตามสุข
บัญญัติ ๑๐ ประการ มีระบบดูแลช่วยเหลือ ระบบคัดกรอง
นักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน การตรวจสุขภาพร่างกาย
ประจ าปีและฉีดวัคซีนป้องกันโรค การป้องกัน  สารเสพติดและ
ความประพฤติผิดทางเพศ ร่วมโครงการ D.A.R.E. กับสถานี
ต ารวจนครบาลทองหล่อ โดยให้  ครูต ารวจเข้ามาสอนในชั่วโมง
แนะแนว การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ ชุมนุมนาฏศิลป์ มีชมรมกีฬา
และดนตรีให้ผู้เรียนเลือกเข้าร่วมตามความสนใจ ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่   พึง
ประสงค์ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ สนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีการประเมินนักเรียนเป็น
รายบุคคล และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุผล มีความสามารถและ
แสดงออกอย่างชัดเจน เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ต่างๆ  
 

 
นักเรียนบางคนมีน้ าหนักน้อยต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 
๑.๖๐ และเกินกว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๘.๑๑ ที่ก าหนด 
ส่งผลต่อพฒันาการด้านการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

ส่วนที ่๓ สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 ๒๕ 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑.๒ ด้านการจัดการศึกษา 
  โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อให้ครูมี  การก าหนดเป้าหมายคุณภาพนักเรียน การ
วิจัยในชั้นเรียน และวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญาของ
นักเรียน สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการ
กับภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ครูสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา และ
แก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้ ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
และจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา เต็มความสามารถ ผู้บริหาร
ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ติดตาม มีการ
ประชุมวางแผนงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โรงเรียนได้
ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อสร้างโรงเรียนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การศึกษาของชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา 
รวมถึง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีการน าผล
การประเมินคุณภาพภายในมาใช้ก าหนดนโยบาย และปรับปรุง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือเทคโนโลยีต่างๆ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

๑.๓ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      การสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง รวมถึง การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
เพื่ อให้ผู้ เ รียนมีความรู้ ความเข้ า ใจและก้ าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านต่างๆ และสามารถปรับตัวหรือ
ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้  เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วันส าคัญทางศาสนาต่างๆ เป็นต้น 
 

 
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะดวก ปลอดภัย 
เพียงพอต่อความต้องการ และมีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 

 ๒๖ 



๑ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๑.๔ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
    การจัดกิจกรรมฝึกมารยาท “ไหว้สวย มารยาทดี มีน้ าใจ” 
เป็นกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันพฤหัสบดี โดยเป็นการฝึกมารยาท
พร้อมกันซึ่งมีนักเรียนต้นแบบเป็นผู้น าในการปฏิบัติ คือ ไหว้
ผู้ใหญ่   ยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ รับของจากผู้ใหญ่ ถวายความเคารพ 
นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริงจนเป็นปกติวิสัย เมื่อได้พบ
ผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่าจะไหว้ ยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ด้วยความ
เรียบร้อย และมีกิจกรรมการประกวดมารยาทเป็นระดับสายชัน้ 

 
ผู้เรียนแสดงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

๑.๕ ด้านการส่งเสริมของสถานศึกษา 
      สถานศึกษาได้ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดนโยบายใน
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผนงานและโครงการ
ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการให้
ข้อมูลและทักษะที่จ าเป็นแก่นักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้
โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรง    สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างต ารวจ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
สมาชิกในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดร่วมกับ
โรงเรียนสายน้ าผึ้ งและวัดสะพาน จัดอบรมนักเรียนใน
โครงการศาสนธรรมภูมิคุ้มกันยาเสพติดของนักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน
ให้ได้ผลดี และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกันน าหน้าการปราบปราม 
มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
และใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชน 
ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่นักเรียน 

 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
 
 

 

 

 
 

 ๒๗ 



แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๑) พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในวิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSIEP)  

 ๒) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) สู่มาตรฐานสากล 

 ๓) พัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทตามแบบแผนวัฒนธรรมไทย เพ่ือส่งเสริม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  

 ๔) พัฒนาผู้เรียนด้านการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้นวัตกรรมการเรียน Web 

base (Project Base Learning) และ Photo Story 

 ๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไปให้มีความชัดเจนและทันความ

เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น  

 

ความต้องการการช่วยเหลือ  

 ๑) สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 ๒) ก าหนดนโยบายให้จ ากัดจ านวนนักเรียนไม่เกิน ๓๐ คน ต่อห้อง หรือให้มีครู ๒ คน ต่อห้อง ในกรณีที่

นักเรียนมีจ านวนมาก 

 ๓) การเพ่ิมอัตราก าลังครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีจ านวนครูน้อยหรือขาดแคลน  

 ๔) การจัดสรรให้มีเจ้าหน้าที่ส าหรับท างานด้านเอกสารของโรงเรียนโดยเฉพาะ 

 ๕) การปรับเปลี่ยน โยกย้ายบุคลากร ควรมีความรวดเร็ว เพ่ือให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง 

 ๖) การสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่ครูพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 

 ๗) การเพ่ิมสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายในสถานศึกษาหรือมีค่าที่พักให้กับครู 

 ๘) ค่าเดินทางส าหรับครูที่ต้องเดินทางไปอบรมหรือสัมมนานอกสถานศึกษา 

 ๙) งบประมาณในการพัฒนาหรือปรับปรุงสถานศึกษาในด้านต่างๆ  

 ๑๐) ค่าตอบแทนพิเศษเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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