ก

คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ฉบับนี้ จัดทำ
ขึ้น ตามกฎกระทรวง การประกัน คุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้ สถานศึกษาจัดส่ งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเ พื่ อ รายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหาร
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการ
บริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจั ด
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
สายน้ำทิพย์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป

(นางกมัยธร สัจจา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์
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ข

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
คำนำ
ก
สารบัญ
ข
บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา
ง
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑
• ข้อมูลผู้บริหาร
๑
• ข้อมูลนักเรียน
๔
• ข้อมูลครูและบุคลากร
๖
• ข้อมูลอาคารสถานที่
๙
• ข้อมูลงบประมาณ
๙
• ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๙
• โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
๑๐
• แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๓
• ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๖
• งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ
๔๐
• ผลประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖๒): ประถมศึกษา
๔๔
• การประเมินคุณภาพภายนอก
๔๔
• ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๔๗
• สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔๘
• นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ๕๑
• ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี)
๕๑
• ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕๒
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๕๙
๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๙
๑) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๕๙
• กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
๖๓
• ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๗๐
• สรุปหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๗๑
• จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๘๐
๒) มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๘๑
• กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
๘๔
• ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๘๗
• สรุปหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
๘๘
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สารบัญ
เรื่อง

• จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๓) มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
• กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
• ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
• สรุปหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตนเอง
• จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๔) ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
• สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม
• ผลการดำเนินงานในภาพรวม
• จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
• แนวทางการพัฒนาในอนาคต
• ความต้องการการช่วยเหลือ
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก

หน้า
๙๒
๙๓
๙๖
๙๙
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๑๐๐
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๘
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

ง
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ง

บทสรุปของผู้บริหาร
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๓ ซอยสุขุมวิท ๒๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๘ ๒๒๓๒ โทรสาร ๐๒ ๒๖๑ ๔๕๕๘ E - mail: sainamtip 61@gmail.com
Website: www.sainamtip.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑๗ ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ เขตคลองเตย เขตวัฒนา และเขตพระโขนง จำนวนครู ๖๔ คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู ๔๐ คน
ครูอัตราจ้าง ๒๔ คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ๒๑ คน จำนวนนักเรียน รวม ๙๕๓ คน จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย ๑๑๕ คน
ระดับประถมศึกษา ๘๓๘ คน
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๑ ถึ ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 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 การสื่อสาร การคิดคำนวณ
รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษา
กำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้
กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล ฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสู งขึ้น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย
สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการทำงานร่วมกัน ทำให้
นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น จากการ
ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ผลการอ่านออกเขียนได้ ด้านการอ่าน อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
๙๙.๑๒ ด้านการเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๒ นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสืบค้นความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย
นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ไ ทย
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จ
รวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต าม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ในระดับดีขึ้นไป ที่สถานศึกษากำหนด
ร้อยละ ๑๐๐ กำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบท
ของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสั ยทัศน์ และพันธกิจอย่ างชัดเจน โรงเรียนสายน้ ำทิ พย์
เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจในความเป็นไทย และความเป็นพลโลก ใน
ดำเนินการพัฒนาวิช าการที่เน้น คุณภาพผู้ เรี ยนรอบด้ าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ
การดำเนินชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดำเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพื่อให้ เกิดการพัฒนาทีส่ ่ งผลต่อผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ สภาพและบริ บ ทของโรงเรี ยน โดยประเมินภาพความสำเร็จ คื อ
โรงเรียนมีเป้าหมายวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น สนองตามความมุ่งหมายของหลักสูตรตามนโยบายของต้ น สั ง กั ด และกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวม
และกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีก ารส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจั ด ให้ มี ชุ ม ชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้น การปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด
ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ส ามารถนำไปใช้
จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ มีนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรีย นรู้
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ฉ
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผนการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ตา่ ง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื่ อหลั งใช้สื่ อ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๒ เรื่อง โดย
มีประเด็นภาพความสาเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม) ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเด็ก กับครู ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบ
การวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรี ยนอย่ างมีขั้นตอนใช้เครื่องมื อ วิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
(PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้

(นางกมัยธร สัจจา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๑. ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

๑.๑ โรงเรี ย นสายน้ ำ ทิ พ ย์ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ๒๙๓ ซอยสุ ขุ ม วิ ท ๒๒ ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองตั น
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๘ ๒๒๓๒ โทรสาร ๐๒ ๒๖๑ ๔๕๕๘
E - mail: sainamtip ๖๑@gmail.com Website: www.sainamtip.ac.th เปิ ด สอนระดั บ ชั้ น อนุ บ าล
ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑๗ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ เขตคลองเตย เขตวัฒนา และเขตพระโขนง
จำนวนครู ๗๔ คน จำแนกเป็นข้าราชการครู ๔๐ คน ครูอัตราจ้าง ๓๔ คน เจ้าหน้าที่ที่อื่น ๆ ๒๑ คน จำนวนนักเรียน
รวม ๙๕๓ คน จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย ๑๑๕ คน ระดับประถมศึกษา ๘๓๘ คน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้ชื่อมาจากซอย
สายน้ำทิพย์ ถนนสุขุมวิท ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยได้รับอนุมัติให้ซื้อที่ดินจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๕ ไร่
๑๗ ตารางวา ราคาตารางวาละ ๗๓๒ บาท เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๔ และทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๔ โดยมีฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
เป็นประธานกรรมการ และนายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นผู้อ่านรายงาน นายเสน สุขเหมือน
เป็นผู้แทนของประชาชนในท้องถิ่น และนางอุไร ศรีธวัช ณ อยุธยาเป็นครูใหญ่คนแรก

๒. ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อนางกมัยธร สัจจา โทรศัพท์ ๐๙๓-๘๙๘๙๑๔๕ e-mail: KAMAITORN
๑๙๔๕@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โ รงเรี ยน
นี้ตั้งแต่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๕ เดือน ๑๐ วัน
วิสัยทัศน์ (VISION )
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจใน
ความเป็นไทย และความเป็นพลโลก
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
๒. วิจัยและพัฒนาผู้เรียน
๓. บริการวิชาการแก่ชุมชน
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในสังคมโลก
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๓. ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ
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๒
๔. ผู้ปกครองได้รับการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
๕. ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
๑. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA
๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
• หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรสถานศึกษา
• การเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับสากล
• การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
• การเรียนรู้พัฒนาทักษะทักษะการคิด
• การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (MSIEP) และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ศิลปะ สุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ (MEP)
๓. วิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
• วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
• วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• วิจัยเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เสริมสร้างการเรียนรู้
• วิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
• วิจัยเพื่อพัฒนาผู้นำที่มีหัวใจประชาธิปไตย
๔. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
• ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอก
• ความร่วมมือของครูและนักเรียนโดยการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง
• ห้องสมุดเคลื่อนที่
๕. ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ
• ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิถีไทย
• ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ
๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
• ประชุม อบรม สัมมนาภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ
• ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC)
• ครูได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
• นิเทศ กำกับ และติดตาม โดยใช้ระบบ PDCA
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๓
ปรัชญาของโรงเรียน “ สุวิชาโน ภวํโหติ : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ”
คำขวัญของโรงเรียน “ ความรู้คู่คุณธรรม นำประโยชน์สู่สังคม”
คติของโรงเรียน “ เราจะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ”
สีประจำโรงเรียน “ ฟ้า ขาว ”
สีฟา้ หมายถึง ความสุขุม รอบคอบ เยือกเย็น
สีขาว หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ ไหว้สวย มารยาทดี มีน้ำใจ”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ”

แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนสายน้ำทิพย์
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๔

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๙๖๙ คน
๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๙๖๙ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ชั้น

เรียน
อนุบาลปีที่ ๑
อนุบาลปีที่ ๒
อนุบาลปีที่ ๓
รวม
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

๑
๓
๓
๗
๖
๖
๖
๖
๖
๕
๓๕
๔๒

๘
๒๒
๓๐
๖๐
๕๓
๖๐
๕๖
๖๙
๗๘
๖๓
๓๗๙
๔๓๙

๑๐
๒๐
๒๘
๖๐
๗๐
๗๐
๗๕
๗๗
๗๓
๑๐๗
๔๗๒
๕๓๐

๑๘
๔๒
๕๘
๑๑๘
๑๒๓
๑๓๐
๑๓๑
๑๔๖
๑๕๑
๑๗๐
๘๕๑
๙๖๙

๑๘
๑๔
๒๐
๒๑
๒๒
๒๒
๒๕
๒๖
๓๔

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนระดับปฐมวัย
จำนวน ๑๑๕ คน
นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๘๓๘ คน
รวม
จำนวน ๙๕๓ คน
๓) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน ๗๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๑
๔) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย จำนวน ๗๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๗๗.๘๖
๕) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖
๖) จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ จำนวน ๒๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๔
๗) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ จำนวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๘
๘) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๕
๙) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐
๑๐) สถิติการขาดเรียน/ปี จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐
๑๑) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐
๑๒) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ระดับชั้นอนุบาล ๓
จำนวน ๕๘ คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๗๐ คน
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๕
๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑: ๒๓
๑๔) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ จำนวน ๙๕๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๕) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จำนวน ๙๕๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
๑๖) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็น นักเรียนที่ดีของโรงเรียน จำนวน ๙๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐
๑๗) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา จำนวน ๙๕๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๘) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
จำนวน ๙๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๙) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
จำนวน ๙๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒๐) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา จำนวน ๙๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
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๖

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร

ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

๑

นางกมัยธร สัจจา

๕๑

อายุ
ราชการ
๓๐

๒
๓
๔
๕

นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล
นางกรรณิกา พุ่มไชย
นางอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย
นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์

๔๒
๕๙
๕๖
๓๗

๑๔
๓๘
๑๖
๘ ปี

ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครู คศ.๑

๖
๗
๘
๙

นายอาชาคริสน์ ขาววงค์
นายอนุชา วงศ์ใหญ่
นางสาวอัจชาวดี สมีแจ้ง
นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์

๒๘
๒๙
๓๐
๓๖

๓ ปี
๓
๑
๗

ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครู คศ.๑

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางสาวจุฑามาศ เผื่อแผ่
นางสาวอรทัย ห่อทอง
นายอลงกรณ์ รามโยธิน
นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ

๒๘
๒๘
๒๖
๓๙

๔
๔
๒
๑๑ ปี

ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครูชำนาญการ

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นางสาวศศิธร คำนึง
นางสาวสุมารินทร์ สังข์ทอง
นางสาวชมพูนุท ศิยะพงษ์
นางวาสนา รินธนาเลิศ

๓๖
๓๐
๒๘
๓๖

๕ ปี
๓ ปี
๓ ปี
๘ ปี

ครู คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครู คศ.๑
ครูชำนาญการ

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ
นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย
นายณัฐดนัย คำวงค์
นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์
นายบุญเจิด สำแดงเดช

๔๑
๒๗
๒๖
๔๐
๔๘

๑๕ ปี
๔ ปี
๒ ปี
๓ ปี
๗ ปี

ครูชำนาญการ
ครู คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑

๒๘
๓๘

๓ ปี
๕ ปี

ครู คศ.๑
ครู คศ.๑

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๒๓ นางสาวฤดีมาศ งามสง่า
๒๔ นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ
ผอ.
ชำนาญการพิเศษ

วุฒิ

วิชาเอก

ค.บ./
ค.ม.

การศึกษาปฐมวัย/
การบริหาร
การศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ค.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ./ ภาษาไทย/บริหารธุรกิจ
บธ.ม.
ค.บ.
ภาษาไทย
ค.บ.
ภาษาไทย
ค.บ.
การประถมศึกษา
ค.บ./ศ.
คณิตศาสตร์/
ม.
เศรษฐศาสตร์
พัฒนามนุษย์
กศ.บ.
คณิตศาสตร์
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ค.บ.
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป/
ค.บ./
การบริหารการศึกษา
ศศ.ม.
วท.บ.
ชีววิทยาประยุกต์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
กศ.บ.
กศ.บ.
วิทยาศาสตร์
จิ
ต
วิ
ท
ยาแนะแนว/บริหาร
ค.บ./
การศึกษา
ศศ.ม.
ค.บ.
สังคมศึกษา
ค.บ.
ประถมศึกษา
ค.บ.
สังคมศึกษา
ค.บ.
พลศึกษา
พลศึกษา/
กศ.บ./
การบริ
หารการศึกษา
ศศ.ม.
ศษ.บ.
สุขศึกษา
ศศ.บ.
ดนตรีไทย

สอนวิชา/ชัน้ /
ตำแหน่ง
ผุ้อำนวยการ
โรงเรียน

จำนวนชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี

ภาษาไทย ป.๖
ภาษาไทย
ภาษาไทย ป.๓
ภาษาไทย ป.๓

ผู้
อำนวยการ
โรงเรียน
๓๖
๒๔
๓๐
๓๖

ภาษาไทย ป.๒
ภาษาไทย ป.๕,๖
ภาษาไทย ป.๖
คณิตศาสตร์ ป.๕

๕๔
๒๔
๒๔
๓๒

คณิตศาสตร์ ป.๔,๖
คณิตศาสตร์ ป.๖
คณิตศาสตร์ ป.๔
วิทยาศาสตร์ ป.๕

๖๐
๖๖
๒๔
๓๐

วิทยาศาสตร์ป.๔,๕
วิทยาศาสตร์ ป.๔
วิทยาศาสตร์ ป.๖
สังคมศึกษา/ป.๒

๓๐
๓๐
๓๐
๒๔

สังคมศึกษาป.๔,๕
สังคมศึกษา ป.๒
สังคมศึกษา ป.๖
พลศึกษา ป.๕
พลศึกษา ป.๓

๒๖
๓๖
๑๓๕
๗๒
๓๐

สุขศึกษา ป.๓,๕,๖
ดนตรีไทยป.๑,๕,๖

๓๓
๔๘

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๗
ครูประจำการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (ต่อ)

๒๕ นางสาวพิชญดา ไชยดี
๒๖ นางสาวสุธรี า แดนโพธิ์
๒๗ นางสาวพรกนก ติวสร้อย

๓๐
๓๐
๓๑

อายุ
ราชการ
๕ ปี
๔
๕ ปี

๒๘ นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์

๓๕

๕ ปี

๒๙ นางสาวพงษ์นภา คงตรีแก้ว

๕๗

๓๔ ปี

๓๐ นางสาวรักชนก เรืองลาภ
๓๑ นางพร อนันต์ชื่นสุข

๓๑
๕๘

๕ ปี
๓๔ ปี

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

๔๖
๔๑
๒๗
๓๓
๓๐
๓๔
๓๔
๕๗
๕๓
๓๖

๔ ปี
๔ ปี
๔ ปี
๓ ปี
๖ เดือน
๖ เดือน
๕ ปี
๑๑ ปี
๘ ปี
๔ ปี

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

นายสุทิน เจริญพร
นางสาวพลอยนภัส สมเกตุ
นางสาวอริยาภรณ์ แจ้งโห้
นางสาวปราณี กองพลัย
นายชัยกฤต เจริญพันธ์
นางสาวกมลษร สมประสิทธิ์
นางสาวนุชนารถ มีสุข
นางชุติมา โคตรสาขา
นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์
นางสาวชลิดา ฟักหว่าง

อายุ

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑

วุฒิ

วิชาเอก

ศษ.บ.
ศศ.บ.
คอ.บ.

ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

บ.ธ.บ/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
ครู
กศ.บ./ การประถมศึกษา/
ชำนาญการพิ เศษ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา
ครู คศ.๑
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ/
ครู
ค.บ./
การบริ
หารการศึกษา
ชำนาญการพิ เศษ ศศ.ม.
ครู คศ.๑
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.๑
ค.บ.
ประถมศึกษา
ครู คศ.๑
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.
ภาษาจีน
ครูคศ.๑
ศศ.บ.
บรรณารักษ์
ครูชำนาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ครูคศ.๑
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย
ครู คศ.๑
ค.บ.
ปฐมวัย

สอนวิชา/ชัน้ / จำนวนชั่วโมง
ที่รับการ
ตำแหน่ง
พัฒนา/ปี
ศิลปะ ป.๑
๔๒
ศิลปะ ป.๔
๒๔
คอมพิวเตอร์ป.๕,๖
๒๗
คอมพิวเตอร์ป.๑,๔

๓๖

กอท.ป.๔,๕,๖

๓๖

ภาษาอังกฤษ ป.๔
ภาษาอังกฤษ ป.๓

๒๔
๔๒

ภาษาอังกฤษ ป.๖
ภาษาอังกฤษ ป.๓
ภาษาอังกฤษ ป.๕
ภาษาอังกฤษ ป.๓
ภาษาอังกฤษ ป.๑
ภาษาจีน ๑,๒,๓
บรรณารักษ์
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓
อนุบาล ๒

๒๔
๒๔
๓๖
๓๐
๔๒
๒๔
๓๙
๒๔
๔๘
๕๔

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด - คน คิดเป็นร้อยละ -
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๘
ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง
ประสบการณ์
การสอน (ปี)

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางสาวเหมสุดา งามเปี่ยม
นางสาวยุวดี ห้อยตระกูล
นางสาวอัญชลี วงศ์ทอง
นางสาวชลธิรศน์ ทาหนองบัว
นางสาวเบญจพรรณ อำพาส
นางสาวสุพรรษา บางท่าไม้
นางสาวจุฑามาศ บุญมา
นางสาวกุลธิดา อนุโชติ
นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน
นายสมภพ วิเชียรศรี
นายสุรวุฒิ พงศ์ทองเมือง
นางสาวธัญศภรณ์ ถาปนะกุล
นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ
นางสาวทัศนีย์ โททอง

๒๙
๒๙
๒๙
๒๖
๒๘
๓๕
๒๕
๒๙
๓๖
๓๘
๔๓
๒๕
๓๗
๓๔

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์
นางสาวปัทมา ปะวะโข
นางสาวสุภาวดี จุดโต
นางสาวศศิธร ขวัญอ่อน
นางสุกัญญา ทองจับหลัก

๓๐ ๕ ปี ๘ เดือน
๒๙ ๔ ปี ๒ เดือน
๒๘ ๓ ปี ๓ เดือน
๒๕ ๑๐ เดือน
๓๕ ๗ ปี ๙ เดือน

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นางยุพิน เกตุพูล
นางสาวนริศรา อนุรัตน์
นางสาวอารมย์ ทองพันชั่ง
นางสาวทักษอร ไสยสมบัติ
นางสาวดวงดาว สิงห์ซอม

๔๗
๓๑
๓๙
๓๖
๔๐

๔ ปี
๑ ปี ๖
๑ ปี ๖
๑ ปี ๖
๑ ปี ๗

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

๒ ปี ๖ เดือน

๒ เดือน
๒ เดือน

๘ ปี ๗ เดือน
๙ ปี ๕ เดือน
๕ ปี ๓ เดือน

๑ ปี ๑๑ เดือน

๙ ปี ๗ เดือน

๑ ปี

๗ ปี ๒ เดือน
๔ ปี ๘ เดือน
๑ ปี ๑๑ เดือน

๓ ปี ๕ เดือน

๑๐ปี ๑๑ เดือน

วุฒิ

ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ./
ศศ.ม.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น/
ตำแหน่ง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ป.๑
ภาษาไทย
ภาษาไทย ป.๔
การประถมศึกษา
ภาษาไทย ป.๔
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ป.๑
การประถมศึกษา สังคมศึกษา ป.๑
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ป.๓
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา ป.๒
พลศึกษา
พลศึกษา ป.๑
พลศึกษา
พลศึกษา ป.๖
นาฏศิลป์ไทยศึกษา นาฏศิลป์ ป.๒-๔
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ป.๓
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ป.๒
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา การงานอาชีพ ป.๒
การงานอาชีพ ป.๒
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษป.๒
ภาษาจีน
ภาษาจีน ป.๔-๖
ปฐมวัย/
อนุบาล ๑/๑
บริหารการศึกษา
ปฐมวัย
อนุบาล ๓/๓
ปฐมวัย
อนุบาล ๒/๓
การปฐมวัยศึกษา อนุบาล ๑/๓
นิเทศศาสตร์
เจ้าหน้าที่บัญชี
การตลาด
ธุรการโรงเรียน

จ้างด้วยเงิน

งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณเขตฯ
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณเขตฯ
งบประมาณเขตฯ
งบประมาณเขตฯ
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณเขตฯ
งบประมาณเขตฯ
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณเขตฯ
งบประมาณเขตฯ
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณโรงเรียน
งบประมาณเขตฯ

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จำนวนครูทสี่ อนตรงความถนัด - คน คิดเป็นร้อยละ -
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๙

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่

โรงเรียนสายน้ำทิพย์มีเนื้อที่ 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 สนามเด็กเล่ น
๑ สนาม ลานอเนกประสงค์ ๕๐ ปีสายน้ำทิพย์ ๑ หลัง และโรงจอดรถ ๑ หลัง

๖. ข้อมูลงบประมาณ

งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ (เงินบริจาค)
รวมรายรับ

จำนวน/บาท
รายจ่าย
๑๐,๓๑๕,๓๑๐.๙๒ งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
๑๔,๔๔๑,๙๐๐.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑๔๔,๕๐๐.๐๐ งบอื่นๆ (ค่าปรับปรุงห้องเรียนและอื่นๆ)
๒๔,๙๐๑,๗๑๐.๙๒
รวมรายจ่าย

จำนวน/บาท
๑๐,๙๙๓,๗๓๒.๗๖
๒๓,๔๒๓,๔๑๐.๐๐
๓,๓๑๒,๑๙๕.๑๑
๓๗,๗๒๙,๓๓๗.๘๗

งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๕ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๖ ของรายรับ
งบอื่นๆ (ค่าปรับปรุงห้องเรียน และอื่นๆ) คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๐ ของรายรับ

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะย่ านการค้ามากกว่าที่พักอาศัย ประชากรประมาณ
๑๒๑,๕๗๕ คน บริเวณใกล้เคียงรอบโรงเรียน ได้แก่ เป็นที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
โรงแรมแมริออด กรุงเทพ อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง/ ค้าขาย เนื่องจากเป็นย่านธุรกิจที่หลากหลาย ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปไม่เด่นชัด แต่มีหลากหลาย
๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๕๑
ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๒๗ ประกอบอาชีพรับราชการครู / ทหาร / ตำรวจ /แพทย์ / พยาบาล คิดเป็น
ร้อยละ ๘ ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ ๖ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ ๔ ประกอบอาชีพ
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๔ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว
ต่อปี ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน
๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โอกาส
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ตั้งอยู่แหล่งธุรกิจ มีแหล่งเรียนรู้หลายแห่ง และมีการจัดการเรียนรู้จากสื่อ ICT
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน จนสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ สื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และได้รับโอกาสในการศึกษาต่อทุกคน
ข้อจำกัด
๑. นักเรียนส่วนหนึ่งไม่ได้รับความอบอุ่นจากบิดามารดา
๒. การจราจรติดขัด เป็นเหตุให้นักเรียนและครูต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก
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๑๐

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างเวลาเรียน ห้อง MEP ระดับประถมศึกษา
เวลาเรียน (ชั่วโมง)
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

ป.๕

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
(๘๐)

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
(๘๐)

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
(๘๐)

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
(๘๐)

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
(๘๐)

๔๐
-าสตร์
๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๔๐

๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๔๐

๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๔๐

๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๔๐

๑๖๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๓๖๐

๑๖๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๓๖๐

๑๖๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๓๖๐

๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๓๖๐

๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๓๖๐

• รายวิชาพื้นฐาน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
- ทัศนศิลป์
- ดนตรี-นาฏศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน
• รายวิชาเพิ่มเติม
- Reading and Writing ๑-๖
- คอมพิวเตอร์
- หน้าที่พลเมือง
- ภาษาจีน
- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS)
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี)
- แนะแนว/ต้านทุจริตศึกษา
- กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

ป.๖

๑๑
โครงสร้างเวลาเรียน ห้อง MSIEP ระดับประถมศึกษา
เวลาเรียน (ชั่วโมง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
• รายวิชาพื้นฐาน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
- ทัศนศิลป์
- ดนตรี-นาฏศิลป์
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน
• รายวิชาเพิ่มเติม
๑. Reading and Writing ๑-๖
๒. ภาษาจีน
๓. คอมพิวเตอร์
๔. หน้าที่พลเมือง
๕. คณิตศาสตร์
๕. วิทยาศาสตร์
๖. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
๗. การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (IS)
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
• กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- แนะแนว
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด)
- กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
(๘๐)

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
(๘๐)

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
(๘๐)

๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
(๘๐)

๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
(๘๐)

๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
(๘๐)

๔๐
-าสตร์
๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๔๐

๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๔๐

๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๔๐

๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๔๐

๔๐
-าสตร์
๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๔๐

๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๘๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐

๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๘๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐

๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๘๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐

๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๒๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐

๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๒๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐

๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๒๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐

๑๐
๑,๒๔๐

๑๐
๑,๒๔๐

๑๐
๑,๒๔๐

๑๐
๑,๒๘๐

๑๐
๑,๒๘๐

๑๐
๑,๒๘๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๑๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้
• รายวิชาพื้นฐาน

โครงสร้างเวลาเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับประถมศึกษา
เวลาเรียน (ชั่วโมง)

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
- ทัศนศิลป์
- ดนตรี-นาฏศิลป์
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน
• รายวิชาเพิ่มเติม

๑. Reading and Writing ๑-๖
๒. ภาษาจีน
๓. คอมพิวเตอร์
๔. หน้าที่พลเมือง
๗. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(IS)
๘. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ลูกเสือ/เนตรนารี
- แนะแนว/ต้านทุจริตศึกษา
- กิจกรรมชุมนุม..............................................
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
(๘๐)

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
(๘๐)

๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐

๔๐
-าสตร์
๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๔๐

๔๐
-าสตร์

๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
(๘๐)
๔๐
าสตร์

๑๖๐
๑๖๐
๑๒๐
(๘๐)

๔๐
-าสตร์
๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๔๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
าสตร์
๔๐
๘๐
(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๔๐

(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๔๐

(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๔๐

(๘๐)
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๔๐

๑๒๐
๔๐
๔๐
๔๐

๑๒๐
๘๐
๔๐
๔๐

๑๒๐
๘๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๔๐
๔๐
๒๔๐

๔๐
๔๐
๒๔๐

๔๐
๔๐
๒๔๐

๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑๒๐
๑,๒๐๐

๔๐
๑๐
๓๐
๑๐
๑๒๐
๑,๒๐๐

๔๐
๑๐
๓๐
๑๐
๑๒๐
๑,๒๐๐

๔๐
๑๐
๓๐
๑๐
๑๒๐
๑,๒๐๐

๔๐
๑๐
๓๐
๑๐
๑๒๐
๑,๒๐๐

๔๐
๑๐
๓๐
๑๐
๑๒๐
๑,๒๐๐

(๘๐)

๔๐
๘๐

๔๐
-าสตร์

๔๐
๘๐

๔๐
๘๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๑๓

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑) ห้องสมุดมีขนาดเท่ากับ ๓๒๔ ตารางเมตร มีจำนวนหนังสือทั้งหมด ๕,๓๗๓ เล่ม การสืบค้นหนังสือ
การยืม – คืนใช้ระบบ OBEC Library Automation System Version ๓
จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปี ก ารศึ ก ษานี้ คิ ด เป็ น ๓๕๘ คน/วั น คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๕
ของนักเรียนทั้งหมด
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
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ๓๔ เครื่อง
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๔๗๐ คน ต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๐๙ ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อบริหารจัดการ ๓๘ เครื่อง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๑๔
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องเฉลิมพระเกียรติ
๒. ห้องสมุด
๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
๔. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- ห้องที่ ๑
- ห้องที่ ๒
๕. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๖. ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องที่ ๑
- ห้องที่ ๒
- ห้องที่ 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

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
๒๐๐
๗๑,๗๑๖
๖๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑๒๐
๗๒๐
๗๖๐
๒๘๘
๑๐๐
๓๖๐
๕๗๐
๑๖๐
๓๒๐
๗๖๐
๗๖๐
๑,๒๐๐
๑๒๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๑๕
๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. สระว่ายน้ำสวนเบญจสิริ
๔๔๐
๒. สวนเบญจสิริ
๑
๓. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
๑
๔. สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี
๑
๕. วัดคลองเตยใน
๑
๖. สวนวชิรเบญจทัศ
๑
๗. วัดคลองเตยนอก
๑
๘. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
๑
๙. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จตุจักร แห่งที่ ๑
๑
๑๐. พิพิทธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
๑
๑๑. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง)
๑
๑๒. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี นนทบุรี
๑
๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน
ในปีการศึกษานี้
ชื่อ - สกุล
๑. พระภิกษุสงฆ์ วัดสะพาน
- พระจตุพร เทวธัมโม
- พระมหาณัฐเมศร วิสาโล
- พระวุฒิชัย อหังสโก
- พระกฤศกร กัสตสีโล
- พระเสกสรรค์ ฌาณรโต
- พระอเนก อนุภัทโท
๒. คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ให้ความรู้เรื่อง
พุทธศาสนา

ตรวจรักษาฟัน,
กิจกรรมอ่อนหวาน

จำนวนครั้ง/ปี
๑๐๐

๑๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๑๖
ชื่อ - สกุล
๓. เจ้าหน้าที่พยาบาล จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐
- นางปัณณธร ชัยอาจ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- นางวิมลฑา ค้ำคูณ
ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
๔. ร้อยตำรวจโทอวยพร รัตนเจริญธรรม
(รองสวป.สน.ทองหล่อ)
๕. สถานีดับเพลิงคลองเตย สุขุมวิท ๒๒

ให้ความรู้เรื่อง
- การดูแลสุขภาพ
- โรคติดต่อ, โรคระบาด
- โภชนาการ, ตรวจ
สารปนเปื้อนในอาหาร

ยาเสพติด/การป้องกัน
ยาเสพติด
ซ้อมไฟไหม้และสาธิต
การดับเพลิง
๖. ครูจากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง โรงเรียนปทุมคงคา แนะแนวการศึกษาต่อ
และโรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนวัดไตรมิตร
ชั้น ป.๖ และสอนเสริม
๔ วิชาหลัก

จำนวนครั้ง/ปี
๑๐

๕
๑
๑

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น

สถานศึกษา

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ-เนตรนารี กองเนตรนารี
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประเภทเนตรนารี
สามัญ ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน
ลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
- ระดับจังหวัด
- ระดับภาค
- ระดับประเทศ
- สถานศึกษาดีเด่น ของเขตคลองตัน
ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม
- ได้รับมาตรฐาน ดีมาก ในการตรวจ
ประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (กิจกรรมการสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- สภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย
กระทรวงวัฒนธรรม
- สำนักงานเขตคลองเตย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๑๗
ประเภท

ครู
นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์
นางสาวชลิดา ฟักหว่าง
นางสาวพรกนก ติวสร้อย
นางสาวรักชนก เรืองลาภ
นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์

นายอนุชา วงศ์ใหญ่

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- ครูดีศรีประถมกรุงเทพ
ด้านผู้สอน

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนั กเรียน ครั้ งที่๖ ๙ ปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๒ ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
- ครูผ ู้สอนนักเรียน ได้ร ับรางวัลระดั บ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน คัด
ลายมื อ สื ่ อ ภาษาไทย ป.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๒ ระดั บ เขตพื ้ น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔๖ งานศิลปหัตถกรรมนั กเรี ยนครั้ งที่
๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
- ครูผ ู้สอนนั กเรี ยน ได้ร ับรางวั ลระดั บ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน นัก
อ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิ
สติ ก ระดั บ ชั ้ น ป. ๑- ป.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๒ ระดั บ เขตพื ้ น ที่
การศึกษา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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๑๘
ประเภท

ครู (ต่อ)
นายอาชาคริสน์ ขาววงค์

นางสาวยุวดี ห้อยตระกูล

นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล

นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เหรียญเงิน การแข่งขันท่องอาขยาน ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ทำนองเสนาะ ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิ น การแข่ ง ขั น ต่ อ คำศั พ ท์
ภาษาไทย (คำคมเดิ ม ) ป.๔-๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรี ย ญเงิ น การแข่ ง ขั น ต่ อ คำศั พ ท์
ภาษาไทย (คำคมเดิ ม ) ป.๔-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๒ ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท)
ป.๔-๖ งานศิล ปหัตถกรรมนั กเรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ)
ป.๔-๖ งานศิล ปหัตถกรรมนั กเรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดั บ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน ต่ อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดั บ ชั้ น
ป.๑-ป.๖ งานศิล ปหัตถกรรมนักเรี ย น

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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๑๙
ประเภท
ครู (ต่อ)
นางสาวอรทัย ห่อทอง

นางสาวจุฑามาศ เผื่อแผ่

นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
วาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น
ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙ ปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น
ป.๑-ป.๖ งานศิล ปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมเวทคณิ ต
ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดผลงาน
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ร ะดั บ ชั้ น ป.๑-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๒ ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน เครื่อง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๒๐
ประเภท

ครู (ต่อ)
นางสาวสุมารินทร์ สังข์ทอง

นางสาวชมพูนุท ศิยะพงษ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ร่อน ประเภทร่อนนานปล่ อ ยด้ ว ยมื อ
ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิล ปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิล ปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดผลงาน
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ร ะดั บ ชั้ น ป.๑-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๒ ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่อง
ร่อน ประเภทร่อนนานปล่อ ยด้ว ยมื อ
ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่อง
ร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น
ป.๔-๖ งานศิล ปหัต ถกรรมนั ก เรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๒๑
ประเภท

ครู (ต่อ)
นางสาวศศิธร คำนึง

นางอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย

นางสาวชลธิรศน์ ทาหนองบัว

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ประเภท
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ระดั บ ชั้ น ป.๔-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๒ ระดั บ เขตพื ้ น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่อง
ร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ
ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙ ปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่ อ งร่ อ นแบบเดิ น ตาม ระดั บ ชั้ น
ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหั ต ถกรรม
นั ก เรี ย น ครั ้ ง ที ่ ๖๙ ปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่ อ งร่ อ นแบบเดิ น ตาม ระดั บ ชั้ น

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๒๒
ประเภท

ครู (ต่อ)
นางสาวสุพรรษา บางท่าไม้

นายบุญเจิด สำแดงเดช

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ป.๑-๓ งานศิล ปหัตถกรรมนัก เรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
- วิ ท ยากรค่ า ยเยาวชนรั ก ษ์ พ งไพร
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรี ย ญทอง กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาแอโรบิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดั บ พื้ น ฐาน ระดั บ ชั้ น ป.๑-ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๒๓
ประเภท

ครู (ต่อ)
นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดั บที่ ๑
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่ งขัน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาแอโรบิก
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชาติ
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรี ย ญทองชนะเลิ ศ กิ จ กรรมการ
แข่งขันกีฬาแอโรบิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขัน กีฬาแอโรบิก

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๒๔
ประเภท

ครู (ต่อ)
นายสมภพ วิเชียรศรี

นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชาติ
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน
ด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับ
ชั้ น ป.๑-ป.๖ งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่ ง ขั น
การผูกเงื่ อ น เดิ น ทรงตัวและโยนบอล
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ป.๔-๖ งานศิล ปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรี ย ญเงิ น กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น
คีตะมวยไทย ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๒๕
ประเภท

ครู (ต่อ)
นางสาวฤดีมาศ งามสง่า

นายสุรวุฒิ พงศ์ทองเมือง

นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ระดับชาติ
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่ งขัน
ตอบปั ญ หาสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน
ด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับ
ชั้ น ป.๑-ป.๖ งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ-เนตรนารี กองเนตรนารี
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประเภทเนตรนารี
สามัญ ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน
ลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
- ระดับจังหวัด
- ระดับภาค
- ระดับประเทศ
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น
ป.๑-๖ งานศิล ปหัตถกรรมนัก เรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๒๖
ประเภท

ครู (ต่อ)
นางสาวพิชญดา ไชยดี

นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ชั้น
ป.๑-๖ งานศิล ปหัตถกรรมนัก เรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่ งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูก ทุ่ง ประเภทหญิง
ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรี ย ญทอง กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น
ประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน วาด
ภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑-๓ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับชั้น ป.๔-๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรี ย ญทอง กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น
ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๔-๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๒๗
ประเภท

ครู (ต่อ)
นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดั บที่ ๒
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น การทำหนั ง สื อ
เล่ ม เล็ ก ระดั บ ชั้ น ป.๔-ป.๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรี ย ญเงิ น กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น
วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรี ย ญทองแดง กิ จ กรรมประเภท
การแข่งขัน ประติมากรรม ระดับ ชั้น
ป.๔-๖ งานศิล ปหัตถกรรมนัก เรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดั บ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดั บ พื้ น ฐาน ระดั บ ชั้ น ป.๑-ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๒๘
ประเภท

ครู (ต่อ)
นางสาวพรกนก ติวสร้อย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้
โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๒ ระดั บ เขตพื ้ น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ จ ากวั ส ดุ ธ รรมชาติ
ในท้องถิ่น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
ของใช้ จ ากวั ส ดุ ธ รรมชาติ ใ นท้ องถิ่น
ป.๔-๖ งานศิล ปหัตถกรรมนัก เรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๒๙
ประเภท

ครู (ต่อ)
นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ

นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์

นางสาวทัศนีย์ โททอง

นายสุทิน เจริญพร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ-เนตรนารี กองเนตรนารี
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประเภทเนตรนารี
สามัญ ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน
ลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
- ระดับจังหวัด
- ระดับภาค
- ระดับประเทศ
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้
โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๓๐
ประเภท

ครู (ต่อ)
นางสาวรักชนก เรืองลาภ

นางสาวสุภาวดี จุดโต

นางสาวศศิธร ขวัญอ่อน

นางสาวนุชนารถ มีสุข

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น เล่ า นิ ท าน
(Storytelling) ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขั น พูด
ภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech)
ป.๔-๖ งานศิล ปหัตถกรรมนั กเรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech)
ป.๑-๓ งานศิล ปหัตถกรรมนั กเรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาจีน ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ลำดับที่ ๑
การเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี
๒๕๖๒ ระดับจังหวัด และได้ระดับภาค
ลำดับที่ ๒๘
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดั บที่ ๒
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น การทำหนั ง สื อ
เล่ ม เล็ ก ระดั บ ชั้ น ป.๔-ป.๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐
ประเทศไทย ร่วมกับ โครงการสารานุกรม
ไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๓๑
ประเภท

ครู (ต่อ)
นางพร อนันต์ชื่นสุข

นักเรียน
๑. เด็กหญิงสุพิชญา ทัพกอง
๒. เด็กหญิงเบญจกัลยา สุพสร
๓. เด็กหญิงวริษฐา ผลพืชน์
๔. เด็กหญิงภูวิศา แก้วพันแตง
๕. เด็กหญิงปณิตา ฤทัยทิพยกุล
๖. เด็กหญิงปิยธิดา ชื่นอารมย์
๗. เด็กหญิงสิริยากร บุพศิริ
๘. เด็กหญิงปาริชาต เจริญวิชา
๙. เด็กหญิงณัฐญาณิชย์ ชาติสุขศิริเดช
๑๐.เด็กหญิงศศิธร แก้วใส
๑๑.เด็กหญิงพรธันวา สังข์ทอง
๑๒.เด็กหญิงวิมลภัทร ชลศรีศรัณย์
๑๓.เด็กหญิงพรวรา วานิธธัง
๑๔.เด็กหญิงณัฐฐา วงศ์เจริญ
๑๕.เด็กหญิงจุฬามณี สังฆะศรี
๑๖.เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิ์กูล
๑๗.เด็กหญิงธนาภา ไชยราช

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ผู้จัดการทีมในการประกวดออกกำลังกาย - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ ครั้ง ที่ ๑๑ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ในงานวันพ่อ
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบ - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แถวลูกเสือ-เนตรนารี กองเนตรนารี
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประเภทเนตรนารี
สามัญ ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน
ลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
- ระดับจังหวัด
- ระดับภาค
- ระดับประเทศ

๑๘.เด็กหญิงณภรรษวรรณ ทิพย์ไสยาสน์

๑๙.เด็กหญิงดวงกมล แซ่อื้อ
๒๐.เด็กหญิงภุมวารินทร์ ศรีสวัสดิ์
๒๑.เด็กหญิงปิ่นมณี อุ่นเล็ง
๒๒.เด็กหญิงอธิติยา บุญสาใจ
๒๓.เด็กหญิงมนต์ภัสสร สามารถ
๒๔.เด็กหญิงณัฐธิดา มะจันลา
๒๕.เด็กหญิงธีรกานต์ คลองละวะ
๒๖.เด็กหญิงณิชาภัทร ดีอยู่
๒๗.เด็กหญิงศิรประภา ชิ้นไพโรจน์
๒๘.เด็กหญิงกวิสรา น้าประเสริฐ
๒๙.เด็กหญิงณิชาภัคร โสภะบุญ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๓๒
ประเภท

นักเรียน (ต่อ)
๓๐.เด็กหญิงรุจิษยา ณุวงศ์ศรี
๓๑.เด็กหญิงฉัตรสุดา ชูรัตน์
๓๒.เด็กหญิงกัณฑ์ยะกาญจน์ ผงวิเศษ
๓๓.เด็กหญิงกชกร ปะทะพันธ์
๓๔.เด็กหญิงมินตรา มะแม้น
๑. เด็กหญิงณิชาภัคร โสภะบุญ
๒. เด็กหญิงณิชาภัทร ดีอยู่
๓. เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ศรีเสริม
๔. เด็กหญิงปาริชาต เจริญวิชา
๕. เด็กหญิงปิยธิดา ชื่นอารมย์
๖. เด็กหญิงปาริชาต เจริญวิชา
๗. เด็กหญิงปิยธิดา ชื่นอารมย์
๘. เด็กหญิงพีชญา กลิ่นอบเชย
๙. เด็กหญิงมาลาย์ตรี ประเสริฐศรี
๑๐.เด็กหญิงรุจิษยา ณุวงศ์ศร
๑๒.เด็กหญิงวริษฐา ผลพืชน์
๑๓.เด็กหญิงศศิธร แก้วใส

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ าแอโรบิ ก
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง
การแข่ ง ขั น กี ฬ าแอโรบิ ก ระดั บ ชั้ น
ป.๑-ป.๖ กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ า
แอโรบิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑
การประกวดออกกำลังกายประกอบดนตรี
เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ในงานวันพ่อ
๑. เด็กหญิงกชกร ปะทะพันธ์
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
๒. เด็กหญิงฉัตรสุดา ชูรัตน์
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
๓. เด็กหญิงณัชญานิชย์ ชาติสุขสิริเดช จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น
ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขัน ประดิษฐ์ของใช้จากวั ส ดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
๑. เด็กหญิงณกันยา นวลสวัสดิ์
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
๒. เด็กหญิงปพิชญา ฟุ้งสุข
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม
๓. เด็กหญิงณรินรด ฝอยทองล้วน
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๓๓
ประเภท

นักเรียน (ต่อ)
๔. เด็กหญิงสุปรียา นิลเหลือง
๕. เด็กหญิงสุภัทรา หล้าคำ

เด็กชายบุญยฤทธิ์ บุญเติม

๑. เด็กชายวัชรินทร์ อินมา
๒. เด็กชายนรภัทร ปานรัตน์
๓. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คำจีน

๑. เด็กชายกีรติ บุญเวิน
๒. เด็กชายทวีชัย สมพร
๓. เด็กชายธันวา แอ่งสุข
๔. เด็กหญิงปณิตา ฤทัยทิพยกุล
๕. เด็กหญิงมุณีพร แซ่ลิ้ม
๖. เด็กชายวรนน แซ่ลี้
๗. เด็กชายศิริทรัพย์มหาศาล
จันทร์ทอง
๘. เด็กหญิงอรรยมน โภคศิร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
นักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น
ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่ ง ขั น การวาดภาพระบายสี
ประเภทนั กเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ย นรู้ ระดั บ ชั้ น ป.๑-ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ ง ที่ ๖๙
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ระดับชาติ
- ได้ลำดับที่ ๑ การเข้าร่วมการแข่งขัน
สารานุ ก รมไทยสำหรั บ เยาวชนฯ
ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด
- ได้ลำดับที่ ๒๘ การเข้าร่วมการแข่งขัน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่
๒๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภาค
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะ
เลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
พื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐
ประเทศไทย ร่วมกับ โครงการสารานุกรม
ไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๓๔
ประเภท

นักเรียน (ต่อ)
๙. เด็กหญิงอรุณรัตน์ แอ่งสุข
๑๐.เด็กชายไอศูรย์ หาญกล้า
๑. เด็กหญิงคริสต์มาส จันแปลก
๒. เด็กหญิงณัฐทิตา ทองประมูล
๓. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา พิมพ์เพราะ

เด็กหญิงพรสวรรค์ หล่าเพีย

เด็กชายเดชาภัทร ผู้มีสัตย์

เด็กหญิงทศนวรรณ งามสม

เด็กชายคณาณัท ปราณเกิด

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะ
เลิศ อัน ดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขัน
การทำหนั ง สื อ เล่ ม เล็ ก ระดั บ ชั้ น
ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่ ง ขั น คั ดลายมื อสื่ อ ภาษาไทย
ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น
ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่อง
จากภาพ) ป.๑-๓ งานศิล ปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะ
เลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่
มี ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะ
เลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่ ง ขัน
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียน

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๓๕
ประเภท

นักเรียน (ต่อ)
๑. เด็กหญิงกุลณัฐฐา ผ่องหทัยกุล
๒. เด็กหญิงศุภิสรา ศรีโรจน์
ด.ญ.คริสต์มาส จันแปลก

๑. เด็กชายชิษณุพงศ์ พิมมะทา
๒. เด็กหญิงภาสินี ลิ้มกุลสวัสดิ์
๓. เด็กหญิงธรฤณธร ประคัลภ์กุล
ด็กหญิงสุชสนารถ อรณอนุกูล

๑. เด็กชายภาคิน มะลิวงค์
๒. เด็กชายยศกร อารักษ์การุณ
๓. เด็กชายวสุพล ดารา

เด็กหญิงศุภนิดา เลียร์ไบรอัน-บราวน์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ออทิส ติก ระดับ ชั้น ป.๑- ป.๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชัน้
ป.๑-๖ งานศิล ปหัตถกรรมนัก เรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น
ป.๔-๖ งานศิล ปหัตถกรรมนัก เรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขัน ประติมากรรม ระดับ ชั้น
ป.๑-๓ งานศิล ปหัตถกรรมนัก เรี ย น
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขัน ขับร้ องเพลงไทยลูกกรุ ง
ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑-๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนั กเรียน ครั้ งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะ
เลิศอันดั บที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ป.๑-๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะ
เลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่ ง ขัน
เล่ า นิ ท าน (Storytelling) ป.๔-๖

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๓๖
ประเภท

นักเรียน (ต่อ)
เด็กหญิงม่านฟ้า บุญมา

๑. เด็กชายนรภัทร ปานรัตน์
๒. เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีจาก

๑. เด็กชายภากร ดวงดารา
๒. เด็กชายวชิรวิชญ์ เดโชวงศ์ศักดิ์

๑. เด็กชายประพันธ์ คุปติพิเชียร
๒. เด็กชายภานุวิชญ์ ศรีโรจน์

๑. เด็กชายชัยวัฒณ์ ค่ำกลาง
๒. เด็กชายดำรงค์สิทธิชัย ชุ่มผักแว่น
๓. เด็กชายนิทาธร จอมประเสริฐ
๔. เด็กชายปภังกร จูมดอก
๕. เด็กชายพิสิทธิ์ แนมขุนทด
๖. เด็กชายสิรวิชญ์ สุวรรณใจ
๗. เด็กชายอัฑฒ์ธาวิน พรอภิไพศาล
๘. เด็กชายเดชาธร เอี่ยมขำ
เด็กหญิงนันท์นพิน แซ่กอ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่ ง ขั น ต่ อ คำศั พ ท์ ภ าษาไทย
(คำคมเดิม) ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน
ปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.๔-๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน
ยิ ง ยาง ระดั บ ชั้ น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่ ง ขั น คี ต ะมวยไทย ระดั บ ชั้ น
ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๓๗
ประเภท

นักเรียน (ต่อ)
เด็กหญิงนาย สิงห์โต

๑. เด็กหญิงณัฐนรี ธรรมเพ็ชร
๒. เด็กหญิงวิมลรัตน์ วิลัยหาร

๑. เด็กหญิงภัทรธิดา กันยานนท์
๒. เด็กหญิงรวิสรา บัวเผื่อน

เด็กชายยศกร อารักษ์การุณ

๑. เด็กหญิงวรร สกุลบงกช
๒. เด็กหญิงจิรภัทรา ไชรัตน์

เด็กหญิงณัฐิตา ทองประมูล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับพื้นที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
หญิง ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดั บ พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขัน การสร้ างการ์ตูนเรื่อ งสั้น
(Comic Strip) ระดับชั้น ป.๔-๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ
(Presentation) ระดับชั้น ป.๔-๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu
Speech) ป.๔-๖ งานศิล ปหั ต ถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.๔-๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(เขี ย นเรื่ อ งจากภาพ) ป.๔-๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๓๘
ประเภท

นักเรียน (ต่อ)
๑. เด็กหญิงชญานันท์ พงศ์สวัสดิ์
๒. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คำจีน

๑. เด็กชายวุฒิภัทร ศรีสะอาด
๒. เด็กชายพิชญุตม์ อัคคะเมธี

เด็กหญิงภัทรธิดา กันยานนท์

๑. เด็กชายปัญญากร แว่นเต็ม
๒. เด็กชายพรปวีณ์ ฟักทิม

๑. เด็กหญิงณัฐนันท์ คุมมงคล
๒. เด็กหญิงพิชญธิดา สันหาธรรม
๓. เด็กชายวีรกรณ์ แสงอรุณ

๑. เด็กหญิงณัฐณิชา ทองประมูล
๒. เด็กหญิงณัฐทิตา ทองประมูล
๓. เด็กหญิงวรันธร ทองทศ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
กิจกรรมการแข่ ง ขั น กวี เ ยาวชนคน
รุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔-๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลป หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น
ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแข่งขัน เครื่ องร่อนแบบ
เดิ น ตาม ระดั บ ชั้ น ป.๑-ป.๓ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ
ชั้ น ป.๔-ป.๖ งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๓๙
ประเภท

นักเรียน (ต่อ)
๑. เด็กหญิงฑิตยา สายโสม
๒. เด็กหญิงปิ่นมณี อุ่นเล็ง
๓. เด็กหญิงสุพิชญา ทัพกอง
๑. เด็กหญิงณัฐชนัน สุโภชน์
๒. เด็กชายวีรวิชญ์ ลำดับศรี

เด็กหญิงอัศฐกรณ์ วงศ์สุวรรณ

๑. เด็กหญิงรวิสรา บัวเผื่อน
๒. เด็กหญิงสุนันท์ษา ราชสีห์
๓. เด็กหญิงรวิษฎา ขันทอง
๑. เด็กชายปัณวัจน์ นีลไตรพัฒน์
๒. เด็กชายพชรสิน สำแดงเดช

๓. เด็กชายวิชชากร วงศ์จันทร์กลม

๑. เด็กหญิงรัตน์ชนก ชรารัตน์
๒. เด็กหญิงอทิชา อาทิตยากุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับ ชั้น ป.๔-ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ประติ ม ากรรม
ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.๑-ป.๖ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
- ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูน
ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก
ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๔๐
ประเภท

นักเรียน (ต่อ)
เด็กหญิงสกุลพัชรณ์ วงศ์ถิรพร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น พูดภาษาอังกฤษ ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(Impromtu Speech) ป.๑-๓ งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา

๒. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ (เลือก ๓-๕ โครงการ)
ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วิธีดำเนินการ (ย่อๆ)
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (จำนวน/ร้อยละ)
๑ โครงการพัฒนาหลักสูตร ๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ ๑. วางแผนดำเนิ นการ/ ๑. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา

สถานศึกษาให้สอด คล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสอดคล้ อ ง
กั บ ความต้ อ งการของ
ท้องถิ่น สอดคล้ อ งตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๒. เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษามี
การจัดรายวิชาเพิ่มเติม ที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือก
เรียน มีความเจริญทางด้าน
สติปัญญา ความคิด ตาม
ความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ สามารถ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมและ
ประโยชน์ส่วนตนได้
๓. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เ รี ย นที่ ส่ ง เสริ ม และ
ตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนั ด
และความสนใจของผู้เรียน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
๒. แต่งตั้งหัว หน้ากลุ่ ม
สาระการเรี ย นรู้ เ พื่ อ
ปรับปรุงหลักสูตร
๓.ประชุมวิเคราะห์ปัญหา/
ปรับ ปรุงตามนโยบาย/
รัฐบาล/ปรับปรุงหลักสูตร
๔. ประกาศการใช้หลักสูตร
ฉบับปรับปรุง
๕. นำหลักสูตรไปใช้จัด
การเรียนการสอน
๑) จัดทำแผนการจัด
การเรียนรู้แผนประสบการณ์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และประเมินแผนการเรียนรู้
๒) นิเทศภายใน
๓) จั ด กิ จ กรรมดู แ ล
ช่ว ยเหลือนักเรียนให้ มี
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้
๔) จัดกิจกรรมแนะแนว
ทางการเรียน

ของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลัก
สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง
๒๕๖๐) และสอดคล้องความต้องการ
ของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ร้อยละ ๙๕
๒. สถานศึกษามีการจัดรายวิชา
เพิ่มเติมที่ห ลากหลายให้ผู้ เ รี ยน
เลือกเรียนมีความเจริญทางด้าน
สติปัญญา ความคิด ตามความ
ถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ ความสามารถ รับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน
ร้อยละ ๙๕
๓. สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริ มและตอบสนอง
ความต้ อ งการ ความสามารถ
ความถนั ด และความสนใจของ
ผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๙๕

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๔๑
๒. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ (เลือก ๓-๕ โครงการ) (ต่อ)
ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วิธีดำเนินการ (ย่อๆ)
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (จำนวน/ร้อยละ)
๑ โครงการพัฒนาหลักสูตร ๔. เพื่ อส่งเสริ มให้ ค รู จั ด ๕) การประเมิ นหลั กสู ตร ๔. ครูส ามารถจั ด กระบวนการ

สถานศึกษา (ต่อ)

กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และการพัฒนาหลักสูตร
ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุป ๖) การประเมินโครงการ
ความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง ๗) การสรุปและรายงาน
๕. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีการนิเทศภายใน กำกับ
ติดตาม ตรวจสอบและนำ
ผลไป ปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง
๖. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

๒ ศู น ย์ วิ ช าการกลุ่ ม สาระ ๑. เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมให้ ๑. เขตพื้นที่จัดประชุมคณะ

การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการ
ศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

นักเรียนไดแสดงออกซึ่ง
ความสามารถทางวิชาการ
๒. เพื่อเปนการจัดเวทีให
นักเรียนแสดงออกอยาง
สรางสรรคในดานเทคโนโลยี
ด้านการงานอาชีพและ
ด้านหุ่นยนต์

เตรียมความพร้อมการจัด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙ ประจําป ๒๕๖๒
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ศูนย์จัดประชุมคณะ
การจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๔. ดำเนิ น การจั ด การ
ประกวดแข่งขัน ประกาศ
ผลและรายงานผล

เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองมี
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัด
ให้มชี ุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มาใช้งานพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน ร้อยละ ๙๔
๕. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำ
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผน
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา ร้อยละ ๙๕
๖. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
๑. นักเรียนรอยละ ๘๐ ที่เขารวมการ
แขงขัน ทุกคนไดรับการสงเสริม
และพัฒนาทักษะกระบวนการ ความ
รู ความสามารถ ดานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
๒. ครูรอยละ ๘๐ ทุกคนไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูทักษะกระบวนการ ความรู
ความสามารถดานศิลปหัตถกรรม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๔๒
๒. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ (เลือก ๓-๕ โครงการ) (ต่อ)
ที่

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

๓ โครงงานคุณธรรม เรื่ อง
ฮีโร่น้อย จิตอาสา สรรค์
สร้างความดีด้วยมือของเรา
(Hero volunteers to be
good with our hands.)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
มีคุณลักษณะตามขอบข่าย
ของโรงเรี ย นสุ จ ริ ต ๕
ประการ ได้แก่ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย
มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
อยู่อย่างพอเพียง และมี
จิตสาธารณะ
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายการมี
จิตอาสาในโรงเรียน

วิธีดำเนินการ (ย่อๆ)

๑. ผู้จัดทำโครงงานได้
ขอคำปรึกษาจากคุณครู
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำ
โครงงานคุณธรรม
๒. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
และวิเคราะห์ข้อมูล
๓. สรุปประเด็นของปัญหา
๔. พิจารณาการแก้ไขปัญหา
๕. จัดทำเอกสาร และ
สมุดบันทึกทำดี
๖. ประชาสัมพันธ์ การ
นำเสนอกิ จ กรรมหน้ า
เสาธง
๔ ค่ายส่งเสริมทักษะ
๑. เสริ มสร้ างทักษะใน ๑. นำโครงการเสนอต่อ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรี ยน การเรี ยนรู้ โดยผู้ เรียน ผู้บริหารโรงเรียน
พิเศษ Mini English
จะได้รับการพัฒนาทักษะ ๒. ประชาสัมพันธ์ และ
ทางด้าน
Program (ระดับชั้น
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม
อนุบาล ๑-๓ และชั้น ป. ๑- - Learning skill
โครงการ
๕) และห้องเรียนMSIEP - Working skill
๓. ดำเนินงานโครงการ
(ระดับชั้น ป. ๑-๖)
๔. ประเมินผล และ
- Digital skill
- Presentation skill สรุปผลโครงการ
๒. ฝึกฝนทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ การคิด การสื่อสาร
การจัดการและการแก้
ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
ถูกต้อง และรวดเร็วให้กับ
นักเรียน
๓. เสริมสร้างความมั่นใจ
ในการใช้ภ าษาอังกฤษ
ในสถานการณ์จริง
๑๒

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (จำนวน/ร้อยละ)

นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสายน้ ำ ทิ พ ย์
ตั้ ง แต่ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓
มี จ ำนวน ๑๒๘ คน เข้ า ร่ ว ม
โครงงานคุณธรรม เรื่อง ฮีโร่น้อย
จิตอาสา สรรค์สร้างความดีด้วย
มือของเรา ร้อยละ ๑๐๐

๑. นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทางด้าน
Learning Skill, Working Skill,
Digital skill and Presentation skill
ร้อยละ ๙๐
๒. นักเรียนจะได้รับการสร้างพื้นฐาน
และสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
ร้อยละ ๙๐
๓. นักเรียนสามารถนำสิ่ งที่ได้
เรียนรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ ร้อยละ ๙๐
๔. นักเรียนจะได้ฝึกฝนการสร้าง
ความมั่นใจ และสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้อย่างคล่องแคล่ว จากกิจกรรม
และใกล้ชิด กับครูชาวต่างชาติ
ร้อยละ ๘๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๔๓
๒. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ (เลือก ๓-๕ โครงการ) (ต่อ)
ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วิธีดำเนินการ (ย่อๆ)
๕ โครงการยกระดับคุณภาพ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ๑. จัดทำโครงการ

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ มี สุ ข นิ สั ย ในการดู แ ล
การเรี ยนรู้สุขศึกษาและ สุขภาพและออกกำลังกาย
พลศึกษา
สม่ำเสมอ
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถสร้างผลงานจาก
เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็ น ไปตามเกณฑ์ แ ละ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์
๕. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน

๒. เสนอขออนุมัติ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๔. กิ จ กรรมให้ ค วามรู้
สุขศึกษา และการปฏิบัติ
ตนด้านสุขภาพ
๕. ดำเนินการตามแผน
การเรียนการสอนและ
ฝึกทักษะกีฬาสากลและ
กีฬาไทย
๖. การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน
๗. การจัดกิจกรรมกีฬา
ภายในโรงเรียน
๘. กิจกรรมการฝึกซ้อม
เพื่อพัฒนาความรู้ความ
สามารถด้านสุขศึกษาและ
พลศึกษาให้กับนักเรียน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันตามหน่วยงานต่างๆ
๙. กิจกรรมสุขภาพกาย
(กิจกรรมตอนเช้า)
- การออกกำลังกายแอโรบิค
- กิจกรรมแม่ไม้มวยไทย
๑๐.การอบรมและสัมนา
บุ ค ลากรในกลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาในหน่วยงานต่างๆ
๑๑.นิเทศ กำกับ ติดตาม
๑๒.สรุปประเมินผลและ
รายงาน

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (จำนวน/ร้อยละ)

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐สามารถ
สร้ า งผลงานจากการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการ
ประเมิ น สมรรถนะสำคั ญ ตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๔๔
๑๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน* ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้ ดี .... ตามผลประเมิน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖๒): ประถมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเอง
ผลการติดตาม ตรวจสอบ
ของสถานศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

โรงเรียนมีผลการประเมินภายในระดับคุณภาพ ๕ ความหมาย ยอดเยี่ยม

๑๒. การประเมินคุณภาพภายนอก

๑๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เมื่อวันที่ ๔ ถึง ๕ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิ น ๓ ด้ า น ด้ า นผู้ บ ริ ห าร
ด้านครู และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผู้ เรียนมีสุน ทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ล

ผลประเมิน
ผลประเมิน
ผลการ
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
รับรอง
ค่
า
เฉลี
ย
่
มาตรฐาน
ค่า
ระดับ คะแนน ระดับ
คุณภาพ
เฉลี่ย คุณภาพ
คุณภาพ
๓.๕๐

ดีมาก

๔

ดีมาก

๓.๗๕

ดีมาก

๓.๓๔

ดีมาก

๓

ดี

๓.๑๗

ดี

๓.๒๙

ดี

๔

ดีมาก

๓.๖๕

ดีมาก
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๔๕
๑๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (ต่อ)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด ไตร่ ต รองและมี
วิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน
รักการทำงาน สามารถทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีวุฒิ / ความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้านบริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ

ผลประเมิน
ผลประเมิน
ผลการ
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
รับรอง
ค่
า
เฉลี
ย
่
มาตรฐาน
ค่า
ระดับ
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ
เฉลี่ย คุณภาพ
คุณภาพ
๓.๓๒

ดี

๓

ดี

๓.๑๖

ดีมาก

๒.๗๗

ดี

๓

ดี

๒.๘๙

ดี

๓.๖๑

ดีมาก

๔

ดีมาก

๓.๘๑

ดีมาก

๓.๖๓

ดีมาก

๔

ดี

๓.๓๒

ดี

๓.๖๐

ดีมาก

๔

ดี

๓.๓๐

ดี

๓.๒๐

ดี

๓

ดี

๓.๑๐

ดี

๔

ดีมาก

๔

ดี

๓.๕๐

ดีมาก

๔

ดีมาก

๔

ดี

๓.๕๐

ดีมาก

๔

ดีมาก

๔

ดี

๓.๕๐

ดีมาก
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๔๖
๑

๑๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (ต่อ)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ผลประเมิน
ผลประเมิน
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
ค่า
ระดับ คะแนน ระดับ
เฉลี่ย คุณภาพ
คุณภาพ
๔
ดีมาก
๔
ดี

ค่าเฉลี่ย

ผลการ
รับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต ร
๓.๕๐
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียน
การสอน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้านครู
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริม ความ
๔
ดีมาก
๔
ดี
๓.๕๐
ดีมาก
สัมพันธ์และความร่ว มมือกับ ชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมควรรับรองมาตรฐาน  ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน
๑๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ที่ได้ คุณภาพ

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

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก
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๔๗
๑๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ต่อ)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ำหนัก คะแนน ระดับ
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
คะแนน
ที่ได้ คุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐
๕.๐๐
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๕.๐๐
๕.๐๐
ดีมาก
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐ ๙๑.๒๖ ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างต้อง ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้
 ใช่
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 ใช่
• สรุปผลผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่


๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
๑๓.๑ ข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
จุดเด่น
๑. โรงเรียนนำร่องของ ป.ป.ช. ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๒. ครูคอมพิวเตอร์มีศักยภาพในการทำงานเป็นทีม
๓. กำหนดบทบาทครูในการรับผิดชอบหน้าที่ได้อย่างชัดเจน
๔. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อจำกัดเรื่องการระบายน้ำเมื่อฝนตกหนัก
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป
ควรติดประกาศค่าเป้าหมายให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้
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๔๘
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 ซึ่งมีทั้งภาพและเสียง และครูสามารถผลิตสื่อการสอนรูปแบบ Multimedia สามารถ Upload สู่ You Tube
และนำมาใช้ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ที่มี Internet

๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๑๔.๑ สรุปการประเมินคุณภาพภายใน
สภาพปัญหา
๑. ขาดอัตรากำลังครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. การปรับเปลี่ยน โยกย้ายบุคลากร ทำให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง
๓. ครูพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ขาดความมั่นคงในอาชีพ
๔. โรงเรียนอยู่ระหว่างการพัฒนาด้านสถานที่
จุดเด่น
๑. สถานศึกษาผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบสาม
๒. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ
๓. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
๔. โรงเรียนนำร่องของ สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ VDO Conference
๕. โรงเรียนมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของครูที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน
๖. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้
๑. พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ น สื่ อ ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ (MSIEP) และการจั ด การเรี ย นการสอนห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ 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
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๔๙
๑๔.๒ สรุปการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความสุภาพอ่อนน้อม ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว
มีความสามารถในการปรับตัวที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเข้ากับสังคมได้ดี ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ คือ
ไหว้สวย มารยาทดี มีน้ำใจ สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์ คือ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญ ญะ
มีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คือ โครงการต่อต้าน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการจัดสิ่งแวดล้อม
ภายในที่เหมาะสม สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ มีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายอย่ างต่อเนื่ อ ง
และส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป้าสำคัญ
ครูมีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น มีความสามารถในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุ ค คลและนำผลมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ที่ท้าทาย
ความสนใจของผู้เรียน มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ ในระดับต้อง
ปรับปรุงและพอใช้
โอกาส
สถานศึกษาตั้งอยู่ย่านธุรกิจ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอกให้การสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการ
และงบประมาณ
อุปสรรค
ผู้เรียนบางส่วนขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการจราจรติ ด ขั ด เป็ น เหตุ
ให้ผู้เรียนและ ครูต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างมาก
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๕๐
คุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการตั้งเป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการเรียนและผลสัมฤทธิ์ของตนเอง ฝึกการค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิจัยชั้นเรียน ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์ และ
สรุปผลการทดลองอย่างเป็นระบบให้ต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้น ครูควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนจากผลการเรียนรู้ของแต่ละคน
ด้วยความเที่ยงตรงขนฐานของความเป็นจริงตามศักยภาพของผู้เรียน จะทำให้สามารถนำผลมาใช้ในการพัฒนาได้
ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
แม้สถานศึกษามีผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก แต่สถานศึกษาควรเพิ่มเติมโดยการทบทวนระบบการประเมินโครงการและกิจกรรมให้
มีความชัดเจน ตรวจสอบ กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมี
การตรวจสอบการกำหนดเป้าหมายของโครงการต่างๆ ให้ชัดเจนและดำเนินการประเมินผลโครงการให้ตรงตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการและนำไปใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการทบทวนระบบงานเอกสาร
ของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกฝ่าย โดยเฉพาะค่าตัวเลขต่างๆ ควรตรงกัน
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แม้สถานศึกษาได้ผลการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญอยู่ในระดับ ดีมาก แต่ควรเพิ่มเติมโดยครู มีการแสวงหาความรู้ในวิชาที่ส อนอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ทัน ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและวิทยาการในการจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
สม่ำเสมอทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณธรรมจริยธรรม การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ด้านการคิดและนำผลมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริ มลั กษณะ
นิสัยรักการอ่านและทักษะการคิดให้มีความหลากหลาย วางแผนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมุมานะในการเรี ย นมาก
ยิ่งขึ้น
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีผลการประเมินพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัดที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งควรดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรมีการนำระบบบริหารงาน
คุณภาพ PDCA มาใช้ให้ครบขั้นตอนและเขียนโยงไว้ในหลักการและเหตุผลของแผนงานหรือโครงการในปีต่อไปเพื่อให้
เห็นภาพของการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น ควรมีการวัดผลประเมินผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมให้ตรงกับ
เป้าหมาย การกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานไม่ควรสูงหรือต่ำเกินไปเพื่อให้เกิ ดความเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทและศักยภาพของสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติได้จริง
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๕๑
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
๑) Web base (Project Base Learning) โดยใช้เว็บ ไซต์เป็นฐานการจัดการเรียนการสอน
การส่งงานของผู้เรียน มีการแสดงความคิดเห็นใน Forum ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความคิดเห็นไปปรับปรุงงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
๒) Photo Story ใช้ได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ผู้เรียนใช้เป็น การประมวลผลงาน นำเสนอใน
รูปแบบมัลติมิเดีย ซึ่งมีทั้งภาพและเสียง และครูสามารถผลิตสื่อการสอนรูปแบบ Multimedia สามารถ Upload สู่ You Tube
และนำมาใช้ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ที่มี Internet
สรุปผล
สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยมีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ๙๑.๒๖ และผลการประเมินระดับ
คุณภาพ ดีมาก

๑๕. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี)
ประเด็นตัวชี้วัด
๑. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี
๒. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ
๓. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning
๔. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
๕. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
๖. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education
๖.๑ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
๖.๒ สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education
๗. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
๘. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
๙. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น

มี
√
√
√
√
√

ไม่มี

√
√
√
√
√
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๕๒

๑๖. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๑

๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑๒๑๒๑๒๑๒

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทัศนศิลป์
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ดนตรี-นาฏศิลป์
Reading and Writing
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
หน้าที่พลเมือง

จำนวนที่
เข้าสอบ
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑

๐
-

๑
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
๘
๙
๔ ๑๔
๒
๙
๒ ๑๘
๙ ๑๓
๑
๑
- ๘ ๑๒ ๑๘
๖
๒๖ ๑๖
๔๗ ๒๑
๓
๙

๔
๑๐๔
๑๐๓
๑๑๐
๑๐๑
๙๙
๑๒๑
๑๒๐
๑๒๐
๘๓
๑๑๕
๗๙
๕๓
๑๒๑
๑๐๙

จำนวน นร. ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓ ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๑๓
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๓.๓๙
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทัศนศิลป์
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ดนตรี-นาฏศิลป์
Reading and Writing ๒
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
หน้าที่พลเมือง

จำนวนที่
เข้าสอบ
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕

๐
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
- ๕ ๒๖ ๒๘
- ๒ ๓๐ ๔๓
- ๓ ๓๔ ๓๑
- ๑ ๓๓ ๑๙
๖๐ ๑๙
๑๒ ๓๘
๕
๓ ๒๐
- ๙ ๓๐ ๓๕
๓๘ ๒๙
- ๒๘ ๔๙ ๑๒
- ๑ ๕๔ ๒๕
๑๗ ๓๐
๒๒ ๑๖

๔
๖๖
๕๐
๕๗
๗๒
๑๖
๗๕
๑๒๐
๑๐๒
๕๑
๕๘
๓๖
๔๕
๗๘
๘๗

จำนวน นร. ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓ ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๑๒๐
๑๒๓
๑๒๒
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๑๖
๑๒๕
๙๗
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๕

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๙๖
๙๘.๔
๙๗.๖
๙๙.๒
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๒.๘
๑๐๐
๗๗.๖
๙๙.๒
๑๐๐
๑๐๐

๕๓
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๓ (ต่อ)

๑๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทัศนศิลป์
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ดนตรี-นาฏศิลป์
Reading and Writing ๓
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
หน้าที่พลเมือง

๑๒๑๒/

จำนวนที่
เข้าสอบ
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘

๐
-

๑
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
- ๑๖ ๒๗ ๑๙
๔ ๓๕ ๒๒
๑ ๒๓ ๓๙
- ๑๒ ๒๗ ๒๖
๖ ๓๒ ๒๔
- ๖๐
๑ ๔ ๔
๕ ๓๑
- ๑๘ ๒๔ ๒๑
๗ ๒๓ ๑๕
๔ ๑๖ ๒๔
- ๔๐ ๒๑
- ๒๒
- ๑๕ ๑๖

๔
๖๖
๖๗
๖๕
๖๓
๖๖
๖๘
๑๑๙
๙๒
๖๕
๘๓
๘๔
๖๗
๑๐๖
๙๗

จำนวน นร. ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓ ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๑๑๒
๑๒๔
๑๒๗
๑๑๖
๑๒๒
๑๒๘
๑๒๗
๑๒๘
๑๑๐
๑๒๑
๑๒๔
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘

๘๗.๕
๙๖.๘๘
๙๙.๒๒
๙๐.๖๓
๙๕.๓๑
๑๐๐
๙๙.๒๒
๑๐๐
๘๕.๙๔
๙๔.๕๓
๙๖.๘๘
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๔ (ต่อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทัศนศิลป์
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ดนตรี-นาฏศิลป์
Reading and Writing ๔
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
หน้าที่พลเมือง

จำนวนที่
เข้าสอบ
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓

๐
-

๑
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
- ๔๑ ๓๔ ๑๖
- ๓๙ ๖๓ ๑๓
- ๑๑ ๔๓ ๓๙
- ๓ ๓๘ ๒๙
๙๕ ๓๒
๒๖ ๒๑
๑๗ ๑๕
๒๐ ๒๓
- ๗๐ ๓๐ ๑๒
๔๓ ๒๕
- ๔๖ ๘ ๒๕
๓๘ ๑๙
๓๒ ๔๒
๕๔ ๓๒

๔
๕๒
๒๘
๕๐
๗๓
๑๖
๙๖
๑๑๑
๑๐๐
๓๑
๗๕
๖๔
๘๖
๖๙
๕๗

จำนวน นร. ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓ ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๑๐๒
๑๐๔
๑๓๒
๑๔๐
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๗๓
๑๔๓
๙๗
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๘๓.๙๑
๗๒.๗๒
๙๒.๓๐
๙๗.๙๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕๑.๐๔
๑๐๐
๖๗.๘๓
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕๔
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๕ (ต่อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทัศนศิลป์
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ดนตรี-นาฏศิลป์
Reading and Writing ๕
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
หน้าที่พลเมือง

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(IS๑, IS๒)

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

จำนวนที่
เข้าสอบ
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑

๐
-

๑
-

๑๕๑

-

-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
- ๓๕ ๔๐ ๒๖
- ๕๑ ๓๔ ๒๓
- ๒๙ ๓๓ ๓๖
๖๗ ๒๓
๙๓ ๔๓
๓ ๒๒
๒๖ ๓๖
๔๔ ๓๐
- ๓๘ ๒๕ ๑๕
๖๖ ๓๓
- ๔๗ ๔๘ ๒๘
- ๔ ๖๙ ๑๗
๕๘ ๕๓
๗๓ ๒๘
๑
๒
-

-

-

๖๓

๓๑

๔
๕๐
๔๓
๕๓
๖๑
๑๕
๑๒๖
๘๙
๗๗
๗๓
๕๒
๒๘
๖๑
๔๐
๕๐
๑๔๘
๓๘

จำนวน นร. ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓ ที่ได้ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๑๑๖
๑๐๐
๑๒๒
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๑๓
๑๕๑
๑๐๔
๑๔๗
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑

๗๖.๘๒
๖๖.๒๓
๘๐.๗๙
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๗๔.๘๓
๑๐๐
๖๘.๘๗
๙๗.๓๕
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๕๑

๑๐๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๕๕
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ป.๖ (ต่อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ดนตรี-นาฏศิลป์
Reading and Writing ๖
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
หน้าที่พลเมือง

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(IS๑, IS๒)

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

จำนวนที่
เข้าสอบ
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐

๐
-

๑
-

๑๗๐

-

-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จำนวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๑.๕ ๒ ๒.๕
๓ ๓.๕
- ๔๒ ๓๙ ๒๘
- ๕๖ ๓๒ ๓๖
- ๕๑ ๔๐ ๒๙
๓๖ ๒๗
๗๖ ๔๗
๖๓ ๔๙
๑๘ ๒๐
๑๗ ๒๘
- ๖๑ ๓๘ ๒๙
- ๑๑๙ ๑๗
- ๑๐๑ ๓๙ ๑๗
๒
๔๓ ๑๗
๖๓ ๓๗
๔๕ ๓๕
-

-

-

๙๕

๒๕

๔
๖๑
๔๖
๕๐
๑๐๗
๔๗
๕๘
๑๓๒
๑๒๕
๔๒
๓๔
๑๓
๑๐๘
๗๐
๙๐
๑๗๐
๕๐

จำนวน นร. ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ทีไ่ ด้ระดับ
๓ ขึ้นไป ๓ขึน้ ไป

๑๒๘
๑๑๔
๑๑๙
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๐๙
๑๗๐
๖๙
๑๖๘
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐

๗๕.๒๙
๖๗.๐๕
๗๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๖๔.๑๑
๑๐๐
๔๐.๕๙
๙๘.๘๒
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๗๐

๑๐๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๕๖
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) (ต่อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ดนตรี-นาฏศิลป์
Reading and Writing
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
หน้าที่พลเมือง
เฉลี่ยร้อยละ

จำนวนที่
เข้าสอบ
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘

๐
-

๑
-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
จำนวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
๑.๕ ๒ ๒.๕
๓
๓.๕
- ๑๓๙ ๑๗๔ ๑๒๖
- ๑๒๕ ๑๙๘ ๑๕๑
- ๙๕ ๑๗๕ ๑๘๓
- ๑๖ ๒๐๓ ๑๔๒
๖
๓๖๕ ๑๗๘
๖
๑๓๖ ๑๕๔
๑๖๒ ๑๓๔
๑
๘๘
๑๐๖
- ๑๘๖ ๑๔๐ ๑๔๐
๗
๒๘๙ ๑๒๕
- ๒๒๖ ๑๘๖ ๑๒๒
๗
๒๙๑ ๑๒๐
๑๗๐ ๑๘๔
๒๑๒ ๑๓๖

๔
๓๙๙
๓๓๗
๓๘๕
๔๗๗
๒๘๙
๕๔๒
๕๔๒
๖๔๓
๓๗๒
๔๑๗
๓๐๔
๔๒๐
๔๘๔
๔๙๐

จำนวนนร.
ทีไ่ ด้ระดับ
๓ ขึ้นไป

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ
๓ ขึ้นไป

๖๙๙
๖๘๖
๗๔๓
๘๒๒
๘๓๒
๘๓๒
๘๓๘
๘๓๗
๖๕๒
๘๓๑
๖๑๒
๘๓๑
๘๓๘
๘๓๘
๗๗๘

๘๓.๔๑
๘๑.๘๖
๘๘.๖๖
๙๘.๐๙
๙๙.๒๘
๙๙.๒๘
๑๐๐
๙๙.๘๘
๗๗.๘๐
๙๙.๑๖
๗๓.๐๓
๙๙.๑๖
๑๐๐
๑๐๐
๙๒.๘๔

การประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT)
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ความสามารถ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

เฉลี่ยร้อยละ

จำนวนและร้อยละนักเรียนคะแนน
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
๖๙
๕๗
๖๓

ด้านภาษา
๕๑.๔๑
ด้านคำนวณ
๕๐.๐๘
รวมคะแนน
๕๐.๗๔
ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
๕๐.๗๔
โรงเรียน
ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
๕๘.๒๙
เขตพื้นที่
ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
๔๕.๗๐
ประเทศ
จำนวนนักเรียน ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๑ คน
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๕๗
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ระดับ/รายวิชา
ระดับเขตรวมทุกสังกัด
ระดับสังกัด สพฐ.
ระดับประเทศ
เฉลี่ยสพป.กทม.

ภาษาไทย

๕๗.๐๑
๔๗.๙๕
๔๙.๐๗
๕๕.๕๑

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

๔๗.๓๑
๓๐.๘๖
๓๔.๔๒
๔๒.๘๔

๔๑.๑๖
๓๑.๖๐
๓๒.๙๐
๓๘.๗๒

๔๒.๘๖
๓๔.๓๐
๓๕.๕๕
๔๑.๑๖

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิชา

จำนวนคน

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย

๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๐

คะแนน
เฉลี่ย

๕๐.๒๑
๔๑.๕๑
๓๑.๒๖
๓๗.๒๑
๔๐.๐๕

จำนวนและร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่า
ส่วนเบี่ยงเบน
เฉลี่ยร้อยละ
ค่าเฉลี่ยประเทศ
มาตรฐาน
จำนวน (คน)
ร้อยละ

๑๓.๐๗
๒๑.๘๒
๑๓.๙๓
๑๓.๔๔

๕๐.๒๑
๔๑.๕๑
๓๑.๒๖
๓๗.๒๑

๘๒
๘๔
๗๗
๗๘
๘๐

๔๘.๒๔
๔๙.๔๑
๔๕.๒๙
๔๕.๘๘
๔๗.๐๖
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๕๘
เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

วิชา

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ระดับ
ประเทศ
๔๙.๐๗
๓๔.๔๒
๓๒.๙๐
๓๕.๕๕

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับ ผลต่างค่าเฉลี่ย
โรงเรียน
ร้อยละ
๕๐.๒๑
๑.๑๔
๔๑.๕๑
๗.๐๙
๓๑.๒๖
-๑.๖๔
๓๗.๒๑
๑.๖๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับ
ระดับ ผลต่างค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ประเทศ
โรงเรียน
๕๕.๙๐
๕๗.๑๑
๑.๒๑
๓๙.๒๔
๔๑.๙๐
๒.๖๖
๓๗.๕๐
๓๖.๑๔
-๑.๓๖
๓๙.๙๓
๔๐.๑๗
๐.๒๔
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ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่ า นในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ตามเกณฑ์ ท่ี
สถานศึกษากำหนด
๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
เขียนในแต่ล ะระดับ ชั้น ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด
๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด
๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
คิดคำนวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด
๒ มีค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ
๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล

จำนวน
จำนวน
***
ผลการ
ผู้เรียนผ่าน
เป้าหมาย ผู้เรียน
ผลการ ประเมิน
ไม่
เกณฑ์
ปฏิบัติ (ร้อยละ) ทั้งหมด ที่โรงเรียน ประเมิน คุณภาพ
(คน)
(ร้อยละ) ที่ได้
กำหนด(คน)
๘๐.๐๐

๗๙๑

๗๗๕

๙๘.๐๑ ยอดเยี่ยม

√

-

๗๘๔

๙๙.๑๒

√

-

๗๓๕

๙๒.๙๒

√

-

๗๙๑

๑๐๐

√

-

๗๙๑

๑๐๐

๘๓๘

๑๐๐

๘๐.๐๐

๘๓๘

√

-

๘๓๘

๑๐๐

√

-

๘๓๘

๑๐๐

√

-

๘๓๘

๑๐๐
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ยอดเยี่ยม

๖๐
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ ไ ด้ ทั้ งตั ว เองและการ
ทำงานเป็นทีม

√

๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น แนว
ความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต
๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
๔.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๕.๑ ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พื้นฐานเดิม
๕.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอื่น ๆ

√

จำนวน
จำนวน
***
ผลการ
ผู้เรียนผ่าน
เป้าหมาย ผู้เรียน
ผลการ ประเมิน
เกณฑ์ที่
ไม่
(ร้อยละ) ทั้งหมด
ประเมิน คุณภาพ
โรงเรียน
ปฏิบัติ
(คน)
(ร้อยละ) ที่ได้
กำหนด(คน)
๘๓๘
๑๐๐
๘๓๘
๑๐๐
-

๘๐.๐๐

๘๓๘

๘๓๘

๑๐๐

๘๓๘

๑๐๐

√

-

๘๓๘

๑๐๐

√

-

๘๓๘

๑๐๐

๖๖๘

๘๑.๒๖

๘๐.๐๐

๘๓๘

√

-

๘๓๘

๑๐๐

√

-

๗๗๘

๙๒.๘๔

√

-

๔๐๐

๕๐.๙๕

๗๘๕
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ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

๖๑
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ
๖.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ
๖.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจั ด การ
การทำงานหรืองานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
ที่สถานศึกษากำหนด
๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิ ต สำนึ ก ตามที่ ส ถานศึ ก ษากำหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒ นธรรมและประเพณี
ไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
๓ การยอมรับ ที่จะอยู่ร่ว มกั น บนความ
แตกต่างและหลากหลาย
- ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒ นธรรม
ประเพณี

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

จำนวน
จำนวน
***
ผลการ
ผู้เรียนผ่าน
เป้าหมาย ผู้เรียน
ผลการ ประเมิน
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ) ทั้งหมด
ประเมิน คุณภาพ
โรงเรียน
(คน)
(ร้อยละ) ที่ได้
กำหนด(คน)
๘๐.๐๐ ๘๓๘
๘๓๘
๑๐๐ ยอดเยี่ยม

√

-

๘๓๘

๑๐๐

√

-

๘๓๘

๑๐๐

๘๓๘

๑๐๐

๘๓๘

๑๐๐

๘๓๘

๑๐๐

๘๓๘
๘๓๘

๑๐๐
๑๐๐

๘๓๘

๑๐๐

๘๓๘

๑๐๐

๘๐.๐๐
√

๘๓๘

-

√

√

-

√

-

๘๐.๐๐

๘๐.๐๐
√

๘๓๘

๘๓๘

-
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ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

๖๒
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

จำนวน
จำนวน
***
ผลการ
ผู้เรียนผ่าน
เป้าหมาย ผู้เรียน
ผลการ ประเมิน
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ) ทั้งหมด
ประเมิน คุณภาพ
โรงเรียน
(คน)
(ร้อยละ) ที่ได้
กำหนด(คน)
๘๐.๐๐ ๘๓๘
๘๓๘
๑๐๐ ยอดเยี่ยม
๘๓๘
๑๐๐

๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ
√
กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
๔.๒ ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นสามารถอยู่
√
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา
วิธีคำนวณ
*** ผลการประเมิน (ร้อยละ) =
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ร้อยละ ๐๐.๐๐ – ๔๙.๙๙
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙
ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙
ร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐

๘๓๘

๑๐๐

๙๘.๒๘

ยอดเยี่ยม

๑๐๐ x จำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
=
=
=
=
=

กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
โรงเรียนสายน้ ำทิพ ย์ มี กระบวนการพัฒ นาผู้เรีย นด้ว ยวิธี การที่ห ลากหลาย มี โ ครงการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ ม าตรฐานสากล โดยครู จั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม ศั ก ยภาพของ
ผู้เรียน และเป็น ไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลั กสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เ หมาะสม
กั บ ผู้ เ รี ย น โดยมี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ การลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง การ
ใช้ทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM มาบูรณาการ
และเน้ นเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียนเป็น เรื่องสำคัญ โดยครูเน้น การใช้ค ำถามเพื่อพัฒนาทั ก ษะ
การคิดของผู้เรียน และสถานศึกษายังมุ่งพัฒ นาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามความสามารถและศักยภาพของผู้ เรี ยน จัดโครงการพัฒนาผู้ เรียนและบุ ค ลากร
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๖๓
ทางด้านเทคโนโลยี ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจั ด การเรี ย นการสอน มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ และแหล่งสืบค้น
ข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้น คว้าเพิ่มเติม และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
ห้องเรียน การดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้อยู่ในสังคมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข เน้ น การพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ที่เหมาะสมกับ วัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมและโครงการพัฒ นาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมกั บ
ช่ว งชั้น พัฒ นาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้น ให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับ ผิ ดชอบและมีจิตสาธารณะ
ทั้งยังมีระบบการแนะแนว ให้ค ำปรึกษาและดูแลสุ ขภาวะจิ ตแก่ผู้เรียน ส่งเสริมการออกกาลั งกาย มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนได้กำหนดนโยบายที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร
ผ่านการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จัดให้มีมาตรการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ กิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดที่ ให้บริการ
สื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ อื้ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง หรื อ เรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม ครู ผู้ ส อน
ในระดับชั้น ป.๑-๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ำแบบทดสอบก่อนและหลัง เรียน หากพบว่าผู้ เรียนอ่านไม่ อ อก
เขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ จัดให้มีซ่อมเสริ ม เป็นรายบุคคล พัฒนาครูทุกคนให้ มีความสามารถในการนำเทคนิ ค
วิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ แ ละแหล่ ง
สืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูจัดทำแผนการจัด การเรียนรู้ การวัดและประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ครู
เน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนและผู้เรียนได้ทำบันทึกการอ่าน บันทึกข่าว โรงเรียน
ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยประกอบไปด้วย กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย กิจกรรมรัก การอ่ า น ฝึ ก การคิ ด
วิเคราะห์ กิจกรรมวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑–๖ เพื่ อ พั ฒ นา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย กิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง การขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ
การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
ด้านการคิดคำนวณ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพผ่ านกิจกรรมการเรีย นรู้
ภายในชั้ น เรี ย น และนอกห้ อ งเรี ย นที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู้
เรื่องของจำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น แก้ไขปัญหา
จากโจทย์ในแบบฝึกหัด ที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลาย
การให้เหตุผล การสื่อสาร จัดให้มีชุมนุมคณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะการคิดคำนวณโดย
ให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมทบทวนสูตรคูณ ในรูปแบบต่างๆ เช่น เกม การละเล่น แบบทดสอบ หนังสือการ์ตูนความรู้
ทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทดสอบศักยภาพด้านการคิดคำนวณ ร่วมทดสอบความรู้ในโครงการวัดระดับ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอก
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๖๔
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
๑. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๒ ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์

ที่สถานศึกษา
สถานศึกษากำหนด

๒. คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๒ ของผูเ้ รียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่

๓. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละระดับชั้นตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
๔. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละดับชั้นตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๑ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนได้กำหนดนโยบายที่ส่ งผลต่อการเรี ยนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่า งมี
วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และแก้ ปั ญ หาของผู้ เ รี ย น ผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ย
กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิด ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด
นำเสนอความคิด หาวิธีการแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ หรือผ่านการสร้าง การทดลอง มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ อ่านเขียนสะท้อนคิด
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และในทุกรายวิชาจะเป็นผู้ส่งเสริมความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอน
ให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนในทุกระดับชั้น โดยฝึกให้ผู้เรียนหัดคิดตั้งคำถาม นำสถานการณ์มาให้ฝึกค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสาร สิ่งแวดล้อม หรือสถานการณ์ใกล้ตัว สอนโดยวิธีตั้งคำถามแบบวิเคราะห์เบื้องต้น ฝึกหาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผล การเปรียบเทียบ การจัดลาดับความสำคัญ นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น โครงการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางโรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ การ
แก้ปัญหา และทักษะกระบวนการคิดในการประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์โดยมีครูผู้สอนในทุกรายวิชาจัดการเรียนรู้
โดยผ่านการทำโครงงาน มีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถกำหนด ออกแบบ สร้างนวัตกรรม
โดยอาศัยองค์ความรู้จากหน่วยการเรียน มาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการคิด ตามที่ตนเองสนใจ และ
มีการทดลองใช้ตามวัตถุประสงค์และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีการนำเสนอนวัตกรรมที่ผู้เรียนสร้าง
ขึ้นหน้าชั้นเรียน
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๖๕
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทีม คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ และผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์
ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาษาอั ง กฤษ ห้ อ งสมุ ด ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อินเตอร์เน็ต (Internet) และสื่อสังคม (Social Media) ในการเรียนรู้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีนำเสนอผลงานอย่ า งสร้ า งสรรค์ มี โครงการ
ที่ส่งเสริมทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของผู้ เรี ยน คือ โครงการสั ป ดาห์
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอหนังสั้น โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลคิด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๐๐
ของนักเรียนทั้งหมด และมีการเรียนปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมที่หลากหลาย เช่น โปรแกรมการตั ด ต่ อ กราฟิ ก
โฟโต้ช็อป พาวเวอร์พอยนต์ และโปรแกรมฐานข้อมูลใช้ออฟฟิศเวิร์ด การใช้งานไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล ผู้เรียนสามารถ
นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) จำนวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนและรายวิชา
เพิ่มเติม มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการและจัด
กิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและธรรมชาติผู้เรียน มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ
และต่อเนื่อง โดยครูผู้สอนจะต้องกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีเ พื่ อ สนั บ สนุ น การสอน
ที่เหมาะสม มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้ตามเกณฑ์และผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า
ระดับประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อังกฤษ และวิทยาศาสตร์ สามารถคิดสร้างงาน นำเสนอผลงาน
ตลอดจนผู้เรียนจบการศึกษาตามระยะเวลากำหนด มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอน
เสริมในวันเสาร์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อการทดสอบระดับชาติ O-NET และตอนเช้าทุก
วัน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท๓ี่ เพื่อการทดสอบระดับชาติ NT
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
๑. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒. คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๔ ของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
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๖๖
ทดสอบอื่น

๓. ร้อยละ ๕๐.๙๕ ของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๒๖ ผลการประเมิน

อยู่ในระดับ ดีเลิศ
๑.๑.๖ ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่าง
เป็นระบบ ได้แก่
๑) มีการวางแผนการทำงาน
๒) ดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่
๓) มีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด จนสำเร็จอย่างมีคุณภาพ
๔) ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองยอมรับ ในคำ
วิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่ ง ขึ้ น และรู้ สึ ก ชื่ น ชมต่ อ
ผลสำเร็จของผลงาน
๕) สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต โครงการต่างๆ เช่น
กิจกรรมการประกวดจัดพานไหว้ครู กิจกรรมประกวดกระทง กิจกรรมร้อยพวงมาลัย กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒. ผลที่เกิด จากการพัฒนา
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งระบุไว้ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์
สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทำงาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ
และด้านที่ ๙) มีความรับผิดชอบ ๑๐) กตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้กำหนดเพิ่มเติมไว้
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีกระบวนการ พัฒนาดังนี้
๑) จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน ที่มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในรายวิชา
หน้าที่พลเมืองทุกระดับชั้น
๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนทุกรายวิชา
๓) จัดให้มีการแสดงความสามารถของผู้เรียนประจำปีของ “งานสายน้ำทิพย์รวมใจ” ให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝน และเรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกซ้อม เพื่อขึ้นแสดงบนเวที ณ ลานอเนกประสงค์สายน้ำทิพย์
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
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๖๗
มีโครงการต่างๆ เช่น โครงการเด็กดีศรีสายน้ำทิพย์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนา
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
๑) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 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 ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การทำงาน
ทำงานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
๗) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม และมีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์
และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
๘) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม อาสาช่วยเหลือสังคม
๙) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มคี วามรับผิดชอบ สำนึกได้อยู่เสมอในการปฏิบัติงาน เอาใจ
ใส่ติดตามผลไม่ทอดทิ้ง ยอมรับผิดชอบผลของหน้าที่การงานที่ตนเองกระทำทั้งดี ไม่ดี ไม่ปัดความรับผิดชอบใน
หน้าทีข่ องตนแก่ผู้อื่น
๑๐) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความกตัญญูกตเวที เป็นคนดี ระลึกคุณของผู้มีพระคุณ
และปฏิบัติตนตอบแทนผู้มีพระคุณ
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในทุกระดับชั้น ดังนี้
๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทยได้ แ ก่ ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่นักเรียนส่วนใหญ่นับถือ เช่น
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา การหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อให้ผู้เรียนแสดงความชื่นชม ความภาคภูมิใจ อนุรักษ์
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชาติไทย
๒) การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในชั้นเรียน และสนับสนุนให้ ผู้ เ รี ย นที่ มี
ความสามารถในการราไทย ได้แสดงออกตามงานสำคัญที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ในวันที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีไทยและวันสำคัญทางศาสนา
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๖๘
มีชุมนุมดนตรีไทย ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับชั้นประศึกษาปีที่ ๑-๖ มีทักษะการเล่นเครื่อง
ดนตรีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเล่นจนถึงระดับการส่งเข้าร่วมประกวด
ความสามารถทางดนตรีไทย
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็ นไทย เฉลี่ยร้อยละ
๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๒.๓ ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายในการจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง และสอดแทรกในกิจกรรมของทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น ดังนี้
๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ
๒) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
๓) เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงดงามใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น กิริยามารยาท การแต่งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรม ความคิด
ความเชื่อ
๔) สามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
๕) มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับคนอื่นบนความแตกต่าง
ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสั มพันธ์ที่ดีกับเพื่ อนบุ ค คล
รอบข้าง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน
โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน คือ โครงการรักการอ่าน โครงการวันสำคัญ
ทางศาสนา โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี กิจกรรมงานสายน้ำทิพย์รวมใจ
กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนได้แนวทางในการส่ งเสริ มผู้ เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และได้ดำเนินงานส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ โรงเรียนได้จัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เช่น
๑) โครงการส่งเสริมสุขภาพ มีกิจกรรมแอโรบิค ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกกำลังกายเคลื่อนไหว
ก่อนที่จะเข้าชั้นเรียน เพื่อเป็ น การกระตุ้ น การไหลเวีย นของโลหิตสร้างความรู้สึกตื่นตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้
ในลำดับต่อไป
๒) กิจกรรมการตรวจสุขภาพก่อนเข้าขั้นเรียนเป็นการคัดกรองสุขภาพของผู้เรียนเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ หากตรวจพบว่ามีอาการผิดปกติ จะทำการติดต่อให้ผู้ปกครองรับกลับ เพื่อ
ไปตรวจสุขภาพและรับการรักษาจนหายจากอาการ
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๖๙
๓) กิจกรรมการชั่งน้ำหนัก เป็นการติดตามภาวะการเจริญเติบโตของผู้เรียนเป็นประจำ
ทุกเดือน หากพบภาวะที่ผิดปกติ เช่น น้ำหนักสูงหรือต่ากว่าเกณฑ์จะได้ทำการให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไขร่วมกัน
๔) งานส่งเสริมโภชนาการ ได้รับการดูแลจากโครงการอาหารกลางวัน ทำการจัดมื้อ
อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ๑ มื้อต่อ ๑ วัน และให้ความรู้กับผู้ ป กครอง
ในการจัดอาหารที่มีคุณภาพในมื้ออื่นๆ
๕) โครงการอ่อนหวานจากนิสิ ตมหาวิทยาลัย ศรี นครินทรวิโ รฒ ดูแล ให้ความรู้
ผ่านเกม ละครสั้นในช่วงพักกลางวัน
๖) กิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน จากนิสิตทันตกรรม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ด้านจิตสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้
๑) โครงการจิตสาธารณะ ใส่ใจคุณภาพชีวิต ร่วมรณรงค์ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองลดละ
เลิกการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยในชีวิต รณรงค์การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบและวินัยเพื่อความปลอดภัยบนอาคารเรียน โดยผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผนและดำเนินกิจกรรมพร้อม
นำเสนอผลงานหน้าเสาธงเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นสามารถรับรู้และเข้าร่วมโครงการ
๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด และให้เห็นความสำคัญและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง และการหลีกเลี่ยงความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ทำให้ผู้เรียนปลอดภัยจากสภาวะเสี่ยงจากยาเสพติดและภั ยคุ ก คาม
ทางเพศ และสามารถเผยแพร่ความรู้สู่ผู้เรียนในระดับชั้นอื่นๆได้ ในฐานะเยาวชนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
D.A.R.E โดยได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส่งครูตำรวจ มาให้ความรู้โดยตรงทุกสัปดาห์
๓) พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหาร การจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน
จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมี วินัยซื่อสัตย์
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิตการเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญา
ในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเพิ่มเวลาเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่นการทำอาหาร โครงงาน
ต่างๆ การปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ มีผลที่เกิดจากการพัฒนาในด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนสามารถ
อ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่ อ สารได้ ดี รู้ จั ก การวางแผน
สามารถทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ดี ต ามหลั ก ประชาธิ ป ไตย กล้ า แสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี ไ ด้ ด้ ว ยตนเองรวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญจำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้
เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รัก
การออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของ
สถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ระหว่างวัย
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๗๐
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองดัง กล่าวนี้ ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่ อสารได้ดีรู้ จั ก การ
วางแผนสามารถทำงานร่ว มกับผู้ อื่น ได้ดีต ามหลักประชาธิป ไตย กล้ าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น
หรือวิพ ากษ์ได้ อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี ไ ด้ ด้ ว ยตนเองรวมทั้ ง
สามารถวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญจำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่ าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกา
ของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและระหว่างวัย จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ผลการอ่านออกเขียนได้ ด้านการอ่าน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๒ ด้านการเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๒ ผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ค่าเฉลี่ยสูงกว่ าระดับประเทศทุกด้าน และมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ได้แก่ ๑) กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ๒) กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ๓) การแข่งขันกีฬาแอโรบิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ๔) กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-๖ ๕) รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี กองเนตรนารีโรงเรียน
สายน้ำทิพย์ ประเภทเนตรนารีสามัญ ตามโครงการส่งเสริม เยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม จากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๖) รางวัลลำดับที่ ๑ การเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๕
ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด และได้ระดับภาคลำดับที่ ๒๘ จากสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศ
ไทยร่วมกับ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗) การ
ประกวดออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑๑ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ ๑ ระดับชั้น
ป.๑-ป.๖ในงานวันพ่อ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นอกจากนี้ผู้เรี ยนมีสุ ขภาพร่ า งกาย
แข็ ง แรงมี ส มรรถภาพทางกายและน้ ำ หนั ก ส่ ว นสู ง ตามเกณฑ์ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย จนเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ ในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๗๑
สรุปหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๑. มีความสามารถในการอ่ า น ๑. โครงการส่งเสริมความรู้และ
การเขียนการสื่อสาร และการคิด ทักษะทางวิชาการของผู้เรียน
คำนวณ
- กิจกรรมการทดสอบสมรรถนะ
ผู้เรียนในด้านการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
- กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน
- กิจกรรมการสอนซ่ อ มเสริ ม
ทุกกลุ่มสาระฯ
- กิจกรรมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา
๒. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้
๑) กิจกรรมอ่ า นยามว่ า ง สร้าง
ความรู้
๒) กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
๓) กิจกรรมนิทานคุณธรรมนำชีวิต
๔) กิจกรรมรู้รอบตอบได้
๕) กิจกรรมพจนานุกรมมหาสนุก
๖) กิจกรรมป้ายนิเทศให้ความรู้
๗) กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด
๓. โครงการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
- กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมการนิเทศภายใน

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
และรายวิชาเพิ่มเติม
๔. สรุปกิจกรรม/โครงการต่างๆ
๕. รางวั ล เกี ย รติ บ ั ต รสถานศึ ก ษา
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๗. คะแนนสอบ O - NET , NT, ข้อสอบ
กลาง และคะแนน RT
๘. ภาพกิจกรรม
๙. ผลการประเมินการอ่าน การเขียน
๑๐. แบบบันทึกการอ่าน
๑๑. ผลงานนักเรียน
๑๒. แบบบันทึก
๑๓. แบบติดตามการนิเทศภายใน
๑๔. แบบฝึกคิดเลขเร็ว
๑๕. บันทึกรายรับ- รายจ่าย
๑๖. บัญชีรายรับ, รายจ่ายของสหกรณ์
ร้านค้า
๑๗. บันทึกสงสมุด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๗๒
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๑ มี ค วามสามารถในการอ่ า น ๔. โครงการการยกระดับคุณภาพ
การเขียนการสื่อสาร และการคิด การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
คำนวณ (ต่อ)
เรียนรู้ภาษาไทย
- กิจกรรมรักการอ่าน
- กิจกรรมวัดและประเมินผลการ
อ่านการเขียนภาษาไทย ป.๑-๖
๕. โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
- กิจกรรมท่องสูตรคูณยามเช้า
- กิจกรรมการฝึกคิดเลขเร็ว โดย
ฝึกทุกวัน วันละ ๑๐ นาที ก่อน
เรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใน
ระดับชั้น ป.๑ ถึง ๓ ใช้แนวคิด
แบบเวทคณิตในการทำ
- กิจกรรมการบันทึกรายรับ-รายจ่าย
- กิจกรรมฝึกคิดเกมซูโดกุ
- กิจกรรมห้องคณิตมีชีวิต
- กิจกรรมการแสดงผลงานทาง
คณิตศาสตร์
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบสะเต็มศึกษา
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ต าม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)
- กิจกรรมบูรณาการความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ประยุกต์
ใช้ ใ นชี วิ ต ประจำวั น และการ
ประกอบอาชีพ
๗. กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น งาน
ศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติ

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
และรายวิชาเพิ่มเติม
๔. สรุปกิจกรรม/โครงการต่างๆ
๕. รางวั ล เกี ย รติ บ ั ต รสถานศึ ก ษา
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๗. คะแนนสอบ O - NET , NT, ข้อสอบ
กลาง และคะแนน RT
๘. ภาพกิจกรรม
๙. ผลการประเมินการอ่าน การเขียน
๑๐. แบบบันทึกการอ่าน
๑๑. ผลงานนักเรียน
๑๒. แบบบันทึก
๑๓. แบบติดตามการนิเทศภายใน
๑๔. แบบฝึกคิดเลขเร็ว
๑๕. บันทึกรายรับ- รายจ่าย
๑๖. บัญชีรายรับ, รายจ่ายของสหกรณ์
ร้านค้า
๑๗. บันทึกสถิตกิ ารใช้ห้องสมุด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๗๓
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา

๒. มี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม
๘. โครงการสหกรณ์ ร้ า นค้ า
โรงเรี ย นสายน้ำทิพย์
๙. กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย
๑. โครงการการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ
๒. กิจกรรมเรียนรู้ด้ว ยโครงงาน
ทุกกลุ่มสาระ
๓. โครงการส่ งเสริมทักษะคณิต
คิดเลขเร็ว
๔. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
- กิจกรรมนิทานคุณธรรมนำชีวิต
- กิจกรรมรู้รอบตอบได้
๕. โครงการส่ งเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ต าม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริงทั้งในและ
นอกห้องเรียน รวมทั้งมีคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
- บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ
นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
๑. กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active earning
(ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ)
๒. โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓. โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- กิจกรรมการสร้างนวัตกรรม
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM)

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี
๒. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
และรายวิชาเพิ่มเติม
๓. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๔. แผนจัดการเรียนรูทุกกลุ่มสาระ
๕. การเรียนรู้โครงงาน ผลงานนักเรียน
๖. แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ทุกกลุ่มสาระ
๗. สัมภาษณ์ครู นักเรียน
๘. ผลงานนั ก เรี ย นที่ แ สดงให้ เ ห็ น
กระบวนการคิ ด ในทุ ก ด้ า นของทุ ก
กลุ่มสาระ
๙. รางวั ล เกี ย รติ บั ต รสถานศึ ก ษา
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๑. ผลการประเมิ น การอ่ า น คิ ด
วิ เ คราะห์ และเขี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้ น ป. ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๒. ภาพกิจกรรม
๑. ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของ
ครู/นักเรียน
๒. แผนจัดการเรียนรู้
๓. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๔. รางวั ล เกี ย รติ บ ั ต รสถานศึ ก ษา
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
๕. สัมภาษณ์ครู นักเรียน
๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๗. ภาพกิจกรรม
๘. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๗๔
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
๓. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม (ต่อ)
๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

โครงการ/กิจกรรม
- บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ
นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
๑. โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนทุกห้อง
- จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนและปรับปรุง
ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
- กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของ
นักเรียน
๒. โครงการพัฒ นาปรับ ปรุงอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม
- แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก
๓. โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผล
- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน ป. ๑-๖ ทุกกลุ่มสาระ
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาและมีผล - กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
การทดสอบระดับชาติ
๒. โครงการพัฒ นาระบบการวัดผล
และประเมินผล
- กิจกรรมปรับ ปรุ งระเบียบวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและหลั กสูตรแกนกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐)
๓. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทาง
วิชาการของผู้เรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
- กิจกรรมการทดสอบสมรรถนะผู้เรียนใน
ด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
- กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
๑. หลักสูตรสถานศึกษา
๒. บันทึกสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ
๒. ผลการประเมิ น สมรรถนะสำคั ญ
ของผู้เรียน ป. ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๓. ผลงานนักเรียน
๔. ภาพกิจกรรม
๕. สัมภาษณ์ครู นักเรียน
๖. แผนจัดการเรียนรู้
๗. สรุปโครงการ/กิจกรรม

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๓. หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๒
๔. แผนการจัดการเรียนรู้แผน
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
ป.๑-๖
๖. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๗. แบบฝึก
๘. วิจัยในชั้นเรียน
๙. ภาพกิจกรรม
๑๐. แบบทดสอบย้อนหลัง ๓ ปี
๑๑. ผล NT, ผล O-NET

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๗๕
๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสถานศึกษาและมีผล เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การทดสอบระดับชาติ (ต่อ) - กิจกรรมส่งเสริมการประกวดแข่งขัน
ความสามารถทุกกลุ่มสาระในระดับ
ต่าง ๆ
๔. โครงการการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ
- แบบฝึกพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- วิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมการฝึกคิดเลขเร็ว
- กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ (NT)
- กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ (O-net)
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
๑. โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สายน้ำทิพย์
- นักเรียนเป็นผู้บริหารในกิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
- กิจกรรมชุมนุม ปลูกพืชผัก ทำปุย๋
อินทรีย์ ปลูกเห็ดเยื่อไผ่
๒. กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๓. เอกสารบัญชีรายรับและรายจ่าย
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์
๔. ภาพกิจกรรม
๕. หลักสูตรชุมนุม
๖. สัมภาษณ์
๗. บัญชีรายรับและรายจ่ายตลาดนัดหัดขายของนักเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๗๖
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยม ๑. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด - กิจกรรมแนะแนวนักเรียน ป.๑-๖
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีชั้น ป.๑-๖
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ชั้น ป.๑-๖
- กิ จ กรรมเข้ า ค่ า ยพั ก แรมลู ก เสื อ
เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
- กิจกรรมพิธีสวนสนามวันสถาปนา
ลูกเสือไทย
- กิจกรรมลูกเสือ
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ของนักเรียน
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สายน้ำทิพย์ คนดีศรีสายน้ำทิพย์แบบ
ยั่งยืน
- กิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ
สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน
- กิจกรรมบันทึกความดี ครูและนักเรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา “ไหว้สวย มารยาทดี มีน้ำใจ”
- กิจกรรมมารยาทไทย
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา
- กิจกรรมวัเฉลิมพระชนมพรรษา /วันแม่
- กิ จ กรรมการสวดมนต์ ห มู่ ท ำนอง
สรภัญญะ
๓. การสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๔. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
- กิจกรรมนิทานคุณธรรมนำชีวิต
๑๒

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
๑. แผนปฏิบัติการประจำปี
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูในทุก
กลุ่มสาระ
๔. ผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
ของทุกกลุ่มสาระ
๕. วิจัยในชั้นเรียนของครูในทุกกลุ่มสาระ
๖. บันทึกความดีของนักเรียน
๗. ภาพกิจกรรม
๘. ผลงานนักเรียน
๙. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ผู้บริหาร
ครูและนักเรียน
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๑. งานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๑๒. สมุดบัญชีธนาคารออมสิน
๑๓. แบบบันทึกการออมเงิน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๗๗
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยม ๕. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด - กิจกรรมค่ายยุวชน คนสุจริต
(ต่อ)
- กิจกรรมนักเรียนแกนนำโครงงาน
คุณธรรม
๖. โครงการการยกระดับคุณภาพการจัด
การเรียนรู้กลุ่มสาระ
- กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่มสาระฯ
๗. โครงการธนาคารโรงเรียนสายน้ำทิพย์
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ ๑. โครงการการยกระดับคุณภาพการ
ความเป็นไทย
จัดการเรีย นรู้ กลุ่ มสาระการเรีย นรู้
ภาษาไทย
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
๒. โครงการบวร : ปลูกฝังคุณธรรม
สำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน
- กิจกรรมครูพระมาสอน (ป.๑-๖)
- กิจกรรมสอบนักธรรมตรี โท และเอก
- กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่มสาระฯ
- กิจกรรมมารยาทไทย
- กิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย
- กิ จ กรรมการสวดมนต์ ท ำนอง
สรภัญญะ
- กิจกรรมวันลอยกระทง
๓. โครงการโรงเรียนสีขาว
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
- กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
๓. โครงการโรงเรียนสุจริต
- ค่าย“ยุว ชนคนคุณธรรม เยาวชน
ไทยหัวใจสตรอง”
๑๒

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๓. แผนจัดการเรียนรู้
๔. ภาพกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
๕. ตารางสอนพระ
๖. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ผู้บริหาร
ครูและนักเรียน
๗. ภาพฝึกมารยาทไทย
๘. ภาพเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๙. ภาพเข้าค่ายคุณธรรม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๗๘
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน ๑. โครงการพั ฒ นาคุ ณภาพการจั ด
ความแตกต่างและหลากหลาย การศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม
- กิจกรรมการส่งเสริมให้เด็กพิเ ศษ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
- กิจกรรมฝึกซ้อมและร่ว มกิจ กรรม
แข่งขันความสามารถของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษภายนอกโรงเรียน
๒. โครงการประชาธิปไตย
- กิจกรรมการประชุมสภานักเรียน
- กิจกรรมการทำงานกลุ่มสี
- กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันถึงจะ
แตกต่างทางเชื้อชาติ เช่น
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี
- กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมงานสายน้ำทิพย์รวมใจ
- กิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย
- กิจกรรมกีฬาสี
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และ ๑. โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพการ
จิตสังคม
จัดการเรีย นรู้ กลุ่ มสาระการเรีย นรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
- กิจกรรมให้ ความรู้สุ ขศึ ก ษา และ
การปฏิบัติตนด้านสุขภาพ
- กิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียน

- กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน
- กิจกรรมสุขภาพกาย (กิจกรรมตอนเช้า)
การออกกำลังกายแอโรบิคกิจ กรรม
แม่ไม้มวยไทย
- กิจกรรมการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
ให้กับ นักเรียนเพื่อเข้าร่ว มกิจกรรม
การแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆ

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
๑. แผนปฏิบัติการประจำปี
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๓. บันทึกนักเรียนรายบุคคล
๔. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ผู้บริหาร
ครูและนักเรียน
๕. แผนจัดการเรียนรู้
๖. ภาพกิจกรรม
๗. แบบบันทึกการประชุมสภานักเรียน
๘. ผลงานนักเรียน

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๓. บันทึกนักเรียนรายบุคคล
๔. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ผู้บริหาร
ครูและนักเรียน
๕. แผนจัดการเรียนรู้
๖. ภาพกิจกรรม
๗. ผลงานนักเรียน
๘. แบบบันทึกตรวจลูกน้ำในโรงเรียน
๙. แบบบั น ทึ ก น้ ำ หนั ก /ส่ ว นสู ง ของ
นักเรียน
๑๐.แบบบันทึกภาวะทุพโภชนาการ
๑๑. แบบบันทึกตรวจสุขภาพฟัน
๑๒. กรรมธรรม์ ป ระกั นภั ย อุ บัติ เ หตุ
(หมู่) ของนักเรียน
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๗๙
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และ ๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
จิตสังคม (ต่อ)
โรงเรียน (กิจกรรมคลินิกสุขภาพ)
- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและ
บุคลากรโดยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
และศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท
- กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันโดยนิสิ ต
ทันตแพทย์ มศว. ประสานมิตร
- กิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ
- กิจกรรมสารวัตรกำจัดยุงลาย
- กิจกรรมกำจัดเหา
- ประกันภัยอุบัติเหตุ (หมู่) ของนักเรียน
๓. โครงการอาหารกลางวัน
- กิจกรรมการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
- กิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับแม่
ครัวเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สายน้ำทิพย์ คนดีศรีสายน้ำทิพย์แบบ
ยั่งยืน
- กิจกรรมทางพุทธศาสนา ภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้กับนักเรียน ให้มีจิตใจที่ดีงาม
๓. โครงการโรงเรียนสุจริต
- ค่าย“ยุวชนคนคุณธรรม เยาวชนไทย
หัวใจสตรอง”
๔. โครงการบวร : ปลูกฝังคุณธรรม
สำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน
- กิจกรรมครูพระมาสอน (ป.๑-๖)
- กิจกรรมสอบนักธรรมตรี โท และเอก
๕. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
- กิจกรรมนิทานคุณธรรมนำชีวิต

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
๑๓. ใบผ่านการตรวจสุขภาพของแม่ครัว
๑๔. แบบบันทึกการตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหาร
๑๕. สมุดบันทึกความดีของนักเรียน
๑๖. บันทึกรักการอ่าน
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๘๐
๓. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จุดเด่น
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน นักเรียน
สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด และมีการเรียน
ปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมที่หลากหลาย เช่น โปรแกรม
การตัดต่อกราฟิก โฟโต้ช็อป พาวเวอร์พอยนต์ และ
โปรแกรมฐานข้ อ มู ล ใช้ อ อฟฟิ ศ เวิ ร์ ด การใช้ ง าน
ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้

จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทุ กกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น
พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ทักษะ
กระบวนการและคุ ณลั กษณะอันพึ งประสงค์ ของคนใน
ศตวรรษ ที่ ๒๑ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี
นิสัยรักการอ่าน รับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้เกิด
ความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
สนับสนุนให้น ั กเรี ยนฝึ กปฏิ บ ัต ิจริ ง สร้างชิ้นงานโดย
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำ
แฟ้มสะสมผลงาน โดยให้ครูทุกคนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
สร้างจิตสำนึกในการรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน มี
ความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม ระดมทรัพยากร
ทุนการศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีป ั ญหา
ทางด้านเศรษฐกิจให้เพียงพอต่ อความต้ องการ พัฒนา
ร่างกายให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัย

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. ปรับปรุง ส่งเสริม เพิ่มเติมกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน ซึ่งควรดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความเหมะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษา
๒. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล
๓. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
๔. ช่วยเหลือ แก้ไข นักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเรียนโดยจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อพัฒนา
และแก้ไขผู้เรียนที่การเรียนอ่อน เรียนไม่ทันเพื่อน ให้สามารถปรับ ตัว การทำงานและเข้าใจบทเรียน จนสามารถ
พัฒนาตนเองให้ทันกับการเรียนในชั้นเรียนนั้นๆ
๖. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน
การจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา
๗. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
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๘๑
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน
๑.๑ กำหนดเป้าหมายที่ส อดคล้ องกับบริบ ทของ
สถานศึ ก ษา ความต้ อ งการของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด
๑.๒ กำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ที่ ส อดคล้ อ ง
เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด
๑.๓ กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
๑.๔ นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๑.๕ นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๑ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ
๒.๒ มี ก ารนำแผนไปปฏิ บั ติ ติ ด ตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
๒.๓ มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน
๒.๔ สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา
๒.๕ สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๑๒

การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

***
ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

๕

ยอดเยี่ยม

๕

ยอดเยี่ยม
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๘๒
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๓.๒ บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
๓.๓ บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
๓.๔ กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๓.๕ สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๔.๑ ส่งเสริ ม สนั บสนุน พัฒ นาครู บุ คลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๔.๒ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๔.๓ นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน√
๔.๔ มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู
บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
๔.๕ ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๕.๑ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย
๕.๒ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย
๕.๓ จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
๑๒

การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
√
√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√
√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

***
ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

๕

ยอดเยี่ยม

๕

ยอดเยี่ยม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๘๓
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
ระเด็นพิจารณา
๕.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย
๕.๕ จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพ
แวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน
๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
๖.๑ ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
๖.๒ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
๖.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริห าร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เ หมาะสมกั บ สภาพ
ของสถานศึกษา
๖.๔ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ สภาพ
ของสถานศึกษา
๖.๕ ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
√
√

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ปฏิบัติ ๑ ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปฏิบัติ ๒ ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปฏิบัติ ๓ ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ดี
ปฏิบัติ ๔ ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ ๕ ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

๕

ยอดเยี่ยม

๕

ยอดเยี่ยม

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

สรุปผลการประเมิน = ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา

***
ค่าเป้าหมาย

*** ค่าเป้าหมาย = จำนวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้
๑.๐๐ – ๑.๔๙ ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา
๑.๕๐ –๒.๔๙
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๒.๕๐ – ๓.๔๙ ระดับคุณภาพ ดี
๓.๕๐ – ๔.๔๙ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๔.๕๐ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๘๔
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนสายน้ำทิพย์การ
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปั ญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทำงด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนสายน้ำทิพย์
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน และ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ ๔ ปี โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการกำหนดความสำเร็จ ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงานโครงการกิจกรรม โดยมีการประชุมทั้งใน
รูปแบบอย่างเป็นทางการร่วมกันทั้งหมดทั้งโรงเรียน และการประชุมกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อจะได้นำผล
มาเปรียบเทียบ ว่าผลการดำเนินงานของงาน โครงการกิจกรรมว่าบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ผลผลิต และผลลัพธ์
หรือไม่ และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการพัฒ นา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อ ง
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้กำหนดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาไว้ในกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
ของโรงเรียน ข้อที่ ๑ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มี
ประสิทธิภาพ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้อ งกับ สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อ ตรวจสอบความก้ า วหน้ า ของการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูล สารสนเทศ ของการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ของ
แต่ละมาตรฐาน และสรุปรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อเตรียมพร้อมให้ต้นสังกัดประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำ
รายงานประจำปีต่อไป
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๘๕
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำและดำเนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จัดให้มีการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ครูจำนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดเก็บ
ข้อมูลหลักฐาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ไว้ในเป้าประสงค์ข้อที่ ๑) ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในสังคมโลก ๒) ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ๓) ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ ๔) ผู้ปกครองได้รับการบริการทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง ๕) ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย มีความสามารถเต็มศักยภาพตามหลั กสู ตรกำหนดโดยมี
การปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการ การปรับเนื้อหาสาระเพื่อให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในสาระวิทยาการคำนวณ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์
มีการใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการร่วมสร้างรูปแบบการสอนที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยที่ครูทุกคนแบ่งปันประสบการณ์ วิธีการสอนและกระบวนการ PLC ทีจ่ ัดขึ้นโดยโรงเรียน
และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก และร่วมสร้างรูปแบบวิธีสอน และนำไปใช้สอนในระดับชั้นที่
ตนเองรับผิดชอบ ครูผู้สอนเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน โดยสร้างรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของผู้เรียน ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษามีการประชุมกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบ
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนสายน้ำทิพย์มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการดำเนินงานด้านการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ชื่อนิทรรศการOpen House ครูให้ความสนใจร่วมกัน
สร้างและคิดค้นยุทธวิธีการสอนให้เข้าถึงผู้เรียนมากที่สุด เกิดขึ้นจากกระบวนการ PLC รวมทั้งการแสดงของนักเรียน
โดยมีผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ผู้ปกครอง และที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ครูร้อยละ ๑๐๐
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสตร์การสอนและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้กำหนดระบบพัฒ นาครูและบุ คลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนข้อที่ ๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และ
มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสายน้ำทิพย์สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้วยกระบวนการพิจารณาตาม
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๘๖
หลักเกณฑ์พิจารณา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) พัฒนาครูให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC โดยมีขั้นตอนคือ ๑) ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับ การอบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ ๒) จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้
ครูผู้สอนแต่ละสายชั้น แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นำเสนอแผนการสอนที่ใช้รูปแบบวิธีสอน และแนวทางการวิจัยต่อ
กลุ่มผู้เข้าร่วม PLC ซึ่งประกอบไปด้วยต้นแบบ ครูผู้บริหาร ครูฝ่ายวิชาการ และคณะครู ๓) เปิดชั้นเรียนให้เพื่อครู เข้า
ชมการสอน เพื่อร่วมกันพัฒนาการสอนของครูต้นแบบ ๔) นำผลที่ได้จากข้อเสนอแนะจากการเปิดชั้น เรี ย นมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป ๕) จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กระบวนการ PLC ต่อกลุ่มผู้สนใจเพื่อนำไปใช้
ในการพัฒนาต่อยอดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของการปฏิบัติงานครูของ
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ผลการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อบังคับ ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ภาระเพิ่มเติม สมรรถนะเฉพาะ เพื่อให้ครูผู้สอนได้จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญ ศักยภาพ
ด้านงานสอน และงานที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง และการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยการจัดอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ มีครูที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครูชำนาญการส่งเสริมครูอัตราจ้า งให้ เข้ าสู่
ระบบการพิจารณาด้วยการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากครูผู้ช่วยเป็นครู ตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๑) ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรม สัมมนาด้านวิชาการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านงานสอน การประเมิน และงานวิจัย โดยโรงเรียนให้การผู้สนับสนุน ทั้งทางด้านทุนทรั พย์ และเวลา
รวมถึงทุนส่วนตัวและนอกเหนือเวลานอกราชการ ในการศึกษาต่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาใช้ให้เกิด
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒) ครูร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกระบวนการ PLC โดยมีการพัฒนารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัย
ของผู้เรียน
๓) ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ข้อบังคับ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระเพิ่มเติม สมรรถนะเฉพาะ เพื่อเข้ารับการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้กำหนดนโยบายจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อุปกรณ์เครื่องเล่น ให้เพียงพอ
ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยโรงเรี ยนสายน้ำทิพย์ ได้จัดสภาพแวดล้ อ มสิ่ ง อำนวยความ
สะดวกให้พอเพียง มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ แหล่งการเรียนรู้
มีการบริการ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัย เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มศักยภาพ
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนได้จัดอาคาร
เรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย ป้องกันตนจากโรคการเจ็บป่วยพื้นฐาน จัดเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนสำหรับใช้ และค้นคว้า
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๘๗
ทางอินเทอร์เน็ต และจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้กำหนดนโยบายจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ไว้ในโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน
มีการจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริ ห ารและเผยแพร่ข้อมู ล ด้ าน
การจัดการเรียนการสอน ผ่าน WEBSITE โรงเรียน www.sainamtip.ac.th และ FACE BOOK Page ที่นำเสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของทุกรายวิชา และทุกระดับชั้น และการแจ้งข่าวสารต่างๆ
ของทางโรงเรียน และเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว การสื่อสาร ด้วยApplication line
เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อดำเนินงานใน
ระบบการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ป กครองได้รั บ ทราบข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย อย่างมี
คุณภาพร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ โรงเรี ย นมี เ ป้ า หมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึ ก ษา
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพั ฒ นางานและการเรี ย นรู้ ข อง
ผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๘๘
สรุปหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ๑. โครงการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
ภายในสถานศึกษา
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๓. โครงการส่ งเสริมประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและชุมชน
ก่อนเปิดภาคเรียน
- กิ จ กรรมประชุ ม คณะกรรมการ
สถานศึกษา ๒ ครั้ง ต่อ ๑ ภาคเรียน
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ๑. โครงการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา
๓. โครงการส่ งเสริมประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มีต่อ
ผู้บริหาร ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
- กิจกรรมการนิเทศภายใน
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา เช่น
ตลาดนัดหัดขาย สายน้ำทิพย์รวมใจ
ทอดผ้าป่าโรงเรียนสายน้ำทิพย์
- กิจกรรมทำบุญตักบาตร
- กิจกรรมวันสำคัญ
๓. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการ
- สร้างเครือข่ายระดับประถมศึกษา

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
๔. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานบริหาร
วิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และบริหารทั่วไป
๕. มาตรฐานของโรงเรียน
๖. รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
๗. บันทึกการประชุม
๘. หลักสูตรสถานศึกษา
๙. แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจการของ
สถานศึกษา
๑๐. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๔. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
๕. รายงานผลการประกันคุณภาพ
๖. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗. สมุดนิเทศ
๘. บันทึกการประชุม
๙. ภาพกิจกรรม
๑๐. เอกสารเครือข่าย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๘๙
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
๑๒ประเด็นพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม
(สพป.กทม)
- สร้างเครือข่ายระดับระถมศึกษา
ในต่างประเทศ
- สร้างเครือข่ายระดับมัธยมศึกษา
(สายน้ำผึ้ง)
- สร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา
(สทศ.)
- สร้างเครือข่ายระดับอุดมศึกษา
(มศว.)
- สร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา
(สสวท.)
๓. ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการที่ ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้ านตาม - กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม ๒. โครงการพัฒนาระบบการวัดผล
เป้าหมาย
และประเมินผล
- กิจกรรมปรับปรุงระเบียบวัดและ
ประเมินผลให้ เหมาะสมกับ ผู้เรียน
สอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษา
และหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑
(ปรับปรุง ๒๕๖๐)
๓. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะ
ทางวิชาการของผู้เรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
- กิจกรรมการทดสอบสมรรถนะผู้เรียนใน
ด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
- กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน
- กิจกรรมส่งเสริมการประกวดแข่งขัน
ความสามารถทุกกลุ่มสาระในระดับ
ต่าง ๆ
- กิจกรรมการประเมินการอ่าน การ
คิดวิเคราะห์ และการเขียนเป็น ไป
ตามเกณฑ์
๑๒๑๒

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๔. หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
๖. แผนการจัดการเรียนรู้
๗. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
๘. วิจัยในชั้นเรียน
๙. ภาพกิจกรรม
๑๐.ผลงานครู/นักเรียน
๑๑.รางวัลเกียรติบัตรครู/นักเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๙๐
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
๓. ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้ านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม
เป้าหมาย (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม
๔. โครงการการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ
- แบบฝึกพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- วิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมการฝึกคิดเลขเร็ว
- กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ (NT)กิ จ กรรมการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ (O-net)
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ ความ
สามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์
๔. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ๑. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ทางการศึกษา
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของครู/
ศึกษาดูงาน
- กิจกรรมการนิเทศภายใน
๒. โครงการการยกระดับคุณภาพการจัด
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- การแข่งขันวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอก
๓. โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
๔. โครงการส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการ

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น

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

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๙๑
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ - กิจกรรมการร่วมเครือข่าย
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ - กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นวิทยากร
อย่างมีคุณภาพ
ให้ความรู้
๑. โครงการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม
- กิ จ กรรมปรั บ สภาพห้ อ งเรี ย น
ห้ อ งปฏิบัติการ อาคารเรียน
- กิ จ กรรมจั ด สภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- กิจกรรมปรับปรุงกล้องวงจรปิด
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาด
ห้องเรียน อาคารสถานที่
- กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
เพื่อสนับสนุน การบริห ารจั ดการ สถานที่และสภาพแวดล้อม
และการจัดการเรียนรู้
- กิจกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้
ค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
- กิจกรรมติดตั้ง Smart TV. และ
สัญญาณ internet
๒. โครงการยกระดับ คุณภาพกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนทุกห้อง
- WEBSITE โรงเรี ย น
- FACE BOOK Page
- Application line
- กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ของนักเรียน
๓. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
- บริการการสืบค้นข้อมูล

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
๑. แผนปฏิบัติการประจำปี
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๓. ห้องปฏิบัติการต่างๆ
๔. บันทึกการใช้ห้องต่างๆ
๕. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
๖. ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุ กต์ใช้ได้
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ
๗. ภาพถ่าย

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๓. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ผู้บริหาร
ครูและนักเรียน
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๕. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๖. ห้องเฉลิมพระเกียรติ
๗. ห้องภาษาอังกฤษ
๘. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๙. ห้องเรียนทุกห้อง
๑๐. ข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุ กต์ใช้ได้
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๙๒
๓. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จุดเด่น
๑. หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่ชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี เช่น แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ
แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบุคคล และแผนพัฒนาสู่การบริหาร
คุณภาพ คือ การนำที่มีวิสัยทัศน์ร่วม การจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล การให้คุณค่ากับ
คณะครู บุคลากร และผู้มีส่วนร่วม ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น
การมุ่งอนาคต การจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม การบริหารจัดการ
โดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคม
และความเป็นพลเมืองดี การมุ่งเน้นผลงานและการสร้างคุณค่า การมี
มุมมองเชิงระบบ ถ่ายทอดแผนพัฒนาคุณภาพสู่การปฏิบัติ นำ
กลยุทธ์สู่การพัฒนาหลักสูตร นิเทศ ติดตาม มีประชุมวางแผนงาน
ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ให้
ผู้เรียนมีความรู้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การเป็นคนดีของ
สังคม โดยการปลูกฝังความดีทางกายและจิตใจ แสดงความสามารถ
ในด้านต่างๆ เพื่อร่วมสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
บ้านเมือง
๔. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ เข้ารับการอบรมโครงการครูครบวงจร ครูทำกิจกรรม
PLC และครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียนในแต่ละปีการศึกษา
เพื่อแก้ปัญหาทางการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อร่วมสร้าง
นักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
มีห้องปฏิบัติการต่างๆ และห้องสมุด ทีม่ ีคุณภาพและปลอดภัย

จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรมีการสนับสนุนให้ครูในระดับ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเข้าสู่ระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ ตาม
มาตรฐานตำแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์พิจารณา สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)
ให้มากขึ้น เพื่อให้ครูผู้ส อนได้พัฒ นาตนเองใน
เส้นทางของวิชาชีพครู และเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้
เกิดการปฏิบัติงานสอนและภาระนอกเหนืองานสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ควรตรวจสอบ คัดกรอง สื่อและเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันที่ไม่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ก่อนการ
จัดการเรียนการสอน
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๙๓
จุดเด่น
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ การจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม
การบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ/สังคม และความเป็นพลเมืองดี การมุ่งเน้นผลงาน
และการสร้างคุณค่า การมีมุมมองเชิงระบบ ถ่ายทอดแผนพัฒนา
คุณภาพสู่การปฏิบัติ นำกลยุทธ์สู่การพัฒนาหลักสูตร

จุดที่ควรพัฒนา

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. จัดให้มีเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนางานครู อย่างต่อเนี่อง
๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพดีขึ้นและ
ความปลอดภัยอยู่เสมอ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑

๒

การ
จำนวน จำนวนครู
ปฏิบัติงาน เป้าหมาย ครู
ผ่านเกณฑ์
ประเด็นพิจารณา
ไม่
(ร้อยละ) ทั้งหมด ที่โรงเรียน
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
(คน) กำหนด (คน)
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
๘๐
๖๔
๖๔
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม √
๖๔
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
๑.๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
√
๖๔
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
๑.๓ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ √
๖๔
เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น
และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ
๑.๔ ฝึกทักษะให้ผู้เรี ยนได้ √
๖๔
แสดงออก แสดงความคิดเห็น
สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอ
ผลงาน

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
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ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ที่ได้
ยอดเยี่ยม

๙๔
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ต่อ)

ประเด็นพิจารณา

๒

๓

๔

การ
จำนวน
ปฏิบัติงาน เป้าหมาย
ครู
ไม่ (ร้อยละ) ทั้งหมด
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
(คน)
√

๑.๕ สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผเู้ รียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒.๑ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ √
ในการจัดการเรียนรู้
๒.๒ ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิ √
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้
๒.๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
√
แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง
จากสื่ อที่หลากหลาย
มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก
๓.๑ ผู้ ส อนมี ก ารบริ ห าร √
จัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
๓.๒ ผู้สอนมีการบริหารจัดการ √
ชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน
๔.๑ มี ก ารตรวจสอบและ √
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กำหนด (คน)
๖๔

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)
๑๐๐

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ที่ได้

๖๔

๑๐๐

ยอดเยี่ยม

-

๖๔

๑๐๐

-

๖๔

๑๐๐

-

๖๔

๑๐๐

๖๔

๑๐๐

-

๖๔

๑๐๐

-

๖๔

๑๐๐

๖๔

๑๐๐

๘๐

๘๐

๘๐

๖๔

๖๔

-
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ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

๙๕
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ต่อ)
การ
จำนวน จำนวนครู
ปฏิบัติงาน เป้าหมาย
ครู
ผ่านเกณฑ์
ไม่
ประเด็นพิจารณา
(ร้อยละ) ทั้งหมด ที่โรงเรียน
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
(คน) กำหนด (คน)
๔.๒ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ √
และวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้
๔.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มี √
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล
๔.๔ ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ √
ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
การเรียนรู้
๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
๘๐
๖๔
๖๔
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๕.๑ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม √
กัน แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้
๕.๒ นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ √
ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จำนวนประเด็นพิจารณา
หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคำนวณ
*** ผลการประเมิน (ร้อยละ) =
๑๐๐ x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
จำนวนครูทั้งหมด
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
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

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ที่ได้

๑๐๐

ยอดเยี่ยม

๑๐๐

ยอด
เยี่ยม
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๙๖
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็นสำคัญโดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้ แ ก่ งานหลั ก สู ต รมี ก ารประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึ ก ซึ้ง และ
คงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้
จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๒ เรื่อง
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม บูร ณาการทักษะการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา โดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ นั ก เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ
(Learning by Doing) และสามารถสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มอภิปราย การนำเสนอผลงาน เรียงความ ย่อความรายงาน
โครงงาน การประดิษฐ์ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ เน้นทักษะทางด้านการคิดคำนวณและการแก้ปัญหา กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ เน้นทักษะการคิดและการทดลอง
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ที่ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ ร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ เ อื้ อ ต่ อ
การเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วยการสนับสนุนให้ใช้ห้องสมุด และการใช้โปรแกรมPowerPoint เพื่อใช้ในการพัฒนาการ
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๙๗
เรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนได้มีการติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ กระดานอัจฉริยะ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตามห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงติดตั้งสมาร์ททีวีทุกห้องเรียน ทำให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับ สนุน ให้ ครู ใช้เทคโนโลยี ในการผลิ ตสื่ อ และใช้สื่อในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร โดยมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
จากเพื่อนครูและผู้บังคับบัญชาในเรื่องของการใช้สื่อการสอน ซึ่งมีเครื่องมือการประเมินคือ แบบนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ จัดการเรี ยนการสอนโดยครู ที่มีวุฒิ ทางการศึกษา มีคุณสมบัติและ
ความสามารถทางเทคโนโลยี และการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) อินเตอร์ เน็ต (Internet) และสื่ อสั งคม (Social Media) ในการเรี ย นรู้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็ นบุ คคลแห่งการเรียนรู้จั ดให้ผู้เรี ยน
ทุกระดับสามารถใช้บริการห้องสมุด โดยมีบริการยืม-คืนหนังสือได้ทุกวัน และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖ จัดให้มี
คาบเรียนห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการให้ห้องสมุดอย่างถูกต้องและส่งเสริมทักษะทางภาษาทั้งด้านการ
อ่านการเขียนและการสื่อสาร
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ ต่อการเรี ย นรู้
มีนิสัยรักการอ่าน ตามมาตรการส่งเสริมการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้อื่นภายในและนอกโรงเรียน มีทักษะ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ดีขึ้น มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกลุ่มกัน ร่วม
แก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งการแสดงออก การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอ
ผลงาน จำนวนนักเรียนป.๑-๖ เข้าใช้บริ การห้องสมุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีส ถิติการใช้ห้องสมุด สู งสุ ด
ที่จำนวน ๘,๗๗๓ ครั้ง ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร้อยละ
๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางพัฒนาชั้นเรียนให้มีบรรยายกาศ
ให้น่ าเรี ยนรู้ ส่งเสริ มให้ผู้เรี ยนมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง และชั้นเรี ยน การจัดการด้านพฤติกรรมโดยมี
ขั้นตอนของการสร้างวินัยเชิงบวกดังนี้
๑) ให้เกียรติผู้เรียน
๒) พยายามพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การมีวินัยในตนเองและบุคลิกลักษณะที่ดี
๓) พยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากที่สุด
๔) คำนึงถึงความต้องการทางพัฒนาการของผู้เรียน
๕) คำนึงถึงแรงจูงใจของผู้เรียน
๖) พยายามให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ
๗) เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่ม
๘) ให้รางวัลหรือแสดงอาการชื่นชมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสม
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๙๘
มีโครงการ เด็กดีศรีสายน้ำทิพย์ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรี ยนปฏิบัติตนตามคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยจัดเป็นกิจกรรมประกาศความดีหน้าเสาธง และมอบเกียรติบัตร เพื่อผู้เรียนในทุกระดั บ ได้ ร่ ว มชื่ น ชมในความดี
เช่นความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน เทคนิค การสอนที่หลากหลาย และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก ำหนด ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิต มีการสร้างข้อตกลงในชั้นเรียน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรมในการบริหาร
จัดการด้านพฤติกรรมของผู้เรียน ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น ระบบและนำผลมาพั ฒ นา
ผู้เรียนดังนี้
๑) ครูมีการศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๒) ครูมีการพัฒนาเครื่องมือวัด วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัด
และประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ
๓) ครูมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่
ครอบคลุมการประเมิน เช่น แบบทดสอบแบบเลือกคาตอบที่ถูกต้อง แบบทดสอบข้อเขียน แบบวัดจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรมตามสภาพจริง
๔) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล เช่น
การประเมินผลงานของตนเอง และหาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตนเอง โดยมีครูเป็นคอยให้คำปรึกษา แนะแนว
ในกรณีที่พบว่าผู้เรียนมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์สาเหตุ
เป็นรายบุคคล และหาวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน
ครูผู้สอนมีการใช้แฟ้มสะสมผลงานรายบุคคลเป็นเครื่องมือในการประเมินร่วมกับวิธีการอื่น ซึ่ง
ทางโรงเรียนได้จัดทำเป็นโครงการจัดแสดงแฟ้มผลงานนักเรียนประจำทุกปี
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้ส อนสามารถจัดทำข้อสอบที่ส ามารถวัดและประเมิ น ผลความรู้
ครอบคลุมทุกมิติและตัวชี้วัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูในระดับขั้นพื้นฐานมีความสามารถในงานแนะแนว และให้คำปรึกษาโดยมี
บทบาทหน้าที่การเป็นครูประจำชั้น
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนประเมินผู้เรียนผ่านการใช้แฟ้มผลงาน
ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มีค่าร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
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๙๙
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๑. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ เพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยการประชุมผู้ปกครอง เป็นรายบุคคลก่อนเปิดภาคเรียน และในระหว่างภาคเรียน
มีการจัดส่งสมุดบันทึกผลการเรียน โดยครูประจำชั้นจะแจ้งรายละเอียดของการเรียนรู้ทุกรายวิชาให้ผู้ปกครอง
ทราบเพื่อนำไปทบทวนกับผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่ควรสนับสนุน หรือควรปรับเปลี่ ยนเพื่อให้ เป็น
แนวทางร่วมกันในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครู ผู้ ส อนมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในการให้ ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้ครูผู้สอนแต่ละสายชั้น แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้นำเสนอแผนการสอนที่ใช้รูปแบบวิธีสอน และแนวทางการวิจัยต่อกลุ่มผู้เข้าร่วม PLC จากนั้น
เปิดชั้นเรียนให้เพื่อครูเข้าชมการสอน เพื่อร่วมกันพัฒนาการสอนของครูต้นแบบ จากนั้นนำผลที่ได้จากข้อเสนอแนะจาก
การเปิดชั้นเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เพื่อนำ
ความรู้ใหม่ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
สถานศึ ก ษามี วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม ครู ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาอย่ า งชั ด เจนด้ ว ย
กระบวนการ PLC ในระดับสายชั้น ระดับกลุ่มสาระ ระดับโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ หน่วยงาน
ภายนอก รวมถึงโรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการเรียนรู้ และนำมาใช้ปรับปรุง
การเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยครูผู้สอนทุกรายวิชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ว มกันและให้ ข้อมู ล สะท้ อ น
กลับเพื่อพัฒ นาและปรับ ปรุงการจั ดการเรี ยนรู้ อยู่เสมอ ผลการประเมิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอน ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็นภาพความสำเร็จด้ านกระบวนกา รจั ด การเรีย นการสอนที่เ น้ นผู้ เรี ยนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม การบั น ทึ ก การใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญห าจริง ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open house ให้นักเรียน
นำเสนอผลงาน และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนสายน้ำทิพย์

๑๐๐
สรุปหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ สถานศึกษา
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๒. โครงการการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะ
ทางวิชาการของผู้เรียน
๔. โครงการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล
๕. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ
๖. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)
๘. โครงการส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการ

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
๔. สรุปกิจกรรม/โครงการต่างๆ
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล
หลังสอน
๖. เอกสารหลักฐานการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ และเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ (ข้อสอบ)
๗. สมุดการบ้าน
๘. ผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียน
๙. แฟ้มสะสมผลงาน
๑๐.สื่อการเรียนการสอน
๑๑.การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอก
โรงเรียน แบบบันทึก ภาพการใช้
แหล่งเรียนรู้ และคณะศึกษาดูงาน
๑๒.ข้อมูลการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๑๓.รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
๑๔.สังเกตกระบวนการการเรียนการ
สอน
๑๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๖. คะแนนสอบ O - NET , NT,
ข้อสอบกลางและคะแนน RT
๑๗.ภาพกิจกรรม
๑๘. สภาพจริง
๑๙.การวิจัยในชั้นเรียน
๒๐.การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒๑.แบบฝึกต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
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๑๐๑
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
๒. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔ .โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม
- ห้องปฏิบัติการต่างๆ
- แหล่งเรียนรู้ภายใน
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
๕. โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์
- กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน
-

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
๔. สรุปกิจกรรม/โครงการต่างๆ
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล
หลังสอน
๖. เอกสารหลักฐานการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ และเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ (ข้อสอบ)
๗. สมุดการบ้าน
๘. ผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียน
๙. แฟ้มสะสมผลงาน
๑๐.สื่อการเรียนการสอน
๑๑. การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอก
โรงเรียน แบบบันทึก ภาพการใช้
แหล่งเรียนรู้ และคณะศึกษาดูงาน
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/
สื่อ
๑๒. สภาพจริง
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๒. โครงการ เด็กดีศรีสายน้ำทิพย์
๓. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติ ๔. สรุปกิจกรรม/โครงการต่างๆ
เชิงบวกต่อตนเอง และชั้นเรียน
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล
- กิจกรรมประกาศความดี
หลังสอน
๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖. สมุดการบ้าน
๔. กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน
๗. ผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียน
๕. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ ๘. แฟ้มสะสมผลงาน
ทำวิจัยในชั้นเรียน
๙..สังเกตกระบวนการการเรียนการ
สอน
๑๐.ภาพกิจกรรม
๑๑.โครงงาน
๑๒.วิจัยชั้นเรียน
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๑๐๒
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
๒. โครงการพัฒนาระบบการวัดผล
และประเมินผล
- กิจกรรมปรับปรุงระเบียบวัดและ
ประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษา
และหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑
(ปรับปรุง ๒๕๖๐)
๓. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทาง
วิชาการของผู้เรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
- กิจกรรมการทดสอบสมรรถนะผู้เรียนใน
ด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
- กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน
- กิจกรรมส่งเสริมการประกวด
แข่งขันความสามารถทุกกลุ่มสาระใน
ระดับต่าง ๆ
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ ๑. โครงการจัดระบบการประกัน
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ คุณภาพภายในสถานศึกษา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม - กิจกรรมตรวจสอบประเมิน
กับสภาพของสถานศึกษา
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา
๓. โครงการส่ งเสริมประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน ครู
ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มีต่อผู้บริหาร
ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
๔. สรุปกิจกรรม/โครงการต่างๆ
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล
หลังสอน
๖. แบบประเมินด้านการเรียน
๗. แบบ ป.พ.ต่างๆ
๘. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. ข้อมูลสารสนเทศ
๔.มาตรฐานการศึกษา
๕. รายงาน SAR
๖. สรุปกิจกรรม/โครงการต่างๆ
๗. แบบสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ครู ผู้ป กครอง และชุมชน
ทีม่ ีต่อผู้บริหาร ในกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง
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๑๐๓
๓. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จุดเด่น
ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ได้ ค รู จั ด กิ จ กรรมให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้ว ยตนเองอย่างต่ อ เนื่อ งใช้สื่อ จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง เรี ย นรู้ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่า งเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการ PLC มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้วยงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา
ควรส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ หน่ว ยงานภายนอกมากขึ้น
เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
นั้นมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดการอบรมการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์และความสามารถให้ครู ในการนำไปใช้กับผู้เรียนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในทางบวก
๒. จั ด อบรมครู เพื่ อ พั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง
๓. ขอความร่วมมือจากชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนแผนพัฒนา
คุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
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๑๐๔

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

บกพร่อง

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม
ดี
ขึ้นไป
เฉลี่ย

ปกติ

ชั้น

การอ่านออกเสียง

ทั้งชั้น

จำนวนนักเรียน
ดีมาก

๑๒๑
๑๒๕
๑๒๘
๑๔๓
๑๕๑
๑๗๐
๘๓๘

๑๑๗
๑๑๘
๑๑๘
๑๓๒
๑๔๕
๑๖๑
๗๙๑

๔
๗
๑๐
๑๑
๖
๙
๔๗

๑๐๓
๑๐๗
๑๐๐
๑๑๘
๑๓๘
๑๔๑
๗๐๗

ดี

พอใช้

ปรับ
ปรุง

๙
๙
๑๘
๑๔
๗
๒๐
๗๗

๕
๒
๗

-

การอ่านรู้เรื่อง
ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับ
ปรุง

๘๓
๔๘
๑๓
๑๕
๔
๓๕
๑๙๘

๒๕
๖๒
๖๕
๔๕
๖๙
๙๓
๓๕๙

๔
๖
๓๓
๖๕
๖๒
๓๑
๒๐๑

๕
๘
๗
๗
๑๐
๒
๓๙

๕๕๗ คน

๗๘๔ คน
๙๙.๑๒

ผลการประเมินความสามารถในการเขียนประโยค/เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดีขึ้นไป

เฉลี่ย

บกพร่อง

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม

ปกติ

ชั้น

การเขียนคำ

ทั้งชั้น

จำนวนนักเรียน
ดีมาก

๑๒๑
๑๒๕
๑๒๘
๑๔๓
๑๕๑
๑๗๐
๘๓๘

๑๑๗
๑๑๘
๑๑๘
๑๓๒
๑๔๕
๑๖๑
๗๙๑

๔
๗
๑๐
๑๑
๖
๙
๔๗

๔๘
๔๗
๑๐๔
๙
๔๕
๓๓
๑๙๗
๘๙
๒๘๖ คน

ดี

พอใช้

ปรับ
ปรุง

๑๓
๔
๓๕
๕๒

๙
๑
๕
๑๕

การเขียนประโยค/เรื่อง
ดีมาก

ดี

๑๐๙
๖
๘๒
๒๘
๕๗
๕๘
๔๔
๖๖
๑๐๐
๔๐
๗๔
๗๑
๔๖๖ ๒๖๙
๗๓๕ คน
๙๒.๙๒

พอใช้

ปรับ
ปรุง

๒
๘
๒
๒๒
๕
๑๖
๕๕

๑
๑
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๑๐๕
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สาระวิชา
การอ่านออกเขียนได้
ร้อยละนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป

จำนวน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน เฉลี่ย จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ
ดีมาก
คน
เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้
ดี
๑๒๑ ๘๐.๐๔ ๑๓.๕๗ ๘๐.๐๔ ๐.๐๐ ๔.๒๗ ๒๕.๖๔ ๗๐.๐๘
๙๕.๗๒

ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับ
ระดับโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ

การอ่านออกเสียง
๘๓.๓๗
๗๗.๑๕
๖๘.๕๐

การอ่านรู้เรื่อง
๗๖.๗๑
๗๗.๘๒
๗๒.๘๑

รวม ๒ สมรรถนะ
๘๐.๐๔
๗๗.๔๙
๗๐.๖๖

เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
สมรรถนะ

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม ๒ สมรรถนะ

๘๘.๓๕
๘๖.๓๘
๘๗.๓๖

๘๓.๓๗
๗๖.๗๑
๘๐.๐๔

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
-๔.๙๘
-๙.๖๗
-๗.๓๒

สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
คะแนนร้อยละอยู่ในระดับดีมาก ทั้ง ๒ ปีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

จำนวน คะแนน
คน
เฉลี่ย
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕

๓๗.๘๒
๒๔.๗๒
๓๙.๖๐
๓๒.๐๘

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๖.๘๑
๑๑.๑๕
๗.๗๔
๑๐.๗๔

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ
เฉลี่ย
ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้
ดีมาก
ดี
๓๗.๘๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๙.๔๔ ๑๒.๐๐ ๔๐.๐๐
๗๙.๒๐ ๐.๐๐ ๔.๐๐
๖๔.๑๖ ๑.๕๔ ๒๖.๑๕

๒๖.๐๐
๓๒.๐๐
๒๘.๐๐
๓๕.๓๘

๒๔.๐๐
๑๖.๐๐
๖๘.๐๐
๓๓.๐๘
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๑๐๖
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

จำนวน คะแนน
คน
เฉลี่ย
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓

๕๖.๕๖
๓๖.๓๐
๓๐.๙๒
๔๒.๑๑

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑๖.๗๒
๑๐.๕๗
๑๑.๕๘
๒๔.๓๒

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ
เฉลี่ย
ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้
ดีมาก
ดี
๕๖.๕๖ ๓.๕๐ ๓๒.๑๗ ๕๓.๘๕
๓๖.๓๐ ๑๑.๘๙ ๗๗.๖๒ ๑๐.๔๙
๓๐.๙๒ ๓๒.๑๗ ๖๑.๕๔ ๕.๕๙
๔๒.๑๑ ๒๖.๕๗ ๔๒.๖๖ ๑๗.๔๘

๑๒.๕๙
๐.๐๐
๐.๗๐
๑๓.๒๙

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระวิชา

จำนวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๑

๔๔.๒๖
๒๘.๓๕
๔๑.๖๙
๔๐.๕๑

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๑๑.๑๗
๙.๙๑
๑๒.๔๗
๒๓.๒๕

เฉลี่ยร้อย
ละ

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ
ดีมาก
ปรับปรุง พอใช้
ดี

๔๔.๒๖
๒๘.๓๕
๔๑.๖๙
๔๐.๕๑

๒.๖๕
๓๙.๐๗
๔.๖๔
๒๕.๑๗

๖๗.๕๕
๕๗.๖๒
๗๒.๘๕
๔๗.๐๒

๒๙.๘๐
๓.๓๑
๒๑.๑๙
๑๓.๙๑

๐.๐๐
๐.๐๐
๑.๓๒
๑๓.๙๑

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖)
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ
ระดับดีขึ้นไป

จำนวน
คน
ทั้งหมด
๑๒๑
๑๒๕
๑๒๘
๑๔๓
๑๕๑
๑๗๐
๘๓๘
๑๐๐
๘๓๘

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๑๒๑
๑๒๕
๑๒๓
๕
๑๔๓
๑๕๑
๑๗๐
๘๓๓
๙๙.๔๐
๐.๕๙
๑๐๐
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๑๐๗
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖)
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ
ระดับดีขึ้นไป

จำนวนคน
ทั้งหมด
๑๒๑
๑๒๕
๑๒๘
๑๔๓
๑๕๑
๑๗๐
๘๓๘
๑๐๐
๘๓๘

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๑๒๑
๑๒๕
๑๑๒
๑๖
๑๔๓
๑๔๙
๒
๑๗๐
๘๓๖
๑๘
๙๗.๘๕
๒.๑๕
๑๐๐

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้านทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖)
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้าน

จำนวนคน
ทั้งหมด

๑. ด้านความสามารถในการสื่อสาร
๒. ด้านความสามารถในการคิด
๓. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๑๐๐

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
สมรรถนะสำคัญ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๘๓๘
๑๐๐
-

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖)
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
เฉลี่ยร้อยละ

จำนวนคน
ทั้งหมด
๑๒๑
๑๒๕
๑๒๘
๑๔๓
๑๕๑
๑๗๐
๑๐๐

จำนวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๑๒๑
๑๒๕
๑๒๘
๑๔๓
๑๕๑
๑๗๐
๑๐๐
-
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลการพัฒนา
๑. สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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ยอดเยี่ยม

๑๐๙
สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ผลการดำเนินงานในภาพรวม
โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียน ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา สามารถสร้างนวัตกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อสารเพื่ อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีความรู้
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ นักเรียนมี
คุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิใจปัญญาไทย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยโรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
และลงมือพัฒนาตามแผนที่วางไว้ ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
โครงงานคุณธรรม โครงการบวร: ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนและโครงการคนดีศรีสายน้ำทิพย์ ฯลฯ โดยจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร รู้จัก
แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่าง
มีสติสมเหตุผล มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการต่างๆ ตลอดจนการนำงานวิจัยในชั้นเรียนนำมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้นำ โดยใช้หลักการบริหารที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนหรือพัฒนาสถานศึกษา ทำให้โรงเรียนสายน้ำทิพย์เป็นสถานศึกษาที่มีความสะอาด
เป็นระเบียบและปลอดภัย อีกทั้งมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีอย่างพอเพียง มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความมีวินัยและมีมารยาทที่งดงาม แสดงออกถึงอัตลักษณ์
ของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน จนได้รับการรับรองการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. รอบ ๓ โรงเรียนสายน้ำทิพย์จึงมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและเป็ น ที่ ย อมรั บ
จากหน่วยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอก
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๑๑๐

๒. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา

๑.๑ คุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ ใ ช้ ใ นการ
จัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้ า น
เทคโนโลยี ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ ว ยตนเอง
จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา
พั ฒ นาผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานให้ สู ง ขึ้ น
๑.๒ กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การจุ ด เด่ น
จุ ด เด่ น
โรงเรียนมีการบริห ารและการจัดการอย่างเป็น ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม กลุ่ ม เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยมี
ส่ ว นร่ ว มในการกำหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ที่ ชั ด เจน มี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการจั ด การศึ ก ษา สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการ
พั ฒ นา และนโยบายการปฏิ รู ป
จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา
สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้ มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจั ดการศึกษา และการขับ เคลื่ อนคุณภาพการจั ดการศึ ก ษา
๑.๓ ด้ า นกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ
จุ ด เด่ น
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิ ด ได้
ปฏิ บั ติ จ ริ ง มี ก ารใช้ วิ ธี ก ารและแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย น่ า สนใจ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ให้กับผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมีการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยมีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเสมอ ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ ปั ญ หาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ
จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา
ครูควรพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แ ละสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ ร่ ว มกั น

๓. แนวทางการพัฒ นาในอนาคต
๑. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีสมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
นักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะและความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ การเตรียมนักเรียนก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ รวมทั้งเจตคติที่จ ำเป็นต่อการศึ กษา เพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
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๑๑๑
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและ
สถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย พัฒนา ผลการทดสอบ
ระดับชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้นตามเกณฑ์เป้าหมาย
๒. แผนพัฒนาครู กำหนดให้ครูและบุคลากรได้ฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
และการจัดบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งเสริมครูในด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยการนำผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดทำสื่อที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
โอกาสการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น
๓. พัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ติดตั้งห้องเรียน ICT และ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
นักเรียนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔. ความต้องการความช่วยเหลือ

๑. บุคลากรที่ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการโดยตำแหน่ง
๒. วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะสาขามาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น
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ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก
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๑๑๓

๑. หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสำคัญ ที่แสดงเกียรติยศ

๑๑๔

๑๑๕

๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/ชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา

๑๑๖

๓. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

๑๑๗

๔. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)

๑๑๘

๕. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จ

