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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน สตรีประเสริฐศิลป์ ที่ตั้ง 14 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทร 0-3951-1209 โทรสาร 0-3952-0204
e-mail : stree_trat@hotmail.com website : http://streetrat.ac.th/ เปิดสอนระดับชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น
ม.6 เนื้อที่ 35 ไร่ 3 งาน 11.3 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังกระแจะ ตำบลบางพระ ตำบล
หนองเสม็ด ตำบลหนองโสน ตำบลหนองคันทรง ตำบลท่าพริก ตำบลท่ากุ่ม

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เดิมชื่อโรงเรียนสตรีตราด ตั้งอยู่ที่ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ
อำเภอเมือง จังหวัด ตราด เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2479 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ชาย – หญิง) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(เฉพาะนักเรียนหญิง) ขณะนั้นมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 237 คน
เนื่องจากสถานที่แห่งนี้คับแคบยากที่จะขยายอาณาเขตออกไปได้อีก นาวสาวอุบล นิรันต์พานิช
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จึงได้ขอที่ดินจาก ขุนศรีสุวรรณพิศ (นายคำนวณ สุวรรณพิศ) มีเนื้อ
ที่ทั้งหมด 35 ไร่ 3 งาน 11.3 ตารางวา ให้แก่กรมสามัญศึกษา เพื่อสร้างโรงเรียนตรีประเสริฐศิลป์ เป็นโรงเรียน
สตรีประจำจังหวัดตราด และเปิดทำการสอน ณ สถานที่แห่งใหม่นี้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2506
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดตราด เปิดทำการสอนตั้ งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทนักเรียนไป – กลับ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหญิงล้วน ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนชาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 ประเภทไปกลับ โดยมีจำนวนนักเรีย นทั้งสิ้น 1,845 คน จำแนกเป็น นักเรียนมัธ ยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,023 คน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 822 คน ข้าราชการครู 94 คน พนักงานราชการ 4 คน ครูต่างชาติ 13 คน
ครูอัตราจ้าง 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 19 คน
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แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วม, การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A , SBM

แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล
พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมความเป็นไทย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นไทย
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการ สานรักบ้านและโรงเรียน
6. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล
8. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
10. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ
1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21

กิจกรรม
ผู้เสนอกิจกรรม
1.นิทรรศการเสนอผลงานวิชาการครูและนักเรียน
นายธณวิชัย สายสถิตย์
(Open House)
2.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ/ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ นายธณวิชัย สายสถิตย์
3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม )
นางสาววรรษมน เฟื่องเกษฒ
4.กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
นางปิยนุช อรุณรัตนา
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและพิธีเข้าประจาหมู่
5.ค่ายยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
นางปิยนุช อรุณรัตนา
6.นิเทศการศึกษา
นางหทัยรัตน์ เจริญผล
7.คณะสีของโรงเรียน
นายดารัส พลเมือง
8.ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนด้านโอลิมปิกวิชาการ
นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี
9.พัฒนากิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี
นายเบญจพันธ์ ผ่องสวัสดิ์
10.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร
นายจิรทีปต์ เพ็ญวงษ์
11.การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)
12.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี
13.อาสายุวกาชาด
นางปิยนุช อรุณรัตนา
14.การนาเสนอผลงานนักเรียนสู่ชุมชน
นายธณวิชัย สายสถิตย์
15.พัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคอมพิว นายอาคม สุวรรณประเสริฐ
เตอร์และเทคโนโลยี
16.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับ นางสาวเกษร ฉิมพาลี
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
17.ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้านยุวกาชาด
นางปิยนุช อรุณรัตนา
18.กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย นายมานะ เทพรัก
19.TO BE NUMBER ONE
นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์
20.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์
21.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี
22.ค่ายรักษ์ภาษาไทย
นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์
23.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี
24.ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
นางปิยนุช อรุณรัตนา
25.ส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
นางชลิดา โมเรือง
26.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก
27.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
28.ส่งเสริมตามหลักสูตรนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาส นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก
29.พัฒนานักนวัตกรรมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก
30.งานสัปดาห์วิทยาศสตร์
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ
31.งานซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์และตู้เก็บอุปกรณ์
นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก
32.ค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษาฯ
นางพฤดี สายสังข์
33.สัปดาห์อาเซียน
นางพฤดี สายสังข์
34.แข่งขันทักษะสังคมศึกษา5สาระวิชา
นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์
35.ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
36.ส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านกฏหมาย
นางกรรภิรมย์ ชะเอม

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบ 2564 หน้า 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ
1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21

กิจกรรม
ผู้เสนอกิจกรรม
37.ส่งเสริมคาวามรู้ด้านการประกันภัย
นางกรรภิรมย์ ชะเอม
38.ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียน นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี
รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
39.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข นายอมร จาเริญพานิช
ศึกษาและพลศึกษา
40.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนรีวงโยธวาธิต
นายบุรณินทร์ พันธ์พิริยะ
41.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทย
นายอุทัย พรมฤทธิ์
42.ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักย นางสาวสินีณัฏฐ์ ฝักเครือ
ภาพด้านภาษาต่างประเทศ
43.การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา นายจตุรงค์ วรรธนะเมทินี
44.ค่ายEnglish Program/Mini English Program
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
45.EP&MEP Open House2021
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
46.ค่ายSPS English Campm2021และ SPS Open Houseนางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ
47.ทัศนศึกษาภายในประเทศ
นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ
48.ค่ายSPL Camp 2021
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี
49.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ SPL
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPL
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPL

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบ 2564 หน้า 6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ
2.จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

กิจกรรม
1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2.จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏัติคอม 526
3.ซ่อมบารุงห้องเรียนสีเขียว
4.จัดหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคอม
5.จัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
6.เสริมสร้าง สร้างสรรค์ห้องเรียนให้น่ารู้
7.ปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสอน
8.จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน
9.งานจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ครุ ภัณฑ์ และสารเคมี
10.งานจัดหาอุปกรณ์สานักงาน
11.ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษาโดยการใช้สื่อการเรียนรู้
12.เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจศาสนพิธี
13.จัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
14.กิจกรรมจัดหาสื่ออุปกรณ์เพือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
15.พัฒนาสื่อเพื่อใช้พัฒนาการจัดกิจรรมการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
16.จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาต่างประเทศ
18.จัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน
19.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานเพื่อสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอน
20.จัดซื้อหนังสือเรียน สื่อวัสดุ อุปกรณ์
21.จัดซื้อหนังสือเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
22.จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

ผู้เสนอกิจกรรม
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร
นายดารัส พลเมือง
นางสาวชไมพร อุดมญาติ
นายอาคม สุวรรณประเสริฐ
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร
นางสาวประภัสสร ศิริสุช
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ
นางพฤดี สายสังข์

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวสันต์ กิ่งพลอยเดิม
นายอมร จาเริญพานิช
นางสาวสายใจ ตะพองมาตร
นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ

นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี
กลุม่ สาระภาษาต่างประเทศSPL
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี
กลุม่ สาระภาษาต่างประเทศSPL

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบ 2564 หน้า 7
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ
3.ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน

กิจกรรม
1.ธนาคารขยะ
2.ใฝ่ใจในภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
(Keen on English through ASEAN)

ผู้เสนอกิจกรรม
นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์
นางสาวผาณิตา ผาสุข

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ภาษาต่างประเทศ EP
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ
4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้

กิจกรรม

ผู้เสนอกิจกรรม
1.เติมความรู้สู่ O_NET
นางสุพัตรา บุญรอด
2.เสริมการคิดพิชิต O_NET
นายศุภกร รัตนวงษ์
3.อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่อง นางสาววรัญญา โพชนะจิตร
บินเล็กพลังยางโดยใช้การจัดการเรียนรู้
4.เสริมความรู้มุ่งสู่โอเน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาววรัญญา โพชนะจิตร
5.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
นางสาวสุริษา เกษมราษฏร์
ทดสอบระดับชาติวิชาสังคมศึกษาฯ
6.กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
7.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์
ภาษาต่างประเทศ
8.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรีนในโครงการ EP นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
9.การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR
นางณัฐินา หอมนาม
10.จัดสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
นางณัฐินา หอมนาม
11.สอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ SPS
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ SPS
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ SPL

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบ 2564 หน้า 9
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ
กิจกรรม
5.สร้างสัมคมแห่งการเรียนรู้ 1.ทัศนะศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
3.เสียงสวรรค์ หรรษาในยามเช้า
4.กิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนEnglish Program
6.ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน

ผู้เสนอกิจกรรม
นายดารัส พลเมือง
นางอรทัย สุระเสน
นายมานะ เทพรัก
นางสาวผาณิตา ผาสุก
นางสาวผาณิตา ผาสุก
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบ 2564 หน้า 10
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ
6.ลูกสตรีมีนิสัยรักการอ่าน

กิจกรรม
1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ (อัตลักษณ์)

ผู้เสนอกิจกรรม
นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารทั่วไป

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบ 2564 หน้า 11
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ
7.ลูกสตรีมีสุขภาพดี

กิจกรรม
1.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
2.สายใยจากใจแม่ครัว
3.การดูแลสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ในโรงเรียน
4.ลูกสตรีมีสุขภาพดี

ผู้เสนอกิจกรรม
นางอรทัย เกตุกิ่ง

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางจุฑารัตน์ ประสิทธินาวา
นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายอมร จาเริญพานิช

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
โครงการ
กิจกรรม
ผูเ้ สนอกิจกรรม
กลุม่ บริหาร/งาน/กลุม่ สาระ
8.ส่งเสริมการพัฒนาศักย 1.พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ กลุม่ บริหารวิชาการ
ภาพบุคลากร
(Active Learning)
2.สหกรณ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
นางสุพัตรา บุญรอด
กลุม่ บริหารวิชาการ
3.Best Practice เพือการจัดการเรียนรู้
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ กลุม่ บริหารวิชาการ
4.สร้างขวัญกาลังใจครูและบุคลากรของโรงเรียน
นางสาวอรุณภา นพเวช กลุม่ บริหารงานบุคคล
5.การพัฒนาผูบ้ ริหารและครูเพื่อบริหารจัดการศึกษาตาม นางสาวอรุณภา นพเวช กลุม่ บริหารงานบุคคล
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและก้าวไกลสูส่ ากล
6.การพัฒนา กากับนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ นางสาวอรุณภา นพเวช กลุม่ บริหารงานบุคคล
ของครูละบุคลากรทางการศึกษา
7.พัฒนาครูและบุคลากรด้วยหลักสูตรสร้างสุขด้วยสติ นางสาวโอลัง้ เพ่งจินดา กลุม่ บริหารงานบุคคล
8.ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจ้างและลูกจ้างของโรง นางสาวอรุณภา นพเวช กลุม่ บริหารงานบุคคล
เรียนในการปฏิบัติหน้าที่
9.ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจ้างชาวต่างชาติของ
นางสาวอรุณภา นพเวช กลุม่ บริหารงานบุคคล
โรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่
10.เติมความรูส้ โู่ ภชนาการ
นางจุฑารัตน์ ประสิทธินาวากลุม่ บริหารทั่วไป
11.การพัฒนาบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย นางอารีรัตน์ วชิรธนากร กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
12.ผลิตนวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้
นางสาวลักขณา วุฒิเชตต์ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
13.พัฒนาคุณภาพบุคลากกรเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการรูน้ างอุทัยวรรณ หอมตลบ กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14.พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน นางสาวโอลัง้ เพ่งจินดา กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์เพื่อยกระดับ O_NET
15.พัฒนาครูผสู้ อนศูนย์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ จ.ตราด นางสาวโอลัง้ เพ่งจินดา กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16.ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูค้ ณะครูกลุม่ สาระการเรียนรู้ นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร็
17.การพัฒนาบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18.พัฒนาศักยภาพครูกลุม่ มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิน่ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
โครงการ
9.การเสริมสร้างดูแล
และบริการผู้เรียน
ด้วยความเสมอภาค

กิจกรรม
1.จัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน
2.จัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา
3.แนะแนวนอกสถานที่
4.พัฒนาศักยภาพ ศาสตร์ภาษาไทย

ผู้เสนอกิจกรรม

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
นางสาวเสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์ กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวเสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์ กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวเสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์ กลุ่มบริหารวิชาการ
นางอรทัย เกตุกิ่ง
กลุ่มสาระภาษาไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
โครงการ
10.ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม

ผู้เสนอกิจกรรม
1.ธนาคารโรงเรียน
นางสาวอุบลรัตน์ ชาปฏิ
2.ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี สตรีประเสริฐศิลป์ นายสมนึกเจริญสมบัติ
3.ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม ความซื่อสัตย์
นายมานะ เทพรัก
4.สาธิตมารยาทงาม ตามวัฒนธรรมไทย
นางสาวสุปราณี วงษา
5.สอบธรรมสนามหลวง
นางสาวอุบลรัตน์ ชาปฏิ

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 15
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โครงการ
11.ส่งเสริมค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ

กิจกรรม
1.การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
เพื่อเสนอรับรางวัลพระราชทาน
2.การส่งเสริมคุณธรรมนาความรู้ บ ว ร
3.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทอ้งถิ่นจังหวัดตราด
4.กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย

ผู้เสนอกิจกรรม
กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
นางสาวอรุณนภา นพเวช กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอุทัย พรมฤทธิ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
นางสาวณัฏฐนิช เอี่ยมอมรนิพิทกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โครงการ
กิจกรรม
ผู้เสนอกิจกรรม
กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
12.ส่งเสริมการดารงชีวิตตาม1.ลูกสตรีใส่ใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชไมพร อุดมญาติ กลุ่มบริหารวิชาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของหลัก นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
คิดเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการ
13.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม
ผู้เสนอกิจกรรม
1.จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการ
นายธณวิชัย สายสถิตย์
บริหารวิชาการ
2.จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริหาร นายอาคม สุวรรณประเสริฐ
วิชาการ
3.พัฒนางานทะเบียนวัดผล
นางสาวเกษร ฉิมพาลี
4.รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร
5.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
นางพฤดี สายสังข์
6.การพัฒนาระบบสารสนเทศ
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร
7.การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการใน นางปิยนุช อรุณรัตนา
โครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
(OBECQA)
8.การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร
9.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงาน นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว
ในโรงเรียน
10.จักหาและบารุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการบริหารงบ นางสาววรรณภา บุญธรรม
ประมาณของโรงเรียน
11.ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค
นางชลิดา โมเรือง
12.กองทุนเงินทดแทน
นางชลิดา โมเรือง
13.วิจัยบริหารจัดการสถานศึกษา
นายไพฑูรย์ กองคา

กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
กลุ่มบริหารวิขาการ

14.จัดหาและซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ นางสาวอรุณนภา นพเวช

กลุ่มบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล
15.การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ นายอุทัย พรมฤทธื
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้าน
16.แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผน นายสินชัย ภักดี
การจัดการสาธารณภัยในโรงเรียน
17.งานประชาสัมพันธ์
นายมานะ เทพรัก
18.การพัฒนาอาคารสถานที่
นายสินชัย ภักดี
19.ซ่อมแซมบารุงรักษาบริการยานพาหนะส่วนกลางนายสินชัย ภักดี
20.ประเพณีวันสาคัญสานสัมพันธ์ชุมชน
นางเกษราพร สุทธิ
21.ส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ
นางนุชนารถ บัวพันธ์
22.พัฒนากิจกรรมงาน 5ส
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์
23.จัดจ้างครูต่างชาติ ครูชาวไทยและพนักงาน นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
ประจาในโครงการ Program /Mini English
24.จัดจ้างบุคลากรในโครงการฯ
นางณัฐินา หอมนาม
25.ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน กิจกรรมประชา นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน
สัมพันธ์สู่ชุมชน
26.จัดจ้างครูเกาหลี จัดสอนเสริม SPLสอบCEFR นางสาวทราวดี ภูสีน้อย

กลุ่มบริหารวิขาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มงบประมาณและสินทรพย์
กลุ่มงบประมาณและสินทรพย์
กลุ่มงบประมาณและสินทรพย์
กลุ่มงบประมาณและสินทรพย์
กลุ่มงบประมาณและสินทรพย์
กลุ่มงบประมาณและสินทรพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPL
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
โครงการ
กิจกรรม
ผู้เสนอกิจกรรม
กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ
14.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1.การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสู่ชุมชนนางกัญญาภัทร ครุวรรณ์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กับทุกภาคส่วน
2.พี่สอนน้องภาษาอังกฤษแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ นางสาววริศรา สุขสุวรรณ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(EP)
เสริมศักยภาพสู่ประชาคมอาเซี่ยน
3.ค่าย "สานสัมพันธ์พี่น้องฯ"
นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศSPS

แหล่งเงินที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
เงินรายได้สถานศึกษา
รายการ
1. เงินเหลือจ่าย ยกมา
2. เงินรายได้สถานศึกษา ปี 2564

จานวน

รายการ

เงินเรียนฟรี 15 ปี
จานวน

รายการ

จานวน

1. เงินเหลือจ่าย
ยกมา
16,448,700 2. เงินอุดหนุนรายหัว ปี 2564

- 1. เงินเหลือจ่าย ยกมา
6,538,900 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี ปี 2564

1,693,880

16,448,700

6,538,900

1,693,880

รวม

รวม
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รวม

เงินอุดหนุน

รายการ (เงินรายได้)

รวมรายจ่ายประจา
คงเหลือเพื่อจัดทาแผนงาน

6,202,753

รวมรายจ่ายประจา

10,245,947 คงเหลือเพื่อจัดแผนงาน

2,545,000
3,993,900

รวม
รวมจัดทาแผนงาน
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จานวน
1,693,880
423,470
423,470
423,470
423,470

1,693,880
1,693,880
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เงินรายได้
1. ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ
2. ค่าจ้างครูภาษาอังกฤษ (ห้องทั่วไป)
4. ค่าจ้างครูภาษาจีน
5. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (นักการ)
6. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
6. ค่าไฟฟ้า
7. ค่าจัดสอบ CEFR (ห้องทั่วไป)
8. ค่าจัดสอบ HSK
9. ค่าด้าเนินการ ICT

ตารางแสดงรายรับ - รายจ่าย (ประจา) ประจาปีงบประมาณ 2564
รายการ (เงินอุดหนุน
จานวน
จานวน
รายการ(เงินเรียนฟรี 15 ปี)
รายหัว)
6,538,900 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
16,448,700 เงินอุดหนุนรายหัว
672,336 1. ค่าไฟฟ้า
1,600,000 1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1,416,000 2. ค่าประปา
360,000 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน
168,000 3. ค่าโทรศัพท์
10,000 3. ค่าหนังสือเรียน
120,000 4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1,064,700 4. ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง
1,076,292 5. ค่าอินเตอร์เนต
400,000 4.1 กิจกรรมวิชาการ
170,000 6. ค่าไปรษณีย์
15,000 4.2 กิจกรรมคุณธรรม/ลส./นน./ยุว
293,625 7. ค่าบริการถ่ายเอกสาร
40,000 4.3 ทัศนศึกษา
48,900
4.4 การบริการสารสนเทศ/ICT
1,292,900
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ตารางจาแนกการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรเงิน(%)
1.
2.
3.
4
5.

ยอดเงินทั้งหมด
งบบริหารวิชาการ
งบบริหารงบประมาณ
งบบริหารทั่วไป
งบบริหารงานบุคคล
งบสารอง

54%
7%
15%
14%
10%

รวม

จานวนเงิน
จานวนเงิน รวมเงินที่ได้
(อุดหนุน)
(รายได้) จัดสรร (บาท)
3,993,900
691,179 4,685,079
2,156,706
373,237 2,529,943
279,573
48,383
327,956
599,085
103,677
702,762
559,146
96,765
655,911
399,390
69,118
468,508

3,993,900

691,179

4,685,079

หมายเหตุ
เกณฑ์ที่กาหนด
50-70%

}

40-20%
20-10%
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1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
• ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ศตวรรษที่21
- นิทรรศการเสนอผลงานวิชาการครู ครูและนักเรียนเสนอ
ไม่สามารถ
และนักเรียน (Open House)
ผลงานต่อสาธารณชน
ดำเนินการได้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เนื่องด้วยมีการ
แพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด 19
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ/
ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ

การ
บรรลุผล

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งนักเรียนที่มคี วาม
สามารถในแต่ละกลุ่มการ
เรียนรูเ้ ข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการ

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมีการ
แพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด 19

(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษา
การศึกษา
ของ
ของชาติ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1
มฐ.2/2.3
มฐ.3/3.5

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1 - ผู้เรียนรู้
มฐ.2/2.3 - ผู้ร่วม
มฐ.3/3.5 สร้างสรรค์
นวัตกรรม

- กิจรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
ชุมนุม)

ร้อยละ 100 ของนักเรียน ร้อยละ 85
เข้าร่วมและผ่านทุก
กิจกรรมของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1
มฐ.3/3.3

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

- สหกรณ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท1ี่ และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็น
สมาชิกสหกรณ์โรงเรียน
100 %

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.6

- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมีการ
แพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด 19
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด
วันสถาปนายุวกาชาดไทยและพิธีส่วน
ภูมิภาค งานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทยและพิธีเข้าประจำหมู่
ยุวกาชาด

- ค่ายยุวกาชาด ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

- นิเทศการศึกษา

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
- สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชั้น ม.3 จำนวน 9
คน เข้าร่วมกิจกรรมงาน
ชุมนุมยุวกาชาดส่วน
ภูมิภาค
- สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน
500 คน เข้าร่วมงานวัน
คล้าย วันสถาปนายุว
กาชาดไทย
- สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชั้น ม.1 จำนวน
172 คน เข้าร่วมเข้าพิธี
ประจำหมู่ยุวกาชาด
สมาชิกยุวกาชาดระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผ่านกิจกรรมตาม
หลักสูตร ร้อยละ 100

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี
การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัส
โควิด 19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1

/

มฐ.2/2.2

ครูผสู้ อนทุกคนได้รับการ 1 ครั้ง/ภาคเรียน
นิเทศ จากคณะกรรมการ
นิเทศการสอน อย่างน้อย
ภาคเรียนละ1 ครั้ง ใน
รูปแบบ On site หรือ
Online คณะกรรมการ
นิเทศ การสอน ได้มีการ
ประชุมสรุปผล การนิเทศ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 23
เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
มฐ.3/3.3
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง
มฐ.3/3.1
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

- คณะสีของโรงเรียน

บุคลากร นักเรียน
ร้อยละ 100
โรงเรียนสตรีประเสริฐ
ศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัด
ตราดมีสุขภาพ กายและ
จิตดี ร้อยละ100

/

- ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
ทางด้านภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ

นักเรียนที่เข้าร่วม

ร้อยละ 100

/

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.2/2.3
มฐ.3/3.1

- พัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร

- การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา)

กิจกรรมได้รับการฝึกฝน
ความรู้และทักษะด้าน
โอลิมปิกวิชาการในราย
วิชาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ เคมี
ชีววิทยา ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ และภูมศิ าสตร์
นักเรียนโรงเรียนโรงเรียน
สตรีประเสริฐศิลป์
จำนวน 523 คน ผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
นักศึกษาวิชาทหาร
จำนวน 115 นายได้เข้า
ร่วมการฝึกและทำ
กิจกรรมครบผ่าน เกณฑ์
ของการฝึก หลักสูตรของ
นักศึกษา วิชาทหาร
ทั้งหมดทุกนาย
มีนักเรียนเรียนหลักสูตร
ทวิศึกษาจำนวน 1
ห้องเรียน/ชั้นปี

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 24
เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

- อาสายุวกาชาด

- การนำเสนอผลงานนักเรียนสู่ชุมชน

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
เอกสารหลักสูตรสถาน
ศึกษาครบถ้วนและ
ถูกต้อง ชัดเจนและมีการ
รายผล งานการใช้
หลักสูตรทุก ภาคเรียน
ประกอบด้วยหลักสูตร 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
หลักสูตรรายวิชาเลือก
เสรี
- นักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย จำนวน
50 คน เข้าอบรมอาสา
ยุวกาชาด –สมาชิกชมรม
อาสา ยุวกาชาดเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างน้อย 3
กิจกรรม
- สมาชิกชมรมอาสา ยุว
กาชาดจำนวน 40 ที่
ได้รับการคัดเลือก ได้รับ
ความรู้จากการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.2/2.2
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

/

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ตอน
ปลาย จำนวน 96
คน เข้าอบรม
อาสา ยุวกาชาด
สมาชิกชมรม
อาสายุวกาด
เข้าร่วม กิจกรรม
กับ หน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างน้อย
3 กิจกรรม
ไม่มีทัศนศึกษา
นอกสถานที่ของ
สมาชิกชมรม
อาสายุวกาชาด

/

มฐ.1/1.2

- ผู้เรียนรู้
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

/

มฐ.1/1.1
มฐ.2/2.3

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ครูและนักเรียนนำเสนอ 1 ครั้ง/ปี
ผลงานที่สร้างสรรค์และ
เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน
ภายในจังหวัดอย่างมี
คุณภาพ ปีละ 1 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 25
เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

- พัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
โรงเรียนสตรีประเสริฐ
ศิลป์ มีทักษะและมี
ความรู้ความสามารถใน
การ พัฒนาทักษะด้าน
ICT มากขึ้น

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการทดสอบระดับชาติ ผลการทด สอบ
(O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระ ระดับชาติ (Oการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
NET) เพิ่มขึ้นไม่ถึง
5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
- สมาชิกยุวกาชาดเข้า
ไม่สามารถ
ร่วมกิจกรรมยุวกาชาด
ดำเนินการได้
งานวันสถาปนายุวกาชาด เนื่องด้วยมี การ
ไทย อย่างน้อย 5 คน
แพร่ระบาดเชื้อ
- ครูผู้สอนยุวกาชาดผ่าน ไวรัสโควิด 19
การอบรมในหลักสูตร
ด้านยุวกาชาดอย่างน้อย
4 คน
- ครูผู้สอนยุวกาชาดและ
สมาชิกยุวกาชาดได้รับ
ประสบการณ์ จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
งานวันสถาปนายุวกาชาด
ไทยจำนวน 12 คน

- ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้านยุว
กาชาด

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมีการ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ
ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.2

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 26
เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น ร้อยละ100 ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4 – 6 ปีการศึกษา
2563 ผ่านกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ ร้อยละ
80 ของนักเรียนและ ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในโครงการ
- ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 100
ของนักเรียนที่มีศักยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์
ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความพึงพอใจ
- ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ทางด้านคณิตศาสตร์
ที่มีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ได้เข้าร่วม
กิจกรรม
- วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
ร้อยละ 90 ของนักเรียน
แห่งชาติ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สุนทรภู่และวันภาษาไทย

ร้อยละ 100

- ค่ายรักษ์ภาษาไทย

- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางการคิดและทักษะ
ทางการคิดและทักษะ
ทางภาษาไทยจาก
กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยดี
ขึ้นร้อยละ 80
ร้อยละ 80 ของครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ
/

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.1/1.2
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์

ไม่บรรลุผล
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาด โควิด-19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ร้อยละ 33

มฐ.1/1.1

ไม่บรรลุเป้าหมาย
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาด โควิด-19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้
ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้
ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

ไม่บรรลุเป้าหมาย
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาด โควิด-19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1

ร้อยละ 20

มฐ.3/3.1

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 27
เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิง
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์

- ค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษาฯ

- เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี
วงโยธวาทิต
- ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษมีการ
พัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นและมีความพร้อม
ในการศึกษาระดับสูงขึ้น
นักเรียนจำนวน 71 คน
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
พัฒนาทักษะวิชาสังคม
ศึกษาฯ
จำนวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้า
ร่วมและปฏิบตั ิกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีสุนทรียภาพด้านดนตรี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ และมีทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ

- การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระ ร้อยละ 80 ของนักเรียน
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้รับการพัฒนาทักษะ
สามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ

ไม่บรรลุเป้าหมาย
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาด โควิด-19
ร้อยละ 100

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ
/

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้
/

มฐ.1/1.1

/

มฐ.1/1.1

ไม่บรรลุผล
เนื่องจากสถาน
การณ์แพร่ ระบาด
โควิด-19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1
มฐ.1/1.2

ไม่บรรลุผล
เนื่องจาก
สถานการณ์
แพร่ระบาด
โควิด-19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1

ร้อยละ 100

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- ค่าย Special Program (SPL)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี และ
ภาษาเยอรมัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีเจต
คติที่ดีและเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อการ
เรียนภาษา
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ Special ร้อยละ 100 ของนักเรียน
Program (SPL)
ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ SPL ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางด้านภาษา
- ค่าย “SPS English Camp 2020”, ร้อยละ 100 ของนักเรียน
“International Camp SP” และ
เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม
“SPS Open House 2020”
และได้รับการพัฒนา
2

โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- จัดหาสื่อและปรับปรุงพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอน(คณิตศาสตร์)
- งานจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และสารเคมี
- ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ โดย
การใช้สื่อการเรียนรู้

การบรรลุผล

(จำนวน
หรือร้อยละ)
ร้อยละ 100

ไม่บรรลุเป้าหมาย
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดโควิด-19
ร้อยละ 90

ร้อยละ 100 ของการ
ร้อยละ 100
จัดซื้อและซ่อม สื่อ
ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์มีความ
ถูกต้องครบถ้วน
วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี 55 รายการ
ทางวิทยาศาสตร์จำนวน
55 รายการ ในการเรียนรู้
ของนักเรียน
ครูในกลุ่มสาระฯร้อยละ ร้อยละ 100
85 มีการจัดทำสื่อการ
เรียนรูส้ ำหรับใช้จัดการ
เรียนการสอน

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ
/

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
มฐ.1/1.2
- ผู้ร่วม
มฐ.3/3.1
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

/

มฐ.1/1.1
มฐ.1/1.2
มฐ.3/3.1

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

/

มฐ.2/2.6

/

มฐ.3/3.2

/

มฐ.3/3.2

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 29
เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- จัดหาสื่อและอุปกรณ์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

- พัฒนาสื่อเพื่อใช้พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

- จัดซื้อหนังสือเรียนและสื่ออุปกรณ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน SPL

- จัดหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

25 รายการ
ร้อยละ 100

/

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.2/2.5

ร้อยละ 100

/

มฐ.1/3.2

ร้อยละ 100

/

มฐ.2/2.1
มฐ.2/2.3

ร้อยละ 100

/

มฐ.1/1.1
มฐ.2/2.5
มฐ.3/3.2

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
สื่อ อุปกรณ์ที่จดั ซื้อเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
จำนวน 25 รายการ
ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ
- ร้อยละ 100 ของครูมี
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนา
สื่อเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนและการทำงานจนมี
ความชำนาญมากขึ้น
- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชา
การงานฯอยู่ใน ระดับ 3
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีหนังสือ
ประกอบการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ และการ
เรียนการสอนมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ครู นักเรียน มีวสั ดุ
อุปกรณ์ ที่ใช้การสร้างสื่อ
และการจัดการเรียนการ
สอน จำนวน 18 รายการ

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 30
เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- จัดทำเอกสารประกอบการเรียน
การสอน
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง
ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 526

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
มีเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนา ผูเ้ รียน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 41 เครื่องจัดซื้อ
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน
36 ตัว

มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน
ร้อยละ100

(จำนวน
หรือร้อยละ)
ร้อยละ 100

เนื่องด้วย
สถานการณ์ในช่วง
การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด-19
ทำให้รูปแบบ
การจัดการเรียน
การสอน
เปลี่ยนเป็น
รูปแบบออนไลน์
จึงต้องปรับลด
ค่าเงินบำรุง
การศึกษาในส่วน
ของค่าสอน
คอมพิวเตอร์ จึงไม่
สามารถจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ห้อง
ปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์ 526
ได้
ร้อยละ 100

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ
/

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ1/1.1
- ผู้เรียนรู้
มฐ2/2.3
มฐ3/3.1

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1
มฐ.2/2.6
มฐ.3/3.2

- ผู้เรียนรู้

/

มฐ.1/1.1
มฐ.2/2.3
มฐ.3/3.1

- ผู้เรียนรู้
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เป้าหมาย
ที่

3

4

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน
- สัปดาห์อาเซียน

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ร้อยละ 100 ของนักเรียน ไม่ได้ดำเนินการ
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ เนื่องจาก
อาเซียน
สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคโควิด19

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้
- เสริมการคิดพิชิต O-NET
- นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับการสอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.3
และ ม.6 ได้รับการติว
O-NET วิชาคณิตศาสตร์
- พัฒนาศักยภาพศาสตร์ภาษาไทย
- อ่าน เขียน เติมเต็ม
ศักยภาพ ร้อยละ 90
- ดูแล ใส่ใจ พัฒนาการ
การเรียนรู้ ร้อยละ 60
ของนักเรียนที่เข้าร่วม

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.2

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

ไม่ได้ดำเนิน
การเนื่องจาก
สถานการณ์
แพร่ระบาด
โรคโควิด-19

/

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

-ร้อยละ 75

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้
/

-ร้อยละ 60

มฐ.1
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย

- เสริมความรู้มุ่งสู่โอเน็ตกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
- รักษ์ภาษาไทยนักเรียน
ร้อยละ 60 ได้เป็น
ตัวแทนแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่

(จำนวน
หรือร้อยละ)
ไม่ได้ดำเนิน
การเนื่องจาก
สถานการณ์
แพร่ระบาด
โรคโควิด-19

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ
ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

- การแข่งขันสารานุกรม
ร้อยละ 90 มีนิสยั รักการ
อ่าน

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

- ตอบปัญหาภาษาไทย
ร้อยละ 80

/

- นักเรียนมีผลการ
ประเมินนานาชาติ
(PISA) ตามเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 90
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่ได้รับการสอน
เสริมในรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้
ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่ได้รับติว
ก่อนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)

ไม่ได้ดำเนิน
การเนื่องจาก
สถานการณ์
แพร่ระบาด
โรคโควิด-19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.3/3.4
- ผู้เรียนรู้

มฐ.1

- ผู้เรียนรู้

1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 25๖๔

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

2

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ได้นำเสนอผลการประเมินตนเอง เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้ง 3 มาตรฐาน ซึ่งได้สะท้อนภาพ
ความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
อย่างต่อเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา
256๔ ฉบับนี้ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพต่อไป

(นายวรวิทย์ พรหมคช)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

3

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ผู้จัดทำ : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียน สตรีประเสริฐศิลป์ ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนวิวัฒ นะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด สั งกัดสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามั ธยมศึกษาจันทบุรี ตราด สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จั ดการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีจำนวนนักเรียน 1,8๘๘ คน มี
ข้าราชการครู จำนวน ๙๔ คน ผู้บริหารจำนวน ๕ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสุภาวดี อายุเจริญ ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
จากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผล
การประเมินตนเอง ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โรงเรียนได้
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา
และจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและหน่วยงาน
ภายนอก พัฒนาความรู้ควบคู่คุณธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่ อ สาร การคิ ด คำนวณ มี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ ดี เลิ ศ ด้ านความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ คิ ด อย่ างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
การสื่อสาร มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับดีเลิศ
และมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ ยม ในด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย มีสุขภาพกายและจิตสังคม มีผลการประเมิน
ในระดับยอดเยี่ยมทุกประเด็นพิจารณา
จุดเด่น
1. ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยผู้ เรีย นร้อ ยละ 100
สามารถเข้าเรียน Online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
๒. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยมีการ
ดำเนิ น งานโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม และโครงการสร้ า งสุ ข และจิ ต สำนึ ก ด้ ว ยโปรแกรมสติ ใ นโรงเรี ย น
(Mindfullness in school : MIS)
๓. ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฉลี่ยสูงกว่า
ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ ทุกรายวิชา ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
จุดที่ควรพัฒนา
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพื่อให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
๒. การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เพิม่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกรายวิชา
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนแบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ฝ่าย
บริห ารงานบุ คคลและระบบดูแลช่วยเหลื อ และฝ่ ายบริห ารทั่วไป มีการจัดระบบบริห ารจัดการคุณ ภาพของ
สถานศึกษา โดยกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต
พื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาจัน ทบุ รี ตราด และมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น บริหาร
จัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SS-Digital Platform) ผลการนิเทศ ติดตาม ผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกันวางแผนดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่มีการ
ใช้งานแพลตฟอร์มสตรีฯ พร้อม ร่วมกับ Microsoft Teams และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ในการจัดการศึกษาและจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ และการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองด้านการบริหารและการ
จัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
จุดเด่น
๑. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจำปีที่กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจทีช่ ัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ (SS-Digital
Platform) ที่ได้รับการพัฒนาโดยบุคลากรภายในโรงเรียนมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นแบบอย่าง โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ ๆ
๓. หลักสูตรสถานศึกษามีความชัดเจน เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ มีการรายงานผลการใช้หลั กสูตรและปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามถนัด
และสนใจ ส่งผลต่อการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
๔. ครูมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและอาคารเรียนที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย เหมาะแก่การจัดการ
เรียนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สนับสนุนครูที่ปรึกษาในการติดตามดูแลนักเรียน
ทั้งในชั้นเรียนและผ่านระบบ Online ในสถานการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)
๒. ปรับโครงสร้างหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน
ท้องถิ่น และสังคมปัจจุบัน เพิ่มเติมหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินในระดับ
ยอดเยี่ยม โดยโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ Hybrid โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้กระบวนการสติสื่อสาร สติคิดบวก และสติสนทนา เพื่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและ
นั ก เรี ย นภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยครูผู้ ส อน
ดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ กำหนดเป้ าหมายการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย
เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาผลการเรียนรู้ ตัดสินผลการเรียนรู้ตามระเบียบของโรงเรียน ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่
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หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติวิชา กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ และสามารถศึกษาหา
ความรู้ ด้ ว ยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ โรงเรี ย นได้ ส นั บ สนุ น ให้ ค รูส ร้ างชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community : PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้การสนทนาอย่างกัลยาณมิตรตาม
โครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน (Mindfulness in school : MIS) เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการดำเนินงานของโรงเรียน ส่งผลให้
มาตรฐานที่ 3 ประเด็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้
ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินภายในในระดับยอดเยี่ยมทุก
ประเด็นพิจารณา
จุดเด่น
๑. ครูสร้างสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบของนวัตกรรมออนไลน์ อาทิ สร้างเกม เว็บไซต์ E–Book
แบบฝึก ฯลฯ พร้อมทั้งนำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ Microsoft Teams ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ครู มี ความมุ่งมั่น ตั้ งใจในการพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนรู้ และมีก ารทำงานอย่างเป็ นระบบตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนสอนให้ดียิ่งขึ้นในทุกปี โดยใช้หลักการตามโครงการสร้าง
สุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในโรงเรียน (Mindfulness in school : MIS)
จุดที่ควรพัฒนา
1. การพั ฒ นาครู เรื่ อ งเทคนิ ค การสอน เน้ น กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning ให้
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง Online และ Onsite
ในส่ วนของการปฏิบั ติที่เป็ น เลิ ศ (ความโดดเด่น ) ของสถานศึกษา โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
โรงเรียน (SS Digital Platform) เป็นการพัฒนาระบบโดยบุคลากรภายในของโรงเรียน ซึ่งสามารถพัฒนาได้ตรง
ความต้องการของผู้ใช้งาน มีความยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้งบประมาณในการพัฒนาน้อย สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดี เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้ง
การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่ วมสนับสนุนและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริง เพื่อให้การพัฒนาระบบสามารถตอบสนองต่อการใช้งาน และครอบคลุมการบริหารงานในทุก ฝ่าย/
งาน และจากการพั ฒ นาระบบสารสนเทศโรงเรียนที่มีประสิ ทธิภ าพนี้ ทำให้ โรงเรียนสตรีประเสริฐ ศิล ป์ได้รับ
มอบหมายจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้เป็นต้นแบบการนำระบบสารสนเทศมาใช้ ในการ
บริหารจัดการ โดยจะมีการขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัด ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม โรงเรี ยนบ่ อไร่วิทยาคม โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร โรง
เรียนคิชฌกูฎวิทยา โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม และโรงเรียนบางกะจะ
สำหรับแนวทางการพัฒนาในอนาคต โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้
1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. การยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดยการดำเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
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2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณ เช่น กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง
1.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ปรับปรุงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาผ่านรูปแบบการบริหารงาน SQS Model พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นทักษะอาชี พ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิช าชีพ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
1.3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ส่ งเสริ ม ให้ ค รู เข้ าร่ ว มชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อนำความรู้ ม าพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน
2. พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงการสร้ า งสุ ข และจิ ต สำนึ ก ด้ ว ยโปรแกรมสติ ใ นโรงเรี ย น
(Mindfulness in school : MIS)
3. จัดโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสตรีป ระเสริฐศิล ป์ ฉบับนี้
จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงาน
ผลการดำเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒ นาคุณภาพการศึ กษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพ
ของผู้เรียน กระบวนการบริ หารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อ
นำเสนอรายงานผลการจัดการศึ กษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒ นาคุณภาพการศึ กษาของ
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ในปีการศึกษา 256๕ ต่อไป

(นางสุภาวดี อายุเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
วันที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.256๕
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๔๑
๔๘
๕๔
๕๗
๕๙
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ที่ตั้งเลขที่ 14 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สังกัด
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 17 โทร 0-3951-1209 โทรสาร 0-3952-0204
e-mail school@streetrat.ac.th website : www.streetrat.ac.th เปิ ดสอนระดั บชั้ น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 ถึ ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 35 ไร่ 3 งาน 11.3/10 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 7 ตำบล ได้แก่ ตำบล
วังกระแจะ ตำบลบางพระ ตำบลหนองเสม็ด ตำบลหนองโสน ตำบลหนองคันทรง ตำบลท่าพริก ตำบลท่ากุ่ม
2. ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนสตรีป ระเสริฐ ศิล ป์ มีนักเรียนระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน
1,8๘๙ คน (ข้อมูลวันที่ ๑๒ มกราคม ๒56๕)
3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 1๓๘ คน จำแนกได้ดังนี้ ผู้บริหาร จำนวน 5 คน
ข้าราชการครูจำนวน ๘๙ คน พนักงานราชการจำนวน ๓ คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 8 คน ครูต่างชาติจำนวน 13
คน ลูกจ้างชั่วคราว 20 คน
4. สภาพบริบทโรงเรียน
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกั ษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 20,000 คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรี ยน ได้แก่ โรงพยาบาล ธนาคาร หน่วยงานราชการ ตลาด ฯลฯ อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็ นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งาน
ตราดรำลึก
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 100,000 บาท
3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โอกาส - โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
สนามกีฬาในร่ม อุทยานการเรียนรู้ (Trat TK Park) วัดและศาสนสถานต่าง ๆ
- โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้สถานที่ราชการ มีการคมนาคมสะดวก
- การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีใ่ ห้การสนับสนุนในส่วนของงบประมาณ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
- นักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียนรู้ ทำให้โรงเรียนสามารถจัดห้องเรียนพิเศษ
ได้อย่างหลากหลาย
ข้อจำกัด - สภาพพื้นที่ของโรงเรียนเป็นที่ลุ่ม ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในฤดูฝนเนื่องจากบริเวณ
ชุมชนโดยรอบมีการถมดินให้พนื้ ที่สูงขึ้น
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5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล
พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมความเป็นไทย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นไทย
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้
5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการ สานรักบ้านและโรงเรียน
6. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล
8. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
10. มีระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
7. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)
ด้าน
1 คุณภาพของผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี
1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่ดี และมีทักษะชีวิ ตที่ดี ซึ่งเกิดจากการใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นใน
การทำงานที่ดเี ยี่ยมแล้ว ควรได้รับโอกาสการส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ผ่านโครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning
: PBL) รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณา
การสะเต็ มศึ กษา (STEM Education) โดยใช้กิ จกรรมเป็ น ฐานในการเรียนรู้ (Active Base Learning : ABL)
อย่ างเข้มข้น มีความหลากหลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีความต่อเนื่อง โดยเน้ นผู้ เรียนเป็นศูนย์ กลาง
สามารถลงมือปฏิบัติการจริงจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเรียน การสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และควรกำหนดเป็น จุดเน้นหรือมาตรการสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสร้างแรงบันดาลใจ การเสริมแรงวินัยเชิงบวก
การคิ ด เชิ งระบบขั้ น สู ง นำไปสู่ ก ารเป็ น “นั ก นวั ต กร” สู่ ก ารมี ผ ลงานหรื อ นวั ต กรรมใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น ตาม
เจตนารมณ์ของแผนงานการปฏิรูปประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 สถานศึกษาควรมุ่งพัฒนาการจั ดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้ นฐาน
ของความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
เน้นการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนรู้รักสามัคคี และมีจิตอาสาอย่างจริงจัง ให้เห็น
เป็นเชิงประจักษ์เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโครงการห้องเรียนพิเศษด้าน
ภาษาให้มีประสิทธิผล มีความทั่วถึง และต่อเนื่ อง เพื่อพัฒ นาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ให้
นักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษา และครู ทำกิจกรรมจิตอาสา ใช้ภ าษา ต่างประเทศสื่อสารเผยแพร่ ส่งเสริม
ศั ก ยภาพนั ก เรี ย นทั้ งโรงเรี ย น การเพิ่ ม ทั ก ษะการใช้ ภ าษาต่ างประเทศเพื่ อการสื่ อสาร ที่ เน้ น ภาษาอั งกฤษ
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ขยายผลการจัด กิจกรรมโดยจิตอาสาของนักเรียน พร้อมทั้งสามารถขยายผลการจัด
กิจกรรมสู่ชุมชน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความเป็นไทยโดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวและ
การค้าของจังหวัดตราด
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2.2 สถานศึกษาควรบริหารจัดการ วางแผนงาน/ โครงการที่ดี จนนำไปสู่การปฏิบัติจริง มีการ
นิเทศติดตามกำกับ มีการวัดผลประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาจะได้นวัตกรรมสำหรับใช้พัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จนเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน ใฝ่รู้คู่คุณธรรม นำ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ป ระโยชน์คุ้มค่า ปลูกฝังผู้เรียนทำกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและ
ท้องถิ่น โดยเข้าใจ เข้าถึง สภาพบริบทของชุมชน สังคม ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมมือกันพัฒนา
อย่างจริงจังต่อเนื่อง
2.3 ส่ ง เสริ ม ครู จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ก ระบวนการ Active Learning เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อค้นพบนวัตกรรมแล้วให้สถานศึกษา
สนั บ สนุ น นำไปสู่ กิ จ กรรมชุ ม ชนการเรี ย นรู้ สู่ ค รูมื อ อาชี พ PLC (Professional Learning Community) ด้ ว ย
คุณธรรมของศาสตร์พระราชาในเรื่องการรู้รักสามัคคี อย่างจริงจังให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถานศึกษาควรดำเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ที่เป็ น ระบบอย่างต่อเนื่ อง ยั่ งยื น โดยกำหนดเกณฑ์ที่สถานศึกษาให้ มี การท้าทายในระดับที่สู งขึ้น ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมมือกับการใช้หลักสูตรนานาชาติ หรือ
หลักสูตรที่เน้น ภาษาต่างประเทศที่สาม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ฯลฯ เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่ง
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจ
ต่อทุกฝ่าย ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ ดี หลากหลาย ให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ที่ส่ งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้อยู่ใน 1 ใน 50 ของประเทศต่อไป
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
• ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่ศตวรรษที2่ 1
ไม่สามารถ
- นิทรรศการเสนอผลงานวิชาการ ครูและนักเรียนเสนอ
ครูและนักเรียน (Open House) ผลงานต่อสาธารณชน ดำเนินการได้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เนื่องด้วยมีการ
แพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด
19
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่สามารถ
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ส่งนักเรียนที่มคี วาม
ดำเนินการได้
วิชาการ/ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ
สามารถในแต่ละกลุ่ม
เนื่องด้วยมีการ
การ
แพร่ระบาด
เรียนรูเ้ ข้าร่วมแข่งขัน
เชื้อไวรัสโควิด
ทาง
19
วิชาการ
- กิจรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม ร้อยละ 100 ของ
ร้อยละ 85
นักเรียนเข้าร่วมและ
ชุมนุม)
ผ่านทุกกิจกรรมของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- สหกรณ์โรงเรียนสตรีประเสริฐ
ศิลป์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท1ี่ และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็น
สมาชิกสหกรณ์โรงเรียน
100 %

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
มีการแพร่
ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด
19

การบรรลุผล

สนอง
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ
( X ) ไม่
สถานศึกษา
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
ดำเนิน
มฐ.2/2.3
การได้
มฐ.3/3.5
ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
ดำเนิน
มฐ.2/2.3
การได้

มฐ.3/3.5
ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
ดำเนิน
มฐ.3/3.3
การได้
ไม่สามารถ มฐ.1/1.6
ดำเนิน
การได้

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

- กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมนุมยุว
กาชาดวันสถาปนายุวกาชาดไทย
และพิธีส่วนภูมิภาค งานวันคล้าย
วันสถาปนา ยุวกาชาดไทยและ
พิธีเข้าประจำหมู่ ยุวกาชาด

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

- สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชั้น ม.3 จำนวน 9
คน เข้าร่วมกิจกรรมงาน
ชุมนุมยุวกาชาดส่วน
ภูมิภาค

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี
การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัส
โควิด 19

- สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน
500 คน เข้าร่วมงานวัน
คล้าย วันสถาปนายุว
กาชาดไทย

การบรรลุผล

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
ดำเนินการ
- ผู้ร่วม
ได้
สร้างสรรค์

นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

- สมาชิกยุวกาชาด
ระดับชั้น ม.1
จำนวน 172 คน เข้า
ร่วมเข้าพิธีประจำหมู่
ยุวกาชาด
- ค่ายยุวกาชาด ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สมาชิกยุวกาชาดระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผ่านกิจกรรมตาม
หลักสูตร ร้อยละ 100

ไม่สามารถ
ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
ดำเนินการได้
ดำเนินการ
เนื่องด้วยมี การ ได้
แพร่ ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19

- นิเทศการศึกษา

ครูผสู้ อนทุกคนได้รับ
1 ครั้ง/ภาค
การนิเทศ จาก
เรียน
คณะกรรมการนิเทศการ
สอน อย่างน้อยภาค
เรียนละ1 ครั้ง ใน
รูปแบบ On site หรือ
Online คณะกรรมการ
นิเทศ การสอน ได้มีการ
ประชุมสรุปผล การ
นิเทศ ภาคเรียนละ 1
ครั้ง

/

มฐ.2/2.2

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
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ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

ที่

- คณะสีของโรงเรียน

- ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
ทางด้านภูมิศาสตร์โอลิมปิก
วิชาการ

- พัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

*

*

- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชา
ทหาร
นอก /

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
บุคลากร นักเรียน
โรงเรียนสตรีประเสริฐ
ศิลป์ อำเภอเมือง
จังหวัดตราดมีสุขภาพ
กายและจิตดี ร้อยละ
100
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการฝึกฝน
ความรู้และทักษะด้าน
โอลิมปิกวิชาการในราย
วิชาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ เคมี
ชีววิทยา ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ และภูมศิ าสตร์
นักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนสตรีประเสริฐ
ศิลป์ จำนวน 523 คน
ผ่านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

นักศึกษาวิชาทหาร
จำนวน 115 นายได้เข้า
ine
ร่วมการฝึกและทำ
กิจกรรมครบผ่าน เกณฑ์
ของการฝึก หลักสูตร
ของนักศึกษา วิชาทหาร
ทั้งหมดทุกนาย
- การจัดการศึกษาเรียนร่วม
มีนักเรียนเรียนหลักสูตร
ทวิศึกษาจำนวน 1
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ห้องเรียน/ชั้นปี

(จำนวน
หรือร้อยละ)
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

การบรรลุผล

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
/
มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
มฐ.3/3.3
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง
/
มฐ.3/3.1
- ผู้เรียนรู้
- ผู้รว่ ม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

ไม่สามารถ
ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
ดำเนินการได้
ดำเนิน
เนื่องด้วยมี การ การได้
แพร่ ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19
ไม่สามารถ
ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
ดำเนินการได้
ดำเนิน
เนื่องด้วยมี การ การได้
แพร่ ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19
ไม่สามารถ
ไม่สามารถ มฐ.2/2.3
ดำเนินการได้
ดำเนิน
มฐ.3/3.1
เนื่องด้วยมี การ การได้
แพร่ ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

- อาสายุวกาชาด

*

ม่

ล้

ที่

17
สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(จำนวน
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
หรือร้อยละ)
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
8 กลุ่มสาระการ
/
มฐ.2/2.2
- ผู้เรียนรู้
เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
เอกสารหลักสูตรสถาน
ศึกษาครบถ้วนและ
ถูกต้อง ชัดเจนและมี
การรายผล งานการใช้
หลักสูตรทุก ภาคเรียน
ประกอบด้วยหลักสูตร
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และหลักสูตรรายวิชา
เลือกเสรี
- นักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
จำนวน 50 คน เข้า
อบรมอาสา ยุวกาชาด –
สมาชิกชมรมอาสา ยุว
กาชาดเข้าร่วม กิจกรรม
กับหน่วยงาน ต่าง ๆ
อย่างน้อย 3 กิจกรรม
- สมาชิกชมรมอาสา ยุว
กาชาดจำนวน 40 ที่
ได้รับการคัดเลือก ได้รับ
ความรู้จากการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่

การบรรลุผล

นักเรียนระดับ
/
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 96
คน เข้าอบรม
อาสายุวกาชาด
สมาชิกชมรม
อาสายุวกาด
เข้าร่วม
กิจกรรมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
ไม่มีทัศนศึกษา
นอกสถานที่ของ
สมาชิกชมรม
อาสายุวกาชาด
- การนำเสนอผลงานนักเรียนสู่
ครูและนักเรียนนำเสนอ 1 ครั้ง/ปี
/
ผลงานที่สร้างสรรค์และ
ชุมชน
เผยแพร่ความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชนภายใน
จังหวัดอย่างมีคุณภาพ
ปีละ 1 ครั้ง
- พัฒนาทักษะและส่งเสริม
ร้อยละ 80 ของนักเรียน ไม่สามารถ
ไม่สามารถ
ศักยภาพผูเ้ รียนด้านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีประเสริฐ ดำเนินการได้
ดำเนินการ
ศิลป์ มีทักษะและมี
เนื่องด้วยมีการ ได้
และเทคโนโลยี
ความรู้ความสามารถใน แพร่ระบาด เชื้อ
การ พัฒนาทักษะด้าน ไวรัสโควิด 19
ICT มากขึ้น
e -

บg า

มฐ.1/1.2

เขา

- ผู้เรียนรู้
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

วน

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้

มฐ.2/2.3

- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

แ ไข ญหา

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

ที่

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

*

- ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้าน
ยุวกาชาด

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

°
นิ

*

ก้

ดำ

ปั

พํ๊

การ

- ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้าน
คณิตศาสตร์

±±

การ

เ น การ

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ใน
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น

18

การบรรลุผล

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
X
มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้

ผลการทด สอบ
ระดับชาติ (ONET) เพิ่มขึ้นไม่
ถึง5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
- สมาชิกยุวกาชาดเข้า ไม่สามารถ
ไม่สามารถ มฐ.1/1.2
ร่วมกิจกรรมยุวกาชาด ดำเนินการได้
ดำเนินการ
งานวันสถาปนายุว
เนื่องด้วยมี การ ได้
กาชาดไทย อย่างน้อย 5 แพร่ระบาดเชื้อ
คน
ไวรัสโควิด 19
- ครูผู้สอนยุวกาชาด
บน
ผ่าน
การอบรมในหลักสูตร
ด้านยุวกาชาดอย่างน้อย
4 คน
- ครูผู้สอนยุวกาชาด
และ
สมาชิกยุวกาชาดได้รับ
ประสบการณ์ จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
งานวันสถาปนายุว
กาชาดไทยจำนวน 12
คน
ร้อยละ100 ของ
นักเรียน ม.4 – 6 ปี
การศึกษา 2563 ผ่าน
กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ร้อยละ 80
ของนักเรียนและ ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในโครงการ
ร้อยละ 100
ของนักเรียนที่มี
ศักยภาพด้านณิตศาสตร์
ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้รับความพึงพอใจ

ร้อยละ 100

/

มฐ.1/1.2

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์

ไม่บรรลุผล
ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
เนื่องจาก
ดำเนิน
สถานการณ์แพร่ การได้
ระบาด โควิด19

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

โครงการ

ไ

ป บเป ยน

ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

บอก
☒

เลย เรา ควร
การ

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

- ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่มี
ทางด้านคณิตศาสตร์
ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ได้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 90 ของนักเรียน
- วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
แห่งชาติ
สุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย
- ค่ายรักษ์ภาษาไทย
นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางการคิดและทักษะ
ทางการคิดและทักษะ
ทางภาษาไทยจาก
กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
ดีขึ้นร้อยละ 80
- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ร้อยละ 80 ของครูและ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิง
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
มีการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นและมีความ
พร้อมในการศึกษา
ระดับสูงขึ้น

ลี่

รั

ธี

- ค่ายพัฒนาทักษะวิชาสังคมศึกษา นักเรียนจำนวน 71 คน
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ฯ
พัฒนาทักษะวิชาสังคม
ศึกษาฯ

ด้

ทำ

มี

วิ

ปั

บาง

(จำนวน
หรือร้อยละ)
ร้อยละ 33

แก ตอน
ญหา

ร้อยละ 20

การ
19

การบรรลุผล

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
X
มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
X

มฐ.3/3.1

ไม่บรรลุ
ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
เป้าหมาย
ดำเนิน
เนื่องจาก
การได้
สถานการณ์แพร่
ระบาด โควิด19

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- ผู้เรียนรู้
- ผู้รว่ ม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

ไม่บรรลุ
ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
เป้าหมาย
ดำเนิน
เนื่องจาก
การได้
สถานการณ์แพร่
ระบาด โควิด19
ร้อยละ 100
/
มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เนื่องจาก
สถานการณ์
โควิด-19

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
ดำเนิน
การได้

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ก
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ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

ที่

- เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ดนตรีวงโยธวาทิต

*

- ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ
- การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

*

- ค่าย Special Program (SPL)

- แข่งขันทักษะทางวิชาการ
Special Program (SPL)

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(จำนวน
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
หรือร้อยละ)
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
ร้อยละ 100
/
มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง
ร้อยละ 100
/
มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
ไม่บรรลุผล
ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
เนื่องจากสถาน ดำเนินการ
- ผู้ร่วม
มฐ.1/1.2
การณ์แพร่
สร้างสรรค์
ได้
ระบาดโควิด-19 *
นวัตกรรม

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
จำนวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้า
ร่วมและปฏิบตั ิกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีสุนทรียภาพด้านดนตรี
ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ และมี
ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะ
สามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถใช้
ภาษาญี่ปุ่น ภาษา
เกาหลี และ
ภาษาเยอรมัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีเจต
คติที่ดีและเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อการ
เรียนภาษา
ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ SPL
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษา

การบรรลุผล

?

ไม่บรรลุผล
เนื่องจาก
สถานการณ์
แพร่ระบาด
โควิด-19
ร้อยละ 100

ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
ดำเนินการ
ได้
/

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้

มฐ.1/1.2

- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

มฐ.3/3.1

ไม่บรรลุ
ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
เป้าหมาย
ดำเนินการ
เนื่องจาก
ได้
สถานการณ์แพร่
ระบาดโควิด-19

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

21

ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

- ค่าย “SPS English Camp
ร้อยละ 100 ของ
2020”, “International Camp นักเรียนเข้าร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมและได้รับการ
SP” และ “SPS Open House
พัฒนา
2020”
2 โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- จัดหาสื่อและปรับปรุงพัฒนาสื่อ ร้อยละ 100 ของการ
จัดซื้อและซ่อม สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์มี
การสอน(คณิตศาสตร์)
ความถูกต้องครบถ้วน
- งานจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ และ
สารเคมีทางจำนวน 55
ครุภัณฑ์และสารเคมี
รายการ ในการเรียนรู้
ของนักเรียน
- ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ ครูในกลุ่มสาระฯร้อยละ
85 มีการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ
เรียนรูส้ ำหรับใช้จัดการ
โดยการใช้สื่อการเรียนรู้
เรียนการสอน
- จัดหาสื่อและอุปกรณ์เพื่อพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ที่จดั ซื้อเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
จำนวน 25 รายการ
เรียนรู้ศิลปะ
ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ
- ร้อยละ 100 ของครู
- พัฒนาสื่อเพื่อใช้พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมี
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
ประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยี
พัฒนาสื่อเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนและการทำงานจน
มีความชำนาญมากขึ้น
- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชา
การงานฯอยู่ใน ระดับ 3

(จำนวน
หรือร้อยละ)
ร้อยละ 90

การบรรลุผล

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
/
มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
มฐ.1/1.2
- ผู้ร่วม
มฐ.3/3.1
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ร้อยละ 100

/

มฐ.2/2.6

55 รายการ

/

มฐ.3/3.2

ร้อยละ 100

/

มฐ.3/3.2

25 รายการ
ร้อยละ 100

/

มฐ.2/2.5

ร้อยละ 100

/

มฐ.1/3.2

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

- จัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อ
- ร้อยละ 100 ของ
อุปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน นักเรียนมีหนังสือ
ประกอบการเรียนการ
SPL
สอนอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ และการ
เรียนการสอนมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาสื่อการ ครู นักเรียน มีวสั ดุ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ ที่ใช้การสร้าง
สื่อและการจัดการเรียน
การสอน จำนวน 18
รายการ

(จำนวน
หรือร้อยละ)
ร้อยละ 100

การบรรลุผล

สนอง
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ
( X ) ไม่
สถานศึกษา
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)
/
มฐ.2/2.1

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

มฐ.2/2.3

ร้อยละ 100

/

มฐ.1/1.1
มฐ.2/2.5
มฐ.3/3.2

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

- จัดทำเอกสารประกอบการเรียน มีเอกสารประกอบการ ร้อยละ 100
การสอน
เรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนา ผูเ้ รียน

/

มฐ1/1.1
มฐ2/2.3
มฐ3/3.1

- ผู้เรียนรู้

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
การเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

/

มฐ.1/1.1
มฐ.2/2.3
มฐ.3/3.1

- ผู้เรียนรู้

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง
ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 526

รูปแบบ
การจัดการเรียน
การสอนเปลี่ยน
เป็นรูปแบบ
ออนไลน์จึงต้อง
ปรับลดค่าเงิน
บำรุงการศึกษา
ในส่วนของค่า
สอo
คอมพิวเตอร์ จึง
ไม่สามารถ
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ได้

X

มฐ.1/1.1
มฐ.2/2.6
มฐ.3/3.2

- ผู้เรียนรู้

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จำนวน
41 เครื่องจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จำนวน
36 ตัว
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การบรรลุผล

สนอง
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ
( X ) ไม่
สถานศึกษา
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
- สัปดาห์อาเซียน
ร้อยละ 100 ของ
ไม่ได้ดำเนินการ ไม่สามารถ มฐ.1/1.2
นักเรียนเข้าร่วม
เนื่องจาก
ดำเนิน
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน สถานการณ์แพร่ การได้
ระบาดโรคโค
วิด-19
4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
- เสริมการคิดพิชิต O-NET
- นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับการสอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.3
และ ม.6 ได้รับการติว
O-NET วิชาคณิตศาสตร์
- พัฒนาศักยภาพศาสตร์ภาษาไทย - อ่าน เขียน เติมเต็ม
ศักยภาพ ร้อยละ 90

- ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย

- ดูแล ใส่ใจ พัฒนาการ
การเรียนรู้ ร้อยละ 60
ของนักเรียนที่เข้าร่วม
- นักเรียนร้อยละ 60 ได้
เป็นตัวแทนแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่
- การแข่งขันสารานุกรม
ร้อยละ 90 มีนิสยั รัก
การอ่าน
- ตอบปัญหาภาษาไทย
ร้อยละ 80
- นักเรียนมีผลการ
ประเมินนานาชาติ
(PISA) ตามเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 90

ไม่ได้ดำเนินการ ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
เนื่องจาก
ดำเนิน
สถานการณ์แพร่ การได้
ระบาดโรคโค
วิด-19
-ร้อยละ 75

ไม่สามารถ มฐ.1
ดำเนิน
การได้

-ร้อยละ 60

/

- ไม่ได้
ดำเนินการ

ไม่ได้
มฐ.3/3.4
ดำเนินการ

- ไม่ได้
ดำเนินการ

ไม่ได้
ดำเนินการ

- ร้อยละ 80

/

- ไม่ได้
ดำเนินการ

ไม่ได้
ดำเนินการ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

- ผู้เรียนรู้
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

- เสริมความรู้มุ่งสู่โอเน็ตกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

*

- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการทดสอบ
ระดับชาติ วิชาสังคมศึกษาฯ

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(จำนวน
(จำนวน
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
หรือร้อยละ)
หรือร้อยละ)
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
- ร้อยละ 100 ของ
ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้
มฐ.1
- ผู้เรียนรู้
นักเรียนทีไ่ ด้รับการสอน เนื่องจาก
ดำเนินการ
เสริมในรายวิชา
สถานการณ์แพร่
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ระบาดโรค
โควิด-19
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่ได้รับติว
ก่อนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
- ร้อยละ 100 ของ
- ร้อยละ 100
/
มฐ.1
- ผู้เรียนรู้
นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วม
กิจกรรม
- นักเรียนชั้น ม.6 มี
- ร้อยละ 3
คะแนนเฉลีย่ O-NET
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3
ร้อยละ 80 ของนักเรียน ร้อยละ 80
/
มฐ.1/1.1
- ผู้เรียนรู้
มีผลการเรียนระดับ 3
ขึ้นไป
เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

- พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ร้อยละ 100 ของ
- ร้อยละ 100
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
การเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศเป็นไปตาม
เกณฑ์ และมีพัฒนาการ
จากผลการสอบวัด
ระดับชาติเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
- ร้อยละ 70 ของ
- ร้อยละ 70
นักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับ
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับ A2
ขึ้นไป

การบรรลุผล

/

มฐ.1/1.1
มฐ.3/3

/

- ผู้เรียนรู้
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่เข้ารับการ
SPL
ทดสอบทางด้าน
ภาษาญี่ปุ่น เกาหลีและ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
CEFR
- การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วมการ
CEFR ของนักเรียนในโครงการ
ทดสอบ มีผลสัมฤทธิ์
Special Program (SPS)
ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผล
การสอบวัดผล
ระดับชาติทสี่ ูงขึ้น
5 โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- กิจกรรมทัศนศึกษา
ร้อยละ 100ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรี
ประเสริฐศิลป์ได้ทัศน
ศึกษาดูงาน
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

- ประชาสัมพันธ์

- ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน
SPL

(จำนวน
หรือร้อยละ)
ร้อยละ 100

การบรรลุผล

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
/
มฐ.2/3
- ผู้เรียนรู้

ร้อยละ 100

ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาด
โควิด -19
-ร้อยละ100ของ
ไม่สามารถ
นักเรียน ม.3 และม.6 ปี ดำเนินการได้
การศึกษา 2563ผ่าน
เนื่องด้วยมี
กิจกรรมเพื่อสังคมแล
การแพร่
สาธารณประโยชน์
ระบาดเชื้อ
- ร้อยละ 80 ของ
ไวรัสโควิด 19
นักเรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจใน โครงการ
บุคลากร ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ 100
นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับข่าวสารทันสมัย
และต่อเหตุการณ์
ร้อยละ 100 ห้องเรียนมี ร้อยละ 100
สภาพ แวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

/

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้

ไม่สามารถ มฐ.1/1.2
ดำเนิน
การได้

- ผู้เรียนรู้
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

ไม่สามารถ มฐ.1/1.1
ดำเนิน
การได้

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

/

มฐ.2/2.2

/

มฐ.2/2.1
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

6 โครงการลูกสตรีมีนิสัยรักการอ่าน
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่
ร้อยละ 100 ของ
เรียนรู้
นักเรียนเข้าร่วม
(อัตลักษณ์)
กิจกรรมมีนิสัยรักการ
อ่านของงานห้องสมุด
7 โครงการลูกสตรีมีสุขภาพดี
- สายใยจากใจแม่ครัว

- การดูแลสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์
โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า
(covid-19) ในโรงเรียน

- ลูกสตรีมีสุขภาพดี

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ร้อยละ 100

นักเรียนจำนวน 20 คน ร้อยละ 100
ที่ขาดแคลนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันจากร้านค้าใน
โรงอาหารโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
-ร้อยละ 100 ของ
ร้อยละ 100
นักเรียน ครู และ
ได้รับการบริการและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อม และมี
สุขนิสัยในการดูแลรักษา
สุขภาพให้ปลอดภัยจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(covid-19) อย่างทั่วถึง
-นักเรียน ครู และ
บุคลากรทาง มีการ
พัฒนา พฤติกรรมด้าน
อนามัย สิ่งแวดล้อม
และมีสุขนิสัยในการ
ดูแล รักษาสุขภาพให้
ปลอดภัยจาก โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า
ร้อยละ 90
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี
การแพร่
ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19

การบรรลุผล

สนอง
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ
( X ) ไม่
สถานศึกษา
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

/

มฐ.2/2.2

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

/

มฐ.1/1.2

- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

/

มฐ.1/1.2

- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

ไม่สามารถ มฐ.1
ดำเนิน
การได้
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การบรรลุผล

สนอง
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ
( X ) ไม่
สถานศึกษา
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- Best Practice เพื่อการจัดการ ครูและนักเรียนมีผลงาน ครูและ นักเรียน
/
เรียนรู้
นำเสนอและแลกเปลี่ยน จัดทำผลงาน
เรียนรู้ 16 รายการ
Best Practice
จำนวน 18
รายการ
- พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ ครูโรงเรียนสตรี
ไม่สามารถ
ไม่สามารถ
เรียนการสอนแบบ Active
ประเสริฐศิลป์เข้ารับการ ดำเนินการได้
ดำเนิน
Learning
อบรมการจัดการเรียน เนื่องด้วยมีการ การได้
การสอนแบบ Active
แพร่ระบาด เชื้อ
learning
ไวรัสโควิด 19
ร้อยละ 90
- พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อ
ครูที่เข้ารับการอบรม
19 คน
/
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
และขยายผลให้ครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน 19 คน
- สร้างขวัญกำลังใจครูและ
บุคลากรของโรงเรียนที่ - ร้อยละ 83.2
/
บุคลากร ของโรงเรียน
ได้รับได้รับรางวัลเชิดชู
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติและสร้าง เกียรติร้างขวัญกำลังใจ
ขวัญ กำลังใจ
ร้อยละ 100
- กิจกรรมงานเกษียณอายุ
- จัดงานมุทิตาจิต
- คุณครู
/
ราชการ
สำหรับ คุณครู
เกษียณอายุ
เกษียณอายุ ราชการ
ราชการ จำนวน
จำนวน 2 ท่าน คิดเป็น 2 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

*

- การพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อ
บริหารจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ
ก้าวไกลสู่สากล
-กิจกรรมเข้าร่วมอบรม/ประชุม/
สัมมนา

- ฝ่่ายบริหาร ครูและ
บุคลากรของ โรงเรียน
เข้ารับการอบรมพัฒนา/
ศึกษาดูงาน ร้อยละ
100

มฐ.2/2.2

มฐ.2/2.4

มฐ.2/2.4

มฐ.2/3

มฐ.2/3

ไม่สามารถ
ไม่สามารถ มฐ.ที่2/2.2
ดำเนินการได้
ดำเนิน
เนื่องด้วยมี การ การได้
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด19

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

-ผู้เรียนรู้
-ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

28
สนอง
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
การศึกษาของ
( X ) ไม่
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
ที่
สถานศึกษา
บรรลุ
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
(จำนวน
(จำนวน
(มฐ.ที่ /
หรือร้อยละ)
หรือร้อยละ)
ประเด็น
พิจารณา)
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- ข้าราชการครูและ
ไม่สามารถ
ไม่สามารถ มฐ.2/2.2
สำหรับ ครูและบุคลากรทางกา
บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการได้
ดำเนิน
ศึกษาของโรงเรียนร่วมกับฝ่าย
ของโรงเรียนร้อยละ100 เนื่องด้วยมี การ การได้
บริหารของโรงเรียน
ขึน้ ไปเข้ารับการ
แพร่ระบาด เชื้อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ไวรัสโควิด19
สำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนร่วมกับฝ่าย
บริหารของโรงเรียน
- กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ - ครูและ บุคลากร
ไม่สามารถ
ไม่สามารถ มฐ.2/2.2
ครู และบุคลากรของโรงเรียน
ทางการศึกษา ร้อยละ ดำเนินการได้
ดำเนิน
การเรียนรู้เกี่ยวกับ ID PLAN
100 เข้ารับการอบรม เนื่องด้วยมี การ การได้
พัฒนาศักยภาพครูและ แพร่ระบาด เชื้อ
บุคลากรของโรงเรียน
ไวรัสโควิด19
การเรียนรู้เกี่ยวกับ ID
PLAN
- การพัฒนา กำกับนิเทศ ติดตาม ร้อยละ 100 ของครูและ ไม่สามารถ
ไม่สามารถ มฐ.2/2.2
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู
บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการได้
ดำเนิน
และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน ได้รับการ เนื่องด้วยมี การ การได้
นิเทศติดตาม
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด19
- พัฒนาครูและบุคลากรด้วย
ร้อยละ 90 ของครูและ ครูและ
/
มฐ.2/2.4
หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติใน
บุคลากรของ โรงเรียน บุคลากรของ
โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียน เข้า
หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติ ร่วม กิจกรรม
ใน โรงเรียน
หลัก สูตรสร้าง
สุข ด้วยสติใน
โรงเรียน ร้อยละ
93.06
-ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตรา
ร้อยละ 100 ได้รับการ ร้อยละ 100
/
มฐ.2/3
จ้างและลูกจ้างของโรงเรียนใน
พัฒนาและมี
การปฏิบัติงานในหน้าที่
ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน
- ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตรา ร้อยละ 100 ได้รับการ ร้อยละ 100
/
มฐ.2/3
จ้างชาวต่างชาติของโรงเรียนใน พัฒนาและมี
การปฏิบัติงานในหน้าที่
ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน
เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

การบรรลุผล

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

*

1/2

1/2

1/2

1/2
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

- กิจกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
เพื่อเสนอรับรางวัล
พระราชทาน

*

- กิจกรรมเสนอรางวัลสถาน
ศึกษาและเยาวชน
พระราชทาน
- กิจกรรมเสนอรางวัล
เยาวสตรีไทยดีเด่น

- กิจกรรมเสนอรางวัลเยาวชน
คนเก่ง

- กิจกรรมจัดหาและซ่อมบำรุง
วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการบริหารงาน
บุคคล
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- อบรมอาสาสมัครส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนรุ่นที่ 8

- พัฒนาศักยภาพสารวัตร
นักเรียน

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
ตัวแทนนักเรียน
จำนวน 2 คน และ
สถานศึกษา เข้ารับการ
ประเมินเพื่อ รับรางวัล
พระราชทาน
ตัวแทนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 2 คน
และมัธยมศึกษาตอน
ตอนต้นและตอนปลาย
ตัวแทนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 2 คน
และมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย
ตัวแทนนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 2 คน และ
มัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย
มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ

(จำนวน
หรือร้อยละ)
ร้อยละ 83.2

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19
ร้อยละ 100

มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน มีวัสดุอุปกรณ์
จำนวน 10 รายการ
สำนักงาน
จำนวน 10
รายการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไม่สามารถ
ปีที่ 1 - 6 จำนวน 60 ดำเนินการได้
คน
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไม่สามารถ
ปีที่ 1 - 6 จำนวน 50 ดำเนินการได้
คน
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ ระบาดเชือ้
ไวรัสโควิด 19

การบรรลุผล

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
/
มฐ.1/1.2
2/2

ไม่สามารถ มฐ.1/1.2
ดำเนิน
การได้

2/2

ไม่สามารถ มฐ.1/1.2
ดำเนิน
การได้

2/2

ไม่สามารถ มฐ.1/1.2
ดำเนิน
การได้

2/2

/

มฐ.1/1.2

3/1

มฐ.1/1

3/1

ไม่สามารถ มฐ.1/1
ดำเนิน
การได้

3/1

ไม่สามารถ มฐ.1/1
ดำเนิน
การได้

3/1

/
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
- มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
- รณรงค์และต่อต้านยาเสพติด
(โรงเรียนสีขาว)

- โรงเรียนอุน่ ใจ

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 จำนวน
1,850 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และ 4 จำนวน
480 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 จำนวน
1,850 คน

ร้อยละ 99.16

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และ 4 จำนวน
675 คน

- คู่มือนักเรียน ปีงบประมาณ
2563

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และ 4 จำนวน
675 คน
- กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และ 4 จำนวน
675 คน
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม

☒
- แผนป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยและแผนการจัดการ สา
ธารณภัยในโรงเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 จำนวน 320 คน

ร้อยละ 100 ครู
บุคลากรและนักเรียน
ของโรงเรียน

ร้อยละ 82.79

การบรรลุผล

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
/
มฐ.1/1
3/1
/

มฐ.1/1

3/1

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด19
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด19
ร้อยละ 100

ไม่สามารถ มฐ.1/1
ดำเนิน
การได้

3/1

ไม่สามารถ มฐ.1/1
ดำเนิน
การได้

3/1

มฐ.1/1

3/1

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด19
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด19
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาดเชื้อ
โควิด19

ไม่สามารถ มฐ.1/1
ดำเนิน
การได้

2/1
2/2

ไม่สามารถ มฐ.1/1
ดำเนิน
การได้

2/1
2/2

ไม่สามารถ มฐ.2/1
ดำเนิน
มฐ.2/2
การได้
มฐ.2/3
มฐ.2/4

3/1

/
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สนอง
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
การศึกษาของ
( X ) ไม่
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
ที่
สถานศึกษา
บรรลุ
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
(จำนวน
(จำนวน
(มฐ.ที่ /
หรือร้อยละ)
หรือร้อยละ)
ประเด็น
พิจารณา)
- เติมความรู้สู่โภชนาการ
ผู้ประกอบการร้านค้าใน ไม่สามารถ
ไม่สามารถ มฐ.1/1.2
โรงเรียนได้รับความรู้
ดำเนินการได้
ดำเนิน
เกี่ยวกับโภชนาการ
เนื่องด้วยมี การ การได้
จำนวน 50 คน
แพร่ระบาดเชื้อ
โควิด19
- การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ - ร้อยละ 100 บุคลากร - ร้อยละ 100 /
มฐ.3/3.5
การเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้ศึกษาดูงาน
- การขยายความรู้จาก
การอบรม ร้อยละ 100
- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของ
ร้อยละ 100 ของ
ร้อยละ 0
ไม่สามารถ มฐ.2/2.4
คณะครูกลุม่ สาระการเรียนรู้
บุคลากรกลุ่มสาระการ
ดำเนิน
วิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้
การได้
ศึกษาดูงาน
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกลุ่ม ร้อยละ 80 ของครูกลุ่ม ร้อยละ 0
ไม่สามารถ มฐ.2/2.4
สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
สาระฯสังคม ได้ศึกษาดู
ดำเนิน
ศาสนา และวัฒนธรรม
งาน
การได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
1 โครงการการเสริมสร้างดูแลและบริการผู้เรียนด้วยความเสมอภาค
- แนะแนวนอกสถานศึกษา
จำนวนนักเรียนประถม ร้อยละ 100
/
มฐ.1/1.1
ศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่
บริการ ที่ได้รับข้อมูล
ข่าว
สาร ข้อสนเทศ ทาง
การศึกษาต่อ ร้อยละ
100
- บริการแนะแนวในสถานศึกษา ร้อยละ 100 ของ
ร้อยละ 98
/
มฐ.1/1.1
นักเรียน ได้รับบริการ
บริการแนะ แนวทั้ง 5
บริการ
- ทุนการศึกษา
นักเรียนที่ขาดแคลนทุน ร้อยละ 100
/
มฐ.1/1.1
ทรัพย์ ความประพฤติดี
ตั้งใจเรียน ที่สมัคร
ขอรับทุนการศึกษา
ได้รับทุนร้อยละ100
เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

การบรรลุผล

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

- ผู้เรียนรู้

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- ผู้เรียนรู้
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
1 โครงการส่งเสริมผูเ้ รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
- ธนาคารโรงเรียน
ร้อยละ 95 ของครูและ
นักเรียนเปิดบัญชีออม
ทรัพย์ธนาคารโรงเรียน
- ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมใน ร้อยละ 85 ของนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาที่
ตนเองนับถือและนำ
หลักธรรมทางศาสนามา
เป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต
- ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี - ร้อยละ 100 ของ
สตรีประเสริฐศิลป์
นักเรียนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมที่แสดงถึง
คุณธรรม จริยธรรม
และมีสัมมาคารวะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1 โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
- ส่งเสริมการดำเนินงานโครงงาน ร้อยละ 100 ของ
คุณธรรมของนักเรียนชั้น ม.1 - ม. ห้องเรียนดำเนินงาน
6
โครงงานคุณธรรม
- การส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ ร้อยละ 100 ของ
บวร
นักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาจิตปลูกฝังและ
สร้างจิตสำนึก คุณธรรม
ความรู้ตามหลักคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

*

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การบรรลุผล

สนอง
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ
( X ) ไม่
สถานศึกษา
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

ร้อยละ 93.8

/

มฐ.1/1.1

- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

ร้อยละ 100

/

มฐ.1/1.2

- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

- ร้อยละ 100

/

มฐ.1/1.2

- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

มฐ.ที่1/1.2

-ผู้เรียนรู้
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง

- ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

/
/

มฐ.ที่1/1.2

กั

ค้

ก้
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การบรรลุผล

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
/
มฐ.ที่1/1.2
- ผู้เรียนรู้
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

- การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ - นักเรียนได้รับรางวัล
300 คน
นักเรียนเพื่อเสนอรับรางวัล
เชิดชูเกียรติจำนวน 300
พระราชทาน
คน
- นักเรียนที่ได้เข้าร่วม
2 คน
กิจกรรมเพื่อเสนอรับ
*
รางวัลนักเรียน
พระราชทานจำนวน 2
คน
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ร้อยละ 100 ของ
ไม่ได้
ไม่สามารถ
จังหวัดตราด
นักเรียนที่เรียนวิชา
ดำเนินการ
ดำเนิน
ชุมชนศึกษาและวิชาภูมิ
การได้
ปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วม
กิจกรรม
- นาฏศิลป์ไทย
- ร้อยละ 90 ของ
ร้อยละ90
/
นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านนาฏศิลป์
- นักเรียนที่มีความสนใจ ร้อยละ90
และถนัดด้านนาฏศิลป์
ร้อยละ 90 มีทักษะด้าน
นาฏศิลป์
2 โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการเรียนรูต้ ามแนวทาง ร้อยละ 80ของนักเรียน
ไม่สามารถ
ร้อยละ 0
ของหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ได้รับการส่งเสริม
ดำเนิน
ตราบ
กระบวนการเรียนรู้โดย แรก
การได้
☒
ใช้หลักเศรษฐกิจ
online
พอเพียง
- ลูกสตรีใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน
นักเรียนโรงเรียนสตรี
ไม่สามารถ
ไม่สามารถ
และสิ่งแวดล้อม
ประเสริฐศิลป์ จำนวน ดำเนินการได้
ดำเนิน
°
1,800 คน ครู แล
เนื่องด้วยมี การ การได้
2
บุคลากร โรงเรียนสตรี แพร่ ระบาดเชื้อ
หา
บ
ประเสริฐศิลป์ จำนวน ไวรัสโควิด19
าน
125 คน

มฐ.1/1.2

มฐ.1/1.2

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

มฐ.1/1.2

- ผู้เรียนรู้
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
-จัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ ร้อยละ 100 ของวัสดุ
ร้อยละ 90
ครุภณ
ั ฑ์ได้รบั การซ่อม
เพื่อการบริหารวิชาการ
บำรุงให้อยู่ใน สภาพที่
ใช้งานได้
- ส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ วัสดุสำนักงานจำนวน
19 รายการ
19 รายการ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 54 รายการ
วิชาการ
จำนวน 54 รายการ
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ - เล่มรายงานการพัฒนา 5 เล่ม
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
ภายในจำนวน 5 เล่ม
- มีการประเมินคุณภาพ 1 ครั้ง/ปี
ภายใน อย่างน้อย 1
การศึกษา
ครั้ง/ปีการศึกษา
ร้อยละ 80 ของข้อมูล ร้อยละ 80
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
จากทุกกลุ่ม บริหารงาน
และกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ ได้รับการ
ประมวลผลเป็น
สารสนเทศ
- พัฒนางานทะเบียนวัดผล
- ร้อยละ 100 ของ
ร้อยละ 100
ครูผสู้ อน มีแบบบันทึก
ผลการ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ปพ.5)
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 มีหลักฐาน
ในการจบหลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีแบบ รายงาน
ผลการพัฒนา คุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.
6)

การบรรลุผล

สนอง
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ
( X ) ไม่
สถานศึกษา
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

X

มฐ.ที่2/2.2

/

มฐ.2/2.5

/

มฐ.2/2.6

/

มฐ.2/2.2

/

มฐ.2/2.2

/

มฐ.3/.4

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

- รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1
และ
ม.4

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

- รับนักเรียนชั้น ม.1
ตามโครงการ EP,
ห้องเรียนพิเศษวิทยา
ศาสตร์และห้องเรียน
ปกติ รวมจำนวนทั้งสิ้น
346 คน
- รับนักเรียนชั้น ม.3
เดิม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
- การพัฒนาระบบควบคุมภายใน ร้อยละ 82 ของกลุ่มงาน
และกลุม่ สาระฯที่ส่ง
แบบประเมินผลควบคุม
ความภายใน
- การเพิ่มประสิทธิภาพการ
- โรงเรียนมีแผนปฏิบตั ิ
บริหารจัดการงานแผนงานใน
การที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียน
20 เล่ม
- ร้อยละ 100 ของงาน
มีแผนปฏิบตั ิการ
ประจำปีงบประมาณ
ของฝ่าย/กลุม่ สาระครบ
- ร้อยละ 100 ของ
โครงการ/กิจกรรมมีการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
- ค่าใช่จ่ายระบบสาธารณูปโภค ร้อยละ 100 ของความ
เพียงพอของรายจ่าย
- จัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุ
- วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ที่ได้รับ
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อการบริหาร
การจัดหาจำนวน 10
งบประมาณของโรงเรียน
รายการ
- วัสดุครุภณ
ั ฑ์ทไี่ ด้รบั
การ ซ่อมบำรุงจำนวน 2
รายการ
- จัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุ
ร้อยละ 100 ของ
อุปกรณ์เพื่อการพัฒนางานบุคคล จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่
ได้รับการจัดหา/เพื่อใช้
ในการบริหารงานบุคคล

(จำนวน
หรือร้อยละ)
346 คน

การบรรลุผล

สนอง
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ
( X ) ไม่
สถานศึกษา
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)
/
มฐ.2/2.2

ร้อยละ3
ร้อยละ 82

/

มฐ.2/2.2

20 เล่ม

/

มฐ.2/2.1, 2.2

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
10 รายการ

/

มฐ.2/2.2
/

มฐ.2/2.5

/

มฐ.2/2.5

2 รายการ

ร้อยละ 100

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

- การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบ
ด้าน

- แผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและแผนการจัดการสา
ธารณภัยในโรงเรียน

*

แ เสา

อา

- การพัฒนาสิ่งแวดลล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

ย่

- ซ่อมแซมบำรุงรักษาบริการ
ยานพาหนะส่วนกลาง

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
-ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับการพัฒนา
และมีคณ
ุ ลักษณะอัน
พึงประสงค์ เกิด
จิตสำนึกสาธารณะตาม
การพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือและมีความพึง
พอใจ
-ร้อยละ 90 ของ
ผู้ปกครองให้การ
สนับสนุนส่งเสริม
ร่วมมือ
ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรและนักเรียน
ของโรงเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
เตรียมความรู้และการ
เตรียมความพร้อมแผน
ป้องกันภัยพิบัติของ
โรงเรียน
ร้อยละ 100 ของอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อมได้รับการ
บำรุงรักษาและปรับปรุง
ตามความต้องการที่
จำเป็น
- ซ่อมแซมดูแลรถยนต์
ส่วนกลางของโรงเรียน
พร้อมใช้งาน 3 คัน
- ซ่อมแซมดูแล
รถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง ของ โรงเรียน
ให้พร้อมใช้งาน 1 คัน

(จำนวน
หรือร้อยละ)
ร้อยละ 100

การบรรลุผล

สนอง
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ
( X ) ไม่
สถานศึกษา
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)
/
มฐ.2/2.2

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

/

มฐ.2/2.2

ร้อยละ 100

/

มฐ.2/2.5

/

มฐ.2/2.5

3 คัน
1 คัน

- พลเมืองที่
เข้มแข็ง
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ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

- ประเพณีวันสำคัญ สานสัมพันธ์
ชุมชน

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

- โรงเรียนมีการเข้าร่วม
ร้อยละ 100
กิจกรรมกับชุมชนอย่าง
น้อย 50 ครั้ง/ปี
- โรงเรียนและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี ่อกัน
- ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การ พัฒนาการจัด
การศึกษา ร่วมกับ
โรงเรียน
- จัดจ้างบุคลากรในโครงการ
- ร้อยละ 100 ของ
ร้อยละ 100
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน นักเรียนที่มีคณ
ุ ภาพใน
ตามหลักสูตร
ด้านภาษาต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ทั้งทักษะการฟัง พูด
ภาษาอังกฤษ (SPL)
อ่าน เขียน
- ร้อยละ 100 ของการ
จัดการเรียนการ สอน
ด้านภาษาเกาหลีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนือ่ ง
- จัดจ้างบุคลากรในโครงการ
- ร้อยละ 100 ของ
ร้อยละ 100
นักเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ ใน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ด้านภาษาต่างประเทศ
ทั้งทักษะการฟัง พูด
เป็นภาษาอังกฤษ (SPS)
อ่าน เขียน
- ร้อยละ 100 ของการ
จัดการเรียนการ สอน
ด้านภาษาเกาหลีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
- การขับเคลื่อนและพัฒนางาน
ร้อยละ 100 ของภาคี
ร้อยละ 100
ภาคีเครือข่าย
เครือข่ายเข้าร่วมการ
ประชุมปรึกษา หารือ

*

การบรรลุผล

สนอง
สนอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ การศึกษา
( X ) ไม่
สถานศึกษา
ของชาติ
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
/
มฐ.2
- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมืองที่
เข้มแข็ง

/

มฐ.2/2.5

- ผู้เรียนรู้

/

มฐ.2

- ผู้เรียนรู้

/

มฐ.2/2.2
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ที่

เป้าหมาย
การบรรลุผล
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

- การพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศสู่ชุมชน

(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจสามารถนำ
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้
-ร้อยละ 90 นักเรียนที่
เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 มี
จำนวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2563

ร้อยละ 80

การบรรลุผล

สนอง
มาตรฐาน
( / ) บรรลุ
การศึกษาของ
( X ) ไม่
สถานศึกษา
บรรลุ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)
/
มฐ.2/2.1

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
พิจารณา)

ร้อยละ 90

2. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวม
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยอดเยี่ยม
ตารางที่ ๒ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
2. วิธีการพัฒนา/ผลการพัฒนา
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “มุ่งมั่นบริหารจั ดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ รักความเป็ น ไทย ก้าวไกลสู่ส ากล” โดยจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน และจัดทำโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนด
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์มีกระบวนพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการเรี ยนให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนั ดและความสนใจ ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ ปุ่น และ
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ภาษาเยอรมัน มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีทั กษะในศตวรรษที่
๒๑
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย ได้มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้ นทักษะการอ่าน การเขียน การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านด้วยวิธี การที่ห ลากหลาย จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในส่วนของการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถทางการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาต่างประเทศ ได้มีการวิเคราะห์ คัดกรอง หาสาเหตุ จัดกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีปัญหาตามสาเหตุ เพื่อวางแผน กำหนดปฏิทิน กิจกรรม รวมทั้งจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคนิคที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีการจัดทำ MOU ระหว่างผู้อำนวยการ
โรงเรียนและครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษาและวัฒ นธรรม การพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความสามารถการคิดคำนวณของ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อร่วมกัน สร้างแบบวัดความสามารถการคิ ดคำนวณของแต่ละระดับชั้น โดยผ่ าน
กระบวนการ PLC และนำมาใช้ในการประเมินความสามารถการคิดคำนวณในช่วงท้ายปีการศึกษา ส่งเสริมให้ครูมี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและสถานการณ์ใน
ยุคปัจจุบัน จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการคิดคำนวณทั้งในคาบเรียน และนอกเวลาเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้
จัดการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการ
จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่ มสาระฯ ตรวจสอบผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ประเด็นที่จะต้องมีการพัฒ นาปรับปรุงในครั้งหน้า โดยใช้การประชุมกลุ่ม
สาระ หรือผ่านกระบวนการ PLC ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรี ย นให้ มี ศั ก ยภาพด้ านภาษาต่ างประเทศ กิ จกรรมการสอบวัด ระดั บ ภาษาอั งกฤษ Test of English as a
Foreign Language (TOEFL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ EP (TOEFL junior) และ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๖ MEP (TOEFL.ITP) เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษมาตรฐานโลกจาก
ETS-America กิจ กรรมอ่านคล่ อ งเขี ย นคล่ อง กิจ กรรมคลิ นิ ก ภาษา กิ จกรรมพั ฒ นาทั กษะและความรู้ท าง
คณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมนั กเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ผ่านทาง Facebook Live เป็นต้น
โรงเรี ย นได้ ด ำเนิ น การสนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้ ค รู จั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลใน
การตัดสินใจและแก้ปัญหา มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยสอดแทรกวิธีการจำแนก เปรียบเทียบข้อมูล เพื่อ
ประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของมูล และใช้ข้อมูลเพื่อการทำงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้มีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการทดสอบความรู้ความสามารถกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง และนำผลมาพัฒ นาตนเองให้ ดีขึ้น โรงเรียนได้
ดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กิจกรรม
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ส่งเสริมความเป็ นเลิศทางวิชาการ/ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ กิจกรรมพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ IS กิจกรรมส่ งเสริม
อัจฉริยภาพนักเรียนด้านโอลิมปิกวิชาการ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง
ๆ ได้เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น ฐาน การจัดการ
เรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ส่งเสริมการประกวดแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก โดยมีการพัฒนาความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Online และ Hybrid โดยกิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสร้างและสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองในรายวิชาต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ได้มีการดำเนิน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดั บชาติ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นตามที่ห ลักสู ตรสถานศึกษากำหนด การส่งเสริมผู้เรียนให้ เป็นผู้ ที่มีความรู้
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีการจัดบริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้วาง
แผนการเรียน การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในสังคมให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริม
การทำโครงงานอาชีพ เพื่อฝึกทักษะการทำงานและสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนได้ดำเนินการร่วมกับ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา (สาขาการโรงแรม) จัดทำหลักสูตรการเรียนการ
สอนการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเข้าร่วมโครงการโรงเรีย นคุณ ธรรม มู ลนิ ธิยุ ว พัฒ น์ และดำเนิน งานมาอย่างต่อ เนื่องตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เข้าร่วมโครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในโรงเรียน (Mindfullness in school
: MIS) โดยส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีการทำสมาธิก่อนเรียน
ในแต่ละคาบเรียน และเรียนรู้อย่างมีสติ โดยมี เครื่องมือช่วยเตือนสติ และร่ว มกันปฏิบัติตามกติกาการสื่อสาร
ของโรงเรีย น นอกนี้ โรงเรีย นยั งได้ ด ำเนิ น การโครงการ/ กิ จกรรมต่ าง ๆ ทั้ งในรูปแบบ Online และ Onsite
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น โครงการ
ส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมพัฒ นาศัก ยภาพ
นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมอาสายุวกาชาด การจัด แบ่งเขตพื้นที่ให้ผู้เรียนทุกห้ องดูแลรับผิดชอบรักษาความ
สะอาด ส่งเสริมภาวะผู้นำด้วยกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทยโดยการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญในท้องถิ่น เช่น กิจกรรมวันตราดรำลึก กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางของหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ การส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี โดยจัดทำกิจกรรมลูกสตรีมีสุขภาพดี เพื่อ
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ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรม
อิ่มท้องสมองดี กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ/ดนตรี/กีฬา/ศิลปะ กิจกรรมดูแลสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในโรงเรียน ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข ดำเนินการให้นักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดย
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สาธารณสุขจังหวัดตราด โรงพยาบาลตราด รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อขอความอนุเคราะห์ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit เพือ่ นำมาให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน
ผลการพัฒนา
ค่าร้อยละ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ ระดับดีขึ้นไป
- ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย
ระดับดีขึ้นไป
- ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ ระดับดีขึ้นไป
- ความสามารถในการคิดคำนวณ ระดับดีขึ้นไป
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร ระดับดีขนึ้ ไป
5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการเรียนระดับ 2.5 ขึน้ ไป
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลการเรียนระดับ 2.๐ ขึ้นไป
- กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการ
เรียนระดับ ๒.๕ ขึ้นไป
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผลการเรียนระดับ 3
ขึ้นไป
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป
- กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้น
ไป

เป้าหมาย

ผลการ
ประเมิน

8๑

๘๗.๘๘

สรุปผลการ
ประเมิน

สูงกว่าค่าเป้าหมาย

(๙๕.๗๑)
(๘๖.๗๕)

9๒

(๘๑.๒๐)
๙๕.๓๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย

9๕
9๕

9๙.๓๕
99.5๒
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8๒.๘๘ สูงกว่าค่าเป้าหมาย
(๘๓.๐๐)
(๘๗.๘๙)
(8๔.๐๘)
(๘๖.๑๐)
(88.๑๑)
(๗๒.๘๘)
(๗๘.๕๒)
(๘๒.๔๘)

สูงกว่าค่าเป้าหมาย
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
6) ผูเ้ รียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพระดับดีขึ้นไป
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย
3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

ค่าร้อยละ

สรุปผลการ
ประเมิน

9๕

9๕.๗๐

สูงกว่าค่าเป้าหมาย

9๕
9๕
9๕
9๒

99.๗๙
9๙.๑๒
9๗.๗๒
95.๐๒

สูงกว่าค่าเป้าหมาย
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ตารางที่ ๓ ผลการพัฒนาตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
จากผลการพั ฒ นาตามประเด็ น พิ จ ารณาในมาตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพผู้ เรีย น พบว่า ผลการพั ฒ นาใน
ทุกประเด็นพิจารณาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยผลการพัฒนาอยู่ในระดับยอดเยีย่ ม ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในภาพรวม
อยู่ ในระดับ ดีเลิ ศ คิดเป็ น ร้อยละ ๘๗.๘๘ จากค่าเป้ าหมายร้อยละ ๘๑ ซึ่งสูงกว่าค่ าเป้าหมายที่กำหนดไว้
เล็กน้ อย โดยพิ จารณาจากการประเมิ นความสามารถในอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิด คำนวณโดย
ครู ผู้ส อนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทย กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาต่างประเทศ และกลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน และสื่อสารผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับชั้น มีการ
สร้างสรรค์ผ ลงานที่แสดงให้ เห็ น ถึ งความสามารถในการอ่าน การเขีย น การสื่ อสาร และการคิดคำนวณ เช่น
บันทึกรักการอ่าน การเขียนเรียงความ หนังสือเล่มเล็ก การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
จากการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 9๕.๓๙
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๙๒ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ใน
โปรแกรม Bookmarks ซึ่งประเมิน โดยครูผู้ส อน จากการพัฒ นาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ ปัญหา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก
แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างสรรค์ผลงาน/ โครงงานในรายวิชาต่าง ๆ ได้
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผลการประเมินด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ 9๙.๓๕ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๕ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากการประเมิน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนโดยครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
เชื่อมโยงกับประสบการณ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในรูปแบบของโครงงาน โครงการ ชิ้นงานต่าง ๆ โดยมีผลงานเชิง
ประจักษ์ คือ รางวัล รองชนะเลิ ศ การประกวด Viral Video “Young Youtuber Challenge 2021” จัดโดย
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โครงการ Wake Up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพัฒ นา
เว็บ ไซต์ โดยใช้ Google Sites งานสั ป ดาห์ วัน วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ ส่ วนภู มิภ าค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเด่น ผลงาน STEM Education โครงงานสะเต็มศึกษาของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานมหกรรมวิชาการ Success Story SESA 17 Symposium : SSSS 2021 จัดโดยสำนักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 99.๕๒ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๕ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งพิจารณาจากการประเมินผล
การเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนมีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล และสรุปความรู้
ด้วยตนเอง อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสื บค้น สร้างผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้และการเข้าร่ ว มกิ จกรรม
สามารถสร้างผลงานที่สร้างสรรค์และมีคุณธรรม เช่น การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น การจัดทำแฟ้มสะสมงาน การ
ทำภาพอินโฟกราฟฟิก การนำเสนองานในรายวิชาต่าง ๆ โครงงานคอมพิวเตอร์ และในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online
โดยผ่านทาง Microsoft Teams ซึง่ ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ได้ครบร้อยละ ๑๐๐
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละ 8๒.๘๘ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด จาก
ค่าเป้ าหมายร้ อยละ ๘๐ ซึ่ งผลการประเมิน สู งกว่าค่าเป้ าหมายเล็ ก น้ อ ย โดยนั กเรีย นมี ผ ลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับ จังหวัด ระดับสังกัด และระดับ ประเทศในทุกรายวิชา ทั้งระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ร้อยละ 9๕.๗๘ ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในระดับดีขึ้นไป
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ ๙๕ โดยพิจารณาจากจำนวนผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาเรื่องผลการเรียน (๐,
ร, มส.) และการประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นทีส่ ูงขึน้ หรือ
ทำงานประกอบอาชีพที่สุจริตตามที่ตนสนใจ สามารถปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน
เช่น งานแกะสลัก งานคหกรรมอาหาร งานสาขาการโรงแรม โดยมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนในโอกาสต่าง
ๆ เช่น การเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานตราดรำลึก เป็นต้น
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
ร้อยละ 99.๗๙ ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้ าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ ๙๕ โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณ ลักษณะของผู้เรียนโดยครูผู้ สอนใน
รายวิชาต่าง ๆ และการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ (มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ และมีความซื่อสัตย์
สุจริต) ของโรงเรียน ซึ่งพบว่าผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยมที่ดีและมีจิตสำนึก
ตามที่สถานศึกษากำหนด ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
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2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้อยละ 9๙.๑๒ ของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไป สูง
กว่าค่าเป้าหมายทีส่ ถานศึกษากำหนดไว้คือร้อยละ ๙๕ โดยพิจารณาจากผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาไทย การประเมินการมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย และ
เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และผลการประเมนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประเมินโดยครูที่ปรึกษาที่มคี วามใกล้ชิดกับผู้เรียน และจากการที่โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันตราด
รำลึก กิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา และกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ร้อยละ 9๗.๗๒ ของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างในระดับดีขึ้นไป สูงกว่า
ค่าเป้าหมายทีส่ ถานศึกษากำหนดไว้คือร้อยละ ๙๕ พิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ที่
ประเมินโดยครูที่ปรึกษา พบว่าผู้เรียนสามารถยอมรับ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ร้อยละ 95.0๒ ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมในระดับดีขึ้นไป สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด คือร้อยละ ๙๒ โดยพิจารณาจากน้ำหนัก ส่วนสูง การประเมินสุขภาพจิต อารมณ์
และสังคม ความสามารถในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ย งต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ โดยพบว่าผู้เรียนสามารถรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
อารมณ์และสังคม มีการแสดงออกและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง
- ผลงาน/ นวัตกรรมที่ผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้น
- เกียรติบัตร โล่รางวัล
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ
- แบบประเมินทักษะการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย
- คะแนนผลการสอบ CEFR
- ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
- แบบประเมินผลงานการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
- แบบประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
- แบบประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์
- โครงงานคุณธรรม
- แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
- ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เรียน
- ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน
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- แบบประเมินสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม
- รายงานกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม โครงการ
ส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการลูกสตรีมีสุขภาพดี กิจกรรมลูกสตรีใส่ใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
4.1 จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผู้เรียนร้อยละ 100
สามารถเข้าเรียน Online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
๒. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยมีการ
ดำเนิ น งานโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม และโครงการสร้ า งสุ ข และจิ ต สำนึ ก ด้ ว ยโปรแกรมสติ ใ นโรงเรี ย น
(Mindfullness in school : MIS)
๓. ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฉลี่ยสูงกว่า
ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ ทุกรายวิชา ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
4.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพื่อให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
๒. การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เพิม่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.3 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดยการจัดโครงการ/ กิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณ เช่น กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
2. วิธีการพัฒนา/ผลการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ของรัฐ บาล สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด โดยมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการให้มีการประชุม
เพื่ อวิเคราะห์ ทบทวน บริบ ทของโรงเรี ย น (SWOT) และทบทวนวิสั ยทั ศ น์ พั น ธกิจ เป้ าประสงค์ แล้ ว จัด ทำ
แผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิ บัติการ
ประจำปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติงาน โดยมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน นำไปวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนา ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

46

โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึ กษา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการนิเทศ ติดตาม
ประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งในและนอก
สถานศึกษา ร่วมกันวางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยใช้
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้ รูป แบบการบริห ารงาน SQS model ประกอบด้วย Input, Process และ Output ผ่านกระบวนการ
PLC และ PDCA ทุกขั้ น ตอน Input ที่ส ำคัญ คือ นักเรียน (student) ครู (Teacher) การใช้ข้อมู ล สารสนเทศ
เทคโนโลยี (Information) และ ICT เข้ามามีส่วนร่วม Process เป็นกระบวนการทำงานตามแนวปฏิบัติของการ
ประกัน คุณ ภาพการศึกษาและโรงเรีย นมาตรฐานสากล มีการพัฒ นาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารที่เป็ น
กัลยาณมิตรใช้สติในการทำงาน (MIS) ทุกคนทำงานอย่างมีสติ มีความสุขและงานมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
Output คือนักเรียนเป็นคนดีและคนเก่ง ครูเป็นครูมืออาชีพ และในช่วงสถานการณ์ สถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โรงเรียนได้กำหนดให้มีรูปแบบการบริหาร 2TSS ขับเคลื่อนการดำเนินงานใน
โรงเรี ย น คื อ T-Teacher ครู มี คุ ณ ภาพในการจัด การเรียนการสอนและมีผ ลงานเป็ น ที่ ป ระจั กษ์ ได้ รับ รางวั ล
เกียรติยศด้านจัดการเรียนการสอน ด้านคุณธรรม ร่วมเป็น คณะทำงานของหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ TTechnology มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ และเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนที่มี
บริบทใกล้เคียง รองรับการบริหารภายในโรงเรียนให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง S-Student นักเรียนทุก
คนได้รับ การพัฒ นาครบทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลั กสูตรที่หลากหลาย ทำให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถทางด้านสื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ผู้เรียนได้รับการดูแลผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน S-Save โรงเรียนบริหารจัดการให้ครู บุคลากรและ
นักเรียน มีระบบความปลอดภัยที่ดี โดยการปรับระบบการบริ หาร การจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้ทัน
ต่อสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในช่วงแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสนับสนุนให้ครู บุคลากร และนักเรี ยนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เช่น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน
มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ โดยโรงเรียนได้มีการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
เพื่อเป็นการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นประจำเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

47

การดำเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและทุ ก
กลุ่ มเป้ าหมาย มี การแต่ งตั้งคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตรสถานศึกษา เพื่ อพั ฒ นาหลั กสู ตรของโรงเรียนให้
สอดคล้ องกับ หลั กสู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้ นฐานพุ ทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบั บ ปรับปรุง ๒๕๖๐ กรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอั งกฤษ นโยบาย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารด้ านการมี งานทำ โครงการห้ อ งเรีย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดปฏิ ทินการดำเนิ น งานและผู้รับผิ ดชอบที่ชัดเจน มีการปรับปรุงและพั ฒ นาหลักสู ตร
สถานศึกษาและขออนุมัติการใช้หลักสูตรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ขับเคลื่อนหลักสูตร
สถานศึกษา โดยครูทุกคนนำหลักสูตรไปวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพื่อวางแผนและ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกภาคเรียน เพื่อนำมา
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ ได้ มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรีย นที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
ในด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานร่วมกัน (PLC) มีการ
นิเทศติดตาม มีการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (เลื่อนวิทยฐานะ) รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชู
เกียรติ และให้ขวัญกำลังใจครูและนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นทุกกลุ่มสาระ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ)
โรงเรีย นได้ ดำเนิ นการจัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน รับผิดชอบดู แลพื้นที่ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน จัดแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนใน
แต่ล ะระดับ ชั้น ร่ วมรั บ ผิ ดชอบดู แล โดยมีหั วหน้าระดับ ชั้นเรียนและคุ ณ ครูที่ป รึก ษาเป็น ผู้ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่รับ ผิดชอบสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และจัดมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่
ห้องเรียนที่ดูแลพื้นที่รับผิดชอบได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านอาคารสถานที่ของ
โรงเรียน รับผิดชอบอาคารเรียนทุกอาคาร โดยมีหัวหน้าอาคารเรียนและคุณครูที่ปรึกษา ดูแลด้านความสะอาด
เรียบร้อยและความปลอดภัยภายในห้องเรียน ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีการประเมินความสะอาดเรียบร้อยและมีการ
มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่ดูความสะอาดเรียบร้อยได้ดีเยี่ยม
ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และตัวแทนจาก ๔
กลุ่มบริห าร ทำหน้ าที่ ประสานกับ บุ คลากรที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูล และนำมาจัดทำเป็นสารสนเทศของ
โรงเรียน ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศโดยบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อให้มีระบบการเก็บข้อมูลที่รวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งยังนำไปประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารอย่างทันท่วงที

48

ผลการพัฒนา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้

สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
ยอดเยี่ยม

ผลการ
ประเมิน
ยอดเยี่ยม

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

สูงกว่าค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ 9๕)

(ร้อยละ 100)

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

ตารางที่ ๔ ผลการพัฒนาตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
จากผลการพัฒนาตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า ผล
การพัฒนาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยผลการพัฒนาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
จากการประเมินคุณภาพภายใน พบว่า โรงเรียนมี แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่มีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายในและภายนอก มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสถานการณ์ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน มีการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรม ตาม
แผนปฏิบั ติการประจำปี โดยกำหนดให้ มีการขออนุมัติดำเนิน งานโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ 2 ครั้งต่อเดือ น
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและระเบี ยบปฏิบัติ มีการประเมินผลกิจกรรมเมื่อสิ้ นสุดปีงบประมาณและนำ
ผลการประเมินไปพัฒนาในปีถัดไป ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่กำหนด
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
จากการดำเนิ น งานระบบบริ ห ารจัดการคุณ ภาพของสถานศึกษา ในรูปแบบ SQS model ส่ งผลให้
นั ก เรี ย นเป็ น คนดี แ ละคนเก่ ง ส่ ว นครู เป็ น ครูมื อ อาชี พ ตามเป้ าหมาย วิสั ยทั ศน์ พั นธกิ จของโรงเรี ยน การ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถสนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ มีการดำเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี มีการสนับสนุนการ
ดำเนินงานประจำทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วยรู ปแบบต่าง ๆ และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่
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ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ถึงแม้จะมีอุปสรรคในการจัดการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แต่โรงเรียนก็สามารถวางแผน
และจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีการจัดทำกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านครู ที่ปรึกษา ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึ กษา จากการ
จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียน ครู และโรงเรียนมีผลงานปรากฏอย่างเป็นรูป ธรรม
เผยแพร่สู่สาธารณะ เป็นที่ยอมรับ และสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึ กษาอื่น ได้ โดยผลการประเมินด้าน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นตามไปค่าเป้าหมายที่กำหนด
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาอย่ างหลากหลาย ประกอบด้วยหลักสูตรห้องเรียนพิเศษทาง
ภาษาและห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีแผนการ
เรี ยนสำหรับ นั กเรีย นกลุ่มวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาจีนและทวิศึ กษา (สาขาวิช าการโรงแรม ร่วมกับ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด) ได้แก่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
๑. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
๒. ห้องเรียนพิเศษ English Program
๓. ห้องเรียนทั่วไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
๑. ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๒. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
๓. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SP-S)
๔. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเยอรมัน (SP-L)
๕. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๖. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
๗. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน
๘. แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป
๙. แผนการเรียนทวิศึกษา (สาขาการโรงเรียน ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างตราด)
นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการจัดหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
(ชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร บำเพ็ญประโยชน์) และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบสนองความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
จากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจมากขึ้น
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเลือก
เสรี และกิจกรรมนักเรียน ไปใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จนเป็ นที่ยอมรับ
ของชุมชน ได้แก่ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ความสามารถ
ด้ า นโอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ สาขาวิ ช าภู มิ ศ าสตร์ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โ ลกและอวกาศ ความสามารถด้ า นกฎหมาย
ความสามารถด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดงออกอย่ างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม Social Bot และกิจกรรม TO
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BE NUMBER ONE เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษารอบแรก โดยใช้ความสามารถพิเศษจากแผนการเรียน/หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ในส่ วนของการรับสมัครนักเรี ยนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น ผู้เรียนทั้งในโรงเรียนและต่าง
โรงเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น และภาษาเยอรมันเป็นจำนวน
มาก ส่งผลให้โรงเรียนมีความโดดเด่นและสามารถเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีสถานศึกษา
อื่นมาศึกษาดูงานและบุคลากรในโรงเรียนได้รั บความไว้วางใจและสามารถเป็นวิทยากรด้านการพัฒ นาหลักสูตร
ให้ แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้ นอกจากนี้ จากการที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์มีโครงสร้าง
หลักสูตรและแผนการเรียนที่หลากหลายและมีคุณภาพ ทำให้ได้รับความไว้ วางใจและเป็นที่ยอมรับของนักเรียน
และผู้ปกครอง จะเห็นได้จากจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปีการศึกษา
๒๕๖๕ มีอัตราการแข่งขัน ๑:๓ และจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่ อหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายใน
ด้ านการดำเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพวิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เรีย นรอบด้ านตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและทุ ก
กลุ่มเป้าหมายอยู่ระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำหนด
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
จากการประเมินคุณภาพภายใน พบว่า ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรได้รั บการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ ๙๕ โดยครูมีการจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง
(ID Plan) เสนอต่อผู้บริหาร และเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูได้พัฒนาตนเองผ่านระบบ Online โดยการเข้าร่วมอบรมและพัฒนา
ตนเองทางด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ครูทุกคนได้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่
ละกลุ่มสาระเรียนรู้ มีการสรุปองค์ความรู้และรายงานผลการพัฒนาต่อผู้บริหาร และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มคี ุณภาพยิ่งขึ้น
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน มี
อาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอต่อการใช้งาน สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเข้มงวด โดยโรงเรียนได้ดำเนินการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และ
จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ทั่วบริเวณ มีการจัดหาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุน
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน จากการดำเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมส่งผลให้โรงเรียน
มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
ไว้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนมี การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริห ารและการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดเก็บ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่มีความครอบคลุม รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อการใช้งาน ทั้งด้านการ
บริห ารจัดการและการจั ดการเรีย นรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัส โคโรนา
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2019 (COVID-19) โรงเรียนได้จัดระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านทางระบบ Online และจัดการเรียนการสอน
ทั้งในรูปแบบ Online และ Hybrid (การจัดการเรียนการสอนในแบบ Onsite และ Online ในคาบเรียนเดียวกัน
สำหรับนักเรียนที่ประสงค์มาเรียนที่โรงเรียนและนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนอยู่ที่บ้าน) โดยมีการสร้างแพลตฟอร์ม
สตรีฯ พร้อม มาใช้เป็ นเครื่องมือสนั บสนุน การจัดการเรียนรู้ ควบคู่กับ Microsoft Teams นอกจากนี้ได้ มีการ
สื่อสารผ่านกลุ่มไลน์นักเรียน กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง กลุ่ มไลน์หัวหน้ าห้อง การใช้ Website, Facebook และระบบ
สารสนเทศของโรงเรี ย น เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ งนั ก เรีย น
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสาธารณชนได้ทราบ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาดู
ข้อมูลได้ตามสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างทัน ท่วงที ส่งผลให้ การประเมินคุณภาพภายในด้าน
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง
- โครงสร้างองค์กร
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 – 256๕ (ฉบับปรับปรุง)
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๔
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
- ปฏิทินการดำเนินงานของโรงเรียน
- รายงานการประชุม
- แฟ้มงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- หลักสูตรสถานศึกษา
- สรุปผลการส่งรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มบริหารวิชาการ
- รายงานการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
- รายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของครูและบุคลากร
- แบบสรุปผล PLC
- คำสั่งโรงเรียน
- ระบบสารสนเทศโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
- เว็บไซต์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
- Facebook โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
- รายงานกิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้อง
- ภาพกิจกรรมต่างๆ
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง
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4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
4.1 จุดเด่น
๑. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจำปีที่กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจทีช่ ัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
โดยบุคลากรภายในโรงเรียนมาใช้สนับ สนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างได้ (SSDigital Platform) โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ ๆ
๓. หลักสูตรสถานศึกษามีความชัดเจน เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ มีการรายงานผลการใช้หลั กสูตรและปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามถนัด
และสนใจ ส่งผลต่อการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
๔. ครูมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและอาคารเรียนที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย เหมาะแก่การจัดการ
เรียนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
4.2 จุดที่ควรพัฒนา
๑. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สนับสนุนครูที่ปรึกษาในการติดตามดูแลนักเรียน
ทั้งในชั้นเรียนและผ่านระบบ Online ในสถานการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19)
๒. ปรับโครงสร้างหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน
ท้องถิ่น และสังคมปัจจุบัน เพิ่มเติมหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ
4.3 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ปรับปรุงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาผ่านรูปแบบการบริหารงาน SQS Model พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นทักษะอาชี พ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิช าชีพ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
2. วิธีการพัฒนา/ผลการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นสตรีป ระเสริฐ ศิ ล ป์ ได้ ดำเนิ น การส่ งเสริม ให้ ค รูจัด การเรียนการสอนในรูป แบบ Online และ
Onsite โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้กระบวนการสติสื่อสาร สติคิดบวก และสติสนทนา เพื่อสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างครู และนั กเรีย นภายใต้ส ถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ดำเนินการจัดหาสื่อเทคโนโลยีให้แก่ครูเพื่อใช้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน จัดห้อง
ถ่ายทอดสด HCEC จัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติและสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Application online
การจัดหาแหล่งเรียนรู้ Online ที่น่าสนใจ การใช้เทคโนโลยีช่วยในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้
ผู้เรียนสามารถรู้ศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยครูได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการกระบวนการเรียนการสอน
และเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
สรุป องค์ ความรู้ได้ด้วยตนเอง ฝึ กทักษะการแสดงออก นำเสนอผลงาน และแสดงความคิดเห็ น โดยมีการ
เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุ ด และให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตนเอง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรงเรียนได้มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครู
ได้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนำสื่อที่พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและ
พั ฒ นาศักยภาพของผู้ เรี ย น ตลอดจนเผยแพร่สื่ อ ที่ใช้ในการจัด การเรียนการสอน โดยมี การบัน ทึก ข้อมูล สื่ อ
เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในแต่ละปีการศึกษาในระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครูได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online โดยจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams พร้อมทั้ง
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ Online “สตรีฯพร้อม” เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา รวมถึงส่งเสริม ให้ ครูได้พัฒ นาสื่อ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เพื่อนำมาใช้สำหรับจัดการ
เรียนรู้ให้มีป ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงห้องเรียนให้ เป็ นห้องเรียน Hybrid เพื่อให้นักเรียนที่มาเรียน
Onsite และนักเรียนที่เรียน Online ได้สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ทำให้ สามารถการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน
โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการสร้างสุ ขด้ว ยสติ ในโรงเรียน
(Mindfulness in school : MIS) โครงการนิเทศภายในเพื่อการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเชิดชูเกียรติครู บุคลากรและนักเรียน เป็นต้น โดยครูผู้สอนจะจัดการ
เรี ย นการสอนที่ เน้ น ทั ก ษะการคิ ด วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ (Active Learning) ใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ ใช้ โรงเรียนได้ ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา และ
ครูผู้สอนทุกคน บริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ใช้กิจกรรมสติ สมาธิ การพู ดเชิงบวกมา
สร้างความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ มีกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ผล
การปฏิบัติงานของครู และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อครูผู้สอน ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินแบบฝึ ก ชิ้นงาน ผลงานต่าง ๆ การประเมินผล Online ผ่าน
Application ต่าง ๆ และนำผลการประเมินมาพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยครูผู้ สอนได้ ศึกษา
สภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 เรื่อง และนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยผ่าน
ชุม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning Community : PLC) ระหว่ างครู ในกลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้และต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจำทุ กสัปดาห์
โดยใช้การสนทนาอย่างกัลยาณมิตรตามโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน (Mindfulness in school : MIS) โดย
ครูทุกคนจะได้รับบทบาทเป็น Model teacher และ Buddy teacher ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาวิธีการแก้ไข
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ปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อประกอบการเรียนการ
สอน และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ผลการพัฒนา
ค่าร้อยละ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ

สรุปผลการ
ประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ประเมิน

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

9๕

9๕.๙๖

สูงกว่าค่าเป้าหมาย

9๕
9๕

100
9๗.๙๘

สูงกว่าค่าเป้าหมาย
สูงกว่าค่าเป้าหมาย

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

9๕

9๗.๙๘

สูงกว่าค่าเป้าหมาย

9๕

100

สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ตารางที่ ๕ ผลการพัฒนาตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานที่ 3
จากผลการพัฒนาตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรีย น
เป็นสำคัญ พบว่า ผลการพัฒนาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด โดยอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ร้อยละ 9๕.๙6 ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๙๕ โดยพิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การจั ดการเรีย นรู้ พบว่าครูจั ด กิจ กรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Online และ Onsite ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก สามารถแสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ร้อยละ 100 ของครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ ๙๕ โดยพิจารณาจากการแผนการ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศการจัดการเรียนรู้ และแบบบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ครู
ได้บันทึกในระบบสารสนเทศของโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนได้และได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ร้อยละ 9๗.๙๘ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรีย นเชิงบวก ซึ่งผลการประเมินสูงกว่ าค่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ คือร้อยละ ๙๕ โดยพิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู้และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูผู้สอน
และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น บรรยากาศภายในห้องเรียน
บรรยากาศและสถานที่ที่พร้อมต่อการจัดการเรีย นการสอน ครูผู้สอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู ทั้งใน
ด้านการแต่งกาย การพูด และการมี ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน มีการศึกษาข้อมูลของผู้เรียนเพื่อ จำแนกกลุ่ม
ผู้เรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือแก้ไขตามระบบการดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และ
สามารถเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ตามโครงการสร้ า งสุ ข และจิ ต สำนึ กด้ ว ยโปรแกรมสติ ในโรงเรี ย น
(Mindfulness in school : MIS)
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
ร้อยละ 9๗.๙๘ ของครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อ ยละ ๙๕ โดยพิจารณาจากการแผนการจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ พบว่า ครูจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมิ นผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ข้อสอบใน
รายวิชาที่สอนเพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนา โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 100 ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ โดยผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้ คือร้อยละ ๙๕ โดยพิจารณาจากบันทึกการประชุม
PLC พบว่าครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระบบ Online และ Onsite เพื่อร่วมกัน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาสื่อประกอบการสอนโดยผ่านกระบวนการประชุมหารือ กำหนด
แนวทางนำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และนำผลมาร่วมกันประชุมเพื่อวิเคราะห์ ติดตามเป็นวงจรการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสะท้อนกลับ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ทสี่ นับสนุนการประเมินตนเอง
- หลักสูตรสถานศึกษา
- หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- สื่อนวัตกรรมของครู
- สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานวิจัยชั้นเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครู
- บันทึกการสอนของครู
- แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- รายงานการอบรมพัฒนาตนเองของครู
- สรุปผลการนิเทศการสอน
- บันทึก PLC

56

- รายงานกิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้อง
- ภาพกิจกรรมต่างๆ
4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึน้
4.1 จุดเด่น
๑. ครูสร้างสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบของนวัตกรรมออนไลน์ อาทิ สร้างเกม เว็บไซต์ E–Book
แบบฝึก ฯลฯ พร้อมทั้งนำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ MS-Teams ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ครู มี ความมุ่งมั่น ตั้ง ใจในการพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนรู้ และมีก ารทำงานอย่างเป็ นระบบตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนสอนให้ดียิ่งขึ้นในทุกปี โดยใช้หลักการตามโครงการสร้าง
สุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในโรงเรียน (Mindfulness in school : MIS)
4.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. การพั ฒ นาครู เรื่ อ งเทคนิ ค การสอน เน้ น กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning ให้
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง Online และ Onsite
4.3 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในโรงเรียน
(Mindfulness in school : MIS)
3. จัดโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์
สั งเคราะห์ เพื่ อ สรุ ป นำไปสู่ ก ารเชื่ อมโยงหรือ สะท้ อ นภาพความสำเร็จ กั บ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้
1. สรุปผลการประเมินภาพรวมของคุณภาพการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ที่ตั้งเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
ดีเลิศ
การคิดคำนวณ
(ร้อยละ ๘๑)
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ยอดเยี่ยม
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
(ร้อยละ ๙๒)
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๕)
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ
ยอดเยี่ยม
การสื่อสาร
(ร้อยละ ๙๕)
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดีเลิศ
(ร้อยละ ๘๐)
6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๕)
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๕)
2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๕)
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๕)
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๒)
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ผลการประเมิน
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
(ร้อยละ ๘๗.๘๘)
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๕.๓๙)
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๙.๓๕)
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๙.๕๒)
ดีเลิศ
(๘๒.๘๘)
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๕.๗๐)
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๙.๗๙)
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๙.๑๒)
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๗.๗๒)
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๕.๐๒)

บรรลุ
เป้าหมาย
/

/
/
/
/

/
/

/
/
/
/
/
/

58

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ระดับคุณภาพ
ที่ตั้งเป้าหมาย
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

บรรลุ
เป้าหมาย
/
/

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

/
/

ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๕)
ยอดเยีย่ ม

ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๑๐๐)
ยอดเยี่ยม

/

ยอดเยี่ยม

/

ยอดเยี่ยม

/

ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๕.๙๖)
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๑๐๐)
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๗.๙๘)
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๗.๙๘)
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๑๐๐)
ยอดเยี่ยม

/

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ยอดเยี่ยม
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน ยอดเยี่ยม
เป็นสำคัญ
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
ยอดเยี่ยม
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
(ร้อยละ ๙๕)
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
ยอดเยี่ยม
การเรียนรู้
(ร้อยละ ๙๕)
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ ๙๕)
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ยอดเยี่ยม
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน
(ร้อยละ ๙๕)
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
ยอดเยี่ยม
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
(ร้อยละ ๙๕)
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม

ผลการประเมิน

ตารางที่ ๖ สรุปผลการประเมินภาพรวมของคุณภาพการศึกษา

/

/
/
/
/
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2. จุดเด่น/จุดควรพัฒนา
จุดเด่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าเรียน
Online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
๒. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะและ
ค่านิย มที่ ดีต ามที่ สถานศึกษากำหนด โดยมีการดำเนิน งาน
โครงการโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม และโครงการสร้ า งสุ ข และ
จิ ต สำนึ ก ด้ ว ยโปรแกรมสติ ในโรงเรี ย น (Mindfullness in
school : MIS)
๓. ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ เฉลี่ ย สู ง กว่ า ระดั บ จั ง หวั ด
ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ ทุกรายวิชา
ด้านการบริหารและการจัดการ
๑. โรงเรี ย นมี แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
แผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดเป้ าหมาย วิสัยทั ศน์ และ
พันธกิจที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการนำ
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ SS-Digital Platform ที่ ได้รับ
การพัฒ นาโดยบุ คลากรภายในโรงเรียนมาใช้ส นับสนุ นการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่าง โดยมี
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะ ๆ
๓. หลักสูตรสถานศึกษามีความชัดเจน เหมาะสม สามารถ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การรายงานผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามถนัดและสนใจ ส่งผลต่อการ
สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
๔. ครูมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และนำองค์
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕. โรงเรีย นมี ส ภาพแวดล้ อ มและอาคารเรีย นที่ ส ะอาด
สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย เหมาะแก่การจัดการเรียนการ
สอน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน

จุดควรพัฒนา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. การยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทุกกลุ่ม
สาระเพื่อให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
๒. การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ให้เพิม่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก
รายวิชา

ด้านการบริหารและการจัดการ
๑. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ สนั บ สนุ น ครู ที่ ป รึ ก ษาในการติ ด ตามดู แ ล
นั ก เรี ย นทั้ ง ในชั้ น เรี ย นและผ่ า นระบบ Online ใน
สถานการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒. ปรับโครงสร้างหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน
ท้องถิ่น และสังคมปัจจุบัน เพิ่มเติมหลักสูตรที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพ
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จุดเด่น
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. ครูสร้างสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบของนวัตกรรม
ออนไลน์ อาทิ สร้างเกม เว็บไซต์ E–Book แบบฝึก ฯลฯ
พร้อมทั้งนำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ MSTeams ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ครูค วามมุ่ งมั่ น ตั้ ง ใจในการพั ฒ นาการจั ด การเรีย นรู้
และมีการทำงานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนสอนให้ดียิ่งขึ้นในทุกปี
โดยใช้หลักสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในโรงเรี ยน
(Mindfulness in school : MIS)

จุดควรพัฒนา
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
1. การพั ฒ น าครู เ รื่ อ งเท คนิ ค การสอน เน้ น
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้
เหมาะสมกั บ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง
Online และ Onsite

ตารางที่ 8 จุดเด่น/จุดควรพัฒนา
3. แผน/แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น
1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดยการจัดโครงการ/ กิจกรรมต่าง
ๆ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณ เช่น กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง
1.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ปรับปรุงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาผ่านรูปแบบการบริหารงาน SQS Model พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นทักษะอาชี พ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิช าชีพ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกาเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
1.3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในโรงเรียน
(Mindfulness in school : MIS)
3. จัดโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ
-
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ส่วนที่ 4
รายงานความโดดเด่นของสถานศึกษา
ด้าน
√

ด้านความรู้คู่คุณธรรม
ด้านภาษาและการสื่อสาร
ด้านทักษะเฉพาะทาง
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาตามเอกลักษณ์ที่ประกาศ

เรื่อง : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน (SS Digital Platform)
ระดับความโดดเด่น √ ภูมภิ าค
ภูมิภาคระดับประเทศหรือระดับประเทศ
นานาชาติ

ความเป็นมา/ภูมิหลัง/แรงบันดาลใจในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ได้
นำเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ ในการดำเนิ น งานของของโรงเรี ย น โดยจั ด ทำเว็บ ไซต์ ระบบ
สารสนเทศโรงเรียน (www.tratedu.net/ssinfo) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่ ข้อมูล ที่
สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุก เวลา รวมทั้งจะมีการประมวลผลในทัน ที ทำให้ ส ามารถนำสารสนเทศไปใช้ในการ
ตัดสินใจได้รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็ นปั จจุบัน เป็น การอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้แก่ผู้บริห าร ครู
บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนผ่านเพลตฟอร์มดิจิทัล (SS Digital Platform) ของโรงเรียนสตรี
ประเสริฐศิลป์ เป็นการพัฒนาโดยบุคลากรภายในของโรงเรียน ซึง่ สามารถพัฒนาได้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน
มีความยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้งบประมาณในการพัฒนาน้อย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลที่ดี
อนึ่งการพัฒนาระบสารสนเทศโรงเรียนโดยบุคลากรภายในของโรงเรียนเอง ทำให้ได้รับการมีส่วนร่วมโดย
การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมสนับสนุนและปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เพื่อให้
การพัฒนาระบบสามารถตอบสนองต่อการใช้งาน และครอบคลุมการบริหารงานในทุกฝ่าย/งาน

กระบวนการ/รูปแบบการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา
1. ขัน้ เตรียมการ
1.1 สำรวจความต้องการ และจัดลำดับความสำคัญ โดยคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน ซึ่งเป็น
ตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระฯ และกลุ่มงาน มีการแจกแจงงานที่เหมาะสมกับการจัดเก็บข้อมู ลผ่านทางแพลตฟอร์ม
และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้ชัดเจน
1.2 สำรวจและจัดหาทรัพยากร โดยการสำรวจความพร้อมของการดำเนินงาน ซึง่ สำรวจทั้ง
ทรัพยากรส่วนกลาง เช่น เครื่องเซิ ร์ฟเวอร์แม่ข่ายในการเก็บระบบ ระบบอินเตอร์เ น็ตที่รองรับการใช้งานภายใน
โรงเรียน และทรัพยากรส่วนบุคคลของบุคลากร เช่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกแก่
บุคลากรในการใช้งาน
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2. ขั้นดำเนินการ
2.1 จัดทำชุดคำสั่ง โดยจัดทำชุดคำสั่งแต่ละกลุ่มงานตามทีจ่ ัดลำดับ คือ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบวิเคราะห์ผู้เรียน ระบบงานสารบรรณ ระบบผลงานบุคลากร ระบบแจ้งซ่อม ระบบแหล่งเรียนรู้/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ระบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่ผ่านการประเมิน
2.2 ทดสอบการใช้งาน หลังจากที่ทีมพัฒนาระบบได้จัดทำชุดคำสั่งแล้วเสร็จ ก็จะให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ได้ทดลองใช้ เพื่อหาข้อผิดพลาด
2.3 ปรับปรุงแก้ไข ทีมพัฒนาจะดำเนินปรับปรุงแก้ไขระบบให้ตรงกับข้อแนะนำ/ท้วงติงของ
ผู้เกีย่ วข้อง โดยจะมีการส่งให้ทดสอบจนเป็นที่พอใจของบุคลากรที่รบั ผิดชอบงานนั้นๆ
2.4 นำไปใช้งาน เป็นการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3. ขั้นสรุป ประเมินและเผยแพร่
๓.๑ สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน โดยรายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน และหาแนวทางในการ
พัฒนาต่อไป

ผลที่เกิดขึ้น
ระบบสารสนเทศโรงเรียน (SS Digital Platform) เป็น โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application)
สามารถเข้ าใช้งานได้ทุ กที่ ทุ ก เวลา ผ่ านเครือ ข่ายอิน เตอร์เน็ ต สามาถใช้กั บ อุ ป กรณ์ ที่ ห ลากหลาย ทั้ งเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ (แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ) นอกจากนี้ยัง
อำนวยความสะดวกต่อการสอบถามข้อมูล-สารสนเทศของผู้ใช้งาน ผ่านแอพพลิเคชั่นสนทนา คือ แอพพลิชั่น Line
โดยมีการพัฒนา Line bot ที่สามารถให้ข้อมูลกับผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ซึ่ งได้มีการพัฒนาให้เหมาะกับผู้ใช้งาน 3
กลุ่ม คือ
- บุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้ (ข้อมูลในรายการ ข้อมูลโรงเรียน, กลุ่ม
บริหารทั่วไป, กลุ่มบริการงบประมาณ, กลุ่มบริหารวิชาการ และข้อมูลนักเรียน ในหน้าแรกของ
เว็บไซต์) ผ่านทางบัญชีไลน์ชื่อ “นายประดู่”
- บิดามารดา และผู้ปกครองของนักเรียน สามารถสอบถามข้อมูลของนักเรียนในปกครองของตัวเองได้
(ข้อมูลในรายการ สมุดพกนักเรียน) ผ่านทางบัญชีไลน์ชื่อ “นายประดู่” เช่นกัน แต่ต้องลงทะเบียนให้
“นายประดู่” ทราบว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนคนใด
- นักเรียน สามารถสอบถามข้อมูลของตัวเองได้ (ข้อมูลในรายการ สมุดพกนักเรียน เช่น คะแนนความดี
เวลาเรียน ฯลฯ) ผ่านทางบัญชีไลน์ชื่อ “อับดุล” โดยต้องลงทะเบียนเพื่อให้ “อับดุล” ทราบว่าบัญชี
ไลน์ที่ใช้เป็นของนักเรียนคนใด
- บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนงานที่รับผิดชอบได้ทั้งหมด (ในรายการ
สำหรับบุคลากร) และสามารถสอบถามข้อมูลบางส่วนในระบบสารสนเทศ ผ่านทางบัญชีไลน์ชื่อ
“น้องกระถินนา” โดยต้องลงทะเบียนเพื่อให้ “น้องกระถินนา” ทราบว่าบัญชีไลน์ที่ใช้เป็นของ
บุคลากรคนใดด้วยเช่นกัน
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รางวัลที่ได้รับและการเผยแพร่
๑. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ได้รับมอบหมายจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้เป็น
ต้นแบบการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยจะมีการขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัด ๗ โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม โรงเรียนเกาะช้าง
วิทยาคม โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม และโรงเรียนบางกะจะ
๒. จัดทำเฟสบุ๊คแฟนเพจ และเฟสบุ๊คกรุ๊ป “ระบบสารสนเทศโรงเรียน(https://fb.me/info4school)
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและการดำเนินงานของโรงเรียน
๓. จัดทำไลน์บอท นายประดู่ น้องกระถินนา และอั บดุล สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศ
กับบุคคลทั่วไป ผู้ปกครอง บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน
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ภาคผนวก
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ข้อมูลสถานศึกษา
1. ข้อมูลผู้บริหาร
1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสุภาวดี อายุเจริ ญ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 081 865 6074 e-mail robbit.sea@gmail.com ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้
ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๒ ปี ๓ เดือน
2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน 4 คน
2.1 นายธณวิชัย สายสถิตย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ป.บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 08 1996 5113 e-mail thana2311@gmail.com รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ
2.2 นายจตุพร ทั่งทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 08 6388 4791 e-mail winme_off@hotmail.com, jatuphon.th@streetrat.ac.th
รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.3 นายอรชัย หมื่นนาที วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 08 55044 3465 e-mail longchun9@hotmail.com รับผิดชอบบริหารงานบุคคล
2.4 นายพร้อมวุฒิ แสงวิเชียร วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 09 7149 5159 e-mail dex_dprom@hotmail.com
2. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง

อายุ ตำแหน่ง/
อายุ
ราชการ วิทยฐานะ

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิ

สาชาวิชา

1.
2.
3.
4.

นางเสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์
นางยุพิณ วัฒนสุวรรณ
นางบงกชณิศา ฉายประทีป
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ

53
57
57
43

28
35
29
16

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3

กศ.ม.
ศษ.บ.
วท.บ.
ค.บ.

26

คศ.3

ศษ.ม.

28
24
23
19
12
11
10
8
28

คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
วท.ม.
ศษ.ม.
กศ.ม.

จิตวิทยาฯ
ภาษาไทย
จิตวิทยา
ฟิสิกส์
การสอน
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
วิทย์ (เคมี)
บริหาร กศ.
หลักสูตรฯ
ชีววิทยา
บริหาร กศ.
พัฒนาสังคม

5.

นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว

50

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นางจุฑารัตน์ ประสิทธินาวา
นายมานะ เทพรัก
นายสมนึก เจริญสมบัติ
นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
นางสาวลลิดา กูลนรา
นางสาวชไมพร อุดมญาติ
นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก
นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ
นางสาววรรณภา บุญธรรม

59
48
47
44
44
36
35
36
50

สอนกลุ่ม
สาระ
การเรียนรู้

ภาระ
งาน
สอน/
สัปดาห์

แนะแนว
บรรณารักษ์
แนะแนว
วิทยาศาสตร์

22
12
23
19

จำนวน
ชั่วโมงที่เข้า
รับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)
30
30
30
30

วิทยาศาสตร์

18

30

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

15
19
19
21
22
21
23
20
17

30
30
30
44
30
157
30
150
30
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ที่

ชื่อ-สกุล

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

นางสาววรัญญา โพชนะจิต
นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรม
นางสาวพนิดา อภิบาล
นายอาคม สุวรรณประเสริฐ
นายดำรัส พลเมือง
นางสาวชยารัตน์ อภิวาท
นางสาวนรีรตั น์ เจริญสุข
นางสาววรรษมน เฟื่องเกษม
นางสาวนภัทร อ่าวเกษม
นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ
นางอังคณา บุญสมพงษ์
นายเบญจพันธ์ ผ่องสวัสดิ์
นางปิยนุช อรุณรัตนา
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์
นายศุภกร รัตนวงษ์
นางสาวเบญจพร สาคเรศ
นางชลิดา โมเรือง
นายไพฑูรย์ กองคำ

อายุ ตำแหน่ง/
อายุ
ราชการ วิทยฐานะ

31
36
32
57
43
42
37
39
25
48
40
53
47
38
38
48
41
42
34
40
นางปริญญาภรณ์ เกณิกานนท์ 40
นางกาญจนา รองสกุล
42
นางสาวเกษร ฉิมพาลี
40
นางสาวอรุณภา นพเวช
51
นายฉัตรชัย สุกสิ
25
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี
43
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร
51
นางอรทัย เกตุกิ่ง
40
นางสุพัตรา บุญรอด
37
นางสาวลักขณา วุฒิเขตต์
31
นางสาวพิไลวรรณ คำหมั่น 28
นางสาวประภัสสร ศิรสิ ุข
27
นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน 29
นางพฤดี สายสังข์
40
นายวสันต์ กิ่งพลอยเดิม
51
นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี
37
นางสาวอุบลรัตน์ ชำปฏิ
41
นางสาวสุปราณี วงษา
39

6
12
4
24
16
11
12
5
1
24
17
29
23
14
14
25
15
19
6
16
10
19
16
17
1
16
27
10
6
5
4
3
3
16
26
13
16
11

คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1
ครูผู้ช่วย
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3
ครูผู้ช่วย
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
ครูผู้ช่วย
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2

วุฒิ

สาชาวิชา

กศ.ม.
วท.บ.
ศษ.ม.
วท.บ.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
คอ.ม.
กศ.บ.
วท.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
วท.ม.
ค.ม.
ค.บ.
วท.บ.
กศ.บ.
วท.บ.
วท.ม.
ค.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
วท.ม.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
ศษ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.

บริหาร กศ.
ชีววิทยา
หลักสูตร
ภูมิศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
เทคโนฯ
ฟิสิกส์
จิตวิทยาฯ
บริหาร กศ.
คณิตศาสตร์
บริหาร
คณิตศาสตร์
หลักสูตรฯ
คณิตศาสตร์
สถิติฯ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิจัยฯ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
หลักสูตรฯ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
บริหาร กศ.
บริหาร กศ.
การสอนสังคม

บริหาร กศ.
สังคมศึกษา

สอนกลุ่ม
สาระ
การเรียนรู้

ภาระ
งาน
สอน/
สัปดาห์

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมฯ
สังคมฯ
สังคมฯ
สังคมฯ
สังคมฯ

23
19
21
25
25
25
25
24
22
21
18
20
18
21
21
21
19
20
19
22
22
21
18
21
21
21
23
20
21
22
22
22
22
21
19
21
22
22

จำนวน
ชั่วโมงที่เข้า
รับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)
30
30
139
30
30
30
30
122
30
48
30
30
30
30
30
30
30
139
30
30
30
69
30
30
105
54
36
30
30
30
30
30
30
30
30
72
66
30
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ที่
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุริษา เกษมราษฎร์
นางสาวปัทมา เฟื่องภูมิ
นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์
นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิ่น
นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์
นางหทัยรัตน์ เจริญผล
นายวัลลภ พัฒนผล
นางสาวผาณิตา ผาสุก
ว่าที่รต.หญิงณัฐินา หอมนาน

นางสาวดุสติ า เลาหพันธุ์
น.ส.บุณญาดา บวรอภิโชติ
น.ส.กาญจนาพร บุญนพิน
น.ส.จรรยวรรธน์ พิมหะศิริ
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี
นางสาวสินณ
ี ัฎฐ์ ฝักเครือ
นายนิคม กงนะ
นางสาวทราวดี ภูสีน้อย
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
นางสาวเบญจมาศ อ่อนจันทร์

นางสาวสิรมิ า สัมฤทธิ์
นางสาวนริสา รัตนธรรม
นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ
นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์
นางรัชนี ศิลาอาสน์
นางนุชนารถ บัวพันธุ์
นางสาวธนพร พุ่มพวง
นางสโรชา นพเวช
นางสาวสายใจ ตะพองมาตร

นายอุทัย พรมฤทธิ์
นายจตุพร พุ่มเรียบ
นายสีขริน
นายสินชัย ภักดี
นางสาวเจือจันทร์ น้อยจันทร์

นายบรรณ กุลหลี

89. นางจีราภรณ์ พรมสวัสดิ์

อายุ ตำแหน่ง/
อายุ
ราชการ วิทยฐานะ
30
6
32
5
31
4
28
4
27
3
39 16
60 38
34
7
34
9
36 10
30
6
53 28
42
4
38 11
36
3
27
3
35
3
36
3
31
7
33
9
29
2
29
2
24
1
26 6 เดือน
38 10
59 32
51 26
44
7
36
4
52 26
59 38
27
7
27
6
39
5
32
3
36
3
46

11

คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
ครูผู้ช่วย
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.3
คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
คศ.2
คศ.2
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.1
คศ.1
คศ.3
คศ.3
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
ครูผู้ช่วย
คศ.2

วุฒิ

สาชาวิชา

กศ.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
กศ.ม.
ศศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
กศ.บ.
ศศ.บ.

การสอนสังคม

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สหวิทยาการฯ

ภาษาอังกฤษ
บริหาร กศ.
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
อังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
บริหาร กศ.
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปนุ่
เกษตรกรรม
ธุรกิจศึกษา
การจัดการฯ
ป.บัณฑิต
หลักสูตรฯ
บช.บ.
การบัญชี
ศ.ม.
ทัศนศิลป์
ค.บ.
ดนตรี
ศษ.บ.
นาฏศิลป์
ศศ.บ. ดนตรีสากล
ค.บ.
พลศึกษา
บช.บ.
บัญชี
ค.บ.
พลศึกษา
กศ.ม.

บริหาร
การศึกษา

สอนกลุ่ม
สาระ
การเรียนรู้

ภาระ
งาน
สอน/
สัปดาห์

สังคมฯ
สังคมฯ
สังคมฯ
สังคมฯ
สังคมฯ
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
การงานฯ
การงานฯ
การงานฯ
การงานฯ
การงานฯ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา

21
20
20
21
22
23
19
20
21
23
20
18
23
21
17
21
17
22
23
21
23
22
21
16
18
17
18
17
19
21
23
25
25
24
23
27

จำนวน
ชั่วโมงที่เข้า
รับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
48
63
30
30
30
20
60
30
30
30
74
30
30
30
30
30
30
30

พลศึกษา

22

36
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ที่

ชื่อ-สกุล

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

นางสาวจีราภา อนันต์นาวี
นางกรรภิรมย์ ชะเอม
นางสาวจันนิภา บ้านเนิน
นางสุกัญญา แม้นชื่น
นางสาวสมฤดี ถีระวงษ์
นางสาวสายสุดา หนุนภักดี
นางสาวศุภกานต์ อินเจียม
นางสาวเกศศิริ เตือนจิตต์
นายศรายุธ รีเรียง
นายกฤชกนก สาคร
นายวัสลัน โส๊ะสันสะ

106.
107.
108.
109.
110.

อายุ ตำแหน่ง/
อายุ
ราชการ วิทยฐานะ

48
1
58
1
28
1
43
1
34
1
27
1
1
24
23
1
26
1
29
1
25 6 เดือน
Mrs. Judy Escano Santiago
44
1
Mr. Gerald Dela Cruz Ellasus 40
1
Mr.Ryan Mark Aquino
34
1
Miss Marife B. Lagumbay 34
1
Ms.Nerrie Bilbao Petremetre 30
1
Miss Reslyn lvan Manalo
44
1
Muyano
Miss Ethyl Mae
26
1
Camancho Raluto
Mr.Laurie John Moon
39
1
Miss Holly Marie Dibden 29
1
Mr. Darry Domilos Ramirez
30
1
Mrs.Melinda Sanorjo

111. Tamuria
112. Ms.Vladyslava Koroliuk
113. Mr.Fukuie Jin

พนักงานฯ
พนักงานฯ
พนักงานฯ
ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

วุฒิ

สาชาวิชา

สอนกลุ่ม
สาระ
การเรียนรู้

ค.บ. สังคมศึกษา
สังคมฯ
ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
สังคมฯ
ศษ.บ.
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
วศ.บ. วิศวะฯไฟฟ้า คณิตศาสตร์
ค.บ.
พลศึกษา
พลศึกษา
ศษ.บ.
ภาษาจีน
ภาษา ตปท.
ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน ภาษา ตปท.
ศศ.บ.
ภาษาจีน
ภาษา ตปท.
ค.บ.
เคมี
ภาษา ตปท.
ศศ.บ
ดนตรี
ศิลปะ
ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน ภาษา ตปท.
B.Ed. การสอนฯ ภาษา ตปท.
B.Ed.
การสอนฯ ภาษา ตปท.
B.Ed.
การสอนฯ ภาษา ตปท.
B.Ed.
การสอนฯ ภาษา ตปท.
B.Ed.
การสอนฯ ภาษา ตปท.

18
22
19
21
21
20
15
23
20
25
17
18
15
18
12
10

จำนวน
ชั่วโมงที่เข้า
รับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)
30
30
117
30
30
30
30
30
30
30
30
12
12
12
12
12

ภาระ
งาน
สอน/
สัปดาห์

ครูอัตราจ้าง B.Ed.

การสอนฯ

ภาษา ตปท.

11

12

ครูอัตราจ้าง B.Ed.

การสอนฯ

ภาษา ตปท.

14

12

ครูอัตราจ้าง B.Ed.
ครูอัตราจ้าง B.Ed.
ครูอัตราจ้าง B.Ed.

การสอนฯ
การสอนฯ
การสอนฯ

ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.

19
19
13

29

1

ครูอัตราจ้าง B.Ed.

การสอนฯ

ภาษา ตปท.

15

12
12
12
12

30
30

1

ครูอัตราจ้าง B.Ed.
ครูอัตราจ้าง B.Ed.

การสอนฯ
การสอนฯ

ภาษา ตปท.
ภาษา ตปท.

10
10

12
12

1
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2.2 สรุปจำนวนบุคลากร
ประเภท/ตำแหน่ง

จำนวนบุคลากร (คน)
ตำกว่าปริญญาตรี

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้อำนวยการ
- รองผู้อำนวยการ
รวม
2. สายการสอน
- ข้าราชการครู
- พนักงานราชการ
- อัตราจ้าง
รวม
3. สายงานสนับสนุน
- ข้าราชการ
- พนักงานจ้างทั่วไป
- ลูกจ้างประจำ
- อื่น ๆ (ลูกจ้างชั่วคราว)
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี

59
3
21
83

9
9
9

11
11
94

ป.บัณฑิต ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

1
1

1
3
4

1
4
5

6

24

6

24

89
3
21
113

28

20
20
138

7

2.3 จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

9
1๗
2๑
12
3๗
๕
๕
5
2

7.๙๖
15.๐๔
1๘.๕๘
10.๖๒
3๒.๗๔
๔.๔๒
๔.๔๒
๔.๔๒
1.7๗

11๓

จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยชั่วโมง/สัปดาห์ของครู
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
21
๒๐
2๒
2๑
๒๐
๒๓
๑๔
๑๘
23
20
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 1๒ มกราคม ของปีการศึกษาที่รายงาน)
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 รวม 1,845 คน
เพศ
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง ชาย หญิง
รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ม.1
9
13๕ 21๐
34๕
3๘
ม.2
9
1๓๑ 2๑๔
345
38
ม.3
9
๑๑๗ 2๒๗
3๔๔
3๘
รวม
27
3๘๓ ๖๕๑ 1,0๓๔
38
ม.4
10
๗๓ ๒๕๓
๓๒๖
๓๓
ม.5
10
๘๓ 1๗๐
2๕๓
2๕
ม.6
๑๐
7๙ ๑๙๗
2๗๖
๒๘
รวม
๓๐
๒๓๕ ๖๒๐
8๕๕
2๙
รวมทั้งหมด
5๗
๖๑๘ ๑,๒๗๑ 1,8๘๘
๓๓
4. ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
๑. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
๒. ห้องเรียนพิเศษ English Program
๓. ห้องเรียนทั่วไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
๑. ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๒. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
๓. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SP-S)
๔. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเยอรมัน (SP-L)
๕. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๖. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
๗. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน
๘. แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป
๙. แผนการเรียนทวิศึกษา (สาขาการโรงเรียน ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างตราด)
โรงเรียนได้พัฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรหลั กสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยรายวิช าพื้นฐาน รายวิช า
เพิ่มเติม และรายวิชาเลือกเสรี ซึ่งรายวิชาเลือกเสรีนั้นเปิดโอกาสให้นั กเรียนได้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม จาก ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวน ๑๐ รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จำนวน ๑๘ รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓๒ รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จำนวน ๓๘ รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
จำนวน ๒๖ รายวิชา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จำนวน ๒๖ รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
จำนวน ๒๖ รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
-ภาษาอังกฤษ
จำนวน ๓๐ รายวิชา
-ภาษาจีน
จำนวน ๑๒ รายวิชา
-ภาษาญี่ปุ่น
จำนวน ๖ รายวิชา
-ภาษาเกาหลี
จำนวน ๖ รายวิชา
-ภาษาเยอรมัน
จำนวน ๑๒ รายวิชา
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม
ลู กเสื อ-เนตรนารีและยุ วกาชาด กิจ กรรมนั กศึกษาวิช าทหาร บำเพ็ ญ ประโยชน์) และกิจกรรมเพื่ อสั งคมและ
สาธารณประโยชน์ เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบสนองความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม
กลาง

กลุ่มต้น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม

มส
,ร,0
14
14
74
41
11
42
8
18
6

1
219
301
560
465
76
344
96
749
1
281
1

1.5

2

93
91
200 362
262 349
322 672
51
62
91 129
88 167
411 529
9
23
152
2384
7

กลุ่มสูง
รวม
2.5
420
394
480
875
113
137
140
767
18
334
4

3

3.5

4

273 260 722 2092
504 568 1845 4188
655 668 2584 5632
1181 1183 4263 9002
398 521 2886 4118
260 229 824 2056
293 268 999 2059
786 765 3800 7825
45
87
460 649
1838 3762
228
4395 4549
3
1
48.8 100.
0.61 7.47 4.06 6.34 8.89 11.68 12.09
6
00
100.
12.14
6.34
81.53
00

ร้อยละแต่
ละรายวิชา
ระดับ 2.5
ขึ้นไป
80.07
79.06
77.89
83.34
95.14
70.53
82.56
78.19
93.99
81.53
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ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่ม
กลาง

กลุ่มต้น
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายวิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
IS
รวม
ร้อยละ
รวมกลุ่ม

กลุ่มสูง

มส
,ร,0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

39
38
112
22
24
21
27
50
6

103
151
258
77
120
88
83
300
1

58
110
178
95
90
72
49
189
9

83
197
268
158
112
75
66
417
23

152
230
328
221
126
67
65
620
18

199
313
572
405
214
145
148
877
45

319
392
762
494
275
112
195
907
87

1072
1100
4838
2853
1521
1295
981
4014
460

339 1181 850 1399 1827 2918 3543 18134
1.12 3.91 2.82 4.63 6.05 9.67 11.74 60.06
7.85
4.63
87.52

ร้อยละ
แต่ละ
รายวิชา
รวม
ระดับ
2.5 ขึ้น
ไป
2025 86.02
2531 80.40
7316 88.85
4325 91.86
2482 86.06
1875 86.35
1614 86.06
7374 87.04
649 93.99
30191 87.52
100.00
100.00

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
กลุ่ม
กลาง

กลุ่มต้น
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายวิชา

มส
,ร,0

กลุ่มสูง
รวม

1

1.5

2

ภาษาไทย
53 322 151 174
คณิตศาสตร์
52 452 310 559
วิทยาศาสตร์
186 818 440 617
สังคมศึกษาฯ
63 542 417 830
สุขศึกษาฯ
35 196 141 174
ศิลปะ
63 432 163 204
การงานอาชีพ
35 179 137 233
ภาษาต่างประเทศ 68 1049 600 946
IS
12
2
18
46
รวม
567 3992 2377 3783
ร้อยละ
0.84 5.89 3.51 5.58
รวมกลุ่ม
10.23
5.58

2.5
572
624
808
1096
239
204
205
1387
36
5171
7.63

3

3.5

472 579
817 960
1227 1430
1586 1677
612 796
405 341
441 463
1663 1672
90
174
7313 8092
10.78 11.93
84.19

4
1794
2945
7422
7116
4407
2119
1980
7814
920
36517
53.85

4117
6719
12948
13327
6600
3931
3673
15199
1298
67812
100.00
100.00

ร้อยละ
แต่ละ
รายวิชา
ระดับ
2.5 ขึ้น
ไป
83.00
79.57
84.08
86.10
91.73
78.07
84.10
82.48
93.99
84.19
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบกับค่าเป้าหมาย
กลุ่ม
กลาง

กลุ่มต้น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายวิชา

มส
,ร,0
ภาษาไทย
53
คณิตศาสตร์
52
วิทยาศาสตร์
186
สังคมศึกษาฯ
63
สุขศึกษาฯ
35
ศิลปะ
63
การงานอาชีพ
35
ภาษาต่างประเทศ 68
รวม
555
ร้อยละ

กลุ่มสูง

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

322
452
818
542
196
432
179
1049
3990

151
310
440
417
141
163
137
600
2359

174
559
617
830
174
204
233
946
3737

572
624
808
1096
239
204
205
1387
5135

472
817
1227
1586
612
405
441
1663
7223

579
960
1430
1677
796
341
463
1672
7918

1794
2945
7422
7116
4407
2119
1980
7814
35597

รวม

ร้อยละ
ของ
ผู้เรียน

ผลการเรียน
ตามค่า
เป้าหมาย

4117
6719
12948
13327
6600
3931
3673
15199
66514
เฉลี่ย

83.00
87.89
84.08
86.10
88.11
72.88
78.52
82.48
663.05
82.88

2.5 ขึ้นไป
2.0 ขึ้นไป
2.5 ขึ้นไป
2.5 ขึ้นไป
3.0 ขึ้นไป
3.0 ขึ้นไป
3.0 ขึ้นไป
2.5 ขึ้นไป

6. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔
1) ร้อยละความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากปีการศึกษา 256๔ เทียบกับปีการศึกษา 256๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564 ร้อยละความก้าวหน้า
ภาษาไทย
76.54
83.00
6.45
คณิตศาสตร์
72.98
87.89
14.90
วิทยาศาสตร์
82.77
84.08
1.31
สังคมศึกษาฯ
78.15
86.10
7.96
สุขศึกษาฯ
75.79
88.11
12.32
ศิลปะ
84.21
72.88
-11.33
การงานอาชีพฯ
80.85
78.52
-2.33
ภาษาต่างประเทศ
79.06
82.48
3.42
รวม 8 กลุ่มสาระฯ
78.79
82.88
4.09
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7. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔
ระดับชั้น
จำนวน
ผลการประเมิน
ระดับ
นักเรียน ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม ดีขึ้นไป
(0)
(1)
(2)
(3)
มัธยมศึกษาปีที่ 1
345
0
2
266
78
344
มัธยมศึกษาปีที่ 2
345
0
0
202
143
345
มัธยมศึกษาปีที่ 3
344
0
0
325
19
344
มัธยมศึกษาปีที่ 4
325
0
12
176
137
313
มัธยมศึกษาปีที่ 5
253
0
3
124
126
250
มัธยมศึกษาปีที่ 6
276
0
0
138
138
276
รวม
1,888
0
17
1,231 641 1,872
8. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔
ระดับชั้น
จำนวน
ผลการประเมิน
ระดับ
นักเรียน ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม ดีขึ้นไป
(0)
(1)
(2)
(3)
มัธยมศึกษาปีที่ 1
345
0
0
259
86
345
มัธยมศึกษาปีที่ 2
345
0
0
157
188
345
มัธยมศึกษาปีที่ 3
344
0
0
167
177
344
มัธยมศึกษาปีที่ 4
325
0
4
133
188
321
มัธยมศึกษาปีที่ 5
253
0
0
89
164
253
มัธยมศึกษาปีที่ 6
276
0
0
103
173
276
รวม
1,888
0
4
908
976 1,884

ร้อยละ
99.71
100.00
100.00
96.31
98.81
100.00
99.15

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
98.77
100.00
100.00
99.79

9. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แสดงข้อมูลผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
ปีการศึกษา 256๔
ผลการประเมิน
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ร้อยละ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
345
345
0
100.00
มัธยมศึกษาปีที่ 2
345
345
0
100.00
มัธยมศึกษาปีที่ 3
343
343
0
100.00
มัธยมศึกษาปีที่ 4
325
312
13
96.00
มัธยมศึกษาปีที่ 5
253
250
3
98.81
มัธยมศึกษาปีที่ 6
276
276
0
100.00
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10. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่างผลการทดสอบระดับโรงเรียนและ
ผลการทดสอบระดับประเทศ ปีการศึกษา 256๔
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ การพัฒนาของโรงเรียน
ภาษาไทย
66.13
51.19
14.94
คณิตศาสตร์
31.06
24.47
6.59
วิทยาศาสตร์
36.52
31.45
5.07
ภาษาอังกฤษ
46.63
31.11
15.52
คะแนนเฉลี่ยรวม
180.34
138.22
42.12
ร้อยละของคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
10.53
ระดับชาติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่างผลการทดสอบระดับโรงเรียนและ
ผลการทดสอบระดับประเทศ ปีการศึกษา 256๔
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับประเทศ การพัฒนาของโรงเรียน
ภาษาไทย
52.28
46.40
5.88
คณิตศาสตร์
40.26
36.87
3.39
วิทยาศาสตร์
23.93
21.28
2.65
สังคมศึกษา
30.03
28.65
1.38
ภาษาอังกฤษ
30.86
25.56
5.30
คะแนนเฉลี่ยรวม
177.36
158.76
18.6
ร้อยละของคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
3.72
ระดับชาติ
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11. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 256๓ /
ปีการศึกษา 256๔

รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยรวม

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
60.54
66.13
27.72
31.06
30.56
36.52
39.93
46.63
158.75
180.34

ร้อยละการพัฒนาของผลการทดสอบ
ระดับชาติเปรียบเทียบปีการศึกษา
2563 /2564

การพัฒนาของโรงเรียน
5.59
3.34
5.96
6.70
21.59

5.40

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยรวม
ร้อยละการพัฒนาของผลการทดสอบ
ระดับชาติเปรียบเทียบปีการศึกษา
2563 /2564

ปีการศึกษา 2563
47.58
26.73
34.17
36.89
32.92
178.29

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2564
46.40
36.87
21.28
28.65
25.56
158.76
-0.19

การพัฒนาของโรงเรียน
4.70
3.37
-2.80
-4.14
-2.06
-0.93
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12. ข้อมูลนักเรียนด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม
13.1 จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1,845 คน คิดเป็นร้อยละ 100
13.2 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,754 คน คิดเป็นร้อยละ 95.09
13.3 จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 0 คนคิดเป็นร้อยละ 0.00
13.4 จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09
13.5 จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ 667 คน คิดเป็นร้อยละ 35.33
13.6 จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94
13.7 จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
13.8 สถิติการขาดเรียน 1,520 คน คิดเป็นร้อยละ 82.83
13.9 จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
13.10 จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3๔๓ คน
จบหลักสูตร จำนวน ๓๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.13
ไม่จบหลักสูตร จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.87
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 276 คน
จบหลักสูตร จำนวน ๒๗5 คน คิดเป็น ๙๙.64
ไม่จบหลักสูตร จำนวน 1 คน คิดเป็น ๐.34
13.11 อัตราส่วนครูมัธยมต้น: นักเรียน = 1 : 19 คน
อัตราส่วนครูมธั ยมปลาย : นักเรียน = 1 : 16 คน
13.12 จำนวนนักเรียนทีท่ ำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
จำนวน 1,845 คน คิดเป็นร้อยละ 100
13.13 จำนวนนักเรียนที่มีบนั ทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ำเสมอจำนวน จำนวน 1,845 คน คิดเป็นร้อยละ 100
13. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
13.1 สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
แสดงจำนวนนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ใช้ แ หล่ งเรีย นรู้
ในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๔
แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
จำนวนนั
ก
เรี
ย
นที
ใ
่
ช้
จำนวนนักเรียนที่ใช้
ภายในโรงเรียน
ภายนอกโรงเรียน
(คน)
(คน)
1. ห้องสมุด
๑๕๘
1. มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕
2. ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
๘
2. โรงเรียนตราษตระการคุณ
๔๒
วิทยาศาสตร์
3. MCC Hall เดอะมอลล์ไลฟ์
3. ห้องคอมพิวเตอร์
๒๘๗
๒
สโตร์ งามวงศ์วาน
๔. ห้องแนะแนว
๓๑๒
4. วัดไผ่ล้อม
๗6
5. ธนาคารโรงเรียน
๖๒๐
5. อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
๑6
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แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
6. หอวัฒนธรรมนิทัศน์
๗. ห้องวงโยธวาทิต
๘. ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
9. ห้องพยาบาล
๑๐. ห้อง Human Capital
Excellence Center
(ชั้นล่างอาคาร 4)
11. ห้อง Dry Math
๑๒. ศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE
๑๓. ห้องปฏิบัติการศิลปะ
1๔. หอประชุม
๑๕. ห้องดนตรีไทย
๑๖. ห้องนาฏศิลป์
๑๗. ห้องโสตทัศนศึกษา
๑๘. ห้องเรียนการงาน
อาชีพ
๑๙. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
๒๐. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ๓๑๕
๒๑. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ๓๒๒

จำนวนนักเรียนที่ใช้
(คน)
๑๗๓
๓๑

แหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน
6. แปซิฟิกพาร์ค ศรีราชา

จำนวนนักเรียนที่ใช้
(คน)
2

๓๐๔
๒๓
๑๒
๔๖
๔๐
๖
๕๕
๑๑
๓๐
๙๒
๒๐
๓๑
๘๒
๕๑

13.2 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษา 256๔
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ธิดาพร เสียงวัฒนะ
นายนรพนธ์ บุญเคลือบ
นายเจษฎา สุขุมามาศ
นายชนพัฒน์ ปลื้มบุญ

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
1
๑
๑
๑
นายหัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช
๑
นายกรกฤช ศรีวิชัย
๑
นายศิรวิทย์ สง่าประทุม
๑

เรื่อง
สอวน.คณิตศาสตร์
สอวน. และ O-NET คณิตศาสตร์
O-NET คณิตศาสตร์
O-NET ภาษาไทย
O-NET ภาษาไทย
O-NET เคมี
O-NET ฟิสิกส์

หมายเหตุ
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ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววรารีย์ นิลโกศล
นางสาวสุวคนธ์ อินป้อง
นายฮัษมาน ธนวรกันต์

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
๑
๑
๑
๑

เรื่อง
O-NET ภาษาอังกฤษ
O-NET ภาษาอังกฤษ
O-NET สังคมศึกษาฯ
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

นายทิมทอง นาถจำนง

๑

ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

๑

นางทิพย์สุดา สรณะ

๑

นางปวีณา บุตถาวร

๑

นางปานทิพย์ ดอนขันไพร

๑

นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา

๑

นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม

๑

ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร

๑

นางวิชุดา จินดา

๑

สอนจีนแนวใหม่ สไตล์ Active
Learning สำหรับครูมัธยมศึกษา
การส่งเสริมสมรรถนะดิจิตอลและ
การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นในการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์
การส่งเสริมสมรรถนะดิจิตอลและ
การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นในการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์
การส่งเสริมสมรรถนะดิจิตอลและ
การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นในการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์
การส่งเสริมสมรรถนะดิจิตอลและ
การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นในการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์
การส่งเสริมสมรรถนะดิจิตอลและ
การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นในการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์
การส่งเสริมสมรรถนะดิจิตอลและ
การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นในการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์
Effective English Teaching
Under CEFR Pathway สำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระกับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จังหวัดตราด
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทย
ฐานะ (ช่วงเปลี่ยนผ่าน) รูปแบบ
ออนไลน์

วิทยากรจากโรงพยาบาลตราด
วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธร
บ้านท่าเลื่อน และวิทยากรจาก
โรงเรียนสอนขับรถ ดีไดรฟ์เวอร์
ตราด

หมายเหตุ
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ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วรพงษ์ แสงประเสริฐ
นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์

นายกิตติ กสิณธารา

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
เรื่อง
๑
Empowering Online Teaching
Perspectives
๑
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาม ว๒๓/๒๕๖๔
๑
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูตาม ว๙/๒๕๖๔

ข้อมูลอาคารสถานที่
รายการ
อาคาร
- แบบ 212(อาคารไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว)2505
- อาคารไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว (อาคาร 2)
- แบบ 318 (อาคาร 3)
- อาคารไม้ 1 ชั้น (อาคารเรือนชั่วคราว)
(ห้องปิงปองและเรือนห้องเกษตร)
- แบบ 216 ล/29 (อาคาร 4)
- อาคารเรียนคหกรรม (อาคารไม้ชั้นเดียวหลังคา
ทรงจั่ว)
- แบบ 216 ล/29 (อาคาร 5)
- แบบ 324 ล/55 (อาคาร6)
อาคารประกอบ
- หอประชุม 005
- อาคารโรงอาหารหอประชุม ๑๐๑ล/๒๗ (พิเศษ)
- หอวัฒนธรรมนิทัศน์
- อาคารเรือนแก้ว
- ลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำ
ห้องน้ำ ห้องส้วม
- ขนาด 6 ที่นั่ง หลังคาทรงจั่ว 4.6x72. ม.
- ขนาด 6 ที่นั่ง หลังคาทรงจั่ว 4.6x72. ม.
- ขนาด 2 ที่นั่ง หลังคาทรงจั่ว
- ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49

หมายเหตุ

สร้าง พ.ศ.

ชั้น/ห้อง

หมายเหตุ

2505
2511
2518
2521

2/2
2/10
3/8
1/3

แจ้งขอรื้อถอน

2530
2530

3/16
1/2

2533

3/16

2524
๒๕๖๔
2554
2521
2559

1/1
๒/๒
2/2
1/1
1/1

2539
2539
2551
2559

1/6
1/6
1/2
1/6
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รายการ
- ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
บ้านพักครู
- แบบ 203/27 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
- แบบ 203/27 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
- แบบ 203/27 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
- แบบ 203/27 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
- แบบ 203/27 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
- แบบ 203/27 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
- แบบ 203/27 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
- แบบ 203/27 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
- แบบ 203/27 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
- แบบอาคารไม้ชั้นครึ่งทรงจั่ว (คศล.2ชั้น)
อาคารประกอบ
- อาคารพยาบาล
- อาคารประชาสัมพันธ์
- อาคารช่วยเหลือนักเรียน
- โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 204/27(ฝ.1)
- โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 204/27(ฝ.2)
- โรงอาหาร(อาคารไม้ชั้นเดียวหลังคาทรงจั่ว)
- อาคารเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ห้องน้ำ ห้องส้วม
- อาคารไม้ 1 ชั้น ทรงจั่ว
- อาคารไม้ 1 ชั้น ทรงจั่ว

สร้าง พ.ศ.

ชั้น/ห้อง

2559

1/6

2513
2514
2515
2516
2516
2518
2519
2520
2521
2522

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

2545
2551
2548
2531
2539
2530
2547

1/1
1/1
1/1
2/4
2/4
1/1
1/1

2509
1528

1/6
1/1

หมายเหตุ
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84

85

86

87
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กิจกรรมเพิ่มเติม

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

Facebook โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

เพจ SSphotography

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 33
เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ
วิชาสังคมศึกษาฯ

/

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.1
- ผู้เรียนรู้

ร้อยละ 80

/

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้

- ร้อยละ 100

/

มฐ.1/1.1
มฐ.3/3

- ผู้เรียนรู้

- ร้อยละ 70

/

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วม
กิจกรรม
- นักเรียนชั้น ม.6 มี
คะแนนเฉลีย่ O-NET
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีผลการเรียนระดับ 3
ขึ้นไป

- พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
-ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม - ร้อยละ 100 ของ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศเป็นไปตาม
เกณฑ์ และมีพัฒนาการ
จากผลการสอบวัด
ระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ
3
- ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับ A2
ขึ้นไป
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
SPL
ที่เข้ารับการทดสอบ
ทางด้านภาษาญี่ปุ่น
เกาหลีและภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR
- การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
CEFR ของนักเรียนในโครงการ
เข้าร่วมการทดสอบวัด
Special Program (SPS)
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์

(จำนวน
หรือร้อยละ)
- ร้อยละ 100

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

- ร้อยละ 3

ร้อยละ 100

/

มฐ.2/3

- ผู้เรียนรู้

ร้อยละ 100

/

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 34
เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผล
การสอบวัดผลระดับชาติ
ที่สูงขึ้น

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 35
เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

5 โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- กิจกรรมทัศนศึกษา

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

- ประชาสัมพันธ์

- ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน SPL

6 โครงการลูกสตรีมีนิสัยรักการอ่าน
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้
(อัตลักษณ์)

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ร้อยละ 100ของนักเรียน
โรงเรียนสตรีประเสริฐ
ศิลป์ได้ทัศนศึกษาดูงาน

ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาด
โควิด -19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.2

- ผู้เรียนรู้
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

-ร้อยละ100ของนักเรียน
ม.3 และม.6 ปีการศึกษา
2563ผ่านกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณ
ประโยชน์
- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจใน
โครงการ
บุคลากร ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับข่าวสารทันสมัย
และต่อเหตุการณ์
ร้อยละ 100 ห้องเรียนมี
สภาพ แวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี
การแพร่
ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

ร้อยละ 100

/

มฐ.2/2.2

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100 ของนักเรียน ร้อยละ 100
เข้าร่วมกิจกรรมมีนิสัยรัก
การอ่านของงานห้องสมุด

/

/

มฐ.2/2.1

มฐ.2/2.2

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

7 โครงการลูกสตรีมีสุขภาพดี
- สายใยจากใจแม่ครัว

- การดูแลสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า (covid-19) ในโรงเรียน

- ลูกสตรีมีสุขภาพดี

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

นักเรียนจำนวน 20 คน ร้อยละ 100
ที่ขาดแคลนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันจากร้านค้าใน
โรงอาหารโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
-ร้อยละ 100 ของ
ร้อยละ 100
นักเรียน ครู และ
บุคลาการในโรงเรียน
ได้รับการบริการและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อม และมี
สุขนิสัยในการดูแลรักษา
สุขภาพให้ปลอดภัยจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(covid-19) อย่างทั่วถึง
-นักเรียน ครู และ
บุคลากรทาง การศึกษามี
การพัฒนา พฤติกรรม
ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม
และมีสุขนิสัยในการดูแล
รักษาสุขภาพให้ปลอดภัย
จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (covid-19)
ร้อยละ 90
ร้อยละ 75

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)

/

มฐ.1/1.2

- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

/

มฐ.1/1.2

- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
- Best Practice เพื่อการจัดการ
ครูและนักเรียนมีผลงาน ครูและ นักเรียน
เรียนรู้
นำเสนอและแลกเปลี่ยน จัดทำผลงาน Best
เรียนรู้ 16 รายการ
Practice จำนวน
18 รายการ
- พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active
Learning

ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐ
ศิลป์เข้ารับการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
Active learning
ร้อยละ 90
- พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อ
ครูที่เข้ารับการอบรมและ
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ขยายผลให้ครูในกลุม่
สาระการเรียนรูจ้ ำนวน
19 คน
- สร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร บุคลากรของโรงเรียนที่
ได้รับได้รับรางวัลเชิดชู
ของโรงเรียน
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ เกียรติร้างขวัญกำลังใจ
ร้อยละ 100
กำลังใจ

- กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

-จัดงานมุทิตาจิตสำหรับ
คุณครูเกษียณอายุ
ราชการจำนวน 2 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 100

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)

/

มฐ.2/2.2

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมีการ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19
19 คน

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.2/2.4

/

มฐ.2/2.4

- ร้อยละ 83.2

/

มฐ.2/3

- คุณครู
เกษียณอายุ
ราชการ จำนวน 2
ท่าน คิดเป็นร้อย
ละ 95

/

มฐ.2/3

-ผู้เรียนรู้
-ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
- Best Practice เพื่อการจัดการ
ครูและนักเรียนมีผลงาน ครูและ นักเรียน
เรียนรู้
นำเสนอและแลกเปลี่ยน จัดทำผลงาน Best
เรียนรู้ 16 รายการ
Practice จำนวน
18 รายการ
- พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active
Learning

ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐ
ศิลป์เข้ารับการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
Active learning
ร้อยละ 90
- พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อ
ครูที่เข้ารับการอบรมและ
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ขยายผลให้ครูในกลุม่
สาระการเรียนรูจ้ ำนวน
19 คน
- สร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร บุคลากรของโรงเรียนที่
ได้รับได้รับรางวัลเชิดชู
ของโรงเรียน
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ เกียรติร้างขวัญกำลังใจ
ร้อยละ 100
กำลังใจ

- กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

-จัดงานมุทิตาจิตสำหรับ
คุณครูเกษียณอายุ
ราชการจำนวน 2 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมีการ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19
19 คน

-ร้อยละ 83.2

-คุณครู
เกษียณอายุ
ราชการ จำนวน 2
ท่าน คิดเป็นร้อย
ละ 95

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)

/

มฐ.2/2.2

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.2/2.4

/

มฐ.2/2.4

/

มฐ.2/3

/

มฐ.2/3

-ผู้เรียนรู้
-ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.2/2.2

- การพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อ
บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและก้าวไกลสู่สากล
-กิจกรรมเข้าร่วมอบรม/ประชุม/
สัมมนา

-ฝ่่ายบริหาร ครูและ
บุคลากรของ โรงเรียน
เข้ารับการอบรมพัฒนา/
ศึกษาดูงาน ร้อยละ 100

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ ำหรับ
ครูและบุคลากรทางกาศึกษาของ
โรงเรียนร่วมกับฝ่ายบริหารของ
โรงเรียน

-ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนร้อยละ100
ขึ้นไปเข้ารับการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
ร่วมกับ ฝ่ายบริหารของ
โรงเรียน

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.2/2.2

-ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนร้อยละ 100
ขึ้นไปเข้ารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรของโรงเรียน
การเรียนรู้เกี่ยวกับ ID
PLAN
- การพัฒนา กำกับนิเทศ ติดตาม การ ร้อยละ 100 ของครูและ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน ได้รับการ
นิเทศติดตาม

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.2/2.2

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.2/2.2

-กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรของโรงเรียน การ
เรียนรูเ้ กี่ยวกับ ID PLAN

1/2
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(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

- พัฒนาครูและบุคลากรด้วย
หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน

ร้อยละ 90 ของครูและ
บุคลากรของ โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร
สร้างสุขด้วยสติใน
โรงเรียน

/

-ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจ้าง
และลูกจ้างของโรงเรียนในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาและมี
ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน
ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาและมี
ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน
ตัวแทนนักเรียน
จำนวน 2 คน และ
สถานศึกษา เข้ารับการ
ประเมินเพื่อ รับรางวัล
พระราชทาน
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 2 คน และ
มัธยมศึกษาตอนตอนต้น
และตอนปลาย
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 2 คน และ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ
ตอนปลาย

ครูและ บุคลากร
ของ โรงเรียน เข้า
ร่วม กิจกรรมหลัก
สูตรสร้างสุข ด้วย
สติใน โรงเรียน
ร้อยละ 93.06
ร้อยละ 100

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.2/2.4
1/2

/

มฐ.2/3

1/2

ร้อยละ 100

/

มฐ.2/3

1/2

ร้อยละ 83.2

/

มฐ.1/1.2

2/2

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.2

2/2

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.2

2/2

เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

- ส่งเสริมประสิทธิภาพครูอัตราจ้าง
ชาวต่างชาติของโรงเรียนในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
- กิจกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
เพื่อเสนอรับรางวัล
พระราชทาน
- กิจกรรมเสนอรางวัลสถาน
ศึกษาและเยาวชน
พระราชทาน
- กิจกรรมเสนอรางวัล
เยาวสตรีไทยดีเด่น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- กิจกรรมเสนอรางวัลเยาวชน
คนเก่ง

- กิจกรรมจัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อการบริหารงานบุคคล
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- อบรมอาสาสมัครส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนรุ่นที่ 8

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
ตัวแทนนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 2 คน และ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ
ตอนปลาย
มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการงาน
กลุ่มงานบริหารบุคคล

(จำนวน
หรือร้อยละ)
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19
ร้อยละ 100

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ
ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้
/

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.1/1.2
2/2

มฐ.1/1.2

3/1

มฐ.1/1

3/1

มฐ.1/1

3/1

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1

3/1

/

มฐ.1/1

3/1

/

มฐ.1/1

3/1

มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
จำนวน 10 รายการ

มีวัสดุอุปกรณ์
/
สำนักงาน จำนวน
10 รายการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ไม่สามารถ
ไม่
ที่ 1 - 6 จำนวน 60 คน ดำเนินการได้
สามารถ
เนื่องด้วยมี การ ดำเนิน
แพร่ระบาดเชื้อ การได้

ไวรัสโควิด 19
- พัฒนาศักยภาพสารวัตรนักเรียน

- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
- มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ไม่สามารถ
ที่ 1 - 6 จำนวน 50 คน ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 99.16
ปีที่ 1 - 6 จำนวน
1,850 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 82.79
ปีที่ 1 และ 4 จำนวน
480 คน
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- รณรงค์และต่อต้านยาเสพติด
(โรงเรียนสีขาว)

- โรงเรียนอุ่นใจ

- เพชรสตรี

- คู่มือนักเรียน ปีงบประมาณ 2563
- กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำความรู้

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 จำนวน
1,850 คน

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไม่สามารถ
ปีที่ 1 และ 4 จำนวน
ดำเนินการได้
675 คน
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไม่สามารถ
ปีที่ 1 - 6 จำนวน
ดำเนินการได้
285 คน
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด-19
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ร้อยละ 100
ที่ 1 และ 4 จำนวน
675 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ไม่สามารถ
ที่ 1 และ 4 จำนวน
ดำเนินการได้
675 คน
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
ที่ 2 จำนวน 320 คน
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ
ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.1/1
3/1

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1

3/1

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1

3/1

/

มฐ.1/1

3/1

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1

2/1
2/2

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1

2/1
2/2
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้าย ปี
เก่าต้อนรับปีใหม่และอบรม
คุณธรรมนักเรียน
- กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

- แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยและแผนการจัดการ สาธารณภัย
ในโรงเรียน
- เติมความรู้สู่โภชนาการ

- การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

การ
บรรลุผล

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

(จำนวน
หรือร้อยละ)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จำนวน 330
คน

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาด เชื้อ
ไวรัสโควิด 19
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไม่สามารถ
ปีที่ 5 จำนวน 281
ดำเนินการได้
คน
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19
ร้อยละ 100 ครู บุคลากร ไม่สามารถ
และนักเรียนของโรงเรียน ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ระบาดเชื้อโค
วิด-19
ผู้ประกอบการร้านค้าใน ไม่ได้ดำเนิน
โรงเรียนได้รับความรู้
การเนื่องจาก
เกี่ยวกับโภชนาการ
สถานการณ์
จำนวน 50 คน
แพร่ระบาด
โรคโควิด-19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

- ร้อยละ 100 บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้ศึกษาดูงาน
- การขยายความรู้จาก
การอบรม ร้อยละ 100

- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของคณะครู ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
บุคลากรกลุ่มสาระการ

ร้อยละ 100
ไม่ได้ดำเนิน
การเนื่องจาก
สถานการณ์
แพร่ระบาด
โรคโควิด-19
ไม่ได้ดำเนิน
การเนื่องจาก
สถานการณ์

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.1/1
2/1
2/2

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1

2/1
2/2

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.2/1
มฐ.2/2
มฐ.2/3
มฐ.2/4

3/1

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.2

/

มฐ.3/3.5

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

ไม่
สามารถ
ดำเนิน

มฐ.2/2.4
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้
ศึกษาดูงาน

แพร่ระบาด
โรคโควิด-19

การได้

-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
ร้อยละ 80 ของครูกลุ่ม
วัฒนธรรม
สาระฯสังคม ได้ศึกษาดู
งาน

ไม่ได้ดำเนิน
การเนื่องจาก
สถานการณ์
แพร่ระบาด
โรคโควิด-19

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.2/2.4

/

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้
/

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- ผู้เรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
1 โครงการการเสริมสร้างดูแลและ
บริการผู้เรียนด้วยความเสมอภาค
- แนะแนวนอกสถานศึกษา
จำนวนนักเรียนประถม ร้อยละ 100
ศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่
บริการ ที่ได้รับข้อมูลข่าว
สาร ข้อสนเทศ ทาง
การศึกษาต่อ ร้อยละ100
- บริการแนะแนวในสถานศึกษา
ร้อยละ 100 ของนักเรียน ร้อยละ 98
ได้รับบริการบริการแนะ
แนวทั้ง 5 บริการ
- ทุนการศึกษา

นักเรียนที่ขาดแคลนทุน ร้อยละ 100
ทรัพย์ ความประพฤติดี
ตั้งใจเรียน ที่สมัครขอรับ
ทุนการศึกษา ได้รับทุน
การศึกษา ร้อยละ100
(ตามจำนวนผูส้ มัครขอรับ
ทุน)

มฐ.1/1.1
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
1 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
- ธนาคารโรงเรียน
ร้อยละ 95 ของครูและ
นักเรียนเปิดบัญชีออม
ทรัพย์ธนาคารโรงเรียน
- ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในวัน ร้อยละ 85 ของนักเรียน
สำคัญทางศาสนา
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันสำคัญทางศาสนาที่
ตนเองนับถือและนำ
หลักธรรมทางศาสนามา
เป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต
- ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
- ร้อยละ 100 ของ
สตรีประเสริฐศิลป์
นักเรียนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ที่แสดงถึงคุณธรรม
จริยธรรม และมีสัมมา
คารวะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1 โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
- ส่งเสริมการดำเนินงานโครงงาน
ร้อยละ 100 ของ
คุณธรรมของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ห้องเรียนดำเนินงาน
โครงงานคุณธรรม
- การส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
บวร
ที่ได้รับการพัฒนาจิต
ปลูกฝังและสร้าง

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)

ร้อยละ 93.8

/

มฐ.1/1.1

- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

ร้อยละ 100

/

มฐ.1/1.2

- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

- ร้อยละ 100

/

มฐ.1/1.2

- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

ร้อยละ 100

/

มฐ.ที่1/1.2

ร้อยละ 100

/

มฐ.ที่1/1.2

-ผู้เรียนรู้
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง
-พลเมืองที่
เข้มแข็ง

- ร้อยละ 100
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

- การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนเพื่อเสนอรับรางวัล
พระราชทาน

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัด
ตราด
- นาฏศิลป์ไทย

2 โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของ
หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง

- ลูกสตรีใส่ใจอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
จิตสำนึก คุณธรรม
ความรู้ตามหลักคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
- นักเรียนได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติจำนวน 300
คน
- นักเรียนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเสนอรับ
รางวัลนักเรียน
พระราชทานจำนวน 2
คน
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ที่เรียนวิชาชุมชนศึกษา
และวิชาภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
- ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านนาฏศิลป์
- นักเรียนที่มีความสนใจ
และถนัดด้านนาฏศิลป์
ร้อยละ 90 มีทักษะด้าน
นาฏศิลป์
ร้อยละ 80ของนักเรียน
ที่ได้รับการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนโรงเรียนสตรี
ประเสริฐศิลป์ จำนวน
1,800 คน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนสตรี

(จำนวน
หรือร้อยละ)

300 คน

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)

/

มฐ.ที่1/1.2

- ผู้เรียนรู้
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้
/

มฐ.1/1.2

มฐ.1/1.2

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.2

- ผู้เรียนรู้
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

ไม่
สามารถ
ดำเนิน
การได้

มฐ.1/1.1

- ผู้เรียนรู้
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

2 คน

ไม่ได้ดำเนินการ

ร้อยละ90
ร้อยละ90

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
แพร่ ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
เนื่องด้วยมี การ
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ประเสริฐศิลป์ จำนวน
แพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19
125 คน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
-จัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ ร้อยละ 100 ของวัสดุ
ร้อยละ 90
การบริหารวิชาการ
ครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ใน การ
บริหารวิชาการรับ การ
ซ่อมบำรุงให้อยู่ใน สภาพ
ที่ใช้งานได้
- ส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ
วัสดุสำนักงานจำนวน 19 19 รายการ
รายการ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานวิชาการ มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 54 รายการ
จำนวน 54 รายการ
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
- เล่มรายงานการพัฒนา 5 เล่ม
ภายใน
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในจำนวน 5 เล่ม
- มีการประเมินคุณภาพ 1 ครั้ง/ปี
ภายใน อย่างน้อย 1
การศึกษา
ครั้ง/ปีการศึกษา
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ร้อยละ 80 ของข้อมูล
ร้อยละ 80
จากทุกกลุ่ม บริหารงาน
และกลุม่ สาระการเรียนรู้
ได้รับการประมวลผลเป็น
สารสนเทศ

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)

X

มฐ.ที่2/2.2

/

มฐ.2/2.5

/

มฐ.2/2.6

/

มฐ.2/2.2

/

มฐ.2/2.2
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- พัฒนางานทะเบียนวัดผล

- รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ
ม.4

- การพัฒนาระบบควบคุมภายใน

ร้อยละ 100

/

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.3/.4

346 คน

/

มฐ.2/2.2

/

มฐ.2/2.2

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)
- ร้อยละ 100 ของ
ครูผสู้ อน มีแบบบันทึก
ผลการ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ปพ.5)
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
มีหลักฐานในการจบ
หลักสูตร
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีแบบ รายงาน
ผลการพัฒนา คุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
- รับนักเรียนชั้น ม.1
ตามโครงการ EP,
ห้องเรียนพิเศษวิทยา
ศาสตร์และห้องเรียน
ปกติ รวมจำนวนทั้งสิ้น
346 คน
- รับนักเรียนชั้น ม.3 เดิม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ร้อยละ 82 ของกลุ่มงาน
และกลุม่ สาระฯที่ส่งแบบ
ประเมินผลควบคุมความ
ภายใน

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

ร้อยละ3
ร้อยละ 82

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2564 หน้า 49
เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานแผนงานในโรงเรียน

/

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.2/2.1, 2.2

ร้อยละ 100

/

มฐ.2/2.2

10 รายการ

/

มฐ.2/2.5

ร้อยละ 100

/

มฐ.2/2.5

ร้อยละ 100

/

มฐ.2/2.2

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

- โรงเรียนมีแผนปฏิบตั ิ
การที่มีประสิทธิภาพ
20 เล่ม
- ร้อยละ 100 ของงานมี
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณของฝ่าย/
กลุ่มสาระครบ
- ร้อยละ 100 ของ
โครงการ/กิจกรรมมีการ
รายงานผลการดำเนินงาน
- ค่าใช่จ่ายระบบสาธารณูปโภค
ร้อยละ 100 ของความ
เพียงพอของรายจ่าย
- จัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์
- วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ที่ได้รับ
เพื่อการบริหารงบประมาณของ
การจัดหาจำนวน 10
โรงเรียน
รายการ
- วัสดุครุภณ
ั ฑ์ทไี่ ด้รบั การ
ซ่อมบำรุงจำนวน 2
รายการ
- จัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์
ร้อยละ 100 ของจำนวน
เพื่อการพัฒนางานบุคคล
วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการ
จัดหา/เพื่อใช้ในการ
บริหารงานบุคคล
- การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ -ร้อยละ 100 ของ
การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้รับการพัฒนา
นักเรียนแบบรอบด้าน
และมีคณ
ุ ลักษณะอัน
พึงประสงค์ เกิดจิตสำนึก
สาธารณะตามการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือและ
มีความพึงพอใจ
-ร้อยละ 90 ของ
ผู้ปกครองให้การ
สนับสนุนส่งเสริม ร่วมมือ

(จำนวน
หรือร้อยละ)
20 เล่ม

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2 รายการ

ร้อยละ 90
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

- แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 100 ของ
และแผนการจัดการสาธารณภัยใน
บุคลากรและนักเรียนของ
โรงเรียน
โรงเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการเตรียม
ความรู้และการเตรียม
ความพร้อมแผนป้องกัน
ภัยพิบัติของโรงเรียน
- การพัฒนาสิ่งแวดลล้อมและ
ร้อยละ 100 ของอาคาร
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
สถานที่และ
สภาพแวดล้อมได้รับการ
บำรุงรักษาและปรับปรุง
ตามความต้องการที่
จำเป็น
- ซ่อมแซมบำรุงรักษาบริการ
- ซ่อมแซมดูแลรถยนต์
ยานพาหนะส่วนกลาง
ส่วนกลางของโรงเรียน
พร้อมใช้งาน 3 คัน
- ซ่อมแซมดูแลรถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง
ของ โรงเรียน ให้พร้อมใช้
งาน 1 คัน
- ประเพณีวันสำคัญ สานสัมพันธ์
- โรงเรียนมีการเข้าร่วม
ชุมชน
กิจกรรมกับชุมชนอย่าง
น้อย 50 ครั้ง/ปี
- โรงเรียนและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี ่อกัน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ร่วมกับโรงเรียน

(จำนวน
หรือร้อยละ)

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.2/2.2
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง

ร้อยละ 100

/

ร้อยละ 100

/

มฐ.2/2.5

3 คัน

/

มฐ.2/2.5

/

มฐ.2

1 คัน

ร้อยละ 100

- ผู้เรียนรู้
- ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
- พลเมือง
ที่เข้มแข็ง
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น
- จัดจ้างบุคลากรในโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (SPL)

- จัดจ้างบุคลากรในโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (SPS)

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

- ร้อยละ 100 ของ
ร้อยละ 100
นักเรียนที่มีคณ
ุ ภาพใน
ด้านภาษาต่างประเทศทั้ง
ทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน
- ร้อยละ 100 ของการ
จัดการเรียนการ สอน
ด้านภาษาเกาหลีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ต่อเนื่อง
- ร้อยละ 100 ของ
ร้อยละ 100
นักเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ ใน
ด้านภาษาต่างประเทศทั้ง
ทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน
- ร้อยละ 100 ของการ
จัดการเรียนการ สอน
ด้านภาษาเกาหลีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ต่อเนื่อง

การ
บรรลุผล

/

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)
มฐ.2/2.5
- ผู้เรียนรู้

/

มฐ.2

(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

- ผู้เรียนรู้
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เป้าหมาย
ที่

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ระบุวิธีดำเนินการอย่างย่อ)
เช่น อบรม จัดค่าย ฯ เป็นต้น

การบรรลุผล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(จำนวน
หรือร้อยละ)

(จำนวน
หรือร้อยละ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วน
- การขับเคลื่อนและพัฒนางานภาคี ร้อยละ 100 ของภาคี
ร้อยละ 100
เครือข่าย
เครือข่ายได้รับการ
ประชุมปรึกษา หารือ
- การพัฒนาศักยภาพด้าน
-ร้อยละ 80 ของ
ร้อยละ 80
ภาษาต่างประเทศสู่ชุมชน
ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจสามารถนำ
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้
-ร้อยละ 90 นักเรียนที่
เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 มี
จำนวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2563

ร้อยละ 90

การ
บรรลุผล
(/)
บรรลุ
(X)
ไม่บรรลุ

สนอง
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาของ
การศึกษา
สถานศึกษา
ของชาติ
(มฐ.ที่ /
(มฐ.ที่ /
ประเด็น
ประเด็น
พิจารณา)
พิจารณา)

/

มฐ.2/2.2

/

มฐ.2/2.1

