รายงานผลการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR )

ปี การศึกษา 2563

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินตนเอง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Self-Assessment Report : SAR)

โรงเรียนสตรีพัทลุง
ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ประจาปีการศึกษา 2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การรับรองข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว
 ได้ผ่านการตรวจสอบคาผิด การใช้ภาษา
 ได้ผา่ นการตรวจสอบที่มาของข้อมูลเพื่อให้เนื้อหาในรายงานมีความน่าเชื่อถือ
 ได้ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตรงตามสภาพจริงทุกประการ
รายนามคณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพภายในพิจารณารับรองผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
1. นางมาลี แก้วละเอียด
2. นายมนตรี ดาช่วย
3. นางสุคล เสมือนใจ
4. นายตุลยวัต เขียวจีน
5. นางสาวสุวรรณษา เหมะรักษ์
6. นางวรานันท์ สาครินทร์
7. นางทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์
8. นาวสาวรัญชนา ชนะสิทธิ์

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ เลขานุการ
กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ

 สมควรรับรองรายงาน  ไม่สมควรรับรองรายงาน
ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล
(นายสุนาจ แก้วสุข)

ตาแหน่งประธาน
วันที่

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีพัทลุง

ลงชื่อ

ผู้รับข้อมูลสู่การพัฒนา
(นางมาลี แก้วละเอียด)

ก

คานา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561 เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาให้คาปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนาสถานศึกษา
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาทราบและใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก การติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่ส ถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
เอกสารรายงานผลการประเมิน ตนเอง ประจาปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสตรีพัทลุ ง เล่มนี้
เป็นเอกสารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รวบรวมและสรุปผลการดาเนินการพัฒนา
คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเพื่ อ การรั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรี ย นส ตรี พั ท ลุ ง
และใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปี
การศึกษา 2563 จนสาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

(นางมาลี แก้วละเอียด)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง

ข

สารบัญ
เรื่อง
การรับรองข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ภาคผนวก
ประกาศมาตรฐาน และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา

ค

หน้า
ก
ข
ค
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6
23
42
63
86
91
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรียนสตรีพัทลุงได้ดาเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดาเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
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1. การพัฒนาคุณภาพ
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน คาสั่งโรงเรียนสตรีพัทลุงที่
167/ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 สั่ง
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
1.2 จัดทาประกาศโรงเรียนสตรีพัทลุง ที่ 151 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรีย นสตรีพัทลุ ง ปีการศึกษา 2563 สั่ ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาและเป้าหมายที่คาดหวังของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน ชุมชน การกาหนดค่าเป้าหมายใช้ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 เป็นฐาน และนาเสนอผ่าน
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นสตรี พั ท ลุ ง ในการประชุ ม เมื่ อ
วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
1.3 จัดทาโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปี 2560 – 2564
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และ ปฏิบัติงานโครงการ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบั ติการ
1.4 เชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกับระบบการบริหารจัดการศึกษาและสารสนเทศ โดย
จัดทาแบบกากับติดตามการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสตรีพัทลุง
1.5 จัดทาปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2563 และประกาศใช้ในการประชุมครู
โรงเรียนสตรีพัทลุงครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30พฤษภาคม 2563
1.6 จัดออกแบบการรายงานโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
2563 และ ปีงบประมาณ 2564
2
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2. การตรวจสอบคุณภาพ
2.1 จัดทาประกาศโรงเรียนสตรีพัทลุงที่ 168 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
2.2 จัดทาคาสั่งโรงเรียนสตรีพัทลุงที่ 166 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
สารสนเทศ และการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม
2563 จัดประชุมชี้แจงการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูลให้คณะครูและบุคลากร ที่ได้รับแต่งตั้งตาม
มาตรฐานการศึกษา
2.3 ออกแบบการประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทาแบบบันทึกภาคสนาม กาหนดตาราง
เทียบระดับคุณภาพ (Cutting Point) ตามาตรฐานการศึกษา
3. การประเมินคุณภาพ
3.1 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา และแบบกากับติดตามการ
ดาเนินงานตามาตรฐานการศึกษา และจัดทาบันทึกภาคสนาม
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2563 (SAR)
3.3 นาเสนอผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
3.4 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน การประชุมครู การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสตรีพัทลุง
3.5 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
ผลการดาเนินงาน
1. ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐาน
ประเด็นมาตรฐาน

ค่าน้าหนัก

ผลการประเมิน
คะแนน
คุณภาพ
44.30
ดีเลิศ
27.87
ยอดเยี่ยม
18.76
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
50
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
30
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
20
เป็นสาคัญ
รวมค่าน้าหนักคะแนนทั้ง 3 มาตรฐาน
100
90.93 ยอดเยี่ยม
มีมาตรฐานที่ได้คุณภาพระดับดีขึ้นไปทั้ง 3 มาตรฐาน และไม่มีมาตรฐานใดกาลังพัฒนา
ผลประเมินในภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐานของโรงเรียนสตรีพัทลุง = 90.93 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
ในภาพรวมโรงเรียนจัดการศึกษามีมาตรฐานการจัดการศึกษา
3
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2. หลักฐานสนับสนุน :
2.1 S.P.T. Model : School Management System
2.2 แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี2560-2564
2.3 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 – 2563
2.4 แบบกากับติดตามการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
2.5 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2563
2.6 รายงานการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 –
2563
2.7 แบบบันทึกภาคสนามรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
2.8 หลักสูตรโรงเรียนสตรีพัทลุง
2.9 รายงานการใช้หลักสูตร
2.10 แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังสอน
2.11 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2563
2.12 ผลงานดีเด่นนักเรียน/ครู/โรงเรียน
2.13 รายงานวิจัยในชั้นเรียน
3. กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มโอกาสและการบริหารการเรียนรู้
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสารสนเทศ
5. พัฒนากระบวนบริหารและการจัดการ
จุดเน้นโรงเรียนสตรีพัทลุง
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคนเต็มตามศักยภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
2. ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้สมรรถนะสาคัญเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่21
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณธรรมอันพึงประสงค์โดยเน้นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ซื่อสัตย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ
5. ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า นภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร และใช้ ใ นการต่ อ ยอดเพื่ อ การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายรอบด้าน โดยเน้นด้านวิชาการ
4
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7. ส่งเสริมให้มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ระบบ ICT ที่ทันสมัยเอื้อต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมครูและบุคลากรของโรงเรียนให้พัฒนาเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และมีขวัญ
กาลังใจในการพัฒนาตัวเองสู่ครูมืออาชีพ
9. ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถของครู และใช้เพื่อจัดการเรียนรู้
10. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะอาชีพในศตวรรษที่21 โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม
11. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เน้นการจัดการแบบ Active Learning โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติและ
การแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยมหลัก (Core Value)
TRIES พยายาม
T : Being Thainess.
R : Being Honest Reliable.
I : Create Innovation
E : Commitment to Excellence.
S : Student are the Frist Priority.

นิยมไทย
ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้
สร้างนวัตกรรม
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
ประโยชน์ของนักเรียนมาก่อน

คาขวัญของโรงเรียน สามัคคี มีวินัย ใจรักเรียน เพียรทาดี
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ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสตรีพัทลุง เลขที่ 250 ถนนราเมศวร์ ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93000 โทรศัพท์ 0-7461-3023 โทรสาร 0-7461-1633 e-mail : Spt@hotmail.com
เว็บไซต์ www.spt.ac.th สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เนื้อที่ประมาณ 18
ไร่ 1 งาน
2. ข้อมูลบุคลากร
2.1 ข้อมูลผู้บริหาร
1. ผู้อานวยการโรงเรียน นางมาลี แก้วละเอียด
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา บริหารการศึกษา
เริ่มรับตาแหน่งที่โรงเรียนสตรีพัทลุงเมื่อปี พ.ศ. 2561 ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง 2 ปี
โทรศัพท์ 081-8984369 e–mail : Malee022506@gmail.com
2. รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 4 คน
1. นายมลตรี ดาช่วย
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 081-6509913 e-mail montree.dom@gmail.com
รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป
2. นางสุคล เสมือนใจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โทรศัพท์ 084-8454027 e-mail Sukonjai@gmail.com
รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
3. นายตุลยวัต เขียวจีน วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 063-0794633 e-mail Cheer-ni@hotmail.com
รับผิดชอบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4. นางสาวสุวรรณษา เหมะรักษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 096-2934193 e-mail aomamo37@outlook.co.th
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณและธุรการ
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2.2 จานวนบุคลากรปีการศึกษา 2563
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอตั ราจ้าง ครูต่างชาติ ครูผู้ช่วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5
141
5
6
18
15
ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มงานบุคลากร
2.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนของผู้บริหารและครู
จานวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู
(คน) (ชม./ สัปดาห์) /ภาคเรียนที่1
1.บริหารการศึกษา
5
2.แนะแนว
4
23
3.คณิตศาสตร์
22
17
4.วิทยาศาสตร์
30
20
5.ภาษาไทย
17
21
6.ภาษา
21
21
ต่างประเทศ
7.สังคมศึกษา
17
21
8.การงานอาชีพ
11
20
และเทคโนโลยี
9.ศิลปะ
8
22
10.พลศึกษา
6
22
รวม
142
20
ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน
สาขาวิชา

จานวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู
(คน) (ชม./ สัปดาห์) /ภาคเรียนที่ 2
5
4
23
22
17
31
21
17
21
21
21
17
11

21
20

8
6
141
2564)

22
22
20

 มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 136 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14
 มีครูที่สอนตามความถนัด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม ม.ต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด

จานวนห้อง
11
11
11
33
13
13
13
39
72

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
139
286
145
279
157
264
441
829
128
348
131
361
116
319
375
1,028
816
1,857

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

425
424
421
1,270
476
492
435
1,403
2,673

39
39
39
39
37
38
34
36
38

อัตราส่วนจานวนนักเรียน : ห้อง เท่ากับ 38 : 1
ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มงานทะเบียนนักเรียน
จานวนนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563)
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม ม.ต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด

จานวนห้อง
11
11
11
33
13
13
13
39
72

เพศ
ชาย
139
146
156
441
124
130
116
370
881

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มงานทะเบียนนักเรียน
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หญิง
285
277
262
824
344
353
318
1,015
1,839

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

424
423
418
1,265
468
483
434
1,385
2,650

39
39
39
39
37
38
34
36
38
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จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน) 37 คน คิดเป็นร้อย 1.35
เพศ
ระดับชั้น

ชาย

สาเหตุ

หญิง

รวม

ย้ายตาม
ผู้ปกครอง

มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
2
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2
2
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
4
5
9
มัธยมศึกษาปีที่ 5
6
3
9
มัธยมศึกษาปีที่ 6
1
1
รวม
13 14 27
ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มงานทะเบียนนักเรียน

ย้ายที่เรียน ไม่ทราบสาเหตุ
1
3
3
3
6

1
1
2

-

16

ลาออก
6
3
1
10

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วงชั้นที่ 3 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไปและช่วง
ชั้นที่ 4 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป เปรียบเทียบระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
6

5.41

5.35
4.94

5
3.73

4

3.88
3.42

3.04

4.88
4.19

4.13
3.36

3.27

3
2
1
0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ภาคเรียนที่1

ภาคเรียนที่2

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มวิชาการ
9

ม.5

ม.6
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4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป แยกตามระดับชั้น
ปีการศึกษา 2563

90
81.15

80

80.06

78.58

74.97

70

68.07

75.03

76.10

ม.6

รวม

60
50
40
30
20
10
0
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มงานวัดผล
4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระ

จานวน
นักเรียน

ระดับผลการเรียน
4

3.5

ภาษาไทย
8,546 2,552 1,845
คณิตศาสตร์
10,164 3,239 1,327
วิทยาศาสตร์
14,414 5,125 2,923
สังคมฯ
14,814 8,661 2,324
สุขศึกษาฯ
9,188 6,914 1,160
ศิลปะ
4,691 2,910 740
การงานอาชีพฯ 4,760 2,322 1,031
ภาษาต่างประเทศ 13,460 4,247 1,870
รวม
80,037 35,970 13,220
44.94 16.52
ร้อยละ
ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มงานวัดผล

3

2.5

1,596
1,651
2,565
1,760
613
404
792
2,339
11,720
14.64

1,096
1,465
1,784
957
255
206
362
2,039
8,164
10.20

2

ผลการเรียน คะแนน
1.5

1

0

ร

มส. เฉลี่ย

780 351 294 25 2
5
1,310 731 416 16 6
3
1,208 522 262
6 14
5
601 264 211 23 6
7
166
39
33
1
5
2
123 112 105 65 24
2
157
53
36
4
1
2
1,692 869 310 72 16
6
6,037 2,941 1,667 212 74 32
7.54 3.67 2.08 0.26 0.09 0.04

10

S.D.

3.112
2.989
3.220
3.531
3.770
3.532
3.491
3.025
3.301

0.849
0.926
0.795
0.715
0.491
0.829
0.645
0.894
0.832

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR’63)

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับโรงเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563
80

73.14 71.37 71.48

60
40

46.78

41.45 38.53

36.63

39.92 44.7

33.4835.21 34.12

20
0
คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

2561

2562

ภาษาอังกฤษ

2563

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
80
60

71.48
57.88
54.29

40

44.7
33.4534.38 36.63

25.9 25.46

35.2130.18

29.89

20
0
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน

คณิตศาสตร์

จังหวัด

11

วิทยาศาสตร์

ประเทศ

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR’63)

5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2551 – 2563
แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับโรงเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 – 2563
59.01 58.51

60
40

53.44
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ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2561

2562

สังคมศึกษา

2563

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
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โรงเรียน

จังหวัด
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6. งบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)ปีงบประมาณ 2563
รายรับ
จานวน(บาท)
เงินอุดหนุนรายหัว
8,002,850.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
- ค่าหนังสือเรียน
2,910,930.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
1,215,902.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1,268,300.00
- กิจกรรมพัฒนานักเรียน
2,527,695.00
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
306,000.00
เงินรายได้สถานศึกษา
1,626,517.00
เงินบารุงการศึกษา
10,416,974.43
รวมรายรับ
28,275,168.43

รายจ่าย
เงินอุดหนุนรายหัว
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- กิจกรรมพัฒนานักเรียน

เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
เงินรายได้และเงินบารุง
การศึกษา
รวมรายจ่าย

จานวน(บาท)
8,848,350.26

2,931,852.65
1,177,190.00
2,057,485.50
1,177,563.90
306,000
10,021,111.22
26,519,553.53

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มงานงบประมาณ
7. สภาพชุมชนโดยรวม
ชุมชนในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพัทลุง มีประชากรจานวน 48,056 ครัวเรือน ประมาณ 88,056
คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร มีรายได้ต่อหัวต่อปีประมาณ 71,298 บาท
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่
ทิศเหนือ
วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพัทลุง
ทิศใต้
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
ทิศตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ทิศตะวันตก บ้านพักข้าราชการศาลจังหวัดพัทลุง
อาชีพหลักของชุมชนคือ ค้าขายและเกษตรกรรม เนื่องจากบริเวณรัศมี 2 กิโลเมตร รอบโรงเรียนเป็น
สถานที่ราชการและย่านธุรกิจใจกลางเมือง ถัดออกไปจะเป็นแหล่งเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ
1. ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ขบวน
แห่กระทง การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การแข่งขันตีกลองโพน เป็นต้น
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2. ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ตรงกับวันที่ 13 เมษายน มีกิจกรรม
ที่สาคัญ ได้แก่ ขบวนแห่สงกรานต์ การรดน้าผู้สูงอายุ พิธีการทางศาสนา เป็นต้น
3. ประเพณีแข่งโพน-ลากพระ จัดขึ้นในเดือนตุลาคม ตรงกับวันออกพรรษา
กิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ขบวนแห่โพน การแข่งขันตีโพน และการประกวดธิดาโพน เป็นต้น
4. ประเพณีวันสารท
ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา
โรงเรียนสตรีพัทลุงได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 17 – 19
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน
คือ ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

ปรับ
ปรุง

ด้านผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประเมินคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
14

พอใช้

ดี

ดีมาก














รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR’63)

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ
ง

พอใช้

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ดีมาก





โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าร้อยละ 88.14
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
โรงเรียนโดยหน่วยงานต้นสังกัด
1) ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
สถานศึก ษาได้จ ัด กิจ กรรมให้ผู ้เ รีย นได้พั ฒ นาตนเองเต็ม ศัก ยภาพตามแนวทางปฏิร ูป
การศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับการเรียน ส่งเสริมการค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนในด้านการคิด วิเคราะห์ การใช้
วิจ ารณญาณ ไตร่ต รอง รู ้จ ัก สร้า งวิส ัย ทัศ น์แ ละเป้า หมาย รัก การทางาน นัก เรีย นมีค ุณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
2) ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
โรงเรียนมีการดาเนินการระบบประกันคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งในขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในและการจัดทารายงานประจาปี ซึ่งมีรายละเอียด
ครบถ้ว น แสดงถึง กระบวนการท างานและผลการด าเนิน งานที ่ช ัด เจน ตลอดจนบ่ง บอกถึง
วัฒนธรรมการทางานที่มีคุณภาพ
จุดด้อย จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมและแสดงถึงผลการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกมาตรฐาน
3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
แหล่ งเรี ย นรู้ ในโรงเรี ยนมีคุณภาพเพียงพอ มีส ถิติข้อมูล การใช้คุ้มค่าตลอดปี ตลอดจน
โรงเรี ย นมีโ ครงการ/กิ จ กรรมที่มี การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ระหว่ างบุค ลากรในโรงเรี ยน ระหว่า ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เกิดผลในการสร้างเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จุดด้อย
จากการรายงานประจาปี สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกยังน้อย
ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เพิ่มขึ้น
4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
โรงเรียนมีผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุตามเป้าหมาย
อัตลักษณ์อย่างหลากหลาย น่าพึงพอใจ มีผลงานนักเรียน ครู ผู้บริหาร ที่ยืนยันถึง
ความสาเร็จจานวนมาก
จุดด้อย
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
ควรประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ให้ทั่ว ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อการมีส่วนร่ว ม
ส่งเสริม พัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
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5) ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
รงเรียนมีกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองตามนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปจานวน
มาก หลากหลายและมีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ได้รับการยอมรับกันอย่างทั่วถึงใน
ทุกระดับ มีรางวัลยืนยันผลสาเร็จที่ดีเด่นหลายรางวัล แสดงถึงวิสัยทัศน์ผู้บริหารและพลัง
ร่วมของครู บุคลากรและองค์กรหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จุดด้อย ข้อเสนอแนะ สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สภาพปัญหา
โรงเรีย นสตรีพ ัท ลุง เป็น โรงเรีย นที ่ผู ้ป กครอง ชุม ชนให้ค วามเชื ่อ มั่น ศรัท ธาต่อ การจัด
การศึกษาของโรงเรีย นมายาวนานและนิยมส่งบุ ตรหลานเข้ามาเรียนทาให้จานวนนักเรียนต่อห้องมี
จานวนมาก การจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือของครูทาได้ยาก ครูไม่สามารถดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้อย่างใกล้ชิด นักเรียนส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาห่างไกลจาก
โรงเรียนแม้นักเรียนจะสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลา จึงประสบ
ปัญหาการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน จานวนนักเรียนที่ประสบปัญหาความไม่สมบูรณ์ของครองครัวมี
จานวนมากความช่วยเหลือของโรงเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูส่วนใหญ่ยังใช้รูปแบบเดิมๆ การทาวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้มีน้อย
ไม่ต่อเนื่อง ครูไม่เห็นความสาคัญของการนาสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนางานตามวงจรคุณภาพ การ
ดาเนินงานอยู่ในลักษณะแยกส่วน คณะครูส่วนใหญ่มีความสามัคคีสูง เอื้ออาทรต่อกัน มีระบบรุ่นพี่รุ่น
น้องที่เข้มแข็งและมีความพึงพอใจต่อองค์กรสูงแต่ยังขาดความผูกพันธุ์ที่จะนาไปสู่การเสียสละ ทุ่มเท
และอุทิศเวลาต่อการปฏิบัติงานเพื่อนักเรียนและโรงเรียน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนา
นั ก เรี ย นอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ งยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจนถึ ง บทบาทและหน้ า ที่ ชั ด เจน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในโรงเรียนไม่สามารถนาสู่การปฏิบัติและการประเมินที่แท้จริง ขาด
แผนการพัฒนาที่สามารถกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนานักเรียนให้ บรรลุ ตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียนได้
จุดเด่น
1. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน สถาบันการศึกษาในประเทศ
รวมถึง เอกชนให้ค วามเชื ่อ มั่น ศรัท ธาการจัด การศึก ษาของโรงเรีย นและให้ก ารสนับ สนุน การจัด
การศึกษาของโรงเรียน
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2. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบั ติงานมีจานวนชั่วโมงการพัฒนาสูง ครู
และบุค ลากรมีว ุฒ ิก ารศึก ษาตรงตามสาขาที่ส อนทุก คน และมีค รูที ่มีว ิท ยฐานะที่แ สดงถึง ความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สูงเป็นจานวนมาก ครูและบุคลากรมีจานวนเพียงพอ
3. กระบวนการรับนักเรียนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา
สาหรับนักเรียนทุกคนทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่บริการ
4. การจั ด กิจ กรรมเพื่ อ พัฒ นานัก เรี ย นมี ห ลากหลายและสนองตอบตามความแตกต่า งของ
ศักยภาพและความสนใจของนักเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การสร้างภาคีเครื อข่ายในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาควรมีความความต่อเนื่อง
ภาคีเครือข่ายเดิมควรมีโครงการมารองรับเพื่อต่อยอดการพัฒนา และควรมีการดาเนินงานเพื่อแสวงหา
ภาคีเครือข่ายใหม่ สาหรับภาคีเครือข่ายภายในประเทศเป้าหมายการพัฒนาและรูปแบบการพัฒนาควรมี
ความชัดเจน บอกได้ว่าการดาเนินงานส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนหรือโรงเรียนเครือข่ายอย่างไร
2. การพัฒนาคุณภาพครูหรือวิทยฐานะที่สูงขึ้ นควรแสดงถึงหลักฐานที่ชัดเจนว่าส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างไร
3. ควรมีการดาเนินงานเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนให้ใกล้เคียงกันโดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา และต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ควรร่วมมือกับผู้ปกครองในการหา
แนวทางหรือวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภูมิลาเนาห่างไกลจากโรงเรียน
4. ควรดาเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างเป็นระบบและดาเนินการ
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นต้นว่า ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า วิทยากรอาสา
5. ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบสร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
9. ข้อมูลเสนอเพื่อขอรับการประเมินความโดดเด่น
ความโดดเด่น
เอกสารยืนยันความโดดเด่น
5. ต้นแบบการพัฒนาศักยภาพ มีรายละเอียด ระบุไว้ในเอกสาร
เรื่อง ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 1. ชื่อ พัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ
โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์
มีรายละเอียด ระบุไว้ในเอกสาร
2. ชื่อ การแสดงทางวิทยาศาสตร์
( Science show )
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ระดับคุณภาพ
 ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 มีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)
 ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 มีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)
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มีรายละเอียด ระบุไว้ในเอกสาร
3. ชื่อ โครงงานคณิตศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูง
มีรายละเอียด ระบุไว้ในเอกสาร
มีรายละเอียด ระบุไว้ในเอกสาร
4. ชื่อ หลากหลายวิธีคิดจาก GSP
มีรายละเอียด ระบุไว้ในเอกสาร
5. ชื่อ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
มีรายละเอียด ระบุไว้ในเอกสาร
6. ชื่อ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มีรายละเอียด ระบุไว้ในเอกสาร
7. ชื่อ รอบรูว้ รรณคดี

 ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 มีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)
 ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 มีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)
 ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 มีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)
 ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 มีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)
 ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 มีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)

มีรายละเอียด ระบุไว้ในเอกสาร
8. ชื่อ เกมต่อคาศัพท์ภาษาไทย

 ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 มีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)

มีรายละเอียด ระบุไว้ในเอกสาร
9. ชื่อ สุนทรียภาพด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์

 ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 มีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)

มีรายละเอียด ระบุไว้ในเอกสาร
10. ชื่อ กีฬา

 ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 มีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)

มีรายละเอียด ระบุไว้ในเอกสาร
11. ชื่อ กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน

 ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 มีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)
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10. ข้อมูลแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
สถานศึกษาชั้นนา นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม๑๒ประการ
มีทักษะในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้รับการดูแลเป็นรายบุคคลอย่าง
เข้าใจเข้าถึงและพัฒนา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นครูเก่งครูดีมีขวัญกาลังใจและมี
ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพที่ยั่งยืน
4. พัฒนาระบบICT ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นของชุมชนและสังคม
ประเด็นกลยุทธ์(Strategic Issue)
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มโอกาสและการบริหารการเรียนรู้
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสารสนเทศ
5. พัฒนากระบวนบริหารและการจัดการ
เป้าประสงค์(Goal)
1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและ
สมรรถนะสาคัญตามมาตรฐานสากลมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม๑๒ประการมีทักษะในการดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีความเป็นไทยบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเรียนรู้อย่างมีความสุขได้รับ
การดูแลเป็นรายบุคคลอย่างเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นครูเก่งครูดีมีขวัญ
กาลังใจและมีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพที่ยั่งยืน
4. โรงเรียนมีระบบICT ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
20
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5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อมั่นของชุมชนและสังคม
นโยบายและจุดเน้นโรงเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง ปีงบประมาณ 2564
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
2. ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้มรสมรรถนะสาคัญเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอันพึงประสงค์โดยเน้นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ซื่อสัตย์มีวินัย อยู่อย่างพอพียงและจิตสาธารณะ
5. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารและใช้ในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายรอบด้านโดยมุ่งเน้นด้านวิชาการ
7. ส่งเสริมให้มี สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี ระบบ ICT ที่ทันสมัยเอื้อต่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมครูและบุคลากรโรงเรียนให้พัฒนาเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และมีขวัญกาลังใจใน
การพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
9. ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถของครูและใช้เพื่อจัดการเรียนรู้
10. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วม
11. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติและ
การแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของเหตุและผลตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
โรงเรียนมีการจัดองค์กรโครงสร้าง โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณและอานวยการ กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดนโยบายไว้ในวิสัย ทัศน์การพัฒ นานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีควา ม
เป็น ไทย บนพื้น ฐานหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าประสงค์ให้นัก เรีย นมีคุณ ภาพตา มมาตรฐาน
สากล มีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นผ่า นเกณฑ์ม าตรฐานและสมรรถนะส าคัญ ตามมาตรฐานสากล มีคุณ ธรรม
จริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ มีทักษะในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความเป็นไทย บน
พื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ได้ดาเนินงานด้วยกระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร โดยการ
สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กาหนดเกณฑ์การประเมิน การคิดคานวณ ผ่านการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน คือ โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อการสื่อสารและการศึกษาต่อโครงการติวพิชิตข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จั ดกิจ กรรมพัฒ นาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการสื่ อสาร คือ กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ การคัดเลือกนักเรียนดีเด่นภาษาไทย เพื่อฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน การสร้างสรรค์
ผลงาน เน้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ได้ฝึกและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่างหลากหลาย เกิดแรง
บันดาลใจและนาไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจาวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพและประกันคุณภาพผู้เรียน (AFS) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ฝึก
ประสบการณ์สื่อสารภาษาอังกฤษ (Experience in English Communication) โครงการ Exploiting Camp
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่เวทีการแข่งขั น (EP South) โครงการยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอาชีพ
(Youth Guide Camp) กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ (English Camp การเข้ารับ
การทดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากล การสอบวัดระดับความรู้ทาง
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ภาษาฝรั่งเศส (DELF A1 , A2 ) กิจกรรมวันคริสต์มาส การพัฒนาความสามารถในการคิดคานวณ ได้จัดโครงการ
พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมค่ายทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์
รวม เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
กิจ กรรมการใช้ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารร่ ว มกั บ มหาวิ ทยาลั ย และการจั ด การเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะวิ ช าของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ พัฒนาความสามารในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนทาโครงงาน ชิ้นงาน และโครงการ ด้วยโครงการสะเต็มศึกษา
พัฒนากระบวนการคิด ค่ายสนุกคิดกับสะเต็มศึกษา ค่ายสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่าย
วิชาการ (ใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัย) SMTE ม.ปลาย ค่ายโลกและดาราศาสตร์ การจัดการเรียนรู้รายวิชา
การศึกษาอิสระ (IS) และการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ พัฒนาความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1-2
การจัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนพิเศษ SMTE ค่ายสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสาร ได้ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi เพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้
ตลอดเวลา มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์
ห้องเรียนพิเศษ SMTE โครงการ SPT E-Sport Tournament การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการ
อย่างหลากหลาย และนาผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้
แต่ ล ะวิ ช าของทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การจั ด โครงการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โครงการส่ ง เสริ ม
ประสบการณ์ทางวิชาการ กิจกรรมนิเทศภายใน การส่งเสริมความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพได้ โดย
จัดโครงการ ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ โครงการพัฒนาอาชีพ โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
ตลาดนัดเพื่ออาชีพ ค่ายทัศนศิลป์เพื่อชุมชน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยสอดแทรกในการ
จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อพัฒนานักเรียน เป็นต้นว่ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ พัฒนาคุณลักษณะด้าน ซื่อสัตย์สุจริต มี
วิ นั ย ใฝ่ เรี ยนรู้ และรั กการท างาน โดยให้ นั กเรี ยนท าซ้ าๆ ท าสม่ าเสมอ เพื่ อให้ เกิ ดลั กษณะนิ สั ย ส่ งผลให้ ผู้ เรี ยนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านการมี
คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง นิทรรศการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนานักเรียนแกนนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนและร่วมกับหน่วยงานภายนอกรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักษ์น้า) งานธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการ
ออม สนับสนุนชุมนุ มหรือชมรมที่ ส่ งเสริมคุณลักษณะตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
บุคลิกภาพดี มีเสน่ห์แบบไทยซึ่งผู้เรียนทุกคนแสดงออกด้านพฤติกรรมมีบุคลิกภาพที่ดีแบบกุลบุตร-กุลธิดา การแต่งกาย
การไหว้ การเดินการพูดและการทักทาย สานึกและตอบแทนบุญคุณ โดยให้นักเรียนปฏิบัติเป็นวัฒนธรรม เป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติขององค์กร ด้วยการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู การส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทุกคนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสตรีพัทลุง 4 ข้อ คือ ความมีวินัย มีจิตสาธารณะ ความพอเพียง และความซื่อสัตย์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการนักศึกษาวิชา
ทหารฝึกภาคสนาม โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน โดยสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นไทย โครงการวันสาคัญกิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝึกผู้นาวินัยจราจรกิจกรรมในเครื่องแบบกิจกรรมค่ายพักแรมของกิจกรรมในเครื่องแบบระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ฝึกผู้นาวินัยจราจรกิจกรรมในเครื่องแบบ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย กิจกรรมประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เข้าร่วมในการดาเนินงานโดยผ่านคณะกรรมการสภานักเรียน โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการอาลาอาลัยจากใจพี่สู่น้อง
กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระศิลปะ โครงการทัศนศิลป์เพื่อชุมชน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย โดยยอมรับและอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงความ
คิดเห็ นโต้ แย้ งอย่ างมี เหตุ ผล เห็ นประโยชน์ ของการมีวั ฒนธรรมที่ หลากหลายในสั งคม โครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
ประชาธิปไตย มีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน/คณะสี อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภา
นักเรียน โครงการสายใยสัมพันธ์ โครงการรักกันน้องพี่ สตรีพัทลุง กิจกรรมค่ายพักแรมของกิจกรรมในเครื่องแบบระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น งานสัมพันธ์ชุมชน โครงการค่ายแกนนา TO BE NUMBER
ONE โรงเรียนสตรีพัทลุง รวมทั้งส่งนักเรียนประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี จัดค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกสู่ความเป็น
หนึ่ง อบรมแกนนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด้วยกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา ชั่งน้าหนักและวัดสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย โดยการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้บริการตรวจสุขภาพแก่นักเรียนและครู กิจกรรมตรวจ/คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ม.1, ม.4 การ
ติดตามช่วยเหลือภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน โครงการวันสุขภาพ อาหารว่างเพื่อสุขภาพ กิจกรรมดื่มนมเสริม
สุขภาพ กิจกรรม“ ฟิต ฟิต พิชิตไขมัน” กิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา กิจกรรมตรวจหมู่โลหิต กิจกรรมปลอด
ลูกน้ายุงลายไข้เลือดออก กิจกรรมรักปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน รวมถึงการให้ความรู้แนวทางการ
ดาเนินชีวิตของวัยรุ่น ยาเสพติดและภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตใน
กิจกรรมก้าวย่างอย่างมั่นใจ เป็นต้น และโรงเรียนได้ตระหนักถึงการพัฒนาทางอารมณ์สาหรั บนั กเรียนวัยรุ่ นจึ งได้นา
กิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้า เช่น จัดแข่งขันฟุตซอล
ภายใน กิจกรรมดนตรีในสวน เปิดเวทีให้นักเรียนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้ งระบบ ตามความสนใจและความถนัด เช่น
25
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กิจกรรมชุ มนุม เพื่อให้ นักเรี ยนได้รับการพัฒนาทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติ ปัญญา กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ การส่งเสริมด้านการตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกจิตอาสาพัฒนา
ห้องเรียน กิจกรรมรางวัลประกวดห้องเรียนสะอาด กิจกรรมเพื่อชุมชน กิจกรรม นศท.จิตอาสา กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

99.54

96.48

100

87.99

92.32

99.52

100

120

99.53

3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด
ผลการพัฒ นานั กเรี ย นด้ ว ยวิ ธีการที่ห ลากหลายดัง กล่ า วข้า งต้น ส่ ง ผลให้ นัก เรีย นมีผ ลการประเมิ นตาม
มาตรฐานที่ 1 ดังนี้
ประเด็น
ผลการประเมิน
ความสามารถในการ
อ่าน ตามเกณฑ์ของ
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการอ่าน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
แต่ละระดับชั้น

80

3.48
0
0.04

0.46
0
0

0
0

ม.3

0
0

ม.2

7.68

0.24

ม.1

0.24

0
0
0

20

0.47
0
0

40

12.01

60

0

ดีเยี่ยม

ม.4
ม.5
ม.6
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ที่มา :งานสารสนเทศกลุ่มวิชาการ
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93.54

100
75.78

100

93.6

97.4

120

94.48

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
100

ประเด็น
ความสามารถในการ
เขียน ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น

80

24.22

60

6.46

0
0.04

0
0
0

0
0

0
0

ม.2

6.4

2.6
0
0

ม.1

0.24

0
0
0

20

5.52

40

0

ม.3
ดีเยี่ยม

ม.4
ดี

ม.5

ผ่าน

ม.6

ภาพรวม

ไม่ผ่าน

ที่มา :งานสารสนเทศกลุ่มวิชาการ

70

88.02

78.96

66.35

80

74.06

90

78.26

100

79.32

87.77

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ

20

21.04

11.98

20.68

30

12.23

40

25.94

50

21.74

60

33.65

0

0

0

0

0

0

10

0

ความสามารถในการ
สื่อสาร ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

0

ม.1

ม.2

ม.3
ดี

ม.4
ผ่านเกณฑ์

ม.5
ปรับปรุง

ที่มา :งานสารสนเทศกลุ่มวิชาการ
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ประเด็น

ผลการประเมิน

ความสามารถ
ในการคิด
คานวณ
ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการคิดคานวณ
ระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
90

85.15

80
70
60

55.61

55.25

55.11

54.89

53.97

50
40
29.31

30
20
10
0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ภาพรวม

ที่มา : งานสารสนเทศงานวัดผล

92.195

98.62

80.12

88.91

94

100

94.58

120

96.94

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ

7.805

1.38
0
0

0
0

0
1.28

11.09

0
0.24

ม.2

6

ม.1

0
0

20

5.42

40

19.88

60

0
0.253333333

80

3.06
0
0

ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ
ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

0

ดีเยี่ยม

ม.3

ม.4
ดี

ผ่าน

ม.5
ไม่ผ่าน

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มวิชาการ
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ม.3

92.63
0

0

ม.4

ผ่านเกณฑ์

7.373

13.66
0

0

ม.2
ดี

86.34

83.37
16.63

26.38

73.62
12.97

27.06
0

ม.1

0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

87.03

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
72.94

ประเด็น
ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา
ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

ม.5

ม.6

ปรับปรุง

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มวิชาการ

92.63

95.86

90.19

91.51

100

96.4

120

92.94

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการใช้เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
91.06

80
60

0

7.06

7.373
0

0

4.141

9.808
0

0

8.491
0

20

3.597
0

40

8.941

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารตาม
เกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

0

ม.1

ม.2

ม.3

ดี

ม.4

ผ่านเกณฑ์

ม.5

ปรับปรุง

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มงานวัดผล
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ประเด็น

ผลการประเมิน

มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86.03
70.13

94.55

86.42 87.08

77.73

73.63
62.82

61.17

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มกลุ่มงานวัดผล
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
ของโรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาพรวม ปีการศึกษา 2563
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

3.11

2.99

3.22

3.53

3.77

3.53

3.49
3.02

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มงานวัดผล

30

3.30
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ประเด็น
มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ
ตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความรู้ทักษะพื้นฐานงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
120
100

97.74

95.77

93.14
81.68

79.81

84.16

87.76

80
60
40
20
0
1

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ภาพรวม

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มวิชาการ
มีความเป็นเลิศ
ทางภาษา
ตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านภาษา
ระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
80

72.39

70

63.02

61.31

57.96

60
50

43.71

40
30
20
10
0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มงานวัดผล
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6.45
0.04
0.04

93.48

97.93

2.07
0
0

95.86

4.14
0
0

0
0

0
0.21

10.45

ม.2

89.34

91.61

0
0
0

ม.1

8.39

13.65
0.24
0

86.11

100

ประเด็น
ผลการประเมิน
การมี
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะตาม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
100
พอเพียง
80
ตามเกณฑ์
60
ของแต่ละ
40
ระดับชั้น
20
(ม.1 – ม.6)
ม.5

ม.6 ภาพรวม

0

ม.3

ม.4

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียน

100

95.65

90.2

100

100

90.65

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีบุคลิกภาพดีมีเสน่ห์แบบไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
96.71
80
60

0
0
0

4.35
0
0

0
0

9.8

0
0.24

0
0
0

20

9.11

40

3.29
0
0

มีบุคลิกภาพดีมี
เสน่ห์แบบไทย
ตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

0

ม.1

ม.2
ดีเยี่ยม

ม.3
ดี

ม.4
ผ่าน

ม.5
ไม่ผ่าน

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียน
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ม.3
ดีเยี่ยม

ม.4
ดี

ม.5
ผ่าน

ม.6

3.02
0.18

3.6
0.22

1.9
0.56

22.78

23.14

1.53
0.2

6.4

ม.2

0

ม.1

16.16

28.54

48.66
47.53

73.93

74.38

82.22

68.91

84.58

11.78
4.35
0.12

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

84.81

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีคุณธรรมอัตลักษณ์
จาแนกตามระดับคุณภาพ

9.55
0.36
0

ประเด็น
มีคุณธรรม
อัตลักษณ์
ตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

ภาพรวม

ไม่ผ่าน

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียน
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
ตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ผ่าน, 1.40%

ไม่ผ่าน,
0.17%

ดีเยี่ยม, 20%

ดีเยี่ยม,
78.35%

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียน
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ประเด็น
การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย
ตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่สามารถอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
100

100

100

100

100

100

100

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6 ภาพรวม

ที่มา : งานสารสนเทศงานแนะแนว
มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย
ตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ไม่ผ่าน,
3.08%

ผ่าน, 96.92%

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
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39.86
35.52

37.56
38.71

21.41
3.16

1.84

5.51

21.89

34.69
30.41
29.39

42.86

41.23
32.77
22.20
3.81

10

2.38

20

5.65
1.18

30

26.19

40

28.57

50

4.26

60

39.01
33.57
23.17

70

58.12

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา
หรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

34.82

ประเด็น
มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย
ตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

0

ม.1

ม.2

ม.3
ดีมาก

ม.4
ดี

ม.5

ปานกลาง

ม.6

ภาพรวม

ต่า

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
ลักษณะจิต
สังคม
ตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีลักษณะจิตสังคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ได้ระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป
100.1
100

100

100

100

100
99.9
99.77

99.8
99.7

99.58

99.6
99.5
99.4
99.3

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ประเด็น
การตระหนักรู้
คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น
(ม.1 – ม.6)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้ระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป
100.1
100

100

100

100

100
99.89

99.9
99.77

99.8
99.7

99.58

99.6
99.5
99.4
99.3

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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กล่าวโดยสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 มีระดับคุณภาพตามประเด็น
พิจารณา ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็น
ผลการดาเนินงาน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ผูเ้ รียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
2,651 คน คิดเป็นร้อยละ 99.96
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
2,437 คน คิดเป็นร้อยละ 91.89
3) มีความสามารถในการสร้าง
จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
นวัตกรรม
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
2,196 คนคิดเป็นร้อยละ 82.80
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
สารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
2,280 คน คิดเป็นร้อยละ 85.97
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
หลักสูตรของโรงเรียน
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
1,822 คน คิดเป็นร้อยละ 68.70
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
ดีต่องานอาชีพ
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
2,361 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03
7) มีความเป็นเลิศทางภาษา
จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
1,606 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.56
สรุปภาพรวมตัวชี้วัด 1.1 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
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ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ปานกลาง

ดีเลิศ

ปานกลาง
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็น
1) การมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดาเนินงาน
จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
2,479 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.48
2) มีบุคลิกภาพดีมีเสน่ห์แบบไทย
จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
2532 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.48
3) มีคุณธรรมอัตลักษณ์
จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
2,651 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.96
4) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
2,532 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.48
5) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
และหลากหลาย
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
2,652 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
6) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
2,600 คน
คิดเป็นร้อยละ 98.03
7) การตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนา จานวนผู้เรียนทั้งหมด 2,652 คน
สิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนผ่านการประเมินระดับดีขึ้นไป
2,651 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.96
สรุปภาพรวมตัวชี้วัด 1.2 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
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ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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ยอดเยี่ยม
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ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

น้าหนัก คะแนนที่ คุณภาพ ผลการ
คะแนน คาดหวัง
ประเมิน
ปี 2563
ปี2563
50
45.64 ยอดเยี่ยม 44.30

คุณภาพ

สรุปผลการ
ประเมิน

ดีเลิศ

ต่ากว่า
เป้าหมาย
- 1.34
ต่ากว่า
เป้าหมาย
- 0.57
สูงกว่า
เป้าหมาย
+ 0.78
สูงกว่า
เป้าหมาย
+ 0.10
สูงกว่า
เป้าหมาย
+ 0.10
ต่ากว่า
เป้าหมาย
-0.56
ต่ากว่า
เป้าหมาย
- 0.52
ต่ากว่า
เป้าหมาย
- 0.40
สูงกว่า
เป้าหมาย
+ 0.01

ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน

30

25.62

ดีเลิศ

25.05

ดีเลิศ

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ

4

3.21

ดีเลิศ

3.99

ยอดเยี่ยม

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1.1.3 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม

5

4.49

ดีเลิศ

4.59

ยอดเยี่ยม

5

4.04

ดีเลิศ

4.14

ดีเลิศ

1.1.4 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4

4

ยอดเยี่ยม

3.44

ดีเลิศ

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

6

4.64

ดี

4.12

ปานกลาง

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ

4

3.95

ยอดเยี่ยม

3.56

ดีเลิศ

1.1.7 ความเป็นเลิศทางภาษา

2

1.2

ปานกลาง

1.21

ปานกลาง
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ประเด็นการพิจารณา

น้าหนัก คะแนนที่ คุณภาพ ผลการ คุณภาพ
คะแนน คาดหวัง
ประเมิน
ปี 2563
ปี2563
ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะอัน
20
20
ยอด
19.25
ยอด
พึงประสงค์ของผู้เรียน
เยี่ยม
เยี่ยม
1.2.1 การมีคุณลักษณะตามหลัก
5
5
ยอด
4.67
ยอด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เยี่ยม
เยี่ยม
1.2.2 มีบุคลิกภาพดี มีเสน่ห์แบบไทย
3
3
ยอด
2.86
ยอด
เยี่ยม
เยี่ยม
1,2.3 มีคุณธรรมอัตลักษณ์
2
2
ยอด
1.99
ยอด
เยี่ยม
เยี่ยม
1.2.4 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
3
2.77
ยอด
2.86
ยอด
เป็นไทย
เยี่ยม
เยี่ยม
1.2.5 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
2
2
ยอด
2
ยอด
ความแตกต่างและหลากหลาย
เยี่ยม
เยี่ยม
12.6 สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
3
3
ยอด
2.94
ยอด
สังคม
เยี่ยม
เยี่ยม
1.2.7 การตระหนักรู้คุณค่า ร่วม
2
2
ยอด
1.99
ยอด
อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เยี่ยม
เยี่ยม

สรุปผลการ
ประเมิน
ต่ากว่าเป้าหมาย
- 0.75
ต่ากว่าเป้าหมาย
- 0.33
ต่ากว่าเป้าหมาย
- 0.14
ต่ากว่าเป้าหมาย
- 0.01
สูงกว่าเป้าหมาย
+0.09
เท่ากับเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย
- 0.06
ต่ากว่าเป้าหมาย
+ 0.01

คะแนน + แสดงค่าที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย
- แสดงค่าที่ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดที่ควรพัฒนา
1. ความเป็นเลิศทางภาษา

2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
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จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

และการสื่อสาร
3. การตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
4. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคานวณ
5. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ
7. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
8. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
9. การมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
10. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
11. มีบุคลิกภาพดี มีเสน่ห์แบบไทย
12. มีคุณธรรมอัตลักษณ์

สถานศึกษา

จากแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น โรงเรียนสตรีพัทลุงมีจุดเด่นคือนักเรียน มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน ได้แก่ 1) มีวินัย 2) จิตสาธารณะ 3) ความพอเพียง 4) ความซื่อสัตย์ และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนคือมีบุคลิกภาพดีมีเสน่ห์แบบไทย นอกจากนี้นักเรียนตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย และมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนจุดที่ควรพัฒนา คือการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมี
ความเป็นเลิศทางภาษา ซึ่งควรกาหนดโครงการในการพัฒนา เช่น
1 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษา
2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกาหนดชัดเจน
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดนโยบายเพื่อวางแผนการพัฒนาองค์กรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2564 กาหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12

(พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึก ษาแห่ง ชาติ แผนพัฒ นาการศึก ษาของสานัก การศึก ษา ศาสนาและ

วัฒ นธรรม มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้น ฐาน และ นโยบายของรัฐ บาลเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพการจัดการ ศึกษาของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวของทุกฝ่าย
การดาเนินงานโดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความต้องการกลยุทธ์
และสถานการณ์ ทางการศึ กษา โดยวิ เคราะห์ ส ภาพการณ์ ที่ เป็ นจริ งในอนาคตตามนโยบาย 6 ยุ ทธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ศึกษาธิการ จากนั้นนาความต้องการทางยุทธศาสตร์มาวิเคราะห์
ความสาคัญต่อภารกิจความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและความ
เชื่อมโยงนโยบายของการพัฒนาการศึกษา จึงได้ความต้องการ (Strategic Need : SN) ที่เป็นหัวใจหลักสาคัญของการ
พัฒนาโรงเรียน และวิเคราะห์ SWOT และกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 – 2564 ปรับวิสัยทัศน์
กาหนดพันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จัดทากรอบ
กลยุท ธ์พัฒ นาการศึก ษาขั้น พื้น ฐานในการจัด การศึก ษาของโรงเรีย นพ.ศ. 2560 – 2564 จัด ทาแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยจัดทาโครงการ
ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563 และในปีงบประมาณ 2564
ดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดศึกษา
3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด
โรงเรียนกาหนดวิสัยทัศน์ คือ “สถานศึกษาชั้นนา นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ มีความเป็นไทยบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง”อนุมัติในการใช้แผนพัฒนาคุณภาพ/ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ2564
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประธานผู้ลงนาม คือ นายสุนาจ แก้วสุข และ
กาหนดพันธกิจ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความ
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ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนการศึกษาชาติ จานวน 5 ข้อ มีการกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จไว้ชัดเจนทั้ง 5 ข้อ เพื่อแสดงถึงทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนมี
การกาหนดเงื่อนไขการบรรลุสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ปกครอง
และชุมชน ดังนี้
พันธกิจข้อที่
1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
12 มีทักษะในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2 เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและ
มี คุ ณ ภาพได้ รั บ การดู แ ลเป็ น รายบุ ค คลอย่ า ง
เข้าใจเข้าถึงและพัฒนา

3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องสู่ความเป็นครูเก่งครูดีมีขวัญกาลังใจและ
มีความ ก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพที่ยั่งยืน

4 พัฒนาระบบICT ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นของชุมชนและสังคมประการ มีการ
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จไว้ชัดเจน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญตามมาตรฐานสากล
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ
4. นักเรียนมีทักษะในการดารงชีวิต
5. นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญและยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. ประสิทธิภาพของระบบการรับสมัครแบบออนไลน์
2. โอกาสของนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาระดับชั้น ประถม
ศึกษา ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสมัครเรียนได้
3. นักเรียนทุกคนที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดมีโอกาสเข้าเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษได้ทุกโครงการ
1.ครูและบุคลากรทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทุกคน
2. จัดโครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนครูและบุคลากรทุกคนได้
พัฒนาตนเอง
3.จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีขวัญ กาลังใจให้กับครูและ
บุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
1. โรงเรียนมีระบบ ICT ในการรับสมัครนักเรียน
การลงทะเบียน การเลือกวิชาเรียน
2. โรงเรียนมีระบบกากับ ติดตามนักเรียนในกรณีการมาเรียนขาด
เรียน
3. โรงเรียนมีระบบกากับติดตามครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
1. ผู้บริหารมีโมเดลการบริหารจัดการ
2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานตาม
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชนและสังคม
ครอบคลุมทุกงาน
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ปรากฏหลักฐานตามเอกสารแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ
2563 และแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2564 สารสนเทศของกลุ่มวิชาการ สารสนเทศงานวัดผล
สารสนเทศงานบุคลากร สารสนเทศงานรับนักเรียน รายงานโครงการ/กิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ผลการประเมินประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
คะแนน
ผลการ
น้าหนัก
ประเด็นย่อย
ที่คาดหวัง คุณภาพ ประเมิน คุณภาพ
คะแนน
ปี 2563
ปี 2563
2.2.1 การจัดองค์กรโครงสร้าง
ยอด
และระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
3
2.82
เยี่ยม
ประสิทธิภาพ
2.2.2 การจัดระบบประกัน
ยอด
คุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับ
5
4.53
เยี่ยม
ผู้เกี่ยวข้อง
2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแล
ยอด
ความปลอดภัยภายในโรงเรียนที่
3
2.86
เยี่ยม
มีประสิทธิภาพ
2.2.4 การสร้างโอกาสให้
ยอด
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนา
3
2.76
เยี่ยม
คุณภาพ
สรุป มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบ
ยอด
บริหารจัดการคุณภาพของ
14
12.9
12.97
เยี
ย
่
ม
โรงเรียน

สรุปผล
การ
ประเมิน

+0.07

2. กระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาประเด็น 2.2 รายงานการดาเนินงาน 4 ประเด็นย่อย โดยระดับคุณภาพได้จากผลรวมการ
ประเมินตามประเด็นย่อย กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ตามตัวชี้วัด
มีรายละเอียด ดังนี้
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2.2.1 การจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรีย นกาหนดนโยบายเพื่อพัฒ นาระบบบริหารจัดการไว้ ใน พันธกิจข้อที่ 5 ว่า โรงเรีย นมีระบบการ
บริหารจัดการที่มีคุ ณภาพมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชนและสังคม มีระบบ
บริหารตามโมเดลการบริหารที่มีประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ โดยโรงเรียนได้จัดทา “S.P.T. : TRIES Management
System” มาบริหารจัดการ ทั้งได้วางระบบการบริหารภายใต้ค่านิยมหลัก “TRIES พยายาม” คือ T : Thainess
(นิยมไทย) ,R : Honesty and Reliability (ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้) , I : Creativity and Innovation (สร้าง
นวัตกรรม) , E: Commitment to Excellence (มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ), S : Students Take Priority (ประโยชน์ของ
นักเรียนมาก่อน) ที่มีลักษณะการดาเนินด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้ห ลัก การของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลัก ธรรมาภิบ าล ศาสตร์พระราชา และการมีส่ว นร่วม ทีมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิ
ภาพเชิงประจักษ์ ตามโครงสร้าง 5 กลุ่มบริหารงาน ดังนี้ ระบบการรับนักเรียน การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศภายใน การพัฒนาครู การพัฒนาระบบ ICT ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบบริหารงบประมาณ
และ การวัดและประเมินผล ประเด็นที่ 2.2.1 การจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในระบบที่ 7
ระบบข้อมูล สารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจเป็นปัจจุบั นทันสมัย โรงเรียนดาเนินการพัฒนาตามนโยบายผ่านทาง
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ โครงการพัฒนาทีมงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน งานประชุมครู
ประจาเดือน งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การจัดทาโครงสร้างการบริหารงานภายใน จัดทาคู่มือการ
ปฏิบั ติงานของข้า ราชการครู และบุ คลากรทาง การศึกษา ด้า นระบบข้อ มูล สารสนเทศ โครงการพัฒ นาระบบ
ออนไลน์เ พื่อ การจ่า ยเงิน ค่า ลงทะเบีย นเรีย น การกากับ ติด ตามนัก เรีย น การเลือ กวิช า โครงการพัฒ นาระบบ
อินเตอร์เน็ตสู่ชั้นเรียน โครงการบริการสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา โครงการพัฒนาระบบประกั นคุณภาพ
ภายในรองรับการประเมินรอบ4 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนาอย่างก้าวหน้ายั่งยืน
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้รูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริห ารโดยยึดเป้าหมาย โดยใช้วิธีการประเมินแบบ OKR
(objet and key result) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งพัฒนา
คุณภาพผู้ เรี ยนตามแนวทางปฏิรู ปการศึกษา มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริห ารและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด
โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณและธุรการ และกลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 5
กลุ่ม กาหนดกลุ่มงานย่อยแต่ละกลุ่มและกาหนดผู้รับผิดชอบงานไว้อย่างชั ดเจน มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น
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หมวดหมู่ตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานสากล มี
ข้อมูลสารสนเทศตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนครบถ้วน จานวนแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวม 51
แบบฟอร์ม มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาได้เหมาะสม เป็นระบบ โดยแบ่งเป็น
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 และ ระยะที่ 2 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 มีการรายงานผลการประเมินโครงการ/
งาน/กิจกรรม และสรุปผลการดาเนินงานเป็น ลายลักษณ์อักษร จากผู้รับผิดชอบโครงการผ่านการรับรองจากหัวหน้างาน
ตามลาดับขั้น เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป ส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนเชื่อมั่นและ
ยอมรับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ปรากฏหลักฐานตามแบบโมเดลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ของผู้บริหาร แผนพัฒนาคุณภาพระยะ 4
ปี แผนปฏิบัติการประจาปี แบบรายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ปฏิทินปฏิบัติง าน
ประกันคุณภาพการศึกษา คาสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนสตรีพัทลุง
และเอกสารรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดนโยบายเพื่อการประกันคุณภาพไว้ใน พันธกิจข้อที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชนและสังคมดาเนินการพัฒนาตามนโยบาย โดยใช้
Model “S.P.T. : TRIES Management System” ในการบริหารซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการพัฒนา
ระบบประกัน คุณภาพภายในรองรับการประเมินรอบ 4 โครงการพัฒ นาระบบประกันคุณภาพภายใน โครงการ
ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพภาคีเครือข่าย โครงการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน งานประชุมครู
ประจาเดือน โครงการนิเทศภายในโรงเรียน โครงการบริการสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาและ และโครงการ
พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน 6 ประการ ได้แก่
1. จัดทามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3. ดาเนินการตามแผน
4. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5. ติดตามผลการดาเนินการ
6. จัดทารายงานผลประเมินตนเองประจาปี
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3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด
1. มีระบบคาสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
1.1 คาสั่งโรงเรียนสตรีพัทลุง ที่ 167 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
1.2 ประกาศโรงเรียนสตรีพัทลุงที่ 151 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
1.3 ประกาศโรงเรียนสตรีพัทลุง ที่ 168 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
1.4 คาสั่งโรงเรียนสตรีพัทลุงที่ 166 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
สารสนเทศและการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีพัทลุงสั่ง
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
2. มีการประกาศใช้มาตรฐานและการกาหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกฎกระทรวงฯและบริบทของสถานศึกษา
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีพัทลุง ในการประชุม วันที่ 8 มิถุนายน 2563
3. มีการกาหนดเป้าหมายรายมาตรฐานและการจัดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปรากฏในบันทึกแนบท้ายประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 4. มีการวางแผนเพื่อ
ดาเนิน การเก็บ รวบรวมข้อมูล และประเมิน คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาสารสนเทศและการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีพัทลุง
ทาให้ได้รับสารสนเทศครบถ้วนเพียงพอสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
5. โรงเรียนสตรีพัทลุงมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานตามเงื่อนไขที่กาหนด ปรากฏหลักฐาน
ตามแบบโมเดลการประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจาปีงบประมาณ
2563 และปีงบประมาณ 2564 คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิทินปฏิบัติ งานในรอบปีการศึกษา
2563 มาตรฐานการศึกษา รายงานการกากับติดตามการดาเนินตามมาตรฐานการศึกษา บันทึกภาคสนามตามมาตรฐาน
การศึกษา
2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาระบุไว้ในกลยุทธ์ข้อที่ 5
ว่าโรงเรียนมีร ะบบการบริห ารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของ
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ชุมชนและสังคม ที่มีลัก ษณะการดาเนิน ด้ว ยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้ “S.P.T. :TRIES Management
System”

มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ตามโครงสร้าง 5 กลุ่มบริหารงาน งาน

เกี่ยวกับการดูแลด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่มีพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
ดาเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีโครงการ/กิจกรรม คือ โครงการพัฒนาซ่อม/สร้างและบารุงรักษาแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ของ งานอาคารสถานที่ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ได้แก่ ไฟฟ้า
ประปา พัดลม การบริการน้าดื่ม รวมถึงการตรวจสอบซ่อมแซมอาคารเรียน อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพดี
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้
ดาเนินการพัฒนานักเรียนแกนนาในการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุค ลากรภายในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้และการ
อนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้อง การใช้สารเคมีเพื่อการเรียนการสอนให้เกิดความปลอดภั ย สภานักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง
จัดกิจกรรม ZERO WASTE SCHOOL ในการแยกขยะและจัดการขยะที่เป็นอันตรายอย่างถูกวิธี กลุ่มงานโภชนาการ
ดาเนินงานในการตรวจสอบคุณภาพอาหารของผู้ประกอบการทุกภาคเรียนให้ถูกหลักอนามัย มีความสะอาด โดยการ
ประสานงานกับกลุ่มงานอนามัยโรงเรียนเพื่อการดูแลด้านสุขภาพของผู้เรียน กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและ
บุคลากรประจาปี กิจกรรมยสร. เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ หรือโรคร้า ยแรง กลุ่ม กิจ การ
นักเรีย น นาระบบดูแลช่ว ยเหลือนักเรีย นในการป้องกัน ดูแล และช่ว ยเหลือนักเรียนให้ ปลอดภัยจากภาวะเสี่ยง
โดยมีกลุ่มงานระบบอินเตอร์เน็ ตและเทคโนโลยี ได้นาระบบ ICT มาใช้เพื่อการติดตามดูแลนักเรียนและการสื่อสาร
กับผู้ปกครอง โดยผู้เรียนต้องสแกนบัตรเมื่อมาถึงโรงเรียน ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบได้ว่า
นักเรียนมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว หากนักเรียนมาสาย หรือไม่มาโรงเรียนสามารถตรวจสอบและดาเนินการ
ติดตามนักเรีย นได้ทัน ท่ว งที เมื่อนักเรีย นมาถึ ง โรงเรียนและจะออกจากโรงเรียนจะม ีครูเวรมายืนต้อนรับและส่ง
นักเรียน และตารวจจราจรพร้อมครูเวรจะดูแลบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรและด้านอื่นๆ
3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด
1. โรงเรียนมีเครื่องตัดไฟถังดับเพลิงติดอยู่ทุกอาคาร อุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งาน มีระบบ
กรองน้าดื่มบริการนักเรียน สถานที่ประกอบอาหารป้องกันพาหะนาโรค มีระบบจัดเก็บและทาลายขยะ
2. โรงเรียนมีการคุ้มครองความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก การเดินทาง โรงเรียนมีรั้วรอบ
โรงเรียน มีการต้อนรับและส่งนักเรียนตอนเช้าและเย็นโรงเรียน มีครูเวร/เจ้าหน้าที่ ดูแล ป้องกัน อันตราย ขณะเข้า
ออกชัดเจน
3. มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดูแลพื้นที่เสี่ยง สามารถควบคุมความเสี่ยงและอันตรายที่อาจ เกิดขึ้น
4. งานอนามัยโรงเรียน ดูแล ป้องกันนักเรียนจากโรคติดต่อโรคระบาดโดยเฉพาะโควิด-19 และ
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พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย การแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภขนาการ และนักเรียนภาวะซึมเศร้า
5. งานโภชนาการ ดูแลนักเรียนด้านอาหารเครื่องดื่ม มีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้าดื่ม
ที่จาหน่าย รณรงค์ให้นักเรียนภาชนะใส่น้ามาเอง
6. กลุ่มกิจการนักเรียนดูแลนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา
ปรากฏหลั กฐานตามแผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา แผนปฏิบัติก ารประจาปี งบประมาณ 2563 และ
ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มงานโภชนาการ กลุ่มงาน
อาคารสถานที่
2.2.4 การสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นกาหนดนโยบายที่ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า งโอกาสให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ระบุไว้ในกลยุทธ์ข้อที่ 5 ว่าโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชน
และสังคม โรงเรียนมีระบบบริหาร “S.P.T. Model : School Management System.” บริหารจัดการ ภายในหลัก
ธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหลักที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ระบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แบ่งประเด็นการพิจารณาเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1) การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาภายในโรงเรียน มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพภาคีเครือข่าย
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน
3. งานประชุมครูประจาเดือน
4. งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
6. โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ตามหลักสูตร กิจกรรมเติมความรู้สู่
มหาวิทยาลัยโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
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8. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมค่ายพัฒนา
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและร่วมกับหน่วยงานภายนอก
9. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
10. โครงการสภานักเรียน
11. โครงการบริการสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
12. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
13. ค่ายส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน
14. กิจกายค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
15. โครงการพัฒนาบุคลากร
2) การการสร้างความร่วมมือเพื่อชุมชนหรือสังคมการศึกษา
1. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
2. กิจกรรม นศท.จิตอาสา
3. TO be number one
4. กิจกรรมตะแบกบานมินิมาราธอน ฟันรัน ครั้งที่ 2
5. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
6. กิจกรรมสตรีจิตอาสา
3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด
(1) การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาภายในสถานศึกษา
1. โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้จัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสตรีพัทลุง
โดยเชิญ ตัว แทนขององค์ก รสนับ สนุน หลัก 6 ฝ่า ยของโรงเรีย นสตรีพ ัท ลุง ประกอบด้ว ย คณะกรรมการ
สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานโรงเรีย นสตรีพัท ลุง สมาคมศิษย์เ ก่า โรงเรียนสตรีพัทลุง สมาคมผู้ปกครองนักเรีย นแ ละ
ครูโ รงเรีย นสตรีพัทลุง เครือ ข่ายผู้ป กครองนัก เรีย นโรงเรียนสตรีพัทลุง ชมรมครูเ ก่าโรงเรียนสตรีพัทลุง มูล นิธิ
ส่งเสริมการศึกษาโรงเรีย นสตรีพัทลุง โครงการกิจกรรม“ตะแบกบาน มินิมาราธอน ฟันรัน ครั้งที่ 2” ร่วมกับโรงเรียน
สตรีพัทลุงซึ่งทางคณะกรรมการดาเนินงานและคณะผู้จัดได้มีการดาเนินงานครบทุกกระบวนการเพื่อรองรับวันจริงของ
กิจกรรม แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ COVID-19 ทาให้กิจกรรมไม่สามารถจัด
ขึ้นได้ตามมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง อย่างไรก็ตามจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักวิ่ง
จานวน 2594 คน ซึ่งทางคณะกรรมการได้แก้ไขสถานการณ์ด้วยการจัดส่งเสื้อและเหรียญแก่นักวิ่งทุกคนจนแล้วเสร็จ
มีรายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายประมาณ 525 ,084 บาท เพื่อดาเนินการขยายพื้นที่รับประทานและลานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนหลังอาคารเรียน2 ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้
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2. กิจกรรมมอบทุนการศึกษาได้ประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ มอบทุนการศึกษา
ให้นักเรียนจานวน 1,045,300 บาท นักเรียนได้รับเงินทุนการศึกษา จานวน 551 คน
3. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้การอบรม
นักเรียนแกนนาจานวน 4 คนเพื่อการขยายผลให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงต่อไป
4. วิสาหกิจชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน ในจังหวัดพัทลุง ให้ความอนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน
(2) การสร้างความร่วมมือ เพื่อชุมชนหรือสังคมการศึกษา
1. โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นศูนย์สอวน. วิชาชีววิทยา จังหวัดพัทลุง
3. โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นประธานเครือข่ายโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคใต้
4. โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นที่ตั้งชมรมกีฬาบริดจ์แห่งจังหวัดพัทลุง
5. โรงเรียนสตรีพัทลุงศูนย์ประสานงาน AFS เขตพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
6. โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จังหวัดพัทลุง
7. โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นศูนย์ HRDC จังหวัดพัทลุง
8. โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
ปรากฏหลั กฐานตามแผนพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ 2563

และ

ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลสารสนเทศงานแนะแนว ข้อมูลสารสนเทศงานพัฒนาความรู้สู่มหาวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และสั งคมศึกษาฯ กลุ่ มกิจกรรมพั ฒนาผู้ เรียน ข้ อมู ล
สารสนเทศงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลสารสนเทศงานห้องเรียนพิเศษ SMTE , SMT
และ MEP ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียน รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้อง
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ไว้ในพันธกิจข้อที่ 1 พัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ มีทักษะในการดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขบนพื้น ฐานตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดาเนินงานพัฒ นาวิช าการที่เน้น
การพัฒ นาคุณ ภาพผู้เ รีย นโดยมีก ารพัฒ นาหลัก สูต รสถานศึก ษา และหลักสู ตรกลุ่ มสาระการเรียนรู้ หลั กสูตร
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ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และนาสู่การปฏิบัติโดยจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ที่ส อดคล้อ งกัน
ดาเนิน การจัด กิจ กรรมตามแผนพัฒ นาคุณ ภาพการจัด การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง อีกทั้งมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลเพื่อนาผลมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนาทักษะหรือประสบการณ์ แก่ผู้เรียน ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการใช้ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ)เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดาเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีโครงการ/กิจกรรม คือ
1. ด้านหลักสูตรสถานศึกษา มีโครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ด้านทักษะวิชาการ มีโครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ดนตรี กีฬา โครงการพัฒนาการเรียน การสอน
ด้วยวิจัยในชั้นเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและSTEM ศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE MEP และเด็กดีศรีท้องถิ่น
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิจัยในชั้นเรียน
3. ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ มี โ ครงการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โครงการส่งเสริมประสบการณ์และทักษะชีวิต โครงการ
ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการพัฒนาอาชีพ
4. ด้านการวัดและประเมินผล มีโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจั ดการเรียนรู้ทั้งในวิชาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีและนักเรียนชอบ ครูมีการวางเป้าหมายในการสอนวิชานั้น ๆ การ
จัดห้องเรียน การจัดทาสื่อการสอน รวมทั้ง โรงเรียนการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูรายวิชา /แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เป็นต้น และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นคณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการคณะสี การจัดแข่งขัน
ฟุตซอลภายใน กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา โครงการอบรมแกนนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
ซึง่ ทุกกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบวางแผนและดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองถนัด
และเมื่อจบการจัดการเรียนการสอนได้ให้นักเรียนประเมินการสอนของครูเพื่อการนาข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนสตรีพัทลุงได้มีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนได้จัดทา
บันทึกข้อตกลงจัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทลุง เพื่อให้นักเรียนได้สารวจ
ความต้องการและความสนใจเกี่ยวกับอาชีพ สาหรับนักเรียนแผนการเรียนทั่วไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การ
จัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรจากสถาบันที่จัดการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพมาใช้ในการพัฒนานักเรียน สาหรับงาน
แนะแนวได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนค้นหาความถนัดด้านอาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลื อกอาชีพของนักเรียนใน
อนาคต โรงเรียนได้ให้การบริการแก่ชุมชนทาให้นักเรียนได้ฝึกการทางานเกี่ยวกับอาชีพด้วย นอกจากเป็นการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการทางานของนักเรียนแล้วยังเป็นการสร้างจิตสานึกรักษ์อาชีพรักท้องถิ่นให้แก่นักเรียนด้วย โดย
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มีการดาเนินการโครงการและกิจ กรรมที่สนองความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่หลักสูตร
สถานศึกษากาหนด
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดเวทีการนาเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เช่น ตลาดนัดวิชาการ การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า (วิชา IS) นิทรรศการแสดงโครงงานของงานกลุ่ม
วิชาการ และการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ จัดทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มานาเสนอและจัดแสดง ทั้งมีการจัดโครงการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นทักษะใหม่ทันยุคทันสมัย
ของโลกศตวรรษที่21 อย่างโครงการแข่งขัน E-sport (เกม ROV) ซึ่งทาให้นักเรียนเกิดได้รู้จักตัวเองและมีความภูมิใจใน
ตนเอง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ทาให้โรงเรียนสตรีพัทลุงต้ องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
นาเสนอผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า (วิชา IS)ของนักเรียนเป็นการนาเสนอในสื่อออนไลน์
3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตร จัดการเรียนรู้แบบActive learning กาหนดทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีการสอนแบบบูรณาการ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยการสอนแบบ
โครงงาน สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน การเรียนการสอนที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับความแตกต่ างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องสมุดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ป้ายนิเทศอาคารเรียน 6
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ป้ายความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
แผ่นป้ายนิเทศหน้าอาคาร 21
ธนาคารโรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน
นิทรรศการหมุนเวียนหน้าอาคาร 2

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตลาดน้าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ฝายชะลอน้าลาห้วยแม
มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โรงแรมเมโทรโพล จ. ภูเก็ต
( มารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก)
โรงแรมรัชมังคลาพาวิลเลี่ยนบีช
( มารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก)
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แหล่งเรียนรู้ภายใน
หอพระประจาโรงเรียน
บริเวณอาคารเรียน
ห้องสมุดโรงเรียน
เรือนพยาบาล
โรงอาหาร

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา(ค่ายยุวมัคคุเทศก์)
ศูนย์ O – TOP จังหวัดพัทลุง
สถานที่สาคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาจังหวัดพัทลุง
ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา

ร้านน้า

สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพัทลุง
ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด
วังเก่า – วังใหม่ วัดวัง
วัดเขียนบางแก้ว
กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด
พิพิธภัณฑ์ติดล้อ
ชุมชนในเขตอาเภอป่าพะยอม
ศูนย์ OTOP จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
อัยการจังหวัดพัทลุง
แหล่งธรรมชาติในท้องถิ่น
ห้องสมุดประชาชน
วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
วัดภูผาภิมุข
โรงเรียนมีการกากับติดตามโครงการต่างๆที่กาหนดไว้ กล่าวคือ ดาเนินการกากับติดตามโครงการดังนี้ โดย

กลุ่มงานประกันคุณภาพกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน งานแผนงานจัดทาแบบรายงานผลการประเมินโครงการ /
กิจ กรรม กลุ่ม งานประกัน คุณภาพการศึกษา จัดประชุมเจ้า ของ/ผู้รับผิด ชอบโครงการตาม มาตรฐานการศึกษา
โรงเรีย นสตรีพัทลุง รวมถึงหัว หน้ากลุ่มงาน เพื่อกากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการ ผู้รับผิด ชอบโครงการ
รายงานตามแบบกากับติดตามโครงการตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานไม่
ต่ากว่าร้อยละ 75 รับผิดชอบโครงการรายงานผลการประเมินโครงการตามปฏิทิน
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โรงเรียนมีการประเมินโครงการและสรุปผลการดาเนินโครงการต่างๆที่กาหนดไว้ คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลการประเมินโครงการเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเสนอต่อผู้บริหารตามลาดับขั้นการประเมินโครงการ
ส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย
ปรากฏหลักฐานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 และปีงบ
ประมาณ 2564 หลักสูตรโรงเรียน หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระเบียบการวัดผลประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้
รายงานการสอนของครู ผลการประเมนการสอนของครู รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้อง
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรไว้ในพั นธกิจข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นครูเก่ง ครูดี มีขวัญกาลังใจ และมีความก้าวหน้ ามั่นคงในอาชีพที่ยั่งยืน ส่ งเสริม
ประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลในการปฏิบั ติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีด้วยวิธีการที่ห ลากหลาย เช่น
การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานดาเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีโครงการ /กิจกรรม แบ่งตามวัตถุประสงค์
ได้ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเอง ทั้งที่สถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการพัฒนา และหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นโดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning การนิเทศภายในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบั ติงาน การพัฒนาระบบการทางานร่ วมกัน (PLC) การส่ งเสริมความก้ าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การจั ดทา Good
practice Best practice การทาวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้ช่วย
2. เพือ่ สร้างขวัญและกาลังใจ กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นการสร้าง
นวัตกรรม กิจ กรรมมอบโล่ เชิดชูเกีย รติ และให้ ขวัญกาลั งใจครูที่มีผ ลงานดีเด่นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู
เกษียณอายุราชการ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ (วิทยฐานะ)การประกันอุบัติเหตุ
กองทุนสวัสดิการครู การตรวจสุขภาพประจาปี กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
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3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตาแหน่ง และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี
ผลสรุป ดังนี้
1. ครู 141 คน จากทั้งหมด 141 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการอบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับการออกแบบ
การเรียนรู้/การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2. ครู 141 คน จากทั้งหมด 141 คน คิดเป็นร้อยละ 100ได้รับการอบรม สัมมนาในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อย
กว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
ปรากฏหลั กฐานตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ 2563 และ
ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาครูบุคลากร รายงานผลการไปอบรมสัมมนาของครู ศึกษาดูงาน
รายงานวิจัยในชั้นเรียน รายงานการปฏิบัติชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) รายงานผลกาปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best
Practice) รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้อง
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษากาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ไว้ในพันธกิจข้อที่5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชนและสังคม โรงเรียนมีระบบบริหาร
ตามโมเดลการบริหารที่มีประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ โดยโรงเรียนได้ โดยโรงเรียนได้ใช้ “S.P.T : TRIES Management
System” มาบริหารจัดการภายใต้ค่านิยมหลัก “TRIES พยายาม” คือ T : Thainess (นิยมไทย) ,R : Honesty
and Reliability (ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้), I : Creativity and Innovation(สร้างนวัตกรรม) , E: Commitment
to Excellence (มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ),S : Students Take Priority (ประโยชน์ของนักเรียนมาก่อน) มาบริหาร
จัดการภายในหลักการ หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และการมีส่วนร่วม โดยมีระบบ
ที่เกี่ยวข้องคือ ระบบที่ 6. ระบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่การพัฒนาและปรับปรุงบริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียนและอาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องฝึกประสบการณ์ จัดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อี กทั้ งสถานศึ กษาได้ ด าเนิ นการพั ฒนาห้ องเรี ยนคุ ณภาพ และพั ฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ภ ายในโรงเรี ยน เช่ น ห้ องสมุ ด
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ดาเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WEST ) กิจกรรมการจัดทาความสะอาดห้องเรียน
(Big cleaning ) การประเมินติดตามการรักษาความสะอาดห้องเรียนโดยคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้ดาเนินการ
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มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ การดาเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์แก่
ผู้เรียน มีโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นการพัฒนาดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการ/แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา
กิจกรรม ห้องเรียนสะอาด กิจกรรมปรับปรุงห้องนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักเรียน กิจกรรมพัฒนาแหล่ง เรียนรู้
ห้องสมุดของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสื่อและห้องเรียน โรงเรียนส่งเสริม กิจกรรม/โครงการ
ที่เ ข้า มาพัฒ นาสภาพแวดล้อ มของโรงเรีย นได้ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม กิจ กรรมประกวดห้อ งเรีย นสะอาด
กิจกรรมZero Waste School กิจกรรม One day one piece กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ ประโยชน์ของ
นักเรียน โรงเรียนมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ใช้พื้นที่
อย่างคุ้มค่า เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงห้องปฏิบัติ การชีววิทยา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ เช่น ห้องสมุดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ป้ายนิเทศอาคารเรียน 6 รวมทั้งมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของครู เช่น หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ โทรทัศน์ ไมโครโฟน เครื่อง
กระจายเสียง และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ดนตรี กีฬาตามหลักสูตร กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมประสบการณ์และทักษะชีวิต กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น
ค่ายอาสาพัฒนาสิ่ งแวดล้ อมสร้างฝายชะลอน้าลาห้ว ยแม ศึกษาเรียนรู้ที่ ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเทือกเขา
บรรทัด สารวจวัดเขียนบางแก้ว ของหน่วยอนุรักษ์ฯ ค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ณ โรงแรมเมโทรโพล จ.
ภูเก็ต เกี่ยวกับมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก
3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด
สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรี ยน มี ห้องศู นย์ การเรีย นรู้ และห้ องปฏิบัติการจานวน 56 ห้ อง เพียงพอต่อการบริการครูและนักเรียนมีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บริการแก่ครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนางานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซ่อมแซม/ต่อเติม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ติดตั้งพัดลมห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสถาบัน องค์กรเอกชนภายนอกให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งเรียนรู้
ปรากฏหลักฐานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 และปีงบ
ประมาณ 2564 ข้อมูลสารสนเทศงานอาคารสถานที่ ข้อมูลสารสนเทศงานห้องสมุดโรงเรียน ข้อมูลสารสนเทศงาน
สภานักเรียน ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้อง
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสตรีพัทลุงกาหนดนโยบายและโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ คือ พันธกิจข้อที่ 5 ว่า โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชนและสังคม ด้วย “S.P.T. Model : School Management
System.” บริหารจัดการภายในหลักการ หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และการมี
ส่วนร่วม โดยมีระบบที่เกี่ยวข้องคือ ระบบที่ 4. ระบบพัฒนา ICT เพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้
โรงเรียนมีการจัดทาสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานต่าง ๆ โดยมีการ ติดตาม
ตรวจสอบการจัดทาและจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเพื่อให้สามารถจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และนาไปใช้ในการพัฒ นา
งานและพัฒนาการจัดการเรีย นรู้ได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ โรงเรียนมีการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีเ พื่อ การบริห าร
จัด การ ดัง นี้ ระบบดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรีย น ระบบการรับ สมัค รนัก เรีย น ระบบการจ่ายเงินผ่านธนาคาร ระบบ
ลงทะเบียน/เลือกวิชาเรียน/เลือกชุมนุม ระบบงานทะเบียนและวัดผล SGS ระบบการลงเวลามาปฏิบัติราชการของครู
และบุคลากร ระบบการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และเพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ระบบข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมภาระ
งานที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ทันสมัย นาไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว โครงการบริการสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ ตและสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตสู่ชั้ นเรียน
โครงการบริการสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอีกทั้งโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บ การนาไปใช้และการให้บริการ
สารสนเทศตามกรอบภาระกิจการบริหารงานโดยให้ความสาคัญกับงานวิชาการ งานบุคคล งานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ งาน
งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ตลอดถึงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่ครูทุกคนเพื่อความสะดวกต่อ
การทางาน
3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ
ที่พัฒนาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน และระบบการบริการจากหน่วยงานตนสังกัด คือ โรงเรียนมีการสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร ได้แก่ การรับสมัครนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การลงทะเบียนเรียน การเลือก
รายวิชาเรียน เลือกวิชาเรียน/เลือกชุมนุม ระบบงานทะเบียนและวัดผล SGS ระบบการลงเวลามาปฏิบัติราชการของครู
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และบุคลากร การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชาสัมพันธ์และโสตทัศน์ ศึกษาเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้บริการแก่
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วย
1). โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศตามโครงสร้างการ
บริหารงาน 5 งาน
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
2. ข้อมูลโรงเรียน
3. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
4. ข้อมูลครูรายบุคคล
5. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ด้านอื่น ๆ เช่น ข้อมูลชุมชน
2). โครงการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียน การกากับติดตามนักเรียน
การเลือกวิชา
3). งานจัดทาสารสนเทศของโรงเรียน
ปรากฏหลัก ฐานตามแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา แผนปฏิบัต ิก ารประจาปีง บประมาณ 2563 และ
ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลสารสนเทศสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/
งานที่
เกี่ยวข้อง
2.7 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดนโยบายและโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน คือพันธกิจข้อที่ 5 ว่า
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น ของชุมชนและ
สังคม โรงเรียนบริหารด้วย“S.P.T. Model : School Management System.”บริหารจัดการภายในหลักการ
หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นโมเดลมีประสิทธิภาพ เชิง
ประจักษ์ โดยมีระบบที่เกี่ยวข้องคือ ระบบที่ 3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง เริ่มตั้งแต่วางแผนและจัดทาปฏิทิน
ในเยี่ยมบ้านของนักเรียน การคัดกรองนักเรียนทุกคน มีการดูแลช่วยเหลือทั้งด้านการเรียน เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ
ของผู้ เ รี ย น ซึ่งโรงเรียนได้มีการจัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจนอย่า งต่อเนื่อง มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียนยากจน มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
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1. โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน งานจัดทาคู่มือ
นักเรีย นและผู้ป กครอง งานจัดทาคู่มือครูที่ปรึกษา งานประชุมครูที่ปรึกษา งานประชุม เครือข่ายผู้ปกครอง
งานประชุมผู้ปกครอง ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง งานจัดหาทุนการศึกษา งานระดับชั้น งานครูที่ปรึกษา
โครงการมอบทุนการศึกษา
2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประกอบด้วย ค่ายคุณธรรม โครงงานโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมของหายได้คืน
3. โครงการสภานั กเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมส่ งเสริมความประพฤติ กิจกรรมส่ งเสริม
ประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
4. แผนพัฒนางานอนามัยโรงเรียน/ แผนพัฒนางานโภชนาการ/หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานแนะแนว ประกอบด้วย
กิจกรรมตรวจ/คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ม1 , ม.4 กิจกรรมดื่มนมเสริมสุขภาพ
กิจกรรม “ฟิต ฟิต พิชิตไขมัน กิจกรรมติดตามภาวการณ์
กิจกรรมตรวจ/คัดกรอง สุขภาพเบื้องต้น ม1,ม.4
กิจกรรมตรวจหมู่โลหิต กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน
กิจกรรม บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา
กิจกรรม คิดอย่างไร ให้สาเร็จ
3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด
3.1. สถานศึกษามีการสนั บสนุนการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นตั้งแต่นักเรียน ชั้น ม.1
ถึง ม.6 ทุกคน ครบ 100 เปอร์เซ็น ในปีการศึกษา 2563
-

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบพฤติกรรมนักเรียน

และร่วมแก้ปัญหาของนักเรียน
- กิจกรรมการปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ ให้
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้ทากิจกรรมที่ปลูกฝังการมีระเบียบ วินัย การห่างไกลจากยาเสพติด ชู้สาว ภาวะ
ซึมเศร้า และการมีจิตสาธารณ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เข้าใจการใช้ชีวิต
- กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อระดมความคิดในในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียนและโรงเรียน
- การจัดทาคู่มือครูที่ปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางดาเนินการในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้ครูที่ปรึกษา
- การประชุมครูที่ปรึกษาชี้แจง ทาความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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- กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม
- กิจกรรมของหายได้คืน เป็นการจัดกิ จกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีมีภูมิคุ้มกันต่อพฤติกรรมเสี่ยง
เช่นยาเสพย์ติด การพนัน ชู้สาว และความปลอดภัย เป็นต้น
- ส่งเสริมระเบียบวินัยและความปลอดภัยโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องเรียนและทางเดิน
- นาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลติดตามการมาเรียน การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง
- ใช้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- สนับสนุนโครงการ YC เพื่อนที่ปรึกษา
3.2 สถานศึกษามีการสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล คือ
- สนับสนุนงบประมาณให้ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนเพือ่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลทราบสภาพ
ของปัญหาที่แท้จริงและร่วมมือกับผู้ปกครองในการหาแนวทางการแก้ปัญหา
- ระบบการส่งต่อ เมื่อครูที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการระดับชั้นกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน และฝ่ายแนะแนวตามลาดับ
- จัดหาทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ยากจน
- ครูที่ปรึกษานาข้อมูลการคัดกรองนักเรียนมาใช้ในการดูแลตามความแตกต่างของนักเรียน
ปรากฏหลั กฐานตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563

และ

ปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูล
การเยี่ยมบ้านนักเรียน บันทึกการจัดกิจกรรมของครูที่ปรึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ผลการ
คาดหวัง คุณภาพ ประเมิน คุณภาพ
ปี 2563
ปี 2563

สรุปผลการ
ประเมิน

30

27.9

ยอด
เยี่ยม

27.87

ยอด
เยี่ยม

ต่ากว่าเป้าหมาย

2

1.95

ยอด
เยี่ยม

1.95

ยอด
เยี่ยม

เท่ากับเป้าหมาย
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม
เป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
2.7 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นรายบุคคล

14

12.9

ยอด
เยี่ยม

12.97

ยอด
เยี่ยม

สูงกว่าเป้าหมาย
(+0.07)

4

3.60

ยอด
เยี่ยม

3.60

ยอด
เยี่ยม

เท่ากับเป้าหมาย

4

3.81

ยอด
เยี่ยม

3.75

ยอด
เยี่ยม

ต่ากว่าเป้าหมาย
(-0.06)

2

1.85

ยอด
เยี่ยม

1.89

ยอด
เยี่ยม

สูงกว่าเป้าหมาย
(+0.04)

2

1.85

ยอด
เยี่ยม

1.85

ยอด
เยี่ยม

เท่ากับเป้าหมาย

2

1.85

ยอด
เยี่ยม

1.86

ยอด
เยี่ยม

สูงกว่าเป้าหมาย
(+0.01)

4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
2. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

คะแนน

+ แสดงค่าที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย
- แสดงค่าที่ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1)
2)
3)
4)
5)

โครงการพัฒนาการนิเทศ กากับติดตามผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
โครงการพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร
โครงการพัฒนาครูด้าน ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุก

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสตรีพัทลุง กาหนดนโยบาย การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
กาหนดนโยบายว่า ครูต้องเก่งในการจัดการเรียนการสอน จึงต้องพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ลดความทุกข์ สร้างความสุข
ให้กับครูให้มากที่สุด เพื่อให้ครูมีขวัญ กาลังใจ มีความรู้แท้จริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
2.1 กระบวนการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ โรงเรียนสตรีพัทลุง โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้จัดทา
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม แต่ละกลุ่ม
สาระได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของปีการศึกษาที่ผ่านมา แล้วนามากาหนดแนวทางพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาครูด้วย การส่งครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมนาเพิ่มเติม สนับสนุนให้ครูเข้ารับการ
อบรมออนไลน์ ของสถาบันต่าง ๆ พัฒนาครูโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใน
โรงเรียน ให้ครูทุกคนเข้าร่ วมอบรม รับความรู้ จนมีความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยเน้นองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เน้นการคิดเป็น ปฏิบัติจริงได้ และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ หลังจากนั้นให้ครูจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วจึงนาไปใช้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาที่รับผิดชอบ พร้อมกัน
นี้โรงเรียน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ และโครงการพัฒนาบุคลากรประชุมปฏิบัติจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ โครงการ
ส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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2.2 กระบวนการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการ
สนับสนุนของภาคีเครือข่ายของโรงเรียนสตรีพัทลุง โรงเรียนดาเนินการจัดซื้อจอทีวีขนาด 72 นิ้ว เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนและติดตั้งไว้ในห้องเรียน กาหนดให้ครูใช้สื่อผ่านจอ เป็นสื่อสมัยใหม่ จากแหล่งการเรียนรู้ จากอินเทอร์เน็ตมา
ประกอบการจัดการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนมีอัตราการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้น นักเรียนสนใจ และมีสมาธิในการเรียนรู้สูงขึ้น
นอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและกระจายครอบคลุมทุกห้องเรียนและพื้นที่ที่จัดการเรียนการ
สอน โรงเรียนได้จัดหาหนังสือเรียน อย่างพร้อมเพรียง และอนุญาตให้ครูจัดทาเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติมได้
นอกจากนั้น นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการนาเสนอ แลกเปลี่ยนรู้กันภายในห้องเรียนได้อย่างสะดวก มี
ประสิทธิภาพสูง โรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการจัดทาแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้สื่อ DLIT / Google App
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3 กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โรงเรียนกาหนดนโยบายให้ความสาคัญกับการ
บริ หารจัดการชั้น เรีย นเชิงบวก ให้ ครูรู้ จักนั กเรียนรายบุคคล วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุค คล คัดกรองนักเรียน
ดาเนินการพัฒนาสนับสนุนและแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลการจัดการเรียนการสอนด้วยอัธยาศัยไมตรี ใช้ความ
รักระหว่างครูและนักเรียน ใช้คาพูดที่ส่งเสริมให้กาลังใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมวินัยเชิงบวก ทั้งนี้โรงเรียนชี้ให้ครูทุกคน
เห็นความสาคัญและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูต้องรักเด็กอย่างเสมอหน้ากัน ให้ครูยกย่องชมเชยในเรื่องที่
ดีเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ทาดีอย่างต่อเนื่อง หากนักเรียนทาผิดกฎระเบียบ ข้อตกลงของห้องเรียน โรงเรียน หรือ
ของสังคม ให้ครูกล่าวตักเตือนอย่างมีเหตุผล โดยเน้นว่าให้ปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ กล่าวตักเตือนด้วยความรัก
ความห่วงใย ไม่ให้ใช้คาพูดที่รุนแรง เป็นการเยาะเย้ย ตาหนิ ถากถาง ดูหมิ่นให้เสียใจให้ท้อใจ ครูทุกคนได้ปฏิบัติ
หน้าที่จัดการเรียนรู้ให้เรียนรู้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการครูผู้สอนทาแบบบันทึกผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครูทุกกลุ่มสาระทา PLC/ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนและหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก การ
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูรายวิชา / แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
2.4 กระบวนการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนได้ให้ความสาคัญกับการวัดผลประเมินผลนักเรียนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการวัดผลระหว่างเรียนซึ่งเป็นการวัดผล
ที่ส าคัญยิ่ ง เป็ น การวัดผลเพื่อพัฒ นานั กเรี ย นให้ เห็ นจุดเด่น จุดด้อย ให้ เห็นว่าต้องปรับปรุ งตนเอง และควรจะ
เสริมสร้างพัฒนาตนเองอย่างไร โรงเรียนให้ครูจัดทารายละเอียดการวัดผลประเมินผล และแจ้งผลการประเมินเป็นราย
หน่วยการเรียน กาหนดเกณฑ์ผ่านการประเมินผลร้อยละ 60 ให้นักเรียนรับทราบผลการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนได้
อย่างต่อเนื่อง การวัดผลประเมินผล วัดทั้งด้า นความรู้ กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน ซึ่งครูได้วิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ ผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา อนึ่งกลุ่มบริหาร
วิชาการ โดยงานวัดผลประเมินผล ได้กากับติดตาม การปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเข้มข้น จริงจัง เปิด
โอกาสให้นักเรียนปรับปรุงผลการเรียนได้หลายวาระ โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ครูประจาวิชา ครูที่
ปรึกษา ทาให้นักเรียนสามารถปรับปรุงผลการเรียนได้ทุกคน ทุกระดับชั้นโรงเรียนจึ งได้จัดทาโครงการ โครงการ
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พัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยวิจั ยในชั้น เรีย น การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์หลักสูตร พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
2.5 กระบวนการพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แ ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ในแต่ละภาคเรียน โรงเรียนได้จัดทาแบบประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทุกรายวิชา และให้
นักเรียนได้ประเมินครูผู้สอน ทาให้ครูผู้สอนรับรู้ผลการประเมิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ ผู้อานวยการโรงเรียนได้รับรู้โดยภาพรวม และจาแนกเป็นรายบุคคล ทาให้เห็นข้อมูลที่ต้องให้การ
นิเทศ ชี้แนะเพื่อปรับปรุง พัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้นาไปเป็นข้อมูลในการนิเทศ พูดคุยกับครูผู้สอนได้โดยตรง ในการประชุมของโรงเรียน ฝ่ายบริหารได้สะท้อน
ข้อมูลให้ครูได้ปรับปรุง พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป นอกจากนั้นโรงเรียนได้นาค่าผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละรายวิชา มาเป็นฐานข้อมูลเพื่อกาหนดค่าเป้าหมายในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มี
ค่าสูงขึ้นโดยให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้จัดทาโครงการ การ
ประชุมเพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันครูที่สอนในรายวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน การจัดทาแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูรายวิชา /แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน การนิเทศภายในกลุ่มสาระ PLC /วิจัย โครงการสร้างขวัญและกาลังใจกิจกรรม “กตเวทิตา ปูชา ปูชนีย
บุคคล” มุทิตาจิต ประจาปีการศึกษา 2563 และ การสังเคราะห์งานวิจัย
3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามประเด็นพิจารณา
3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
โรงเรียนสตรีพัทลุงกาหนดให้ครูผู้สอนทุกคนได้จั ดทาแผนการจัดการเรียนรู้ นาแผนการเรียนรู้ ไ ปใช้ป ระกอบการ
จัดการเรีย นการสอน ซึ่งแผนการจัด การเรีย นรู้ได้ผ่านการวิเคราะห์และมีองค์ประกอบ ครบถ้วนตามที่โ รงเรีย น
กาหนด และผ่านการตรวจสอบของฝ่ายบริห าร หัว หน้า กลุ่มสาระการเรีย นรู้ รองผู้อานวยการกลุ่มบริห ารงาน
วิชาการ และผู้อานวยการโรงเรียน อนุมัติให้นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประกอบการการจัดการเรียนรู้ ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติ จริง เน้น
การฝึกฝนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ตามสาระการเรียนรู้ อนึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการใช้สื่อผ่านจอ สื่อเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต ทาให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ ทาให้เ กิด ประสิท ธิภ าพสูง ขึ้น การจัด การเรีย นรู้ต ามกรวย
ประสบการณ์ของ BLOOM ปรับ ปรุงใหม่ เน้นให้นักเรียนมีการ วิเคราะห์ ประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์
และพยายามให้เกิดการเรียนรู้ใกล้เคียงสภาพจริงที่สุด ดังภาพ
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ภาพกิจกรรมครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

ภาพกิจกรรมครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

66

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR’63)

67

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR’63)

ผลการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ทาให้เกิดวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลต่างๆ จานวนมากในปีการศึกษา 2563
ประเด็น

ผลการประเมิน

จัดการเรียนรู้ผ่าน ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไป
กระบวน การคิด ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
และปฏิบัติจริง
4.78
4.8
และสามารถนาไป
4.7
4.6
ประยุกต์ ใช้ใน
4.49
4.44
4.42
4.5
4.37
ชีวิตได้
4.34
4.34
4.33
4.4
4.29

4.3
4.2
4.1
4

ที่มา :งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู
3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจากตรวจประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ครูใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา
สอดคล้องกับวัยของนักเรียน ความสนใจของนักเรียน สื่อที่ใช้มีทั้งแบบฝึก ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง สื่อ
สิ่งพิมพ์ ให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติม เสริมความรู้ สื่อผ่านจอ ให้นักเรียนได้ดู และฟัง พร้อมกันๆ เป็นภาพเคลื่อนไหวสั้น
ๆ ตรงประเด็น เช่น คลิปวีดีโอต่ างๆ สื่อจากอินเทอร์เน็ต ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ใช้กิจกรรมการทดลอง เพื่อหา
ความรู้ วิชาการงานอาชีพ เน้นการปฏิบัติจริงทั้งวิชาเกี่ยวกับการปลูกพืช การทาอาหาร การช่างฝีมือต่างๆ วิชา
เกี่ยวกับพลศึกษา เน้นการปฏิบัติจริ ง วิชาเกี่ยวกับศิล ปะ เน้นการปฏิบัติจริง เป็น ต้น ส าหรับการใช้แหล่งเรียนรู้
รายวิชาที่ต้องการให้นักเรียนได้เกิดประสบการณ์ตรง ครูผู้สอนได้นานักเรียนออกไปใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เช่น
วิชาดาราศาสตร์ โลก และดวงดาว ได้จัดกิจกรรมดูดาว ตามโอกาส ในสถานที่ต่างๆ ให้นักเรียนผู้สนใจได้ใช้กล้องดู
ดาว ดูดาวในสถานที่จริง นักเรียนที่เน้น ภาษา ต่างประเทศ ครูผู้รับผิดชอบนานักเรียนไปทัศนศึกษาในสถานที่จริง
นักเรียนโครงการพิเศษ ก็ได้ไปศึกษานอกสถานที่ตามที่กาหนด โรงเรียนให้นักเรียนใช้ห้องสมุด ในการสืบค้นองค์
ความรู้ต่างๆ การนานักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น
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ประเด็น
ผลการประเมิน
ใช้สื่อ
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยี
ทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
สารสนเทศ
4.94
และแหล่ง
5
เรียนรู้ที่เอื้อต่อ 4.8
การเรียนรู้
4.6
4.4

4.37

4.4

4.46

4.32

4.32

4.35

4.42
4.3

4.2
4
3.8

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีความพร้อมสูง
ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนยาวนาน ครูมีวุฒิภาวะสูง เข้าใจงาน เข้าใจ
นักเรียน และนักเรียนก็มีความพร้อมสูงในการเรียนรู้ ครอบครัวก็สามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ ครูผู้สอนได้ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี เตรียมสื่อ อุปกรณ์การสอนอย่างพร้อมมูล ทาให้การเรียนรู้ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ครูได้วัดผลประเมิน ผลการเรียนรู้เป็นรายหน่วย แจ้งผลการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับรู้อย่างเต่อเนื่อง ครูให้กาลังใจ
นักเรียน ช่วยเหลือสาหรับนักเรียนที่เรียนช้า ให้นักเรียนได้พยายามอย่างสุดความสามารถ นักเรียนที่เรียนดี โรงเรียน
ได้มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่มีคุณธรรม นักเรียนที่มีบุคลิกภาพดี โรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรชื่นชมยินดี ผลการ
ประเมินผู้สอนของนักเรียน ทาให้ครูได้นามาปรับปรุงตนเองทุกภาคเรียน จนทาให้การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
นักเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วตามข้อเรียกร้องได้ จึงส่งผลให้การเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น บรรยากาศ
เชิงบวก

69

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR’63)

ประเด็น
ผลการประเมิน
มีการบริหาร
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
จัดการชั้นเรียน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
เชิงบวก
5
4.8
4.6
4.4
4.2
4

4.84
4.53

4.42

4.37

4.37

4.39

4.34

4.42

4.16

3.8

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนานักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ได้
กาหนดวิธีการวัดผลประเมินผลไว้อย่างครบถ้วน ให้วัดด้านความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ให้ครูประเมินผลรายหน่วยการเรียนรู้ เมื่อวัดผลแล้ว ครูผู้สอนประเมินผลการ
เรียนรู้ แล้วแจ้งให้นักเรียนรับรู้ด้วยวิธีการที่ทันสมัย เช่น แจ้งผลในห้องเรียน แจ้งผลทางไลน์กลุ่มห้องเรียน แจ้งผล
ทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ทาให้นักเรียนได้รับทราบผลการพัฒนาตนเองเป็นระยะๆ สามารถนาผลมาปรับปรุง
พัฒนาตนเอง ให้เรียนได้ดียิ่งขึ้น การทดสอบระหว่างภาคเรียน หลังจากตรวจแบบทดสอบแล้ว ครูผู้สอนก็แจ้งคะแนน
ให้นักเรียนทราบ หากคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ในการสอบครั้งนั้น นักเรียนจะได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม
คะแนนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้ ในรายวิชาที่ต้องปฏิบัติเป็นชิ้นงาน ภาระงาน ครูผู้สอนจะแจ้งเกณฑ์ให้
นักเรียนทราบ และให้นักเรียนปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งอาจจะดูชิ้นงานอย่างเดี ยว บางครั้งดูทั้งชิ้นงานและกระบวนการ
ปฏิบัติให้ได้ชิ้นงาน วิชาพลศึกษาอาจจะทดสอบด้วยการปฏิบัติจริง วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนอาจจะใช้โครงงานใน
การประเมินผลการเรียน ในการสร้างเครื่องมือในการวัดผล โรงเรียนให้สร้างเครื่องมือให้มีคุณภาพ ให้ออกข้อสอบใน
ระดับการวิเคราะห์ ประเมินค่า การคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังได้จัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหา และ
พัฒนาผู้เรียนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ผลการประเมินนักเรียนจะนาไปสู้การนิเทศครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในภาคเรียนต่อไป

70

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR’63)

ประเด็น

ผลการประเมิน

ตรวจสอบและ ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ประเมินผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ
และนาผลมา
4.5
พัฒนาผู้เรียน
4.45
4.4
4.49

4.35
4.3

4.49

4.43
4.36

4.34

4.25

4.34

4.39

4.37
4.32

4.2

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผลการ
ดาเนินการ ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนละอย่างน้อย 1 ครั้ง การนิเทศ
จะมีหัวข้อกากับไว้ ทาให้ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศได้ข้อมูลที่ตรงกัน ได้รับการชี้แนะให้เพิ่ม ให้ลดในรายละเอียดตาม
ธรรมชาติวิชา ครูทุกคนได้ทาวิจัยในชั้นเรียน ทาให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการแก้ไขด้วยหลักวิชาการที่ถูกต้อง ครูมี
องค์ความรู้มากขึ้น ทาให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการแก้ไข โรงเรียนได้นาผลการ วิจัยมารวมเล่มเป็นองค์ความรู้ของ
โรงเรียน และในการประชุมกลุ่มสาระประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้ครูนักวิจัยได้นาเสนอต่อที่ประชุม ทาให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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ประเด็น
ผลการประเมิน
มีการ
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
แลกเปลี่ยน
เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
เรียนรู้และให้
6
ข้อมูลสะท้อน
4.94
4.84
4.76
4.75
4.68
5
4.48
4.47
กลับเพื่อพัฒนา
4.06
4
และปรับปรุง
3
การจัดการ
2
เรียนรู้
1
0

ที่มา : งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
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จากการนาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลกัน โรงเรียนได้นาข้อมูลนี้ ไปประกอบการเขียนโครงการเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนี้
1.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน
2.โครงการวิจัยในชั้นเรียน
3.โครงการนิเทศการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ
4.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลการพัฒนาให้ครูด้วยวิธีการที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ครูสามรถจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและมีผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 ตามรายงานการประเมินตนเองของครู และตรวจสอบข้อมูล
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
ประเด็น
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน การคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตได้
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
จานวนครูทั้งหมด 135 คน
ครูผ่านการประเมินระดับดีมากขึ้นไป
128 คน คิดเป็นร้อยละ 94.81
จานวนครูทั้งหมด 135 คน
ครูผ่านการประเมินระดับดีมากขึ้นไป
107 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25

73

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ดี

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR’63)

ประเด็น
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ผลการดาเนินงาน
จานวนครูทั้งหมด 135 คน
ครูผ่านการประเมินระดับดีมากขึ้นไป
129 คน คิดเป็นร้อยละ 95.55
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น จานวนครูทั้งหมด 135 คน
ระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครูผ่านการประเมินระดับดีมากขึ้นไป
134 คน คิดเป็นร้อยละ 99.25
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล จานวนครูทั้งหมด 135 คน
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ ครูผ่านการประเมินระดับดีมากขึ้นไป
จัดการเรียนรู้
129 คน คิดเป็นร้อยละ 95.96

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
สาคัญ
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน การ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไป
ประยุกต์ ใช้ในชีวิตได้
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

คะแนนที่
ผลการ
น้าหนัก
คาดหวัง ปี คุณภาพ ประเมินปี
คะแนน
2563
2563

คุณภาพ

สรุปผลการประเมิน

20

18.8

ยอด
เยี่ยม

18.76

ยอดเยี่ยม

ต่ากว่าเป้าหมาย
(-0.04)

5

4.67

ยอด
เยี่ยม

4.74

ยอดเยี่ยม

สูงกว่าเป้าหมาย
(+0.07)

3

2.73

2.37

ดี

3

2.93

2.86

ยอดเยี่ยม

5

4.73

ยอด
เยี่ยม

4.96

ยอดเยี่ยม

ต่ากว่าเป้าหมาย
(-0.23)

4

3.73

ยอด
เยี่ยม

3.83

ยอดเยี่ยม

สูงกว่าเป้าหมาย
(+0.07)
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ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

ต่ากว่าเป้าหมาย
(-0.36)
ต่ากว่าเป้าหมาย
(-0.07)

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR’63)

4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
1 ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริง จนสามารถนาไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน
2.ครูมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
โรงเรียนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 10 ปี ติดต่อกัน ทาให้มีมุมมอง และ
สามารถปรับจุดอ่อนในช่วงที่ผ่านมาให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
3 ครูใช้สื่อการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัย ใช้สื่อที่เป็นสื่อ
สมัยใหม่ เป็นคลิปวิดีโอ อินเทอร์เน็ต มาประกอบการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม ทาให้เกิดการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรมทาให้นักเรียนมีความสนใจ และ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เพราะครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับวัย ความสนใจ ความถนัดของนักเรียน
4.โรงเรียนสตรีพัทลุงบริการให้มีฟรีไวไฟที่มีความเร็ว
สูง มีครอบคลุมทั่วบริเวณโรงเรียน ให้ห้องเรียน และ
ทุกห้องเรียนติดตั้งโทรทัศน์ 72 นิ้ว เป็นห้องเรียนที่
พร้อมในการนาเสนอสื่อเพื่อเสริมการ
เรียนรู้
5.โรงเรียนจัดให้มีนักเรียนห้องเรียนละ 40 คน ทาให้
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูง ครูผู้สอนกากับ ดูแล
นักเรียนได้อย่างเข้มข้นและทั่วถึง
6 ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง มีความรัก
ความผูกพันทีด่ ีต่อนักเรียนครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล ครูไปเยี่ยมบ้าน ทาให้เกิดความรัก
ความสนิทสนมเป็นพิเศษ
7 นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง ต้องประเมินครูผู้สอน
เป็นรายภาคเรียทาให้ครูผู้สอนได้รับการสะท้อนกลับ
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตน การ

จุดที่ควรพัฒนา
1 จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยให้มีการประเมินหลักสูตร แล้วนาผลการประเมินมาใช้ประโยชน์
ปรับปรุงส่วนที่ต้องปรับ และเสริมส่วนที่ต้องเสริม ให้หลักสูตร
สถานศึกษาตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
2.ให้ครูทบทวนตนเอง ด้วยกระบวนการทา MOU
กับผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อให้ส่งผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่การสอนอย่างมีคุณภาพสูง

3.จัดให้มีเวทีนาเสนอผลการแก้ปัญหาที่พบในการจัดการ
เรียนรู้ของทุกภาคเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อเพิ่มความรู้ ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่การสอน

จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ของครูด้วยสื่อเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
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จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ให้คาปรึกษาในเรื่องต่างๆซึ่งครูรับคาเสนอแนะมา
ปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา
8 โรงเรียนสตรีพัทลุง เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มี
ประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ ทาให้นักเรียนมีความ
มานะพยายามปฏิบัติตน ขยัน เพียรพยายามให้ดีกว่า
รุ่นพี่
9 ครูโรงเรียนสตรีพัทลุงที่ปฏิบัติการสอนทุกรายวิชา
ได้วัดผลการศึกษาด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ
หลากหลาย เมื่อวัดผลแล้วก็ประเมินผล และแจ้งผล
การประเมินให้นักเรียนรับทราบเป็นรายหน่วยการ
เรียนรู้ทาให้นักเรียนวางแผนปรับปรุงการเรียนรู้ หรือ
วางแผนการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ได้อย่างดี
นอกจากนี้ โรงเรียนได้มอบเกียรติบัตร
ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนสูง รวมทั้งนักเรียน ที่มี
คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์แบบไทย
10 โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้รับการสนับสนุนทุกๆ ด้าน
จากสังคม โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์ สื่อการเรียน รู้ที่
จาเป็นอย่างทันท่วงที และมีปริมาณเพียงพอ
คะแนน

+ แสดงค่าที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย
- แสดงค่าที่ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1 จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการประเมินหลักสูตร แล้วนาผลการประเมิน
มาใช้ประโยชน์ ปรับปรุงส่วนที่ต้องปรับ และเสริมส่วนที่ต้องเสริม ให้หลักสูตรสถานศึกษาตอบโจทย์การพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
2 ให้ครูทบทวนตนเอง ด้วยกระบวนการทา MOU กับผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อให้ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
การสอนอย่างมีคุณภาพสูง
3 จัดให้มีเวทีนาเสนอผลการแก้ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ของทุกภาคเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อเพิ่มความรู้ ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่การสอน
4 จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูด้วยสื่อเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
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บทสรุปภาพรวมผลการประเมินตนเอง
จากผลการประเมินตนเองของโรงเรียน สรุปว่ามีคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ
โดยจาแนกผลการประเมินภาพรวมได้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นย่อยที่ 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ
ประเด็นย่อยที่ 2) มีสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ประเด็นย่อยที่ 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ประเด็นย่อยที่ 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ประเด็นย่อยที่ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ประเด็นย่อยที่ 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ประเด็นย่อยที่ 7) มีความเป็นเลิศทางภาษา
ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นย่อยที่ 1) การมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นย่อยที่ 2) มีบุคลิกภาพดีมีเสน่ห์แบบไทย
ประเด็นย่อยที่ 3) มีคุณธรรมอัตลักษณ์
ประเด็นย่อยที่ 4) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ประเด็นย่อยที่ 5) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ประเด็นย่อยที่ 6) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ประเด็นย่อยที่ 7) การตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
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ค่าน้าหนัก

ผลประเมินตนเอง
คะแนน

คุณภาพ

50

44.30

ดีเลิศ

30

25.05

ดีเลิศ

3.99

ดี

4.59

ดีเลิศ

4.14
3.44

ดี
ยอดเยี่ยม

6
4
2
20
5

4.12
3.56
1.21
19.25
4.67

ดี
ยอดเยี่ยม
ปานกลาง
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

3
2
3
2
3
2

2.86
1.99
2.86
2
2.94
1.99

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

4
5
5
4
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ค่าน้าหนัก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

30

ผลประเมินตนเอง
คะแนน

คุณภาพ

27.87

ยอดเยี่ยม

ประเด็นที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกาหนดชัดเจน
ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
ประเด็น ย่ อยที่ 2.2.1 การจั ดองค์ กรโครงสร้ างและระบบข้อมู ล สารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็ น ย่ อ ยที่ 2.2.2 การจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น กั บ
ผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นย่อยที่ 2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ 2.2.4 การสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
ประเด็ น ที่ 2.3 ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตาม
หลักสูตร ของโรงเรียนและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ประเด็นที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ประเด็นที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
ประเด็นที่ 2.7 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2
14

1.95
12.97

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

3

2.82

ยอดเยี่ยม

5

4.53

ยอดเยี่ยม

3

2.86

ยอดเยี่ยม

3

2.76

ยอดเยี่ยม

4

3.60

ยอดเยี่ยม

4
3

3.75
1.89
1.85

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

20

ประเด็น ที่ 3.1 จัดการเรี ยนรู้ผ่ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ประเด็นที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ประเด็นที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
ประเด็นที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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3
2

1.86 ยอดเยี่ยม
คะแนน คุณภาพ
18.76

ยอดเยี่ยม

5

4.74

ยอดเยี่ยม

3
3

2.38
2.86

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

5

4.96

ยอดเยี่ยม

4

3.83

ยอดเยี่ยม
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1. ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน

ประเด็นมาตรฐาน

ค่าน้าหนัก
ผลการประเมิน
(คะแนน) คะแนน คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
50
44.30
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
30
27.87
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
20
18.76
ยอดเยี่ยม
รวมค่าน้าหนักคะแนนทั้ง 3 มาตรฐาน
100
100
90.93
มีมาตรฐานที่ได้คุณภาพระดับดีขึ้นไป 2 ใน 3 มาตรฐาน ใช่ ไม่ใช่ และไม่มีมาตรฐานใดระดับกาลังพัฒนา
 ใช่  ไม่ใช่
ผลประเมินในภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐานของสถานศึกษา = 90.93 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีมาตรฐานการจัดศึกษา  ไม่มีมาตรฐานการจัดศึกษา
2. กระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางวิช าการของผู้เรียน ได้ดาเนินงานด้วยกระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากาหนด ได้แก่ การมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ 4 ประการ คือ ความมีวินัย มีจิตสาธารณะ มีความพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มีบุคลิกภาพดีมีเสน่ห์
แบบไทย
กระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษาของโรงเรียนสตรีพัทลุงได้กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตามบริบทของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐ บาลและต้น สังกัด ใช้รูปแบบบริห ารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการปฏิบัติงาน การ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การบริหารทรัพยากรซึ่งมีอยู่อ ย่างจากัด ด้วยความ
โปร่งใส วางแผนการจัดอัตรากาลัง วางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดระบบการนิเทศภายใน นาข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาและบุคลากรที่ผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการวางแผน ดาเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาและรับผิดชอบ
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มเรียนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพของชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ในสถานศึกษา เปิดโอกาสให้บุค ลากรให้แ ลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ใ นทางวิช าชีพ เพื่อ นามา
พัฒ นางานและพัฒ นาผู้ เรี ย น รวมทั้งจัด สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้เรียน ให้มีความ
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ปลอดภัยและน่าอยู่ น่าเรียนทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน จัดระบบข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีมาสนับสนุน ในการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
และตัว ชี้วัดของสถานศึกษา ให้โ อกาสผู้เรีย นมีส่ว นร่ว มในการเรียนรู้ ผ่า นกระบวนการวัดและปฏิบัติจ ริง มีการ
จัดการเรียนเชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรักครู และครูสอนให้เด็กมีน้าใจกับเพื่อนไม่แข่งขันกัน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
และครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตลอดจน ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน นามาปรับปรุงแก้ไข หาแนวทางพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบค้น
องค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพ
3. ผลการดาเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ตามตัวชี้วัด
3.1 S.P.T. Model : School Management System
3.2 แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี2560-2564
3.3 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 – 2563
3.4 แบบกากับติดตามการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
3.5 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2563
3.6 รายงานการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 -2563
3.7 แบบบันทึกภาคสนามรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
3.8 หลักสูตรโรงเรียนสตรีพัทลุง
3.9 รายงานการใช้หลักสูตร
3.10 แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังสอน
3.11 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2563
3.12 ผลงานดีเด่นนักเรียน/ครู/โรงเรียน
1) ผลงานระดับครู
รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 26 และครั้งที่ 27 ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จานวน 2 คน คือ
1. นางสาวไมตรี สุดเรือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
2. นางสาวสิรินาถ ชุมพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
2) ระดับโรงเรียน
รางวัลโล่เชิดชูเกียรติพระพฤหัสบดีประเภทหน่วยงาน ระดับจังหวัด ของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ โครงการ
รางวัลพระพฤหัสบดี ประจาปี 2563
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1. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

มาตรฐานที่ 1
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ
1. ความเป็นเลิศทางภาษา
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
และการสื่อสาร
สถานศึกษา
3. การตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ
5. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
7. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างแลหลากหลาย
8. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
9. การมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
11. มีบุคลิกภาพดี มีเสน่ห์แบบไทย
12. มีคุณธรรมอัตลักษณ์

มาตรฐานที่ 2
1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
2. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
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มาตรฐานที่ 3
จุดเด่น
1. ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริง
2.ครูใช้สื่อการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัย
3. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
4.มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา
1. หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. กระบวนการทา MOU กับผู้อานวยการโรงเรียน
เพื่อให้ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างมี
คุณภาพสูง
3.จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนของครูด้วยสื่อเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
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มาตรฐาน
1.คุณภาพผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ
จากแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพเพื่ อ ยกระดั บ ให้ สู ง ขึ้ น
โรงเรียนสตรีพัทลุงมีจุดเด่นคือนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิ ดอย่ างมีวิ จารณญาณ อภิ ปรายแลกเปลี่ ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่ อสาร และการคิ ดค านวณ มี ความสามารถในการสร้ าง
นวัตกรรม มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ 1) มีวินัย 2) จิตสาธารณะ
3) ความพอเพียง 4) ความซื่อสัตย์ และมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนคือมีบุคลิกภาพดีมีเสน่ห์แบบไทย นอกจากนี้
นักเรียนตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่ ว นจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา คื อ การพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความ
เป็นเลิศทางภาษา ซึ่งควรกาหนดโครงการในการพัฒนา
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นโยบาย
แผนพัฒนาคุณภาพ
กลยุทธข้อที่1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่
มาตรฐานสากล
1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
2.นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นไทย
และอยู่อย่างพอเพียง
3.นักเรียนมีคุณลักษณะตามคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสและการบริการ
การเรียนรู้
1.โรงเรียนมีโครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามความถนัดและ
ความต้องการของผู้เรียน

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีความเป็น
เลิศด้านภาษา
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะพอเพียง
3. โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นพล
โลก
4. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

2.การบริหารจัดการ

จากแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น โรงเรียนสตรี
พัทลุ งมีจุ ดเด่น คือมีระบบบริหารจัดการคุณภาพมีการจั ดภาพ
แวดล้ อมทางกายภาพและสั งคมที่เอื้อต่อการจั ดการเรียนรู้และ
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล สาหรับจุดที่
ควรพั ฒนา คื อ มี เป้ าหมาย วิ สั ยทั ศน์ และพั นธกิ จที่ โรงเรี ยน
กาหนดชัดเจน
ด าเนิ นงานพั ฒนาวิ ชาการที่ เน้ นคุ ณภาพผู้ เรี ยนรอบด้ านตาม
หลักสูตรโรงเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ และ การจั ด ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
โดยน ามาทบทวนและก าหนดไว้ ในแผนงาน แผนปฏิ บั ติ งาน
ประจาปีของโรงเรียน ซึ่งจะใช้เป็นเป้าหมายที่ต้องพัฒนาต่อไปได้
กาหนดโครงการที่จะนาไปสู่การพัฒนา
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นโยบาย
แผนพัฒนาคุณภาพ
กลยุทธข้อที่1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่
มาตรฐานสากล
1.โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสม
กลยุทธข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสและการบริการ
การเรียนรู้
1.โรงเรียนมีความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
กลยุทธข้อที่3 พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1.ครูและบุคคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถในสาขาวิชา สามารถ
จัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบ
บริหารงานคุณภาพให้เข้าสู่มาตรฐาน
สากลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาการนิเทศ กากับติดตาม
ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
4. โครงการพัฒนาครูด้าน ICT เพื่อการ
จัดการ เรียนรู้
5. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเชิงรุก
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3 กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

จากแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น โรงเรียนสตรี
พัทลุง มีจุดเด่น คือ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ซึ่ งพร้อมจะเกื้อ หนุนให้โรงเรียนมี
โอกาสพัฒนาระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สู งขึ้น โดยเฉพาะการ
ส่งเสริ ม ให้ ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเชิง
วิชาการที่ตรงที่สุด ง่ายที่สุด และจัดให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูด้วยกัน โดยใช้กระบวนการ PLC ต่อไป

2. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง
กลยุทธข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสและการบริการ
การเรียนรู้
1.โรงเรียนมีความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
กลยุทธข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1.ครูและบุคคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถในสาขาวิชา สามารถ
จัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธข้อที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา สื่อ และแหล่ง
เรียนรู้
1.มีระบบในการจัดหา จัดเก็บ และ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบ
เครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับองค์
ความรู้ที่ทันสมัยและหลากหลาย

85

1. โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและการ
ปฏิบัติจริงทุกรายวิชา
2. โครงการพัฒนาครูด้านการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้
ที่ทันสมัย
3. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก สร้างคนดีให้บ้านเมือง
4. โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูด้วยกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน
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2. มีระบบในการจัดหา จัดเก็บ ให้บริการ
สื่อและแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย
กลยุทธข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1.มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัด
การศึกษา
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ภาคผนวก

87

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR’63)

รูปแบบการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 ตามคาสั่ง
โรงเรียนสตรีพัทลุงที่ 167 / 2563 ลงนามเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการ
แบ่งออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพภายใน
1. นางมาลี แก้วละเอียด
ประธานกรรมการ
2. นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา พิเคราะห์
กรรมการ
4. นายชาติชาย ช่วยจันทร์
กรรมการ
5. นางระวีวรรณ สามนตราช
กรรมการ
6. นางเรืองรัตน์ กรัษนัยรวิวงค์
กรรมการ
7. นางวรานันท์ สาครินทร์
กรรมการและเลขานุการ
โดยบทบาทหน้าที่ คือ กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการดาเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานในการประกันคุณภาพภายใน นิเทศ ติดตาม ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงสร้างความเข้าใจ
ความตระหนักแก่บุคลากร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประกอบด้วย
2.1 นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
ประธานกรรมการ
2.2 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานตามโครงสร้างของโรงเรียนทุกกลุ่ม
กรรมการ
2.3 หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
กรรมการ
2.4 คณะกรรมการกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
2.5 นางวรานันท์ สาครินทร์
กรรมการและเลขานุการ
โดยบทบาทหน้าที่ คือดาเนินการให้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง กาหนดประเด็นการพัฒนา กระบวน การ
พัฒนาและเป้าหมาย จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดโดยมีคณะกรรมการ
ตามภาระงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
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1.คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
1.1 นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
ประธานกรรมการ
1.2 คณะกรรมการกลุ่มงานแผนงาน

กรรมการ

1.3 นางจริยา ไทยเสรีกุล

กรรมการและเลขานุการ

โดยบทบาทหน้ าที่ คื อจั ดท าแผนพั ฒนาการจั ดการศึ กษาของโรงเรี ยนที่ มุ่ งคุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาที่กาหนดไว้ ติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าการใช้แผนและการจัดทารายงานการปฏิบัติงานตามแผน/รายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการติดตามทบทวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กาหนดเป็นภาระงานของกลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มในการ
ปฏิบัติภารกิจที่ครอบคลุมระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ในมาตรฐานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
2.1กลุ่มบริหารวิชาการ รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานการศึกษาต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.2 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของโรงเรียนและทุกกลุ่มเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2.3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานการศึกษา
ต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.7 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
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2.3 กลุ่มบริหารบุคคล รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานการศึกษา
ต่อไปนี้
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานการศึกษา
ต่อไปนี้
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
2.5กลุ่มบริหารทั่วไป รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานการศึกษาต่อไปนี้
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.7 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
3. คณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย
5.1 นางวรานันท์ สาครินทร์
ประธานกรรมการ
5.2 นางฐิติมา ยอดมณี

กรรมการ

5.3 น.ส.ปทุมรัตน์ พรอานวยลาภ

กรรมการ

5.4 นายประพันธ์ สามี

กรรมการ

5.5 น.ส.ภานุช ไชยพันธ์

กรรมการและเลขานุการ

โดยบทบาทหน้าที่คือรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาติดตามผลการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัด ติดตามดูแล ศึกษา/วิจัย ปัญหา อุปสรรคการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนค้นหาแนวทาง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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รูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563
ตามประกาศโรงเรียนสตรีพัทลุงที่ 168 / 2563 ลงนามเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
1. นางมาลี แก้วละเอียด
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
ประธานกรรมการ
2. นายสุนาจ แก้วสุข ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีพัทลุง รองประธานกรรมการ
3. นายธนิต สมแก้ว
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
กรรมการโรงเรียนสตรีพัทลุง
4. นายสาราญ ทองศรีชุม
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการ
5. นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
กรรมการ
6. นายชาติชาย ช่วยจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
กรรมการ
7. นางวาสนา พิเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
8. นางเรืองรัตน์ กรัษนัยรวิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
กรรมการ
9. นางระวีวรรณ สามนตราช หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการ
10. นางจริยา ไทยเสรีกุล
หัวหน้างานแผนงาน
กรรมการ
11. นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
12. นางวรานันท์ สาครินทร์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีหน้าที่การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษา และกาหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้ง
จัดทารายงานผล และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒ นา และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให้การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียน
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คาสั่งโรงเรียนสตรีพัทลุง
ที่ 167 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
----------------------------------------------------------------โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้
โรงเรียนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และบรรลุเ ป้า ประสงค์ข องหน่ว ยงานต้น สัง กัด เพื่อ ให้ก ารประกัน คุณ ภาพภายในโรงเรีย นสตรีพัท ลุ ง
เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียน อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27(4) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นางมาลี แก้วละเอียด
ประธานกรรมการ
1.2 นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
รองประธานกรรมการ
1.3 นางวาสนา พิเคราะห์
กรรมการ
1.4 นายชาติชาย ช่วยจันทร์
กรรมการ
1.5 นางระวีวรรณ สามนตราช
กรรมการ
1.6 นางเรืองรัตน์ กรัษนัยรวิวงค์
กรรมการ
1.7 นางวรานันท์ สาครินทร์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภายใน
3. นิเทศ ติดตาม ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงสร้างความเข้าใจ ความตระหนักแก่บุคลากร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
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2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประกอบด้วย
2.1 นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
ประธานกรรมการ
2.2 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานตามโครงสร้างของโรงเรียนทุกกลุ่ม
กรรมการ
2.3 หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
กรรมการ
2.4 คณะกรรมการกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
2.5 นางวรานันท์ สาครินทร์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ดาเนินการให้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง กาหนดประเด็นการพัฒนา กระบวนการพัฒนา
และเป้าหมาย
2. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
3. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
4. ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
5. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
3. คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
3.1 นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
3.2 คณะกรรมการกลุ่มงานแผนงาน
3.3 นางจริยา ไทยเสรีกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาที่กาหนดไว้
3. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการใช้แผนและการจัดทารายงานการปฏิบัติงานตามแผน/
รายงานผลการดาเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
4. ติดตามทบทวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กาหนดเป็นภาระงานของกลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มในการ
ปฏิบัติภารกิจที่ครอบคลุมระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
ในมาตรฐานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
4.1 กลุ่มบริหารวิชาการ รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานการศึกษา
ต่อไปนี้
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของโรงเรียน
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
4.2 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐาน
การศึกษาต่อไปนี้
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.7 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4.3 กลุ่มบริหารบุคคล รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานการศึกษาต่อไปนี้
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานการศึกษา
ต่อไปนี้
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
4.5 กลุ่มบริหารทั่วไป รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานการศึกษาต่อไปนี้
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
94

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR’63)

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.7 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
5. คณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย
5.1 นางวรานันท์ สาครินทร์
5.2 นางฐิติมา ยอดมณี
5.3 น.ส.ปทุมรัตน์ พรอานวยลาภ
5.4 นายประพันธ์ สามี
5.5 น.ส.ภานุช ไชยพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. รวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
4. ติดตามดูแล ศึกษา/วิจัย ปัญหา อุปสรรคการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
5. ค้นหาแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบเต็มความสามารถ มีความ
ตระหนักในหน้าที่และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
แท้จริง เพื่อประสิทธิผลของงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

(นางมาลี แก้วละเอียด)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
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ประกาศโรงเรียนสตรีพัทลุง
ที่ 151 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2563
----------------------------------------------------------------โดยที่ก ระทรวงศึก ษาธิก ารได้ ประกาศใช้ก ฎกระทรวงว่า ด้ว ยระบบ หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณ ภาพ ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จาเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตร 31 และมาตรา 48 แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับ
รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
เป็น หลัก เทีย บเคีย งส าหรับ สถานศึก ษา ดัง นั ้น เพื่อ ให้ม าตรฐานการศึก ษาของโรงเรีย นสตรีพัท ลุง
สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาดังกล่าว และการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สตรีพ ัท ลุง เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย เกิด ประโยชน์แ ก่น ัก เรีย นและโรงเรีย น อาศัย อ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบีย บข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27(4) ลงวันที่ 23
ธันวาคม 2547 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีพัทลุง ปี
การศึกษา 2564 ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่กาหนดนโยบาย วางแผนการดาเนินงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
สนับสนุน และนิเทศติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
1) นายสุนาจ แก้วสุข
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีพัทลุง
2). นายมลตรี ดาข่วย
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
กรรมการ
3) นายสาราญ ทองศรีชุม
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีพัทลุง
กรรมการ
4) นายธนิต สมแก้ว
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ
5) นางเยาวนารถ โรจนรัตน์
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีพัทลุง
กรรมการ
6) นางสาวจรวย เทพนรินทร์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ
7) นายชูศักดิ์ วรศรี
ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีพัทลุง
กรรมการ
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8) นางมาลี แก้วละเอียด
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการดาเนินการยกร่างมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีพัทลุงและค่าเป้าหมายการ
พัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีหน้าที่ศึกษารายละเอียดมาตรฐานการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการและผลการดาเนินงานพัฒ นาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2563 และร่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีพัทลุงและค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน นักเรียนและชุมชน ประกอบด้วย
1) นางวรานันท์ สาครินทร์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวภานุช ไชยพันธ์
กรรมการ
3) นายประพันธ์ สามี
กรรมการ
4) นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์
กรรมการ
5) นางสาวปทุมรัตน์ พรอานวยลาภ
กรรมการ
6) นางสาวอนุสา แก้วสมทอง
กรรมการ
7) นางสาวรัญชนา ชนะสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองมาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาตามารตรฐาน
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองมาตรฐานจากคณะกรรมการชุดที่ 2 แก้ไข
ปรับปรุง มาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา2562 ประกอบด้วย
1) นางมาลี แก้วละเอียด
ประธานกรรมการ
2) นางวรานันท์ สาครินทร์
รองประธานกรรมการ
3) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสตรีพัทลุง
กรรมการ
4) นางสาวภานุช ไชยพันธ์
กรรมการ
5) นายประพันธ์ สามี
กรรมการ
6) นางฐิติมา ยอดมณี
กรรมการ
7) นางสาวปทุมรัตน์ พรอานวยลาภ
กรรมการ
8) นางสาวอนุสา แก้วสมทอง
กรรมการ
9) นางสาวรัญชนา ชนะสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อประสิทธิผลของงานอัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
(นางมาลี แก้วละเอียด)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
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คาสั่งโรงเรียนสตรีพัทลุง
ที่ 166 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาสารสนเทศและการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีพัทลุง
----------------------------------------------------------------โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้
สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการดังกล่าวสะท้อนสภาพที่แท้จริงของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 และนาผลการประเมินเสนอต่อ
ผู้ปกครองนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง จึงกาหนดให้มีการจัดทาสารสนเทศและการประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้การดาเนินการ
ดั ง กล่ า ว
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย เกิ ดประโยชน์ แก่ นั กเรี ยนและโรงเรี ยน อาศั ยอ านาจตาม
พระราชบั ญญัติระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27(4) ลงวันที่ 23
ธันวาคม 2547 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่อานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาตลอดจน
แก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 นางมาลี แก้วละเอียด
ประธานกรรมการ
1.2 นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
รองประธานกรรมการ
1.3 นางวาสนา พิเคราะห์
กรรมการ
1.4 นายชาติชาย ช่วยจันทร์
กรรมการ
1.5 นางระวิวรรณ สามนตราข
กรรมการ
1.6 นางเรืองรัตน์ กรัษนัยรวิวงศ์
กรรมการ
1.7 นางวรานันท์ สาครินทร์
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการจัดทาสารสนทศและการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานตามงานที่รับผิดชอบ ผลการประเมินโครงการ ภาพกิจกรรม จัดทาข้อมูล
เป็นสารสนเทศของแต่ละกลุ่ม กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
จัด พิม พ์ต ามแบบบัน ทึก ข้อ มูล ที่กาหนดส่ง ไฟล์ข้อ มูล ทางเมล์ที่ waranan87@gmail.com และ
winter_donut@hotmail.com ในระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย
2.1 นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
ประธานกรรมการ
2.2 นางวรานันท์ สาครินทร์
รองประธานกรรมการ
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2.3 น.ส.นุชรินทร์ อินทรสมบัติ
2.4 นายไตรภพ คงเสน
2.5 นางสาวไหวด๊ะ สะอาด
2.6 นางรัตนา ขันทโรจน์
2.7 น.ส.ไมตรี สุดเรือง
2.8 น.ส.เศาวนิตย์ ด้วงชู
2.9 น.ส.กรองแก้ว วงษ์สวรรค์
2.10 นางปิยนุช บุญรุ่ง
2.11 นางสุพัตรา เทพชนะ

กรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการกลุ่มบริหารบุคคล
กรรมการกลุ่มบริหารบุคคล
กรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาพลศึกษา
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
งานธนาคารโรงเรียน
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการงานทะเบียนนักเรียน
งานรับนักเรียน
กรรมการงานทะเบียนวัดผล
กรรมการงานวัดผล
กรรมการงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
กรรมการงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
กรรมการงานห้องเรียนเด็กดีศรีท้องถิ่น
กรรมการงานแนะแนว
กรรมการงานสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
กรรมการงานแผนงาน
กรรมการงานอนามัยโรงเรียน
กรรมการงานห้องสมุด
กรรมการงานประชาสัมพันธ์
กรรมการงานธนาคารโรงเรียน

2.12 นายสุรวัฒน์ ละงู
2.13 นางดาวใจ เลียดรักษ์
2.14 นายจานงค์ กาญจนพันธุ์
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31

น.ส.อัจฉรีย์ เทศนุ้ย
น.ส.อุษณีย์ สัตยานนท์
น.ส.สานีหยะ บิลลาเต๊ะ
น.ส.เพ็ญแข ใหมอ่อน
นางเรืองรัตน์ กรัษนัยรวิวงศ์
นางวงศ์กต สังข์เสน
นางละเมิล เลี่ยนกัตวา
น.ส.วรรณธิรา คงพลับ
นายสุเจน ปานจันทร์
น.ส.ปาริชาติ ราษแก้ว
น.ส.สุมาลี สุขสวัสดิ์
นางนันทิดา จันทรโชติ
นางจริยา ไทยเสรีกุล
นางจันทิมา หมวดทอง
นางธมนวรรณ เกื้อเส้ง
นายสุดชาย สุวรรณมณี
นางดาวใจ เลียดรักษ์
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2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45

นางบาเพ็ญ งิ้วทอง
นายไกรวัลย์ เกาะทอง
นางสาวศศิธร ชูอินทร์
นางยุภา สุวรรณมณี
นางทิพย์วัน สุกดา
นางสุนันทา พราหมณ์พันธุ์
น.ส.เมทินี พูลเพิ่ม
น.ส.อรคณึง อินทรกุล
นางฐิติมา ยอดมณี
น.ส.รัญชนา ชนะสิทธิ์
น.ส.ภานุช ไชยพันธ์
นายประพันธ์ สามี
น.ส.อนุสา แก้วสมทอง
น.ส.ปทุมรัตน์ พรอานวยลาภ

กรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน
กรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน
กรรมการงานสวัสดิการร้านค้า
กรรมการงานประกันอุบัติเหตุ
กรรมการงานสวัสดิการนักเรียน
กรรมการงานโภชนาการ
กรรมการงานอาคารสถานที่
กรรมการงานสภานักเรียน
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการจัดทาสารสนเทศของโรงเรียน มีหน้าที่ จัดทาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
จัดเตรียมแผ่นซีดี สาหรับบันทึกข้อมูลสารสนเทศและแจกไปยังคณะกรรมการสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศของ โรงเรียน และจัดทารายงานสารสนเทศเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของโรงเรียน ประกอบด้วย
3.1 นางวรานันท์ สาครินทร์
ประธานกรรมการ
3.2 นายสุเจน ปานจันทร์
รองประธานกรรมการ
3.3 น.ส.ภานุช ไชยพันธ์
กรรมการ
3.4 น.ส.รัญชนา ชนะสิทธิ์
กรรมการ
3.5 น.ส.อนุสา แก้วสมทอง
กรรมการ
3.6 นายประพันธ์ สามี
กรรมการ
3.7 น.ส.ชาลิตา นิ่มมณี
กรรมการ
3.8 น.ส.ลักษยา สีดา
กรรมการ
3.9 นางฐิติมา ยอดมณี
กรรมการและเลขานุการ
3.10 น.ส.ปทุมรัตน์ พรอานวยลาภ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ ประสานงานข้อมูลสารสนเทศ คัดกรองและสรุปเพื่อ
การรายงานต่อผู้ปกครองนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 และเพื่อการเผยแพร่ผลงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2563 โดยใช้สื่อ powerpoint หรือ VTR
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ประกอบด้วย
4.1 นายสุดชาย สุวรรณมณี
4.2 น.ส.ปทุมรัตน์ พรอานวยลาภ
4.3 นางจริยา ไทยเสรีกุล
4.4 น.ส.รัญชนา ชนะสิทธิ์
4.5 น.ส.ไมตรี สุดเรือง
4.6 น.ส.มาริษา ไหมอ่อน
4.7 นางเยาวพรรณ ชูช่วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบเต็มความสามารถ
เพื่อประสิทธิผลของงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

(นางมาลี แก้วละเอียด)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
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ประกาศโรงเรียนสตรีพัทลุง
ที่ 168 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2563
----------------------------------------------------------------โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการการประกัน
คุณภาพการศึ กษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้ ส ถานศึ กษาจัด ให้ มี ก ารประเมิน ผลและตรวจสอบคุ ณภาพ
การศึก ษาภายในสถานศึ ก ษา ทั้ง ระดั บ บุค คลและระดั บสถานศึ กษา และก าหนดการประเมิ น ผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทารายงานผล และนาผลการติดตาม
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปรับ ปรุง พัฒ นา และประเมิน คุณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึก ษาอย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให้การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สตรี พัทลุ ง เป็ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ย
เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียน โรงเรียนสตรีพัทลุงจึง
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา
ดังนี้
1. นางมาลี แก้วละเอียด
2. นายขนบ จรูญศรีสวัสดิ์

ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีพัทลุง
3. นายธนิต สมแก้ว
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสตรีพัทลุง
4. นายสาราญ ทองศรีชุม
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
5. นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
6. นายชาติชาย ช่วยจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
7. นางวาสนา พิเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
8. นางเรืองรัตน์ กรัษนัยรวิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
9. นางระวีวรรณ สามนตราช หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
10. นางจริยา ไทยเสรีกุล
หัวหน้างานแผนงาน
11. นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
ศึกษานิเทศก์
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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12. นางวรานันท์ สาครินทร์

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อประสิทธิผลของงานอัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

(นางมาลี แก้วละเอียด)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
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