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ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง  แจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  นักเรียน และผู ้ปกครอง
แล้ว าก สม
ศ. รรมการรับผิดชอบ ในการการประเมินคุณภาพภายใน ภายใต้กรอบการประเมินตาม

สู่การปฏิบัติ
กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ หว ังว่ารายงานการ
ดีในการพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียน โรงเรียนให้ได้

มาตรฐาน ต่อไป

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
5 เมษายน 2554
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1.
1.1 130 ห 6 บ้านดอนไชย  ตําบลศิลาเพชร

อําเภอปัว  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย5์5120 โทรศัพท์ 054-798266 โทรสาร 054-798271
e-mail  Website http://school.obec.go.th/sathasila

37
1.2 1 – 6 ( 3 ,4 )
1.3 ผู ้บริหารคนแรก นายชาติ  ก๋าแก้ว 2534 จนถึง ปีการศึกษา 2547

2. ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1 ผู ้บริหาร นายนิคม   พลทิพย์  วุฒิการศึกษา กศ.

19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 4 ปี 3 เดือน
2.2 ผู ้ช่วยผู ้บริหาร( ง) .................-....................คน
2.3 ประวัตโิรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 2534โดยกระทรวงศึกษาธิการ

29 มกราคม พ.ศ. 2534 โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของโรงเรียนปัว
โดยมีท่านผู ้อ ํานวยการประพันธ์ พันธุปาล ผู ้อ ํานวยการโรงเรียนปัว 1 ปี
การศึกษา 2534 .1 จํานวน 167 คน 2 ทางกรมสามัญศึกษาจึงได้

ก๋าแก้ว และครูอาจารย์เข้ารับผิดชอบต่อไป โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
3 ตําบล คือ

น ทางกรมสามัญศึกษา
60

5 65 ไร่

อักษรย่อของโรงเรียน คือ “ศ.ศ.”

คําขวัญของโรงเรียน “ตรงต่อเวลา  แกร่งกล้าวิชาการ อภิบาล เพียบพร้อม
”



2.4 ระบบโครงสร้างการบริหาร

ผู ้อ ํานวยการ
นายนิคม  พลทิพย์

คณะกรรมการเครือข่ายผู ้ปกครอง

ผู้อํานวยการ
นายนิคม  พลทิพย์

คณะกรรมการ

หัวหน้างาน
บริหารวิชาการ

นางเมธาวี  ขันทะสอน

หัวหน้างาน
บริหารงบประมาณ

นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน

หัวหน้างาน
บริหารบุคคล

นายภักดี  สิทธิชัย

หัวหน้างาน



3. ข้อมูลนักเรียน
1.3 ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเ ( 10 มิ.ย. 2553 )
1.) 329 คน
2 )

เพศ
รวม

จํานวน
ชาย หญิง ห้อง

ม.1
ม.2
ม.3

21
30
30

34
24
29

55
53
59

2
2
2

รวม 81 87 167 6
ม.4
ม.5
ม.6

27
28
23

27
30
26

54
58
49

2
2
2

รวม 78 83 161 6
รวมจํานวน

159 170 329 12

3) บกพร่องเรียนร่วม 19 คน
4.) พโภชนาการ 22 คน
5.) มีนักเรียนปัญญาเลิศ - คน
6.) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 60 คน
7.) จํานวนนักเรียนต่อห้อง ( ) 27 คน
8.) อัตราส่วนครู: นักเรียน =     1:14 คน
9.) ( ปีปัจจุบัน )  2 คน
10.) สถิติการขาดเรียน / เดือน 7 คน



11 ( ) 107 คน

เพศ รวม จํานวนห้องเรียน
ชาย หญิง

ม.1
ม.2
ม.3

4
2
8

12
16
13

16
18
21

2
2
2

รวม 14 41 55 6

ม.4
ม.5
ม.6

7
9
3

22
4
8

29
13
11

2
2
2

รวม 19 34 52 6

33 75 108 12

4. ข้อมูลครูและบุคลากร
ในปีการศึกษา 2553 สถานศึกษามีข้

- สกุล ตําแหน่ง/วิทยฐานะ /
1. นายนิคม  พลทิพย์ ผู ้อ ํานวยการ ผู ้อ ํานวยการ
2. ครูชํานาญการพิเศษ ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการงานอชีพฯ  ม.1-5
3. นายภักดี  สิทธิชัย ครูชํานาญการพิเศษ ครูผู ้สอนกลุ่มสาระศิลปะ  ม.1 - 6
4. ครูชํานาญการพิเศษ ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการงานอชีพฯ  ม.2,4,6
5. นางวารุณี  สิทธิชัย ครูชํานาญการ ครูผู ้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม. 3 – 4
6. นางจงรักษ์ใหม่ค ํา ครูชํานาญการ ครูผู ้สอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ . 2(ชีววิทยา) ม.4-6
7. ครูชํานาญการ ครูผู ้สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  ม.2,4,6
8. นายสมบัติ  วิหก ครูชํานาญการ ครูผู ้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา  ม.1 - 6
9 นางพัชรีพรรณ  ตนภู ครูชํานาญการ ครูผู ้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย  ม.1,4,5,6

10. ครู คศ.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.5 – ม.6
11. นายสุพจน์  สุทธิแสน ครู คศ.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมฯ) ม.1-6
12. นายจักรา  ปัญญาวรรณรักษ์ ครู คศ.1 ครูผู ้สอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ ม. 3(ฟิสิกส์) ม.4-6
13. นางสาวศิริลักษณา  คําว ัง ครู คศ.1 ครูผูส้อนกลุ่มวิทยาศาสตร์ ม. 1 (เคมี) ม.4 - 6



- สกุล ตําแหน่ง/วิทยฐานะ /
14. นายชเนรินทร์  จิตอารี ครู คศ.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี) ม.1 - 6
15. นางเมธาวี  ขันทะสอน ครู คศ.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย  ม.2,ม.3 ม.5 .6
16. นางพัชรี  หนูเอียด ครู คศ.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  ม.1,4,6
17. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน ครู คศ.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.1,4,6
18. นางคุญัญญา  ตนะทิพย์ ครู คศ.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.2,3,4,5
19. นางสาวรัชนี สลีอ่อน ครู คศ.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม. 2 และ ม. 4-5
20. นายธีรว ัฒน์  ต๊ะแก้ว ครู คศ.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.2,3,5,6
21. นางบุษบา  อภิว ัฒน์สกุล ครู คศ.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  ม.1,3,5,6
22. นางสุพิน  คอนแก้ว ครู คศ.1 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม. 1– ม.2
23. นางสาวพรหมราตรี  ดีมาก ครู อัตราจ้าง ครูผู ้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(จีน) ม.1-6
24 นางสาวปราณี  ภูบุญอ้วน ครู อัตราจ้าง ครูผู ้สอนกลุ่มวิทยาศาสตร์  ม.3,5,6
25 นายกิตติพงษ์  อินต๊ะนัย -
26 นายไสว  ปรั - พนักงานขับรถ
27 นายสุทน  คําแสน - พนักงานบริการ
28 นางสะอาด  วงษ์ใส - แม่บ้าน

สรุปข้อมูลภาพรวมบุคลากรของสถานศึกษา

ประเภทบุคลากร
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์

ชาย หญิง ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า
ป.ตรี

ผู ้อ ํานวยการ 1 - - - 1 49 27
รองผู ้อ ํานวยการ - - - - - - -
ครูประจําการ 9 12 - 8 13 34 10
ครูจ้างสอน - 2 - 2 - 25 2

1 - - 1 - 24 -
พนักงานขับรถ 1 - 1 - - 48 -
พนักงานบริการ 1 - 1 - - 44 -
แม่บ้าน - 1 1 - 46 -

รวม
13 15

3 11 14 39 1228
* 23 คน ( 100 %)
* 23 คน ( 100 %)



5. ข้อมูลทรัพยากรของสถานศึกษา
65ไร่ 3 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง

เป็นห้องเรียนจํานวน 16 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆ 10 ห้อง โรงอาหาร 1 หลัง
ส้วม 3 หลัง 6 โถปัสสาวะ 4 3 หลัง สนามกีฬมาตรฐาน 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม
สนามเซปักตะกร้อ 1 สนาม สนามเซปัคตะกร้อ 1 สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล ห้องพยาบาล 1 ห้อง

6.
6.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 11 หลัง  ได้แก่ อาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง
6.2 12 ห้องเรียน  แบ่งเป็น

.1 – ม.3 = ......ม.1...... : 2 ห้อง : ......ม.2...... : 2 ห้อง : .....ม.3....... : 2 ห้อง
.4 – ม.6 = ......ม.4...... : 2 ห้อง : ........ม.5.... : 2 ห้อง : .......ม.6..... : 2 ห้อง

7. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร
ปี 2553 เป็นเงิน 1,160,250 บาท

7.1 งบประมาณ (รับ – จ่าย)

รายได้
บาท รายจ่าย บาท

เงินงบประมาณ (รายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
เงินบริจาค

1,160,250
……-…….
……-……...

งบดําเนินการ
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ

348,075
812,175

รวม 1,160,250 รวม 1,160,250
...............-...........................................................

100:100
7.2

1) คอมพิวเตอร์ 48
21

ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 20
ใช้ในงานบริหาร 7

2)
,



7.3 10 ห้อง  ได้แก่ ห้องสมุด  ห้องแนะแนว  ห้อง
โสตทัศนศึกษา   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ห้องดนตรี   ห้องคหกรรม   ห้องอุตสาหกรรม ห้องพยาบาล
8. ข้อมูลชุมชน

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสังคมชนบทประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
า ขนบธรรมเนียม

ประโยชน์กับทางโรงเรียน  มีประชากรประมาณ จํานวนประชากร
ในเขต อบต. จํานวนหลังคาเรือน1,256 หลังคาเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ บ้านดอนไชย ส่วนใหญ่
นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี /

อาชีพหลัก  คือ เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 86
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    คิดเป็นร้อยละ 91
ฐานะทางเศรษฐกิจ / ต่อครอบครัว ต่อปี 36,000 บาท

9.
- ห้องสมุดมีขนาด 192 2,574 เล่ม  การสืบค้น

หนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบบาร์โค๊ด
60 คน / ว ัน

- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน(นอกจากห้องสมุด)และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
จํานวน 8,705 ( ) สูงสุด  เดือนกนัยายน มีนาคม

9.1

– สกุล ภูมิ ด้าน
1 นายเกียรติ  ค ําแสน ข้าว
2 นายพรมมา  สุยะตา ข้าว
3 นายบันเทิง  พินิจทะ ข้าว
4 น ข้าว
5 นางสมควร  คําแสน ข้าว
6 นางผิน  คําแสน ข้าว
7 นางสํารี  ค ําแสน ข้าว
8 นางดาว ัลย์  ไชยปรุง ข้าว
9 นายถี  จีใจ
10
11



\
– สกุล ภูมิ ด้าน

12 นางบานเย็น  นาคอ้าย การทําข้าวแคบ
13 นางอําพร  ตาใส การทําข้าวแคบ
14 นางอ่อน  ชาวยอง
15 นางจันทร์  สลีอ่อน
16

9.2 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้
/ปี

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/
(ภายในรัศมี 10กิโลเมตร)

สถิติการใช้
/ปี

1. ห้องสมุด
2.ห้องอินเตอร์เน็ต
3.
4.สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

8,602
8,702

1
20

1.สถานีอนามัยตําบลศิลาเพชร
2.โรงพยาบาลสมเด็จยุพระราชปัว
3.ศูนย์บริการการศึกษาอําเภอปัว
4.โรงเรียนชาวนาบ้านทุ่งฆ้อง
5.
6.ศูนย์ทอผ้าบ้านนาคํา
7.ป่าชุมชนบ้านนาคํา
8. /
9. 31
สนภ 3
10.หอศิลป์ริมน่าน
11.โรงงานประดิษฐ์ดอกไม้

2
-
-

20
-
-
2
5
1

-

8,702



10. ข้อมูล / โครงการดีเด่นของสถานศึกษา(นําข้อมูลผลงานย้อนหลังไม่เกิน3 – 4 ปี     โดยเรียง
ระดับจากปัจจุบันก่อนแล้วย ้อนลงปีในแต่ละปี 2553 2552 2552 2550)
1. 2553

จาก จังหวัดน่าน
2. 2 ระดับจังหวัด ในการประกวดผลงานตามโครงการยุวชนประกันภัย

2553 จาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
3. “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” 2552

4. รางว ัลเครือข่ายศูนย์เฝ้าระว ังทางว ัฒนธรรมในสถานศึกษา  จังหวัดน่าน 2552
จากหน่วยงานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

5.รางว ัลร่วมกิจกรรมประกวดบอร์ดนิทรรศการโรงเรียน และพิธีกรผู ้แนะนําบอร์ด“ - ”
ใน  หัวข้อนวัตกรรมพลังงานทดแทนไทย ก้าวไกล  สู่เอเชีย ได้รับ 2552

(มหาชน)
6. 4

(o-net) 6 ปีการศึกษา 2552 2552
2

7. 2
(o-net) 6 ปีการศึกษา 2552 2552

2
8. 2 ระดับ  อําเภอ   จากผลการทดสอบ

(o-net) 6 ปีการศึกษา 2552 2552
2

9. 5
(o-net) 6 ปีการศึกษา 2552 2552

2
10. 3

(o-net) 6 ปีการศึกษา 2552 2552
2

11. 2
(o-net) 6 ปีการศึกษา 2552 2552

2
12. รางว ัล 2 คน 2550

จากหน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้



13. รางว ัลร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดน่าน 2550
จากหน่วยงานสํานักงานสาธารณสุข

14. รางว ัลร่วมกิจกรรมประกวดบอร์ดนิทรรศการโรงเรียน และพิธีกรผู ้แนะนําบอร์ด“ - ”
ใน  หัวข้อไบโอดีเซล และแก๊สโซฮอล์ วิถีพอเพียงของคนไทย 2550

(มหาชน)
15.รางว ัลสถานศึกษาร่วมโครงการสถานศึกษาดีเด่นในการรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 2550

จากกรมศิลปากร กระทรวงว ัฒนธรรม

11. ของสถานศึกษา (ถ้ามี / )
/ คือ การเรียนการสอนศิลปะ

/ 2553 โดยมีว ัตถุประสงค/์แนวคิดในการพัฒนา คือ ง
สติปัญญ

-เบา ก่อน-หลัง โดยผู ้ เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
/ คือ..

(เคย/ไม่เคย) คือ - -
ปัจจุบันนํามาใชป้ระโยชน์ในกลุ่มสาระศิลปะ ครูภักดี  สิทธิชยั  เป็นผู ้ ดูแล

12. (15 คน) (ควรระบุว่าเป็นตัวแทนฝ่ายใด เช่น
ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศาสนา ไม่ใชค้ ําว่า“กรรมการ” )

1. นายอุดม พรมปา ประธาน ( ผู ้ทรงคุณวุฒิ )
2 . พระรักชาติ ธมมสาลโน ตัวแทนฝ่ายศาสนา
3 . นายสมภพ คําแสน ตัวแทนฝ่ายชุมชน
4 . นายอุทัย พินิจทะ ตัวแทนฝ่ายชุมชน
5 . นายสังวร นาคอ้าย ตัวแทนฝ่ายชุมชน
6 . นางศิริรัตน์ ชาวยอง ตัวแทนฝ่ายศิษย์เก่า
7 . นางฤดี ตัวแทนฝ่ายครู
8 . นายสมเดช ใหม่วงค์ ตัวแทนฝ่ายชุมชน
9.นายสุทัศน์ ธิมา ตัวแทนฝ่ายชุมชน
10.นายหน่อ ชาวยอง ตัวแทนฝ่ายชุมชน
11.นายจรัส อุดนัน ตัวแทนฝ่ายชุมชน
12.นายวิทย์ ชาวยอง ตัวแทนฝ่ายชุมชน
13.นายสมเดช เตชะนันท์ ตัวแทนฝ่ายชุมชน



14.ด.ต. ปัญญาวงค์ ตัวแทนฝ่ายชุมชน
15.นายนิคม พลทิพย์ กรรมการและเลขานุการ

13. ข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย ( / เครือยข่ายชุมชน /
)

1. นายสมชาติ  สลีอ่อน ตําแหน่งเครือข่ายระดับประถม/ 1
2. นางธนพร  ไชยหาญ ตําแหน่งเครือข่ายระดับประถม/ 1
3. นางสังวาล  พุฒิไชยจรรยา ตําแหน่งเครือข่ายระดับประถม/ 2
4. นายสิงห์คํา  คุณแหลม ตําแหน่งเครือขา่ยระดับประถม/ 3
5. นางเหรียญทอง  สลีอ่อน ตําแหน่งเครือข่ายระดับประถม/ 4
6. นายต่วน  ปรังการ ตําแหน่งเครือข่ายระดับประถม/ 4
7. นางบุญแจ่ม  พรมมี ตําแหน่งเครือข่ายระดับประถม/ 5
8. นางเฉลิมศรี  พรมปา ตําแหน่งเครือข่ายระดับประถม/มัธยมปี 5
9. นางชลัมพร  จันต๊ะเทพ ตําแหน่งเครือข่ายระดับประถม/ 6
10. นายนุช  คันทะมูล ตําแหน่งเครือข่ายระดับประถม/ 6

14. งาน / โครงการ /
/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสําเร็จ

1.โครงการพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ เอกสารแผนงานงบประมาณ
2.งานติดตามผลและประเมินผลโครงการ แผนปฏิบัติการประจําปี 2553
3. ฝ่ายงานและงบประมาณ /บัญชีพัสดุ/เอกสารเบิกจ่าย
4.โครงการปรับปรุงห้องวิชาการ ห้องวิชาการ
5.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกาศนียบัตร
6.โครงการ ครุภัณฑ์วิชาการ ว ัสดุอุปกรณ์, /จัดจ้าง
7. เอกสารงานวิจัยใน
8.การพัฒนาห้องเรียนสู่คุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ
9.โ วิทยาศาสตร์ ว ัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  สารเคมี
10.โครงการมหิงสาสายสืบ รายงานสรุป รูปภาพ
12.โครงการ
โรงเรียนชาวนา

รายงานสรุป รูปภาพ

13.โครงกา รายงานสรุป,รูปภาพ

14.งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ รูปภาพ,



/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสําเร็จ
15. ห้องวิชาภาษาไทย
16.โครงการว ันภาษาไทยแห่งชาติ รายงานสรุปผลโครงการ  รูปภาพ
17.กิจกรรมวันสุนทรภู่ รายงานสรุปผลโครงการ  รูปภาพ,
18.โครงการภาษาไทยวันละคํา รายงานสรุปผลโครงการ  รูปภาพ
19. รูปภาพ,สรุปรายงาน
20.โครงการ
การศึกษา 2552

รูปภาพ,สรุปรายงาน

21.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ประจําปี 2552

รูปภาพ,ป้ายนิเทศ,สรุปรายงาน

22.โครงการพัฒนาระบบการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์, ระบบการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

23.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รายงานสรุปโครงการ
24.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์จัดการแหล่งเรียนรู้

รายงานสรุปโครงการ

25.
ทางการเรียนคณิตศาสตร์

รายงานสรุปโครงการ

26.โครงการว ันคริสต์มาส ประกาศนียบัตร รูปภาพ
27. สรุปผลโครงการ  รูปภาพ
28.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน รายงานผลโครงการ  ภาพกิจกรรม  ประกาศนียบัตร
29.กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา รายงานสรุปผลโครงการ  รูปภาพ
30.งานวันแม่แห่งชาติ รายงานสรุปผลโครงการ  รูปภาพ
31.งานวันพ่อแห่งชาติ รูปภาพ
32. ผลงานนักเรียน/รูปภาพ ห้องศิลปะ
33.โครงการค่ายศิลปะเยาวชนน่านรักษ์ธรรมชาติ
ต้านภาวะโลกร้อน

รายงานสรุปผลโครงการ

34.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู ้ เรียนด้านทัศนศิลป์ รายงานสรุปผลโครงการ
35. 4 รายงานสรุปผลโครงการ
36. ติมิเดีย รายงานสรุปผลโครงการ
37. ซีดี  รูปภาพ/การแสดงดนตรีของนักเรียน
38.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพอนามัย
ส่วนบุคคล และทักษะชีวิต พิชิตเอดส์-สารเสพติด

รูปภาพ/ประกาศนียบัตร



/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสําเร็จ
39.โครงการแข่งขันกีฬามัธยมสัมพันธ์ รูปภาพ รางว ัล
40. รูปภาพ
41. รายงานสรุป,โล่เกียรติบัตร
42.โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง รูปภาพ,แบบสรุปผลโครงการ,โล่เกียรติบัตร
43.โครงการจัด ว ัสดุอุปกรณ์
44.งานซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์
45. ว ัสดุ/ผลงานนักเรียน
46.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกาศนียบัตร/ผลงานนักเรียน
47. คอมพิวเตอร์
48.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ รูปภาพ/ประกาศนียบัตร
49.
50.โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์
51.งานซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ สรุปรายงาน/รูปภาพ
52. าร เอกสารการเบิกจ่าย
53. .ต้น
54.โครงการสวนพฤกษศาสตร์ รูปภาพ,แบบสรุปผลโครงการ
55.โครงการมหิงสาสายสืบ รูปภาพ  สรุปผลโครงการ
56. รูปภาพ  สรุปผลโครงการ
57.โครงการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์โรงเรียน  เสียงตามสาย สปอส์ตโฆษณา
58.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ สรุปผลโครงการ
59. ม.ต้น สรุปผลการดําเนินงาน  เอกสารการเบิกจ่าย
60.งานดูแลนักเรียนประจําพักนอน เอกสารการเบิกจ่าย
61. อการศึกษา รายงานสรุปผลโครงการ
62.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าถนนทางเข้าโรงเรียน  เอกสารการจ้าง
63.โครงการปรับปรุงระบบประปา ระบบประปาในโรงเรียนใช้งานได้
64.โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
65.โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน เอกสารรูปภาพ
66.งานสาธารณูปโภค เอกสารการเบิกจ่าย
67.งานซ่อมบํารุงยานพาหนะ เอกสารการจ้าง
68.
69.งานกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน(ตามความถนัด) รูปภาพ  สรุปโครงการ
70.งานกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน(ตามหลักสูตร) รูปภาพ,แบบสรุปผล



/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสําเร็จ
71.กิจกรรมลูกเสือ สรุปผลโครงการ  รูปภาพ
72.กิจกรรมยุวกาชาด สรุปรายงาน  รูปภาพ
73.ว ันไหว้ครู สรุปรายงาน  รูปภาพ
74.โครงการค่ายน้องใหม่สายสัมพันธ์ สรุปผลโครงการ  รูปภาพ
75.ว ันปิยะมหาราช รูปภาพ
76. บันทึกการประชุม
77. รายงานสรุปผลโครงการ  งานวิจัย
78.การประชุมผู ้ปกครองนักเรียน รายงานสรุปผลโครงการ
79.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพ  บันทึกการ
ประชุม

80.โครงการพัฒนาผู ้บริหาร รายงานสรุปผลโครงการ
81.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สรุปผลกิจกรรม  รูปภาพ
82โครงการพัฒนาบุคลากร สรุปผล  รูปภาพ
83.โครงการศึกษาดูงาน สรุปผล  รูปภาพ
84.โครงการจัดทําสมุดบันทึกความดีและรักการอ่าน สรุปผลโครงการ
85. สรุปผลโครงการ
86. เอกสารการจ้าง



15. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของโรงเรียน (จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน)

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
จุดเด่น

สามารถหารายได้ระหว่างเรียนมีสุขภาพแข็งแรง และสุภาพจิต

ครูมีคุณวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับ

ได้รับการอบรมพัฒนาอยู่เสมอและเป็นผู ้มีคุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติการตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ผู ้บริหารมีภาวะผู ้นําและมีความสามารถในการบริหาร
อ

ผลประโยชน์ของผู ้ เรียน บริหาร โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกคน

จุดเด่น
ชุมชนมีความเข้มแข็งและเฝ้าระว ังดูแล

นักเรียนอย่างใกล้ชิด
ผู ้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน

จุดด้อย

โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย

ครูว ัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับสภาพจริงและนํา

สถา

นิเทศไปใช้ไม่เป็นรูปธรรม

จุดด้อย
ผู ้ปกครองบางส่วนไม่ค่อยมีส่วนร่วมการเข้า

ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และนักเรียนส่วนใหญ่

ทํางานหาเงินต่างจังหวัด
ไม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจาก

โอกาส

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ว ัด
และผู ้ปกครองให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ

ทุนการศึกษา ตลอดจนแรงงาน ในการพัฒนาโรงเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอ

โอกาส
กระทรวงศึกษามีนโยบายด้านการพัฒนา

โรงเรียนดีประจําตําบล



ข้อจํากัด
ผู ้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมรายได้ไม่แน่นอน

ขาดแคลนประกอบกับ พ่อ แม่ ผูป้กครอง ไม่
ค่อยมีเวลาในการอบรมดูแลด้านการศึกษาของผู ้เรียนทําให้

ข้อจํากัด

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทําให้โรงเรียนไม่
สามารถเก็
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนจากผู ้ปกครอง
ได้

16. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.

16-18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 ด้าน  คือ ด้าน
ผู ้บริหาร  ด้านครูและด้านผู ้เรียน

มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก

ด้านผู ้เรียน
1 ผู ้ เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ 

2 ผู ้ เรียนมีสุขนิ 

ม 3 ผู ้ เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา 

4 ผู ้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

5 ผู ้ 

6 ผู ้ เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และ


7 ผู ้ เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับ
สุจริต 

ด้านครู
8 ครูมีคุณวุฒิ /

ครูเพียงพอ 



9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ 

ด้านผู ้บริหาร
10 ผู ้บริหารมีภาวะผู ้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู ้ เรียนเป็นสําคัญ 

มาต 13


14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

16.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสอง
1. ผู ้ เรียนควรได้

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เช่น  จัดการสอน

2. ครูควรได้รับการพัฒนาเสริมความรู้ด้านกระบวนการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับการ

การว ัดและประเมินผลของสถานศึกษา
3. ผู ้บริหารควรจัดระบบการนิเทศการเรีย

การบันทึกข้อเสนอแนะของการนิเทศ  และติดตามการนําผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุงงาน/
การเรียนการสอนของผู ้รับนิเทศ

-เบา
ก่อน- ยนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต

ยนควบคู่ไปด้วย



เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนและเป็นแหล่งความรู้ของ
ชุมชนได้

16.2 การนําผลการประเมินคุณภาพนอกไปใช้
5

นฐานร่วมกับคณะครู
วิเคราะห์หาสาเหตุทําให้ทราบว่า มีสาเหตุมาจาก

1.
ยน

ยอดนิยม
2. มีการโยกย้ายครูผู ้สอนทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขาด

3.
พิเศษ

กิจกรรม/ ยภาพของผู ้ เรียนตาม
จากผลการพัฒนาดังกล่าวปรากฏว่า ในปีการศึกษา 2553 นักเรียนได้เข้าทดสอบระดับชาติ

(O-Net) 3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  และสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มีผลการทดส

6 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา   ศิลปะ   มีผลการ
( อ้างอิงในภาคผนวก)

2552 ปรากกว่า 3 สาระภาษาไทย
5.57 สาระคณิตศาสตร์ 0.08 3.14

5.48 20.88
20.05

6 4.83 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
10.26 10.07 สาระสุขศึกษาและพล

17.15 ( อ้างอิงในภาคผนวก)



17. ข้อเสนอแนะและการพัฒนาตา (หมายเหตุ ให้วิเคราะห์จากรายงาน สม
ศ. ๓ )

(ของ สมศ.)
ข้อเสนอแนะจาก สมศ. การนําข้อเสนอแนะไปพัฒนาของสถานศึกษา

1 ผู ้ เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ

การพัฒนาผู ้เรียนในความประหยัด
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความ

จัดทําโครงการ
-
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็น
ระบบ

2 ผู ้ เรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกายและ

ร่องรอยหลักฐานการส่งเสริมให้

ชัดเจน

-การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนตามโครงการ ก้าวย่าง
อย่างเข้าใจและจดัเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบ

3 ผู ้ เรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

หลักฐานการส่งเสริมพัฒนาผู ้เรียน
สนใจและเข้าร่วมด้านกีฬา/
นันทนาการโดยผู ้เรียนมีผลงานด้าน
กีฬา/นันทนาการไม่เด่นชัด

-การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนโดยใช้กิจกรรมดนตรีและกีฬาตามความถนัด
และความสนใจขอผู ้ เรียนพร้อมสรุปและรายงานผล
การจัดกิจกรรม

5 ผู ้ เรียนมีความรู้

หลักสูตร

ควรปรับกิจกรรมและกระบวนการใน
การวัดประเมินผลผู ้ เรียนให้
สอดคล้องกับการพัฒ
ระดับดีของผู ้ เ
ว ัดผลจากสภาพจริ

ส่วนร่วมในการประเมินผลตามความ
เหมาะสมของสถานศึกษาจําแนก
ปัญหาของผู ้ เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยใช้กระบวนการในการวัดประเมินผล

หลากหลาย
-จัดทําโครงการส่งเสริมเป็นเลิศทางวิชาการ



(ของ สมศ.)
ข้อเสนอแนะจาก สมศ. การนําข้อเสนอแนะไปพัฒนาของสถานศึกษา

6 ผู ้ เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้ และ

- ควรจัดกิจกรรมห้องสมุดอย่าง

ไปแข่งขันร่วมทํากิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน หาหนังสือใหม่ๆตาม
ความสนใจของผู ้เรียนเข้าห้องสมุด
-
ภายในภายนอก สถาน

รูปเล่ม/รายงานด้วยวาจา

จัดทําโครงการ
-โครงการพัฒนาห้องสมุด
-

9 ครูมี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู ้ เรียน
เป็นสําคัญ

-ครูควรพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
ตนในการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนา
ตนเองและผู ้ เรียน การพฒันาความรู้

ดําเนิน
การศึกษาและพัฒ
จัดการเรียนการสอนได้ไปเป็น
กระบวนการทางวิจัยในทุกๆปี

-ให้ครูได้รับการส่งเสริมและเข้ารับการพัฒนาตนเอง
มอ

-การจัดทําโครงการ พัฒนาบุคลากรด้านICT
-ให้ครูจัดทําวิจัยภาคเรียน 1 /ภาคเรียน



22 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมาย

การพัฒนา/มาตรฐานระดับสถานศึกษา โรงเรียนได้กําหนดยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา 2552 ถึง 2554 โดยมีกิจกรรม/ ต่อ

2.1 ปรัชญา
“ลูกพญาภูคา   สร้างคุณค่าให้กับตนเองและประเทศชาติ”

2.2 วิสัยทัศน์
“เป็นโรงเรียนคุณธรรมนําความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณภาพและ

”

2.3 พันธกิจ/ภารกิจ/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/นโยบาย ของโรงเรียน
กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร

1. การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู ้ เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

2. คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ

หน่วยงานพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายและทรัพยากรทางการศึกษา
การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ ผู ้ปกครองมีบทบาทและมีส่วนร่วมในวางแผนสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู ้ เรียน จัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบของผู ้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนาพัฒนาระบบเทคโนโลยี

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน  สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการ

4. กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ .

ชุมชน



1. ได้นําแนวคิดกําหนดผลสําเร็จอย่างสมดุลรอบด้านมา
4 ด้านคือ

1) มุมมองด้านนักเรียน

2) มุมมองด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน เป็นการพิจารณาผลสําเร็จและแนวทาง ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการและการจัดหลักสูตร การพัฒนา

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3) มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา อนให้นักเรียนได้รับการ

4) มุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากร พิจารณาปัจจัยส่งเสริมให้การดําเนินงานบรรลุภาพ
ความสําเร็จในด้านงบประมาณและทรัพยากร โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ

2. กําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
มุมมองด้านมิติต่างๆ

3. การจัดทํากรอบกลยุทธ์ โดยการนําวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนมากําหนดเป็นกรอบกล
ยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ว ัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย/
ความสําเร็จ และกลยุทธ์ระดับโครงการ

เป้าหมายของโรงเรียน ( School Goal)

เป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร ในการพัฒนาด้านต่างๆ ระหว่างปีการศึกษา 2548-2552
1. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดคุณภาพการเรียนรู้
2. แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
3. แผนกลยุทธ์การพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4 . แผนกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้



1. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ระดับองกร

(แผนงาน)
กลยุทธ์ระดับแผนงาน

(โครงการ)
วัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมาย (ระดับผลลัพธ์)
พัฒนาคุณภาพผู ้เรียน
และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้

1. เสริมสร้างคุณลักษณะของ
ผู ้ เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม

1. ผู ้ เรียนมีคุณธรรม

พึงประสงค์

1. ร้อยละ 75 ของผู ้เรียนมี

ประสงค์
2. สร้าง ส่งเสริมสนับสนุนผู ้ เรียน
ให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษแ์ละ

1. ผู ้ เรียนมีมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษแ์ละพัฒนา

1. ร้อยละ 85 ของผู ้เรียนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษแ์ละ

3. สนับสนุนส่งเสริมผู ้ เรียนมี
ทักษะในการทํางาน  รักการ
ทํางาน  สามารถทํางานร่วมกับ

สุจริต

1. ผู ้ เรียนมีทักษะในการ
ทํางาน  รักการทํางาน
สามารถทํางานร่วมกับ

ต่ออาชีพสุจริต

1. ร้อยละ 75 ของผู ้เรียนมี
ทักษะในการทํางาน  รักการ
ทํางาน  สามารถทํางาน

4. สนับสนุนส่งเสริมผู ้ เรียนให้มี
ความสามรถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์

1. ผู ้ เรียนมีความสามรถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

1. ร้อยละ 70 ของผู ้เรียนมี
ความสามรถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และ
มีวิสัยทัศน์

5.พัฒนาผู ้ เรียนใหมี้ความรู้และ 1.ผู ้ เรียนมีความรู้และ

หลักสูตร

1.ร้อยละ 65 ของผู ้เรียนมี

ตามหลักสูตร
6. พัฒนาทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเอง  รักการเรียนรู้
และพัฒนา

1. ผู ้ เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนา

1. ร้อยละ 65 ของผู ้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตัวเอง  รักการเรียนรู้และ

7. ส่งเสริมสนับสนุนสุขนิสัย 1. ผู ้ เรียนมีสุขนิสัย
สุขภาพกาย และสุขภาพ

1. ร้อยละ 75 ของผู ้เรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และ

8. ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

1. ผู ้ เรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

1. ร้อยละ 80 ของผู ้เรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา



2. แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์ระดับองค์กร

(แผนงาน)
กลยุทธ์ระดับแผนงาน

(โครงการ)
ว ัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมาย
(ระดับ

ผลลัพธ์)
การพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการ

1. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  มีภาวะผู ้นํา
และความสามารถใน
การบริหาร

1. ผู ้บริหารมีคุณธรรม
จริยธรรม  มีภาวะผู ้นํา
และมีความสามารถใน
การบริหาร

1. ผู ้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม
มีภาวะผู ้นํา  และมีความสามารถ
ในการบริหาร ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85

2. พัฒนาจัดองค์กร
โครงสร้าง  ระบบการ
บริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร

1. สถานศึกษามีการจัด
องค์กร  โครงสร้าง ระบบ
การบริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร

1. สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้าง  ระบบการบริหาร
งานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85

3. ส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีการ
บริหารและจัดการ
ศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน

1. สถานศึกษามีการ
บริหารและจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

1. สถานศึกษามีการบริหารและ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

4. พัฒนาจัดหลักสูตร
และกระบวนการ

เป็นสําคัญ

1. สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรและกระบวน

เป็นสําคัญ

1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร

ผู ้ เรียนเป็นสําคัญ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

5. ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู ้ เรียน
อย่างหลากหลาย

1. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู ้ เรียนอย่างหลากหลาย

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู ้ เรียนอย่าง
หลากหลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

6. พัฒนาสภาพ
แวดล้อมและการ

สริมให้
ผู ้ เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ

1. สถานศึกษามีสภาพ

ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ

1. สถานศึกษามีสภาพ

ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

3. กลยุทธ์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ



กลยุทธ์ระดับองค์กร
(แผนงาน)

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
(โครงการ)

ว ัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย

(ระดับ
ผลลัพธ์)

พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพ

1.พัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม
วุฒิ/ความรู้ความ
สามารถครูตรงกับงาน

พัฒนาตนเอง  เข้ากับ
ชุมชนได้ดี และมีครู
เพียงพอ

1. ครูมีคุณธรรม  มีวุฒิ/
ความรู้ความสามารถตรง

พัฒนาตนเอง  เข้ากับ
ชุมชนได้ดี และมีครู
เพียงพอ

1. ร้อยละ 90
คุณธรรม  มีวุฒิ/ความรู้
ความส

กับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ

2. พัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนครูให้มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู ้ เรียนเป็น
สําคัญ

1. ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ

1. ร้อยละ 75
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ

4. กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ระดับองค์กร

(แผนงาน)
กลยุทธ์ระดับแผนงาน

(โครงการ)
ว ัตถุประสงค์เชิง

จุดมุ่งหมาย
เร็จ(ระดับ

ผลลัพธ์)
พัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้

1. สนับสนุนและใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิ

1. สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาใน

1. สถานศึกษามีคุณลักษณะการ
สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และ

า
ร้อยละ 75

2. สนับสนุนความ
ร่วมมือกันระหว่าง
บ้าน  องค์กรทาง
ศาสนา  สถาบัน
วิชาการและองค์กร
ภาครัฐและเอกชน

เรียนรู้ในชุมชน

1. สถานศึกษาร่วม
มือกันระหว่างบ้าน
องค์กรทางศาสนา
สถาบันวิชาการและ
องค์กรภาครัฐและ

การเรียนรู้ในชุมชน

1. สถานศึกษามีลักษณะการ
ร่วมมือกันระหว่าง
บ้านองค์กรทางศาสนา  สถาบัน
วิชาการและองค์กรภาครัฐและ

ในชุมชน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80



2.4
ผู ้ เรียนสามารถผ่านการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความ

“ เก่งดี มีสุข”

2.5 ข้อมูลโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ     งาน

2.5.1 ระบบโครงสร้างการบริหาร

ผู ้อ ํานวยการ
นายนิคม  พลทิพย์

คณะกรรมการเครือข่ายผู ้ปกครอง

ผู้อํานวยการ
นายนิคม  พลทิพย์

คณะกรรมการ

หัวหน้างาน
บริหารวิชาการ

นางเมธาวี  ขันทะสอน

หัวหน้างาน
บริหารงบประมาณ

นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน

หัวหน้างาน
บริหารบุคคล

นายภักดี  สิทธิชัย

หัวหน้างาน



2.6

โครงสร้างหลักสูตร

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์จดัสอนตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2552
2544 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สัดส่วนเวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษา
3

( ม.1 – ม.3 )
4

( ม.4 – ม.6 )
1. ภาษาไทย 120 80
2. คณิตศาสตร์ 120 80
3. วิทยาศาสตร์ 120 120
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 80
5. สุขศึกษา พลศึกษา 40 40
6. ศิลปะ 40 40
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 40
8. ภาษาต่างประเทศ 120 120
กิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียน 80 80

รวมเวลาเรียน 840 680



3  ( ม.1 – ม.3 )
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
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ศึก
ษา

ศาส
นา

แล
ะ

วัฒ
นธ

รร
ม

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศึ

กษ
า

ศิล
ปะ

กา
รงา

นอ
าชี

พแ
ละ

เทค
โน

โล
ยี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เทศ

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เรี

ยน

รว
ม

รว
ม

ม.1 12.50 12.50 12.50 12.50 8.33 8.33 8.33 12.50 12.50 100
ม.2 12.50 12.50 12.50 12.50 8.33 8.33 8.33 12.50 12.50 100
ม.3 12.50 12.50 12.50 12.50 8.33 8.33 8.33 12.50 12.50 100
รวม 37.50 37.50 37.50 37.50 24.99 24.99 24.99 37.50 37.50 300

- 1,000
* แผนการเรียนรู้ / (กลุ่มทักษะ)

3  ( ม.4 – ม.6 )
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี

ภาษา
ไทย

คณิต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุข
ศึกษา

และพล
ศึกษา

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่าง

ประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู ้ เรียน

รวม

ม.4 8.79 7.96 15.38 13.19 4.40 10.99 13.19 8.79 17.58 100
ม.5 10.75 7.53 15.05 12.90 4.30 10.75 12.90 8.60 17.20 100
ม.6 12.63 7.37 14.74 12.63 4.21 10.53 12.63 8.42 16.84 100
รวม 32.17 22.59 45.18 38.72 12.91 32.27 38.72 25.81 51.62 300

- จ ํานว 1,200
* แผนการเรียนรู้ / (กลุ่มทักษะ)



- แผนการเรียนรู้ / ยนศรัทธาศิลา
เพชรรังสรรคส่์งเสริมให้ครูผู ้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ มุ่งเน้นผู ้เรียนเป็น

คือ ทักษะด้านคณิตศาสตร์
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  มีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์จัดการเรียนการสอนสอนตามหลักสูตร
พุทธศักราช 2552

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สัดส่วนเวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ภาษาไทย 120 80
2. คณิตศาสตร์ 120 80
3. วิทยาศาสตร์ 120 80
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 120
5. สุขศึกษา พลศึกษา 80 40
6. ศิลปะ 80 40
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 40
8. ภาษาต่างประเทศ 120 80
กิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียน 80 80

รวมเวลาเรียน 960 640



ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น( ม.1 – ม.3 )

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี
ภาษา
ไทย

คณิต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุข
ศึกษา

และพล
ศึกษา

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่าง

ประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู ้ เรียน

รวม

ม.1 12.50 12.50 12.50 12.50 8.33 8.33 8.33 12.50 12.50 100
ม.2 12.50 12.50 12.50 12.50 8.33 8.33 8.33 12.50 12.50 100
ม.3 12.50 12.50 12.50 12.50 8.33 8.33 8.33 12.50 12.50 100
ม.4 8.79 7.96 15.38 13.19 4.40 10.99 13.19 8.79 17.58 100
ม.5 10.75 7.53 15.05 12.90 4.30 10.75 12.90 8.60 17.20 100
ม.6 12.63 7.37 14.74 12.63 4.21 10.53 12.63 8.42 16.84 100
รวม 68.68 60.09 82.68 76.22 37.91 57.27 63.72 63.31 89.13 100

- 1,200
* แผนการเรียนรู้ / นพิเศษ   คือ (กลุ่มทักษะ)

2.7 ( )
ได้มีการแยกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

- .1 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- .2 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- .3 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- .4 กศาสตร์ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- .5 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- .6 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยมีว ัตถุประสงค์ในการจัดทําคือ

-

นําไปใช้ในชีวิตประจําว ันได้และก่อประโยชน์ต่อตนเอง



2.8 รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
1. นายนิคม  พลทิพย์ ประธานกรรมการ
2. นายภักดี  สิทธิชัย กรรมการ
3. กรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง  อุดเงิน กรรมการ
5. นางเมธาวี  ขันทะสอน กรรมการและเลขานุการ



2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ อําเภอปัว จังหวัดน่านได้กําหนด
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ไว้ 4 ด้านคือ การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานบุคลากร , , การบริหารด้านงบประมาณ
1. เป้าหมายด้านวิชาการ

ยุทธศาสตร์ (นโยบาย ) ยุทธวิธี ( กิจกรรมปฏิบัติ ) ผลผลิต
1. ส่งเสริมการเรียนการ

สอนโดยเน้นนักเรียน
เป็นสําคัญ

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

กระบวนการคิด
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดย
สอดแทรกกระบวนการ
คิดในสาระการเรียนรู้

8 สาระและกิจกรรม
พัฒนาผู ้ เรียน

4. ส่งเสริมพัฒนาการเรียน
การสอน เน้น
กระบวนการเรียนรู้

5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กระบวนการ
คิดในกิจกรรมกลุ่ม
สนใจและกิจกรรม

สําคัญ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู้

สะดวก
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู้

8 สาระและกิจกรรมพัฒนา
ผู ้ เรียน
3. จัดสัปดาห์ส่งเสริมกระบวนการคิด
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกให้ผู ้ เรียน
พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
ไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

8 สาระและกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
5. จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้และต่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ
7.จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์
และจินตนาการให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองในกิจกรรมกลุ่มสนใจ

1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

2. นักเรียนสามารถนําเสนอผลการ
เรียนรู้ของตนเอง

3. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง คิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ

4. นักเรียนได้พัฒนาการทางวิชาการ
ตามศักยภาพของตนเอง
5. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ของตนเองและสร้างเป็นองค์
ความรู้ของตนเอง
6. นักเรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนา
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําว ันได้



1. เป้าหมายด้านวิชาการ(ต่อ)
ยุทธศาสตร์ (นโยบาย ) ยุทธวิธี ( กิจกรรมปฏิบัติ ) ผลผลิต

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ฝึกทักษะทางวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ  และ
วิทยาศาสตร์
7.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ศักยภาพของนักเรียน
8. ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิ

8.จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์
และจินตนาการให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ต
สําคัญ
9. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะตาม
ห้องต่างๆ
10. จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และวิทยาศาสตร์
11.

12. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

13. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจภูมิ

5. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ของตนเองและสร้างเป็นองค์
ความรู้ของตนเอง
6. นักเรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนา
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําว ันได้
7. นักเรียนได้ฝึกทักษะและมีทักษะ
ทางวิชาการ
8. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทาง

9.

10.

11. นักเรียนได้เรียนอย่าง
หลากหลาย



2.เป้าหมายด้านบุคลากร
ยุทธศาสตร์ (นโยบาย) ยุทธวิธี (กิจกรรมปฏิบัติ ) ผลผลิต

1. ส่งเสริมให้ครูมีการ
พัฒนาตนเองให้เป็นครู
มืออาชีพ

2. สร้างความตระหนักให้
บุคลากรเห็น
ความสําคญัของการ

กระบวนการคิด

1.ส่งเสริมให้ได้รับการอบรมในการพัฒนา
วิชาชีพ

2.
อย่างมีคุณภาพ

3.ส่งเสริมให้ใช้นว ัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต

4.ส่งเสริมให้
ยึดเด็กเป็นสําคัญ

5.จัดกิจกรรมศึกษาเอกสาร และศึกษาดูงาน

1.ครูทุกคนมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะใน
การจัดการเรียนการสอน

2. ครูมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะใน

เน้นกระบวนการคิดให้
ผู ้ เรียน

3. ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสมใน

4. ส่งเสริมให้ครูมีสุขภาพ
กาย  สุขภาพใจ  มีขว ัญ
กําลังใจดีพร้อมปฏิบัติ

6.จัดกองทุนสวัสดิการแก่บุคลากรทางการศึกษา
จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและเผยแพร่

กาศยกย่องเกียรติคุณ

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายประจํา
ทุกสัปดาห์

3.บุคลากรได้รับสวัสดิการ
ตามความเหมาะสม
4.

มีขว ัญและกําลังใจในการ
ทํางาน
5.บุคลากรมีสุขภาพ

และจิตใจ



3.เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ (นโยบาย ) ยุทธวิธี ( กิจกรรมปฏิบัติ ) ผลผลิต
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

จริยธรรมประชาธิปไตย มี

ประหยัด  อดทน

1.
คุณธรรมจริยธรรม

- กิจกรรมประชาธิปไตย วินัยนักเรียน
- กิจกรรมต่อต้านสารเสพติด
- กิจกรรมออมทรัพย์

- กิจกรรมธนาคารความดี
- วางทุกงานอ่านทุกคน

1. นักเรียนมีจิตสํานึกตามระบบ
ประชาธิปไตย มีคุณธรรม
จริยธรรม และมี  คุณลักษณะ

ประสบการณ์ไปใช้ใน

อบายมุข

2.
นักเรียนตามความเหมาะสม

3. ส่งเสริมให้นักเรียนให้มี
นิสัยรักการอ่าน

2.
มีฐานะยากจน และขาดแคลน

3. จัดสวัสดิ
บริโภค ให้แก่นักเรียนตามความเหมาะสม

4. จัดกิจกรรมจําหน่ายอาหารกลางว ัน
คุณภาพและราคาถูกให้แก่นักเรียน

5.จัดกิจกรรมห้องสมุดให้เป็นแหล่งการ

ยืม – คืนหนังสือ
6.จัดกิจกรรมบันทึกการอ่านแก่นักเรียน
ทุกคนโดยให้บันทึก แล
ทุกสัปดาห์

2.
ประสงค์

3.

4. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์

มาตรฐาน

5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

6. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้
หอ้งสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้

7.



3.เป้าหมาย (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ (นโยบาย ) ยุทธวิธี ( กิจกรรมปฏิบัติ ) ผลผลิต
4. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของการทํางานและ
ใช้ทรัพยากรและ

5. เสริมสุขภาพนักเรียนให้

แข็งแรง
6. ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมอันดีงามของ

7. ส่งเสริมห้องสมุดให้เป็น
ศูนย์กลางความรู้

8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกษตรทฤษฎี
ใหม่
9. จัดกิจกรรมธนาคารขยะ
10. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการนําเศษ
วัสดุประดิษฐ์ของใช้หรือของตกแต่ง
11. จัดกิจกรรมการเล่นกีฬา
12. จัดกิจกรรมออกกําลังกายประกอบเพลง
13. จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีว ัฒนธรรม

14. ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มีความพร้อม

ให้บริการ การศึกษาค้นคว้า

8. นักเรียนมีพฤติกรรมและเกิด

รักการทํางาน
9. นักเรียนมีพฤติกรรมและ

10. นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย

ร้ายแรง
11. นักเรียนมีความรักและ

12. โรงเรียนมีห้องสมุดเป็น
แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ

8. ส่งเสริม ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการให้สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมพัฒนา

ระเบียบ
10. จัดสร้างปรับปรุง
จัดระบบพัฒนา
สาธารณูปโภค ในโรงเรียน
11. จัดสร้างและปรับปรุง
อาคารประกอบ

15. ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการต่างๆให้

จัดการเรียนการสอน
16.
ให้พร้อม

17. จัดทําสวนหย่อม สนามหญ้า ไม้ดอก
ไม้ประดับ ให้สวยงาม
18. จัดสภาพแวดล้อมในบริเวณ
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการศึกษา
19.
ระบบประปาในโรงเรียน
20.
จัดหาอุปกรณ์ทําความสะอาดให้เพียงพอ

21. ปรับปรุงหอพระ
22.

13. นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์ มี
ประสบการณ์ความรู้
ความสามารถและศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง
14.

15. นักเรียนสามารถใช้
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้
16. โรงเรียนมีระบบการจัด
สาธารณูปโภคได้มาตรฐาน
17. โรงเรียนมีความพร้อมด้าน

สะดวก



3. เป้าหมาย (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ( นโยบาย ) ยุทธวิธี ( กิจกรรมปฏิบัติ ) ผลผลิต

12.ส่งเสริมปรับปรุงแหล่ง

ในโรงเรียน
13. ส่งเสริมการจัดการศึกษา

14. ส่งเสริมให้บุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม
ของชุมชน และชุมชนมีส่วน
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน

23. จัดทําแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

24.
25.

26. จัดทําศูนย์ข้อมูล แหล่ง
วิทยาการภูมิปัญญ
27.

การสอน
28. ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของ

29. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

18.โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา

ความสา
19. นักเรียนและชุมชนได้ศึกษาข้อมูล

20.นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิ

21.โรงเรียนมีศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิ

22.โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการ

23.ชุมชนมีบทบาทในการจัดการศึกษา
24.โรงเรียนและชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

15. ปรับปรุง พัฒนาระบบการ
ทํางานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
16. ส่งเสริมการวางแผนการ
จัดเก็บข้อมูล การนิเทศภายใน
การติดตามรายงานผล
17. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18. จัดระบบธุรการให้เป็น
ระบบให้ถูกต้อง

30.

31. จัดทําแผนผังการบริหารงาน
โครงการ ของงาน และตารางตัวบุคคล
32. การวางแผนการบริหารงาน โครงการ
33. สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล
34. ร่วมกับชุมชนในการกําหนดแนว

35.

36. ประชาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน
37. จัดระบบธุรการให้เป็นหมวดหมู่
สะดวกต่อการค้นคว้า ถูกต้องรวดเร็ว

25.โรงเรียนและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

26.โรงเรียนมีโครงการสร้างของงาน

27.โรงเรียนมีการบันทึกรายงานผล
28.โรงเรียนประกันมาตรฐาน
การศึกษาร่วมกับ
ยอมรับ
29.
เน้นกระบวนการคิด
30. โรงเรียนมีประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
เกิดความเข้าใจในการจัดการศึกษา
31. โรงเรียนมีระบบธุรการอย่างถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน



4. เป้าหมายด้านบริหารงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ (นโยบาย ) ยทุธวิธี ( กิจกรรมปฏิบัติ ) ผลผลิต

1.จัดให้มีว ัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อความต้องการใน
การจัดการศึกษา

2. จัดระบบการเงินให้เป็น
ระบบให้ถูกต้อง

1. สํารวจความต้องการในการใช้
ว ัสดุ ครุภัณฑ์
2. จัดหางบประมาณจากแหล่ง
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ
3.
ความต้องการ
4. พัฒนาระบบควบคุมการใช้ว ัสดุ
ครุภัณฑ์ให้ทันสมัยได้มาตรฐาน
5. จัดระบบการเงินให้เป็นหมวดหมู่
สะดวกต่อการค้นคว้า ถูกต้องรวดเร็ว
6. ใช้ระบบการเงินให้ถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา

1.

กิจกรรมในการจัดการศึกษา
2.
ว ัสดุ  ครุภัณฑ์มีทะเบียนการ
เก็บการใช้อย่างเป็นระบบ
3. โรงเรียนมีระบบเงินอย่าง
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้กําหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาตาม
18 มาตรฐาน 84 (โรงเรียนอาจมีมาตรฐาน และตัว

)

(สมศ.
/ ใด และการจัดเก็บร่องรอย หลักฐาน

)



ประจําปีการศึกษา 2553
1

ตั เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ร้อยละ 75

โครงการค่ายคุณธรรม
นําชีวิต .6 1.1 3 - 5 ธันวาคม

2553 มูลจะคํา
25,000

บาท

1.2 ร้อยละ 80
ลูกเสือ ยุวกาชาด ม.ต้น 1.2

ตลอดปี
การศึกษา

ครูผู ้สอนลูกเสือ
ยุวกาชาด 11,000 บาท

1.3 ร้อยละ 80 วันแม่
วันพ่อ

1.3
11 ส.ค. 53
4 ธ.ค. 53

สาระสังคม
500 บาท
500 บาท

1.4 ร้อยละ 80 ลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับ  ม. ต้น 1.4 ตลอดปี
การศึกษา

ครูลูกเสือ/
ยุวกาชาด

11,000 บาท

1.5
และส่วนรวมอย่างคุ ้มค่า

ร้อยละ 73
ธนาคารขยะ 1.5

ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวจงรักษ์
ใหม่คํา

-

1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทย นิยมไทย และดํารงไว้

ร้อยละ 75 วันภาษาไทย
วันสุนทรภู่

1.6
29 ก.ค. 53
26 มิ.ย. 53

นางเมธาวี
ขันทะสอน

400 บาท



ประจําปีการศึกษา 2553.
2

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
ตอบสนองตัว ระยะเวลา

ดําเนินงาน
ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

2.1
ร้อยละ 75 ลดภาวะโลกร้อน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
2.1

ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา 17,300 บาท

2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/
ร้อยละ 75 ลดภาวะโลกร้อน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
2.2 ตลอดปี

การศึกษา
นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา 17,300 บาท



แผนพัฒนาแ ประจําปีการศึกษา 2553
3

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

3.1 มีทักษะในการจัดการและทํางานให้
สําเร็จ

ร้อยละ 73 กิจกรรมการสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 3.1

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครูผู ้สอน ม4/1 ,
ม.5/1 ม.6/1 5,000 บาท

3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทํางาน

ร้อยละ 73 กิจกรรมการสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 3.2

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครูผู ้สอน ม4/1 ,
ม.5/1 ม.6/1 5,000 บาท

3.3 ทํางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง

ร้อยละ 85 กิจกรรมชุมนุม 3.3
ตลอดปี

การศึกษา

นางสาวจงรักษ์
ใหม่คําและครู 20,000 บาท

3.4 ร้อยละ 85 กิจกรรมชุมนุม 3.4
ตลอดปี

การศึกษา

นางสาวจงรักษ์
ใหม่คําและครู 20,000 บาท

3.5 และหา
ร้อยละ 80 โครงการแนะแนว

การศึกษาต่อ 3.5
ตลอดปี

การศึกษา

นางพัชรี  หนูเอียด
และ 5,000 บาท



ประจําปีการศึกษา 2553
4 ผู ้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

4.1 สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์
สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็น
ระบบและมีการคิดแบบองค์รวม ร้อยละ 77.26

โครงการรักการอ่าน 4.1
ตลอดปี

การศึกษา
นางสาวศิริ

ลักษณา  ค ําว ัง
5,000 บาท

4.2 สามารถคาดการณ์ กําหนด
เป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจ
ได้ ร้อยละ 73

กิจกรรมการสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 4.2

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครูผู ้สอน ม
4/1 ,ม.5/1 ม.6/1

5,000 บาท

4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างมีสติ ร้อยละ 75

โครงการค่ายคุณธรรม
นําชีวิต

.6 4.3 3 - 5 ธันวาคม
2553 มูลจะคํา

25,000
บาท

4.4 มอง
โลกในแง่ดี และมีจินตนาการ ร้อยละ 77.26 โครงการรักการอ่าน 4.4

ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวศิริ
ลักษณา  ค ําว ัง

5,000 บาท



ประจําปีการศึกษา 2553 น
5

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัว ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

5.1
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 85 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศทางวิชาการ
5.1 ตลอดปี

การศึกษา
นายธีรวัฒน์

ต๊ะแก้ว
50,000 บาท

5.2
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 85 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศทางวิชาการ
ม.3.ม.6 5.2 ตลอดปี

การศึกษา
นายธีรวัฒน์

ต๊ะแก้ว
50,000 บาท

5.3
หรือนําเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ ร้อยละ 80 โครงการมหิงสาสายสืบ 5.3 ตลอดปี

การศึกษา
นางสาวรัชนี

สลีอ่อน
6,000 บาท

5.4
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 75 กิจกรรมวันคริสตมาส ม.1 – ม.6

จํานวน 60 คน
5.4 ตลอดปี

การศึกษา
500 บาท

5.5
พัฒนาการเรียนรู้ ร้อยละ 80

โครงการแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ภายใน

โรงเรียน
5.5 1 ปี

การศึกษา 2553
นายสุพจน์
สุทธิแสน

3,000 บาท



ประจําปีการศึกษา 2553
6

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

6.1 ผู ้ เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ร้อยละ 68.05

ม.1 – ม.6
6.1

ตลอดปี
การศึกษา

นางเมธาวี
ขันทะสอน

5,000 บาท

6.2 ผู ้ เรียนใฝ่รู่ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ร้อยละ 90 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ผู ้ เรียนด้านทัศนศิลป์ ม.1 – ม.6

6.2
ตลอดปี

การศึกษา
นายภักดี  สิทธิชัย 20,000 บาท

6.3 ผู ้ เรียนสามารถใช้ห้องสมุดใชแ้หล่ง
ๆ

สถานศึกษา

ร้อยละ 70 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาห้องสมุด ม.1 – ม.6

6.3
ตลอดปี

การศึกษา
นางวารุณี
สิทธิชัย

10,000 บาท



ประจําปีการศึกษา 2553 .
7 ผู ้ เรียนมีสุขนิสัย

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

7.1 มีสุขนิสัย ในการดูและสุขภาพและ
ออกกําลังกายสมําเ สมอ

ร้อยละ 85
โครงการแข่งขันกีฬา

มัธยมสัมพันธ์
ทุกระดับชัน 7.1

27-28
พฤศจิกายน

2553
นายสมบัติ  วิหก 16,000 บาท

7.2 มีนํ าหนั ก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์

ร้อยละ 85

- โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาสุขภาพอนามัย
ส่วนบุคคล และทกัษะ
ชีวิต พิชิตเอดส์-สารเสพ
ติด

ทุกระดับชัน 7.2
ตลอดปี

การศึกษา
นางคุณัญญา

ตนะทิพย์ 6,000 บาท

7.3 ป้องกันตัวเองจากสิงเ สพติ ดใ ห้ โทษ

รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ

ร้อยละ 85

- - โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาสุขภาพอนามยั
ส่วนบุคคล และทักษะ
ชีวิต พิชิตเอดส์-สารเสพ
ติด
- โครงการก้าวย่างอย่าง
เข้าใจ

ทุกระดับชัน 7.3 ตลอดปี
การศึกษา

นางคุณัญญา
ตนะทิพย์

นางสาวศิริลักษณา
คําว ัง

6,000 บาท

5,000 บาท

7.4 มีความมันใ จ กล้ าแสดง ออกอย่ าง
เหมาะสม และให้เกียรติผู ้ อืน

ร้อยละ 80 กิจกรรมค่ายเยาวชนแกน
นําพัฒนาสังคม

ทุกระดับชัน 7.4
ตลอดปี

การศึกษา
นายสรศักดิ  เสมอ

ใจ
-

7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีต่อ เพือน ครู
และผู ้อืน

ร้อยละ 80 กิจกรรมค่ายเยาวชนแกน
นําพัฒนาสังคม

ทุกระดับชัน 7.5
ตลอดปี

การศึกษา
นายสรศักดิ  เสมอ

ใจ
-



แผนพัฒนาแต่ละม ประจําปีการศึกษา 2553
8 ผู ้ เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

8.1 มีความชืนชมร ่ วมกิ จกรรม และมี
ผลงานด้านศิลปะ

ร้อยละ 90 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ผู ้ เรียนด้านทัศนศิลป์

นักเรียนชัน
ม.1 – ม.6

8.1
ตลอดปี

การศึกษา
นายภักดี  สิทธิชัย 20,000 บาท

8.2 มีความชืนชมร ่ วมกิ จกรรม และมี
ผลงานด้าน ดนตรี /นาฏศิลป์

ร้อยละ 70 โครงการค่ายพัฒนา

4

นักเรียนชัน
ม.1 – ม.6

8.2
ตลอดปี

การศึกษา
นายชเนรินทร์

จิตอารี
6,000 บาท

8.3 มีความชืนชมร ่ วมกิ จกรรม และมี
ผลงานด้าน กีฬา /นันทนาการ

ร้อยละ 85 โครงการแข่งขันกรีฑา
มัธยมศึกษา จังหวัดน่าน

นกัเรียนชัน
ม.1 – ม.6

8.3 ตลอดปี
การศึกษา

นายสมบัติ  วิหก 50,000 บาท



ประจําปีการศึกษา 2553
9 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีวุฒิ / นาตนเอง เข้าร่วมกับชุมชนได้ดี  และมีครูพอเพียง

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม  และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูรู้เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ 3 โครงการอบรมและ
พัฒนาสือมั ลติ มีเดี ย

ครูทุกคน 9.1
ตลอดปี

การศึกษา
นายชเนรินทร์

จิตอารี
3,000 บาท

9.2 มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผ ู ้เรี ยน
ผู ้ปกครองและชุมชน

ระดับคุณภาพ 4
มีคุณลักษณะครบทัง3 ข้อ

โครงการเยียมบ้ าน
นักเรียน

ครูทุกคน 9.2 ตลอดปี
การศึกษา

นายชเนรินทร์
จิตอารี

3,000 บาท

9.3 มีความมุ่งมันแ ละอุ ทิศตนใ น
การสอนและพัฒนาผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 4
มีคุณลักษณะครบทัง3 ข้อ

การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ครูทุกคน 9.3

ตลอดปี
การศึกษา ฝ่ายวิชาการ -

9.4 มีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ๆรับฟังความ
คิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการ
เปลียนแ ปลง

ระดับคุณภาพ 3
โครงการพัฒนา

บุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์

ครูทุกคน 9.4
ตลอดปี

การศึกษา
นายสุพจน์
สุทธิแสน 1,000 บาท

9.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึนไ ป

ระดับคุณภาพ 4
ครูร้อยละ 90 ขึนไ ป

จบปริญญาตรี
- ครูทุกคน 9.5 - ฝ่ายวิชาการ -



ประจําปีการศึกษา 2553..
9 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานทีรับผิ ดชอบ หมั นพัฒนา ตนเ อง เ ข้า ร่วมกั บชุมชนได ้ ดี  และมี ครูพอเ พี ยง

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

9.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ
ตรงตามความถนัด

ระดับคุณภาพ 4
ครูร้อยละ 90ขึนไ ป
ได้รับมอบหมายภาระงาน
ตรงตามวิชาเอก-โท หรือตรง
ตามความถนัด

กิจกรรมการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา

ครูทุกคน 9.6 ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายวิชาการ -

9.7 มีจํานวนเพียงพอ(หมาย
รวมทังคร ู และบุ คลา กรสนั บสนุ น

ระดับคุณภาพ 4
สถานศึกษามีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ครบ
ทัง4 ข้อ

กิจกรรมการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา ครูทุกคน 9.7

ตลอดปี
การศึกษา ฝ่ายวิชาการ -



ประจําปีการศึกษา 2553....
10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ

ตัวบ่งชี เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชีวั ดความสํ าเ ร็ จ ระยะเวลา

ดําเนินงาน
ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

10.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย
การจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาขัน
พืนฐ า น

ระดับคุณภาพ 3
ครูแสดงพฤติกรรมเด่นชัด
ครบทัง4 ข้อ

โครงการพัฒนา
บุคลากร ครูทุกคน 10.1

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายบุคคล 63,000 บาท

10.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ผู ้ เรียนและเข้าใจผู ้ เรียนเป็น
รายบุคคล

ระดับคุณภาพ 3
ครูมีการจัดทําแฟ้มข้อมูล
ผู ้ เรียนเป็นรายบุคคลทุก
ด้านครบถ้วน

กิจกรรมการวิเคราะห์
หลักสูตรกลุ่มสาระ

ครูทุกคน 10.2
ตลอดปี

การศึกษา
ฝ่ายวิชาการ -

10.3 มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนทีเน้ นผ ู ้เรี ยน
เป็นสําคัญ

ระดับคุณภาพ 3
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
ทีเน้ นผ ู ้เรี ยนเ ป็นสํ าคั ญ

มีกําหนดการสอน  มี
แผนการสอนแบบ
บูรณาการและแผนการ
สอนทีเน้ นผ ู ้เรี ยนเ ป็น
สําคัญ

ครูทุกคน 10.3 ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายวิชาการ -



ประจําปีการศึกษา 2553
10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

10.4 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 4
ครูมีความรู้และ
ใชเ้ทคโนโลยี
แสวงหาความรู้
อย่างชํานาญ

โครงการอบรมและพัฒนา
สือมัลติมีเดีย

ครูทุกคน 10.4 ตลอดปี
การศึกษา

นายชเนรินทร์
จิตอารี

3,000 บาท

10.5 มีการประเมินผลการเรียนการ
สอนทีสอดคล้ อง กั บสภา พกา รเ รี ยนร ู ้
ทีจัดใ ห้ ผู้เรี ยนแ ละอิ งพั ฒนา กา ร ของ
ผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3
กิจกรรมการวัดและ

ประเมินผลผู ้ เรียน (ปพ.5)
ครูทุกคน 10.5

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายวิชาการ -

10.6 มีการนําผลการประเมินมา

พัฒนาผู ้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

ระดับคุณภาพ 3 การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรืองกา รวิ จัยใน

ชันเ รี ยน
ครูทุกคน 10.6 ตลอดปี

การศึกษา
นายธีรวัฒน์

ต๊ะแก้ว
5,000 บาท

10.7 มีการวจิัยเพือพั ฒนา กา รเ รี ยนร ู ้
ของผู ้ เรียนและนําผลไปใช้พัฒนา
ผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3 การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรืองกา รวิ จัยใน

ชันเ รี ยน
ครูทุกคน 10.7 ตลอดปี

การศึกษา
นายธีรวัฒน์

ต๊ะแก้ว
5,000 บาท



ประจําปีการศึกษา 2553.
11 ผู ้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู ้นํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

11.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ระดับคุณภาพ 4

กิจกรรมการดํารงตนให้เป็น
ผู ้มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็น
แบบอย่างทีดีของคร ู
นักเรียน  และชุมชน

ผู ้บริหารและ
หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย

11.1
ตลอดปี

การศึกษา
นายนิคม
พลทิพย์

-

11.2 มีความคิดริเริม มีวิสัยทัศน์ และ
เป็นผู ้นําทางวิชาการ ระดับคุณภาพ 3 กิจกรรมการประชุมหัวหน้า

ฝ่ายทัง 4 ฝ่าย
ผู ้บริหารและ

หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย 11.2
ตลอดปี

การศึกษา
นายนิคม
พลทิพย์ -

11.3 มีความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการ ระดับคุณภาพ 3 กิจกรรมการประชุม

ประจําเดือน
ผู ้บริหารและ

หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย 11.3
ตลอดปี

การศึกษา
นายนิคม
พลทิพย์ -

11.4 มีการบริหารทีมีปร ะสิ ทธ ิ ภา พแ ละ
ประสิทธิผล ผู ้ เกียวข้ องพึ งพอใ จ ระดับคุณภาพ 3

กิจกรรมกําหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจของโรงเรียน  มีการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาครู

ผู ้บริหารและ
หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย

11.4
ตลอดปี

การศึกษา
นายนิคม
พลทิพย์

-



ประจําปีการศึกษา 2553
12 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และ
ระบบการบริหารงานทีมีความคล่ อง ตั ว
สูง และปรับเปลียนไ ด้ เหมา ะสมตา ม
สถานการณ์

ระดับคุณภาพ 3
กิจกรรมการจัดองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ออกเป็น 4 งาน

โรงสร้าง
องค์กร

12.1
ตลอดปี

การศึกษา

ผู ้บริหาร และ
หัวหน้าฝ่าย 4

ฝ่าย
-

12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อ
การใช้งาน

ระดับคุณภาพ 3 กิจกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียน คณะครู 12.2

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายบริหารงาน
ทัวไป -

12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับคุณภาพ 3 โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน คณะครู 12.3

ตลอดปี
การศึกษา

นางเมธาวี
ขันทะสอน 1,000 บาท

12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนือง ระดบัคุณภาพ 3 กิจกรรมการจัดเก็บ

ข้อมูลลงแฟ้ม  และ
บันทึกลงในคอมพิวเตอร์

คณะครู 12.4
ตลอดปี

การศึกษา
นายสุพจน์  สุทธิ

แสน -

12.5 ผู ้ รับบริการ และผู ้ เกียวข้ อง  พึ ง
พอใจผลการบริหารงาน และการ
พัฒนาผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3 โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน คณะครู 12.5

ตลอดปี
การศึกษา

นางเมธาวี
ขันทะสอน 1,000 บาท



ประจําปีการศึกษา 2553
13 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโคร งการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

13.1 มีการกระจายอํานาจบริหารและการ
จัดการศึกษา ระดับคุณภาพ 3 กิจกรรมการมีส่วนร่วม

ในการทํางาน คณะครู 13.1
ตลอดปี

การศึกษา
นายนิคม
พลทิพย์ -

13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม ระดับคุณภาพ 3 โครงการประกัน

คุณภาพภายใน คณะครู 13.2
ตลอดปี

การศึกษา
นางเมธาวี
ขันทะสอน -

13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 4 กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 13.3

ตลอดปี
การศึกษา

นายนิคม
พลทิพย์ -

13.4 มีรูปแบบบริหารทีมุ่งผลสั มฤทธ ิ ของ
งาน ระดับคุณภาพ 3 กิจกรรมการรายงานการ

ประเมินตนเองของครู
(SAR)

คณะครู 13.4
ตลอดปี

การศึกษา
นายนิคม
พลทิพย์ -

13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระดับคุณภาพ 3 กิจกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน คณะครู 13.5

ตลอดปี
การศึกษา

นางเมธาวี
ขันทะสอน

-



ประจําปีการศึกษา 2553
14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทีเน้ นผ ู ้เรี ยนเ ป็นสํ าคั ญ

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงการ/
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี

ระยะเวลา
ดําเนินงาน ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

14.1 มีหลักสูตรทีเหมา ะสมกั บเ ด็ ก
และท้องถิน ระดับคุณภาพ 3 -โครงการเรียนรู้

โรงเรียนชาวนาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิน

นักเรียน
ระดับชัน ม.4,

ม.5
14.1

ตลอดปี
การศึกษา

นางจงรักษ์
ใหม่คํา

3,000 บาท

14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมทีหลา กหลา ย
ให้ผู ้ เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ระดับคุณภาพ 4 - กิจกรรมการเรียน

วิชาชีพกับวิทยาลัย
การอาชีพปัว

นักเรียน
ระดับชัน ม.5,

ม.6
14.2

ตลอดปี
การศึกษา

วิชาการ -

14.3 มีการส่งเสริมให้ครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ทีตอบสนอง
ความถนัดและความสามารถของ
ผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3

- กิจกรรมชุมนุม
ให้นักเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด
ความสนใจ

นักเรียนทุก
ระดับชัน

14.3 ตลอดปี
การศึกษา

นางจงรักษ์
ใหม่คํา

20,000 บาท

14.4 มีการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสือ
อุปกรณ์

ระดับคุณภาพ 3 โครงการอบรมและ
พัฒนาสือมั ลติ มีเดี ย ครูทุกคน 9.1

ตลอดปี
การศึกษา

นายชเนรินทร์
จิตอารี 3,000 บาท



ประจําปีการศึกษา 2553.
14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทีเน้ นผ ู ้เรี ยนเ ป็นสํ าคั ญ

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

14.5 มีการจัดระบบการบันทึก การ
รายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของ
ผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3 - กิจกรรมส่งเสริมให้
ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยใช้รูปแบบ
โครงงาน  รายงาน
การทํางานเป็นกลุ่ม
เพือพั ฒนา กา รคิ ด  กา ร
แก้ปัญหา

คณะครู 14.5
ตลอดปี

การศึกษา
คณะครู -

14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและนํา
ผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสมําเ สมอ

ระดับคุณภาพ 2 -โครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน คณะครู 14.6

ตลอดปี
การศึกษา

นายนิคม พลทิพย์ และคณะ 1,000 บาท

14.7 มีการนําแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิน มาใช้ในการเรียน
การสอน

ระดับคุณภาพ 3 -กิจกรรมการเรียนรู้
ตามสาระท้องถิน

นักเรียนทุก
ระดับชัน

14.7
ตลอดปี

การศึกษา
ฝ่ายวิชาการ



ประจําปีการศึกษา 2553..
15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู ้ เรียนอย่างหลากหลาย

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงกา ร /
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู ้ เรียนทีเข้ มแข็ งและทั วถึง ระดับคุณภาพ 3 1. โครงการระบบ

ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ทุกระดับชัน 15.1
ตลอดปี

การศึกษา
นายสรศักดิ

เสมอใจ
50,000 บาท

15.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทางวิชาการ
และความคิดสร้างสรรค์ของผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3 กิจกรรมชุมนุม ทุกระดับชัน 15.2
ตลอดปี

การศึกษา
นางสาวจงรักษ์

ใหม่คํา
20,000 บาท

15.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผู ้ เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ

ระดับคุณภาพ 3 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ
ทุกระดับชัน 15.3

ตลอดปี
การศึกษา

นายธีรวัฒน์
ต๊ะแก้ว

50,000 บาท

15.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมทีดีงาม ระดับคุณภาพ 4 โครงการค่าย

คุณธรรมนําชีวิต
ชัน  ม.6 15.4

3 - 5 ธันวาคม
2553

นายโพธิ
มูลจะคํา 25,000 บาท



ประจําปีการศึกษา 2553.
15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู ้ เรียนอย่างหลากหลาย

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงกา ร /
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

15.5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/
นันทนาการ ระดับคุณภาพ 4

-โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู ้ เรียนด้าน

ทัศนศิลป์
-โครงการแข่งขัน

กีฬามัธยม
สัมพันธ์

ทุกระดับชัน/
ครูทุกคน 15.5

ตลอดปี
การศึกษา

นายภักดี
สิทธิชัย

นายสมบัติ  วิหก
36,000 บาท

15.6 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและ
สร้างสรรค์ ว ัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย

ระดับคุณภาพ 4 กิจกรรมการร่วม
ประเพณีชุมชน ทุกระดับชัน 15.6

ตลอดปี
การศึกษา คณะครู -

15.7 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย ระดับคุณภาพ 4 กิจกรรมการ

เลือกตังสภา
นักเรียน

ทุกระดับชัน 15.7 มิถุนายน
2553

สาระสังคม
ศึกษา และสภา

นักเรียน
-



ประจําปีการศึกษา 2553..
มาตร 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และบริการทีส่งเ สร ิ มใ ห้ ผู้เรี ยนพั ฒนา ตา มธรรมชา ติ    เต็ มศั กยภา พ

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

16.1 มีสิงแวด
มีอาคารสถานทีเหมา ะสม ระดับคุณภาพ 4 โครงการปรับภูมิทัศน์

โรงเรียน
คณะครู และ

นักเรียน
16.1

ตลอดปี
การศึกษา

นายภักดี  สิทธิชัย 15,000 บาท

16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3
- โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาสุขภาพอนามัยส่วน
บุคคล และทักษะชีวิต พิชิต
เอดส์-สารเสพติด

คณะครู และ
นักเรียน 16.2

ตลอดปี
การศึกษา

นางคุณัญญา
ตนะทิพย์ 6,000 บาท

16.3 มีการให้บริการเทคโนโลยี

เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม

ระดับคุณภาพ 3 กิจกรรมตามโครงการ
คลินิกคอมพิวเตอร์

คณะครู และ
นักเรียน

16.3
ตลอดปี

การศึกษา
นายสุพจน์
สุทธิแสน

-



ประจําปีการศึกษา 2553
17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิน

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

17.1 มีการเชือมโยงและ
แลกเปลียนข ้ อมู ลกั บแหล ่ ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิน

ระดับคุณภาพ
4

1.กิจกรรมสอบถามและจดัทํา
บันทึกแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถินใ นชุ มชน

กิจกรรมตามสาระ
หลักสูตรท้องถิน

17.1
ตลอดปี

การศึกษา
ฝ่ายวิชาการ -

2. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู ้ปกครอง

คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู ้ปกครองนักเรียน

17.1
ตลอดปี

การศึกษา
ฝ่ายบริหาร -

3. กิจกรรมส่งเสริมให้ใช้แหล่ง

โรงเรียน  และภูมิปัญญาท้องถิน

นักเรียนทุกระดับชัน
17.1

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายวิชาการ -

กิจกรรมคลินิกคอมพิวเตอร์ นักเรียนหน่วยงาน
เครือข่าย

17.1
ตลอดปี

การศึกษา
นายสุพจน์
สุทธิแสน

-

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

นักเรียนทุกระดับชัน
17.1

ตลอดปี
การศึกษา

นางฤดี  ปรังฤทธิ -

17.2 มีสือกา รเ รี ยนกา รสอน

เรียนรู้

ระดับคุณภาพ
3 โครงการปรับปรุงห้องวิชาการ นักเรียนทุกระดับชัน 17.2 ตลอดปี

การศึกษา
นายโพธิ
มูลจะคํา

4,000 บาท



ประจําปีการศึกษา 2553.
18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพือพั ฒนา วิ ถีกา รเ รี ยนร ู ้ในช ุมชน

ตัวบ่งชี เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองตัวบ่งชี
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ งบประมาณ

18.1 มีเป็นแหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และบริการชุมชน

ระดับคุณภาพ 3 1.กิจกรรมสอบถามและจด
บันทึกแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถินใ นชุ มชน
2. กิจกรรมนํานักเรียนและ
ครูร่วมกิจกรรมชุมชน
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ใช้

ภายนอกโรงเรียน  และภูมิ
ปัญญาท้องถิน
4. กิจกรรมคลินิก
คอมพิวเตอร์

นักเรียน
หน่วยงานและ

ผู ้ปกครอง
นักเรียน

18.1
ตลอดปี

การศึกษา คณะครู -

18.2 มีการแลกเปลียนเ รี ยนร ู ้ร่วมกั น ระดับคุณภาพ 4 1. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู ้ปกครอง
2. โครงการเยียมบ้ าน
นักเรียน

นักเรียน
หน่วยงานและ

ผู ้ปกครอง
นักเรียน

18.2
ตลอดปี

การศึกษา
คณะครู -



3
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี

ในปีการศึกษา 2553



ผลการดําเนินงานตาม ประจําปีการศึกษา 2553
1

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. โครงการค่ายคุณธรรมนําชีวิต

2. กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด

3.กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ทุกเช้า

4. กิจกรรมการถวายเทียนจํานําพรรษา
5.กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ประจําสัปดาห์

1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ
และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบืองต้ นของ
ศาสนาทีตนนั บถื อ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
1. โครงการค่ายคุณธรรมนําชีวิต  นักเรียนทีเข้ าร่ วมโ ค รงการร้อยละ 80 มี
วินัยและมีความรับผิดชอบมากขึน
2. กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ได้มีการฝึกด้านระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน ฝึก

ร้อยละ 95
3. กิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์  นักเรียนร้อยละ 85 ไดร่้วมปฏิบัติกิจกรรม
ทุกเช้า
4. กิจกรรมถวายเทียนจํานําพรรษา  นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมและ
เข้าใจในขันตอนพิ ธี ปฏิ บัติ
5. กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจําสัปดาห์ ปรากฏว่านักเรียน
ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม  และตังใจปฏิ บัติกิจกรรม

นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพืนที   และมี การประ สานคว า มร่ วมมื อ ใ นกา รพั ฒนา และ มี การประสานความร่วมมือทังทา งบ้ าน  วั ด และโรงเ รี ยน เพื อเสริ มสร ้ างวิ นัย
ให้กับนักเรียน  เช่น โครงการค่ายคุณธรรมนําชีวิต  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์พระวิปัสสนาจารย์พระอาจารย์รักชาติ  ธมฺมสาสโน  ให้การอบรมนักเรียนด้านการปฎิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4
วินัยได้ รรมการไหว้พระสวดมนต์
กิจกรรมการถวายเทียนจํานําพรรษา  และกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจําสัปดาห์  ซึงได้ มีกา รสว ดมนต ์ แปล มี กา รนังสมาธิ  นักเรียนมีความตังใจปฏิ บัติกิจกรรม



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด

2. กิจกรรมบันทึกความดี 1.2 มีความซือสั ตย ์ สุจริ ต

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

- จากการจดักิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ได้มีการฝึกด้านระเบียบวินัยให้แก่
นักเรียน ฝึกความอดทน ความสามัคคี  ความมีนํ าใจ  และเ สี ยสละ  นั กเ รี ยน

95 ผ่านจุดประสงค์
-กิจกรรมการบันทึกความดี   นักเรียนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์  ร้อย
ละ 80
มีความซือสั ตย ์ สุจริ ต   นั กเ รียนเก็บเงินหรือของได้ก็จะนํามาให้ครูเพือ

ประกาศหาเจ้าของ  สถิติของหายมีน้อยครัง ถ้าหายก็จะตามคืนได้

ริมการทําความดีของนักเรียนอีก
ทางหนึงด้ วย



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ
2.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวามหาราช
3. กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ
4. กิจกรรมวันไหว้ครู

1.3 มีความกตัญู กตเ วที

ร้อยละ 95

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

ร้อยละ 95

จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
1. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  นักเรียนทีเข้ าร่ วมโ ครงกา รร้ อยละ 95 มีความ
ตระหนักในพระคุณของผู ้มีพระคุณ
2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม
การถวายราชสักการะ
3. กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม  ทําให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนดีขึน ขยะลดลง
4. กิจกรรมการไหว้ครู  นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมมีความสํานึกใน
บุญคุณของครู

เนืองจากนั กเ รี ยนอา ศั ยอยู ่ภา ยใต้ ปร ะเ พณี  วั ฒน ธรรมของไทย และอยู่ในชุมชนชนบท   ทําให้ถูกกล่อมเกลาจากประเพณี วิถีชีวิตของไทยว่าจะต้องมีความกตัญู กตเ วที
หากใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกสังคมเหยียดหยาม  และทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู ้ปกครอง  และผู ้นําทางศาสนา ในการดูแลด้านพฤติกรรมของนักเรียนทังทํ าให้
นักเรี



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด

2. โครงการค่ายคุณธรรมนําชีวิต

1.4 มีเมตตากรุณา

เสียสละเพือส่ วนร วม

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

1.กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด ได้ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนเป็นคนทีมีความ
95

ผ่านจุดประสงค์
2.โครงการค่ายคุณธรรมนําชีวิต  นักเรียนทีเข้ าร่ วมโ ครงกา รร้ อยละ 80 มี

เนืองจากนั กเ รี ยนอา ศั ยอยู ่ภา ยใต้ ปร ะเ พณี  วั ฒนธรรมที ดีงามของ ไทย และอยู ่ ในชุ มชนชนบท   ทํา ให้ สัง คมได้ กล่อมเ กลา จิ ตใจ ประ กอบกั บได้ อาศัยตัวแทนศาสนาใน
การช่วยอบรมสังสอน และคร ู ผู ้ ท ําให้นักเรียนมีพฤติกรรมในทางทีดีได้

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการธนาคารขยะ

2. กิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน

1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์
สิงของส่ วนตน และ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

ร้อยละ 70

ร้อยละ 50

1.จากการดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะ ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักการแยกขยะ  และเห็น
คุณค่าของสิงของเ หล ื อใ ช้   ทํ าให้ โรงเ รี ยนสะ อา ดขึ น  ผลกา รดํ า เนินงา นนั ก เร ี ยนร้ อย
ละ 70 ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม
2. กิจกรรมส่งเสริมการออม ได้มีการให้นักเรียนได้ฝึกการอออมเงินของตนเองใน
ห้องเรียน โดยอยู่ในความดูแลของครูประจําชัน   กา รดํ าเ นิ นง านนั กเ รี ยนร ้ อยละ 60

กิจกรรมทีโรงเ รี ยนไ ด้ ดําเ นิ นกา ร ทํ าให้ นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ทําให้นักเรียนรู้จักวิธีการแยกขยะ   ได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน  ซึงทา งโรงเ รี ยนไ ด้ มี
ภาวะโลกร้อนเพิ

มีการขยายการดําเนินงานสู่ชุมชนต่อไป



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมวันภาษาไทย
2. กิจกรรมวันสุนทรภู่

1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย นิยมไทย และ
ดํารงไว้ซึงความเ ป็น
ไทย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

1. การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ได้มีการแข่งขันการเขียน– อ่านสะกดคํา  การแข่งขัน
คัดลายมือ การวาดภาพ การแต่งบทประพันธ์ และแข่งขันการอ่านทํานองเสนาะ
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมร้อยละ 80
2. กิจกรรมวันสุนทรภู่ ได้มีการจัดกิจกรรมบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน มีการแข่งขันการ
อ่าน – เขียนสะกดคํา  การเขียนเรียงความ
การอ่านทํานองเสนาะ  และกิจกรรมการให้ความรู้ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ท ํา
ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ   นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมร้อยละ 85

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความสนุกสนาน ได้แสดงออกถึงความสามารถ  ได้ทดสอบความสามารถของตนเอง   นักเรียนบางคนเมือเ ข้ าร่ วมกา รแข่ งขั น
แล้ว  ไม่ได้เข้ารอบก็ได้นําจุดบกพร่องของตนเองไปแก้ไข  และพัฒนาตนเอง



2 ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. โครงการสิงแวดล้ อมศึ กษา ลดภาวะ
โลกร้อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอพียง

2. กิจกรรมธนาคารขยะ

2.1 รู้คุณค่าของสิงแวดล้ อม
และตระหนักถึง
ผลกระทบทีเกิ ดจาก
การเปลียนแปลง
สิงแวดล้ อม

ร้อยละ 80

ร้อยละ 70

1. การดําเนินโครงการในการสิงแวดล้ อมศึ กษา  ได้ มีกา รส่ งผลง านเ ข้ าปร ะกวด  และ
ได้รับรางว ัลบัณณารสสมโภช  ซึงเ ป็นร างวั ลพร ะราชทา น  และทา งผู ้บร ิ หา รและคร ู
ผู ้ รับผิดชอบเดินทางไปรับรางว ัลในเดือนมีนาคม 2554 การประเมินผลกิจการ
ประสบผลสําเร็จร้อยละ 90
2. การดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะ ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักการแยกขยะ และเห็นคุณค่า

70
ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม

จากกิจกรรมทีทา งโรงเ รี ยนไ ด้ ดําเ นิ นกา ร โดยมี กา รรณร งค์ ในกา รลดกา รใช้ ถุงพลา สติ ก  กา รจั ดบอร ์ ดรณร งค์ กา รลดโลกร ้ อน   มี กา รจั ดทํ าถั งขยะโดยแยกเป็นขยะเปียก
ขยะแห้ง  ขยะรีไซเคิล  ทําให้นักเรียนได้รับความรู้  และได้ร่วมกันในการรณรงค์กับครูทีรับผ ิ ดชอบ  รวมถึ งมี กา รรณร งค์ ในกา รใ



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. โครงการสิงแวดล้ อมศึ กษา ลดภาวะ
โลกร้อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
กิจกรรม/โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิงแวดล้ อม

ร้อยละ 80

1. การดําเนินโครงการในการสิงแวดล้ อมศึ กษา  ได้ มีกา รปร ะสา นความร ่ วมมื อกั บทา ง
หน่วยงานเครือข่าย และส่งผลงานเข้าประกวด  ทําให้ได้รับรางว ัลบัณณารสสมโภช
ซึงเ ป็นร างวั ลพร ะราชทา น  และทา งผู ้บร ิ หา รและคร ู ผู ้รับผ ิ ดชอบเ ดิ นทา งไปร ั บร างว ัล
ในเดือนมีนาคม 2554 การประเมินผลกิจการประสบผลสําเร็จร้อยละ 90

เนืองจากใ นชุ มชน มีหน่วยงานทีให้ ความร ่ วมมื อ ในด ้ านกา รอนุ รักษ์ และพั ฒนา สิ งแวดล้ อม  ได้ แก่ องค์ การบริ หาร ส่ วนตํ า บลศ ิ ลาเ พชร   และหน่
นเข้าพรรษา  และการส่งนักเรียนเข้า

รับการอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อมของอุ ทย านแห่ งชา ติ ดอยภู คา    เป็นต้น



3 ผู ้ เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานร่วมกับผู ้อืนไ ด้   และมี เจตคติ ทีดีต่อวิชาชี พ

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
1. กิจกรรมการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียน
3. กิจกรรมหลักสูตรสาระท้องถิน

3.1 มีทักษะในการจัดการและ
ทํางานให้สําเร็จ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์  ได้มีส่วน
ช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการ  และการดําเนินงานให้สําเร็จ
ตามเป้าหมาย   นักเรียนทีผ่านกิจกรรมร้อยละ 75 มีความรู้ทักษะใน
การจัดการ
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ได้มีการฝึก
นักเรียน ให้รู้จักรับผิดชอบต่องานทีได้ รับมอบหมา ย  นั กเ รี ยนร ้ อย
ละ 70 มีความรับผิดชอบต่องานทีมอบหมา ย
3. กิจกรรมหลักสูตรสาระท้องถิน   ได้ มีกา รนํ าภู มิ ปัญญาท้องถินมา
ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และมีการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนทุกชัน  ผลกกา รจั ดกิ จกรรม นั กเ รี ยนร ้ อยละ 80

- นักเรียนได้ฝึกทั
- นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน
3. กิจกรรมหลักสูตรสาระท้องถิน

3.2 เพียรพยายาม ขย ัน อดทน
ละเอียดรอบคอบในการ
ทํางาน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์  ได้มี
ส่วนช่วยให้นักเรียนมีความเพียรพยายาม ขย ัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทํางาน  และการดําเนินงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย
นักเรียนทีผ่านก ิ จกรรมร ้ อยละ 73 มีความรู้ทักษะในการจัดการ
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ได้มีการฝึก
นักเรียน มีความขย ัน อดทน รู้จักรับผิดชอบต่องานทีได้ รับ
มอบหมาย  นักเรียนร้อยละ 70 มีความรับผิดชอบต่องานที
มอบหมาย
3. กิจกรรมหลักสูตรสาระท้องถิน   ได้ มีกา รนํ าภู มิ ปัญญา ท้ องถิ นมา
ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และมีการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนทุกชัน  ผลกกา รจั ดกิ จกรรม นั กเ รี ยนร ้ อยละ 80

องถินของตนเ อง

- นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการในการในการแก้ไขปัญหาทีเกิ ดขึ นในชี วิตประ จํ า วันอย ่ างแท้ จ ริง
- นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมชุมนุม 3.3 ทํางานอย่างมีความสุข
พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง

ร้อยละ 85 1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนชุมนุม ได้มีส่วนช่วยให้นักเรียน
มีทักษะในการจัดการ  และการดําเนินงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย
นักเรียนทีผ่านก ิ จกรรมร ้ อยล ะ 80

1.มีหลากหลายชุมนุม  ครูหนึงคนร ั บผ ิ ดชอบ 1 ชุมนุมนักเรียนประมาณ 16 คน
2.มีงบประมาณทีใช้ สนั บสนุ นก ิ จกรรมชุ มนุ ม
3.ความร่วมมือของนักเรียนแต่ละชุมนุมทีสนใ จดํ าเ นิ นก ิ จกรรม
4.นักเรียนเลือกชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมชุมนุม 3.4 ทํางานร่วมกับผู ้อืนไ ด้ ร้อยละ 85 1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนชุมนุม ได้มีส่วนช่วยให้นักเรียน
มีทักษะในการจัดการ  และการดําเนินงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย
นักเรียนทีผ่านก ิ จกรรมร้อยละ 80

1. มีหลากหลายชุมนุม  ครูหนึงคนร ั บผ ิ ดชอบ 1 ชุมนุมนักเรียนประมาณ 16 คน
2. มีงบประมาณทีใช้ สนั บสนุ นก ิ จกรรมชุ มนุ ม
3. ความร่วมมือของนักเรียนแต่ละชุมนุมทีสนใ จดํ าเ นิ นก ิ จกรรม
4. นักเรียนเลือกชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. โครงการแนะแนวและศึกษาต่อ 3.5 มีความรู้สึกทีดีต่ออา ชี พ
สุจริต และหาความรู้เกียวกั บ
อาชีพทีตนสนใ จ

ร้อยละ 80 1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแนะแนวและศึกษาต่อชุมนุม
ได้มีส่วนช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึนและมี ความร ู ้ใน
การศึกษาต่อ  และการดําเนินงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย   นักเรียนที
ผ่านกิจกรรมร้อยละ 80

- ช่วยให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียน และทําให้นักเรียนรู้จักตัวเองมากขึนและเ ป็นกา รปร ั บทั ศนคติ ต่ออา ชี พใ นอนา คตต่ อไป

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. โครงการแนะแนวและศึกษาต่อ 3.5 มีความรู้สึกทีดีต่ออา ชี พ
สุจริต และหาความรู้เกียวกั บ
อาชีพทีตนสนใ จ

ร้อยละ 80 1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแนะแนวและศึกษาต่อชุมนุม
ได้มีส่วนช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึนและมี ความร ู ้ในอา ชี พที
ตนเองสนใจในการศึกษาต่อ  และการดําเนินงานให้สําเร็จตาม
เป้าหมาย   นักเรียนทีผ่านก ิ จกรรมร ้ อยละ 85

- ช่วยให้เป็นแนวทางในการตดัสินใจศึกษาต่อของนักเรียน และทําให้นักเรียนรู้จักตัวเองมากขึนและเ ป็นกา รปร ั บทั ศนคติ ต่ออา ชี พใ นอนา คตต่ อไป



4 ผู ้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
1.โครงการรักการอ่าน 4.1 สามารถวิเคราะห์

สังเคราะห์  สรุปความคิด
รวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ
และมีการคิดแบบองค์รวม

ร้อยละ 77.26
จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
1.มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนํานักเรียนได้ฝึกฝนการอ่านหนังสือ

ทําให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และมีทักษะใน
การเขียนสรุปความ เขียนสือความ นักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 80

- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถสรุป วิเคราะห์ เรืองที อ่า นได ้   นัก เร ี ยนที อ่านได้ จนเป็ นยอดนั กอ ่า น และได้ รั บราง วั ล จา กทาง โ รงเ รี ยน

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.กิจกรรมการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์

4.2 สามารถคาดการณ์ กําหนด
เป้าหมายและแนวทางการ
ตดัสินใจได้

ร้อยละ 73 1.กิจกรรมการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนเกิดทักษะปฏิบัติ
ทางวิทยาศาสตร์  ฝึกคิดแก้ปัญหาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทํางานเข้ากับเพือนนั กเ รี ยนด ้ วยกั นนักเรียนทีผ่านกา รฝึ ก
ร้อยละ 80

- นักเ
- นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการค่ายคุณธรรม
นําชีวิต

4.3 ประเมินและเลือกแนว
ทางการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
อย่างมีสติ

ร้อยละ 75 1. กิจกรรมการปฏิบัติธรรม ตามโครงการคุณธรรมนําชีวิต
นักเรียนเข้าร่วมตามวันสําคัญได้แก่  ว ันวิสาขบูชา  ว ันเข้าพรรษา
ว ันแม่แห่งชาติ  และวันเฉลิมพระชนมพรรษา  กิจกรรมจะมีการให้
นักเรียนนังสมา ธิ และเ ดิ นจ งกรม ฝึกสติในอิริยาบถทังกา รยื น เดิ น
นังและนอน    นั กเ รี ยนไ ด้ รับความร ู ้ในกา รปฏิ บัติตนตา มหล ั กสติ ปัฏ
ฐาน 4
สติ  มีสมาธิในการทํางานและการเรียนมากขึนนักเรียนทีผ่านกา รฝึ ก
ร้อยละ 80

โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์การจัดกิจกรรมจากพระอาจารย์รักชาติ  ธัมมสาสโน  ในการเป็นพระวิปัสสนาจารย์  ฝึกกรรมฐานให้กับนักเรียนจากผลการ
พานักเรียนไปปฏิบัติธรรม  ได้รับผลตอบรับจากผู ้ปกครอง  พ่อแม่ ทีใกล้ ชิดนั



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการรักการอ่าน 4.4 มีความคิดริเริมสร ้ างสร รค์
มองโลกในแง่ดี และมี
จินตนาการ

ร้อยละ 77.26 1.มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนํานักเรียนได้ฝึกฝนการอ่านหนังสือ

ทําให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และมีทักษะใน
การเขียนสรุปความ เขียนสือความ นักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 80

- ล จากทางโรงเรียน



5 ผู ้ เรียนมีความรู้และทักษะทีจําเ ป็นตา มหล ั กสู ตร

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

5.1 มีระดับผลสัมฤทธิทา งกา ร
เรียนเฉลียตา มเ กณฑ์ ร้อยละ 85

จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โรงเรียนได้นํา
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการทังในร ะดั บกลุ ่ม( 3
) ( 3-4 ) ทัง8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  นักเรียนได้รับรางว ัลเกียรติบัตรจากการแข่งขัน  จนได้เป็น
ตัวแทนระดับเขตเข้าแข่งขันระดับภาค  และเป็นตัวแทนระดับภาค
เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ        ได้รับรางว ัลเหรียญทอง
อันดับที 4 ในระดับประเทศนักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 86

- ครูผู ้สอนมีความรู้ ความสามารถ สอนตรงตามสามารถทําให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
- เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทําให้การดูแลนักเรียนทัวถึ ง สา มา รถส่ งเ สร ิ มนั กเ รี ยนตา มความถนั ด
- มีการว ัดผลประเมินผลทีเป็นร ู ปธรรม
-



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

5.2 มีผลทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลียตา มเ กณฑ์ ร้อยละ 85

จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โรงเรียนได้นํา
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการทังในร ะดั บกลุ ่ม( 3
) ( 3-4 ) ทัง8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  นักเรียนได้รับรางว ัลเกียรติบัตรจากการแข่งขัน  จนได้เป็น
ตัวแทนระดับเขตเข้าแข่งขันระดับภาค  และเป็นตัวแทนระดับภาค
เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ        ได้รับรางว ัลเหรียญทอง
อันดับที 4 ในระดับประเทศนักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 87

- ครูผู ้สอนมีความรู้ ความสามารถ สอนตรงตามสามารถทําให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
- เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทําให้การดูแลนักเรียนทัวถึ ง สา มา รถส่ งเ สร ิ มนั กเ รี ยนตา มความถนั ด
- มีการว ัดผลประเมินผลทีเป็นร ู ปธรรม
-



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการมหิงสาสายสืบ 5.3 สามารถสือความคิ ดผ่ าน
คําพูด เขียน หรือนําเสนอด้วย
วิธีต่าง ๆ

ร้อยละ 80
จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
โครงการมหิงสาสายสืบ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะการสํารวจ  การสังเกต การรวบรวมข้อมูล
นักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 85

ให้ประสบผลสําเร็จ
- รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวางแผน การดําเนินงานด้วยตนเองตามความสนใจของสมาชิกในกลุ่ม
- ศึกษาเรียนรู้จากสถานทีจริ งตา มธรรมชา ติ

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.กิจกรรมวันคริสตมาส 5.4 สามารถใช้ภาษาเพือกา ร

ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ 75

จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
กิจกรรมวันคริสตมาส  เป็นกิจกรรมทีส่งเ สร ิ มกา รแสดง ออกของ
นักเรียน  และการฝึกทักษะการฟัง พูด  อ่าน  และเขียน ในสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  นักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 80

- ทําให้นักเรียนมีเจตคติทีดีต่อกา รเ รี ยนภา ษา อั งกฤษ
- เป็นการฝึกทักษะทัง 4 ด้านของภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมวันสําคัญทางว ัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
- นักเรียนได้รับความสนุกสนานพร้อมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ภายในโรงเรียน

5.5 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือพั ฒนา กา ร
เรียนรู้

ร้อยละ 80
จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
โรงเรียนได้ฝึกสอนนักเรียนและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
หุ่นยนต์  ในการแข่งขันทักษะวิชาการ  นักเรียนได้รับการฝึกฝน
ความสามารถทางด้านภาษา ฝึกการใช้ความคิด การหาคําตอบการใช้
ความคิดร่วมกัน และได้เป็นตัวแทนระดับเขตเข้าแข่งขันระดับภาค
ในงานศิลปหตัถกรรมภาคเหนือ  จังหวัดเชียงราย

จุ
-นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
-นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี จึงมีความสนใจในการร่วมกิจกรรม
-เวลาและสถานทีเหมา ะสมใ นกา รจั ดกิ จกรรม



6 ผู ้ เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
1.โครงการเพือนร ั กนั กอ่ าน 6.1 ผู ้ เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ รอบตัว

ร้อยละ 68.05
จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
1.โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน  นักเรียนได้รับการพัฒนาและ
ฝึกการอ่าน  การจดบันทึก  อันจะส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
รู้จักการแสวงหาความรู้  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อย ละ 85

- มีการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนือง
- สร้างแรงจูงใจให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้
- จัดแหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าให้น่าสนใจตามวัย

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการส่งเสริมคุณภาพผู ้เรียนด้าน
ทัศนศิลป์

6.2 ผู ้ เรียนใฝ่รู่ใฝ่เรียน สนุกกับ
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ

ร้อยละ 80
จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
นักเรียนได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะด้านศิลปะอันจะส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู้  รู้จักการแสวงหาความรู้  รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์นักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 85

1. นักเรียนทุกคนได้มีประสบการณ์ทํางานโดยเน้นการปฏิบัติ นักเรียนมีผลงานทีพึงพอใ จ
2. และเข้าร่วมเข้าค่ายศิลปะทุกปี



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด 6.3 ผู ้ เรียนสามารถใช้ห้องสมุด
ใช้แหล่งความรู้และสือ
ต่าง ๆ ทังภา ยในและนอก
สถานศึกษา

ร้อยละ 70
จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดในโรงเรียนเพือสนองตอบ
การเรียนของนักเรียนอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้  โดยการ
จัดหาสือและเ ทคโนโ ลย ี ให้ เพี ยงต่ อกา รใช้ งานและพั ฒนา ปร ั บปร ุ ง
แหล่งเรียนรู้ทีมีอยู ่เดิ ม นักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 80

จุดเด่นแล
1. ห้องสมุดปิดให้บริการตลอดเวลาตังแต่  เวลา 07.30 - 16.30 น.
2. มีเจ้าหน้าทีห้องสมุ ด คอยให้ บร ิ กา รตลอดเ วลา
3. มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนตให้บริการ



7 ผู ้ เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตทีดี

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
1.โครงการแข่งขันกีฬา
มัธยมสัมพันธ์

7.1 มีสุขนิสัย ในการดูและ
สุขภาพและออกกําลังกาย
สมําเ สมอ

ร้อยละ 85
จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
1.โรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวดั
น่าน  ณ  สนามกีฬาจังหวัดน่าน  นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้าน
ความสามารถด้านกีฬา  การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์  มี
มนุษยสัมพันธ์ทีดี  และได้ รับเ หร ี ยญร างวั ล  ปร ะกา ศนี ยบั ตร
นักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 87

-นักกรีฑาทีเข้ าร่ วมกา รแข่ งขั นมี กา รฝึ กทั กษะ กร ี ฑา ทุ กวั นหล ั งเ ลิ กเ รี ยนทํ าให้ ปร ะสบผลสํ าเ ร็ จ ทํ าให้ นักเ รี ยนมี สุขภา พร ่ างกา ยที สมบู ร ณ์ แ ข็ง แรงและได้รับรางว ัลใน
การแข่งขัน
- ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนดูแลให้กําลังใจนักกรีฑา
-นักกรีฑามีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อม
-นักเรียนในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑามัธยมสัมพันธ์ ณ สนามโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
สุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และทักษะ
ชีวิต พิชิตเอดส์-สารเสพติด

7.2 มีนํ าหนั ก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

ร้อยละ 85
จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
1.โรงเรียนได้ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ทังด้ าน
ร่างกายและจิตใจ  โดยการเล่นกีฬาออกกําลังกาย  การรับประทาน
อาหารทีถูกสุ ขลั กษณะ  ให้ ความร ู ้ด้านโ รคเ อดส์ สารเสพติด
นักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 87

- ครูผู ้สอนได้ทุ่มเทกับการสอนนักเรียน อย่างเต็มความสามรถ
- นักเรียนให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

- คณะครู ผู ้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครองนักเรียน เห็นความสําคัญและเข้าใจการจัดการศึกษาของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- 1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
สุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และทักษะ
ชีวิต พิชิตเอดส์ สารเสพติด
2. โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ

7.3 ป้องกันตัวเองจากสิงเ สพต ิ ด

เสียงต่ อความร ุ นแรง โรคภั ย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

ร้อยละ 85
จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
โรงเรียนได้ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ทังด้ าน
ร่างกายและจิตใจ  โดยการเล่นกีฬาออกกําลังกาย  การรับประทาน
อาหารทีถูกสุ ขลั กษณะ  ให้ ความร ู ้ด้านโ รคเ อดส์  สา รเ สพต ิ ด
นักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 87

- ครูผู ้สอนได้ทุ่มเทกับการสอนนักเรียน อย่างเต็มความสามรถ
- นักเรียนให้ความร่วมมือกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
- คณะครู ผู ้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครองนักเรียน เห็นความสําคัญและเข้าใจการจัดการศึกษาของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนําพัฒนา
สังคม

7.4 มีความมันใ จ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และ
ให้เกียรติผู ้อืน

ร้อยละ 80
จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
1.โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยา
เสพติดนักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 87

-นกัเรียนได้รับความรู้และทักษะในการดําเนินชีวิต
- นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้หลักธรรมนําไปใช้ในชีวิตประจําว ัน
- นักเรียนรู้จักวิธี การลดละเลิก อบายมุขและยาเสพติด

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนําพัฒนา
สังคม

7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีต่อ
เพือน ครู และผู ้ อืน ร้อยละ 80

จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
1.โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยา
เสพติดนักเรียนทีผ่านการฝึกร้อยละ 87

-นักเรียนได้รับความรู้และทักษะในการดําเนินชีวิต
- นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้หลักธรรมนําไปใช้ในชีวิตประจําว ัน
- นกัเรียนรู้จักวิธี การลดละเลิก อบายมุขและยาเสพติด



8 ผู ้ เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน
1.โครงการส่งเสริมคุณภาพผู ้เรียนด้าน
ทัศนศิลป์
2.โครงการคนรักศิลปะ
3.โครงการเวทีศิลป์
4.กิจกรรมศิลป์ในวันสําคัญ

8.1 มีความชืนชมร ่ วมกิ จกรรม
และมีผลงานด้านศิลปะ ร้อยละ 80

จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
นักเรียนได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะด้านศิลปะอันจะส่งผลให้

นักเรียนรักการเรียนรู้  รู้จักการแสวงหาความรู้  รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์นักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 85

1. นักเรียนทุกคนได้มีประสบการณ์ทํางานโดยเน้นการปฏิบัติ นักเรียนมีผลงาน
2. นักเรียนสนใจในงานศิลปะได้ฝึกทักษะมากขึน และเ ข้ าแข่ งขั นไ ด้ รับร างวั ลระดับปะเทศ
3. นักเรียนได้รู้จักการวิจารณ์งานศิลปะและได้แสดงผลงานของตนเอง
4. นักเรียนทีมีความสา มา รถทา งศิ ลปะ  ได้ แสดง ออกทา งด้ านทั กษะ ศิ ลปะ ได้ เต็ มศั กยภา พ



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทาง
ดนตรี ครังที 4
2.โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
สตริง สากล

8.2 มีความชืนชมร ่ วมกิ จกรรม
และมีผลงานด้าน ดนตรี /
นาฏศิลป์

ร้อยละ 70
จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
1.โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพดนตรีให้เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติดส่งเสริมความถนัดด้านดนตรีให้แก่นักเรียน
ผ่านการฝึกร้อยละ 80

1. นักเรียนมีความสนใจทีจะเ รี ยนร ู ้ดนตร ี
2. นักเรียนสามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําว ันได้
3. นักเรียนได้กล้าแสดงออกในทางทีเหมา ะสม

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษา
จังหวัดน่าน

8.3 มีความชืนชมร ่ วมกิ จกรรม
และมีผลงานด้าน กีฬา /
นันทนาการ

ร้อยละ 85
จากผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี
1.โรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
น่าน ณ  สนามกีฬาจังหวัดน่าน  นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้าน
ความสามารถด้านกีฬา  การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์  มี
มนุษยสัมพันธ์ทีดี  และได้ รับเ หร ี ยญร างวั ล  ปร ะกา ศนี ยบั ตร
นักเรียนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 90

- นักเรียนเป็นนกักรีฑาของโรงเรียนมีระเบียบวินัยทีดี
- ผู ้ปกครองและผูบ้ริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
- คณะครูทุกคนให้การสนับสนุนและช่วยในการวางแผนการฝึกซ้อมและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑามัธยม



9 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกั

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมเลิกเหล้าเข้าพรรษา
2. กิจกรรมการเรียนการสอนนอกเวลา
3. กิจกรรมการถวายเทียนจํานําพรรษา

9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม  และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูรู้เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ 3

ระดับคุณภาพ 4

ระดับคุณภาพ 3

1. กิจกรรมการเลิกเหล้าเข้าพรรษา ได้มีคณะครู ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมทําให้เกิดตัวอย่างทีดีต่อนั กเ รี ยนและชุ มชน
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  ครูได้มีการเขา้ทํา

การเรียนการสอนเต็มที เต็ มเ วลา   และได้ มีกา รอุ ทิศเ วลา ในกา รสอน
นักเรียน โดยมีการสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนในช่วงหลังเลิกเรียน
และได้อุทิศเวลาสอนพิเศษแก่นักเรียนชัน ม.3 และ ม.6 ในคาบที 8
และในวันเสาร์
3. กิจกรรมการถวายเทียนจํานําพรรษา ครูร้อยละ 80 ได้ร่วมกับ
นักเรียนในการเข้าร่วมประกอบพิธีถวายเทียนจํานําพรรษา ในวัด
ใกล้เคียง

โรงเรียนมีครูทีอยู ่ในว ั ยหนุ ่มสา ว  และมี ความมุ ่งมั นในกา รทํ า งาน  ทํา ให้ เ กิ ดผลดี แก่นัก เร ี ยน  และครู ส่วนใหญ่ ย ึดมันในหลั กธรรมทาง ศ าสนา  โดยได้มี
ความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และได้มีการเข้าร่วมการปฏิบัติธรรม  ในวันสําคัญ  เช่น ว ันวิสาขบูชา  ว ันเข้าพรรษา  ว ันแม่แห่งชาติ   ว ันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมการถวายเทียนจํานําพรรษา

2. กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
นําชีวิต
3. กิจกรรมประชุมผู ้ปกครองนักเรียน

4. กิจกรรมการเยียมบ้ านนั กเ รี ยน

5. กิจกรรมการร่วมประเพณี พิธีกรรม
ในท้องถิน

9.2 มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
กับผู ้ เรียน ผู ้ปกครองและ
ชุมชน

ระดับคุณภาพ 3

ระดับคุณภาพ 3

ระดับคุณภาพ 3

ระดับคุณภาพ 3

ระดับคุณภาพ 3

1. กิจกรรมการถวายเทียนจํานําพรรษา ครูร้อยละ 80 ได้ร่วมกับนักเรียนในการ
เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเทียนจํานําพรรษา ในวัดใกล้เคียง
2.โครงการค่ายคุณธรรมนําชีวิต  นักเรียนทีเข้ าร่ วมโ ครงกา รร้ อยละ 80 มี
พฤติกรรมด้านการดําเนินชีวิตทีเปลียนแปลง ในทา งที ดีขึนกว่ า เ ดิม
3. กิจกรรมการประชุมผู ้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 80 ผู ้ปกครองให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี  โดยมีการจัดตังเ คร ื อข่ ายผู ้ปกครอง ในกา รช่ วยเ หล ื อทา ง
โรงเรียนและช่วยเหลือนักเรียน
4. าไปพบกับ
ผู ้ปกครองทําให้ทราบ สภาพปัญหาทีแท้ จริ ง  ผู ้ปกครองร้ อยละ 80 ให้ความ
ร่วมมือและให้ข้อมูลทีเป็นปร ะโยชน์ ในกา รพั ฒนา ผู ้เรี ยนต ่ อไป
5. กิจกรรมการร่วมประเพณี พิธีกรรมในท้องถิน ได้ มีกา รร่ วมกิ จกรรมกั บ
ชุมชน  เช่น งานขึนบ้ านใ หม่   งานแต่ งงาน  งานบว ช  งานศพ ซึงคณะ คร ู จะเ ข้ า
ร่วมกิจกรรมทุกครัง

เนืองจากนั กเ รี ยนส่ วนใ หญ่ จะเ ป็นนั กเ รี ยนที อยู ่ ในเ ขตบริ การของ โรงเ รี ยน  ครู ส่วนใหญ่ ก ็เ ป็ นคนใ นเ ขตอํ า เภอปั ว  ทํา ให้ ควา มสั มพั นธ์  ระห ว่างครูกับผู ้ปกครอง
จะมีความใกล้ชิด งเรียนก็จะมีส่วน

312 กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน 324 องค์การบริหารส่วนตําบลศิลาเพชร รวมถึงศูนย์การแพทย์
ชุมชนศิลาเพชร- เคราะห์จากพระ
อาจารย์รักชาติ  ธัมมสาสโน  เจ้าอาวาสวัดนํ าไคร ้   ที คอยใ ห้ ค ํา แนะนํ า และช่ วยเ หลือด้านการปรับพฤติกรรมองนักเรียนโดยเป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้การช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติธรรม  ในวันสําคัญต่าง ๆ



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมการเรียนการสอนนอกเวลา 9.3 มีความมุ่งมันและอุ ทิศตน
ในการสอนและพัฒนาผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 4 1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  ครูได้มีการเข้าทําการเรียน
การสอนเต็มที เต็ มเ วลา   และได้ มีกา รอุ ทิศเ วลา ในกา รสอนนั กเ รี ยน โดยมี
การสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนในช่วงหลังเลิกเรียน  และได้อุทิศเวลาสอน
พิเศษแก่นักเรียนชัน ม.3 และ ม.6 ในคาบที 8 และในวันเสาร์ จากการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ครูร้อยละ 95 ได้มีความมุ่งมันใ นกา รทํ างาน อุ ทิศตนเ อง
ในการสอนและพัมนาผู ้ เรียน

ด้ตังใจไว้ และจะได้กลับมาพัฒนาชุมชนของ
ตนเองต่อไป



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. โครงการพัฒนา
บุคลากร

2. การวิจัยในชันเ รี ยน

9.4 มีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ๆรับฟังความ
คิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการ
เปลียนแปลง

ระดับคุณภาพ 4

ระดับคุณภาพ 3

1. โครงการพัฒนาบุคลากร ได้มีการสนับสนุนบุคคลากรในโรงเรียนให้ได้รับการ
พัฒนาตนเอง เช่น การอบรม  สัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  รวมถึงการศึกษาดู

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   จากการดําเนินโครงการครูร้อยละ 90 ได้มีการ
เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงวิชาการ และศึกษาดูงาน
2. ด้านการวิจัยในชันเ รี ยน  ปร ากฏว ่ าคร ู ร้อยะ 80 ได้มีการจัดทําวิจัยในชันเ รี ยน
และได้นําผลการวิจัยมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

กระตือรือร้นในการทํางาน ครูทุกคนได้มีการพัฒนา
สัมมนาตามที สพท.และสพม.จัดขึน

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการพัฒนา
บุคลากร

9.5 จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
ขึนไ ป

ระดับคุณภาพ 4 1. โครงการพัฒนาบุคลากร  ได้มีการสนับสนุนบุคคลากรในโรงเรียนให้ได้รับการ
พัฒนา
รังสรรค์  ร้อยละ 38 ดับปริญญา
ตรี ร้อยละ 62

โรงเรียนมีครูทีอยู ่ในว ั ยหนุ ่มสา ว  และมี ความมุ ่
และมีแนวโน้มว่าครูทุกคนจะเข้าศึกษาต่อ เพือใ ห้ สําเ ร็ จกา รศึ กษา ในร ะดั บปร ิ ญญา โท ในโ อกา สต่ อไป



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล 9.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท
หรือตรงตามความถนัด

ระดับคุณภาพ 4 โรงเรียนได้มีการจัดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน โดยครูร้อย
ละ 100 ได้สอนตรงตามวิชาเอก - โท  และตามความถนัดเพือใ ห้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานทีมีความย ื ดหย ุ ่นและ พิ จารณา กา รจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนกา รสอนเ พื อตอบสนอง ควา มต้ องการของ ผู ้ สอน  โดยจั ดกา รสอน
ตรงตามวิชาเอก  หรือวิชาโท หรือครูทีไม่ มี วิชา เ อกใ น 8

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล 9.7 มีจํานวนเพียงพอ(หมาย
รวมทังคร ู และบุ คลา กร
สนับสนุน

ระดับคุณภาพ 4 โรงเรียนได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการด้านบุคลากร  และมี
บุคลากรประจําการและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ ในการพัฒนา
การศึกษาให้สําเร็จตามเป้าหมาย

โรงเรียนมีบุคลากรประจําการและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ ในการพัฒนาการศึกษาให้สําเร็จตามเป้าหมาย โดยมีบุคลากรในโรงเรียนดังนี   ผู ้อํ านว ยกา ร
โรงเรียน 1 คน ครูประจําการ 21 คน ครูจ้างสอน 2 คน   พนักงานบริการ 2 คน   และ แม่บ้าน 1 คน    รวมทังหมด 27 คน



10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการพัฒนาบุคคลากร 10.1 มีความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษา
ขันพืนฐา น

ระดับคุณภาพ 4 1. โครงการพัฒนาบุคลากร  ได้มีการสนับสนุนบุคคลากรใน
โรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม  สัมมนา  การ

ความรู้และนําความรู้ทีได้ รับมา ปร ะยุ กต์ ใช้ ให้ เกิ ดปร ะโยชน์ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   จากการดําเนินโครงการครูร้อยละ
90 ได้มีการเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงวิชาการ และศึกษา
ดูงาน

โรงเรียนได้มีการพัฒนาครู ในเรือง เ ป้าหมา ย และหล ั กสู ตรกา รจั ดกา รศึ กษา อย ่ าง



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1.โครงการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

2. กิจกรรมการเยียมบ้ านนั กเ รี ยน

10.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของผู ้ เรียนและเข้าใจ
ผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล

ระดับคุณภาพ 3

ระดับคุณภาพ 3

1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้มีการประเมินทังด้ าน
อารมณ์  สังคม สติปัญญา  เพือนํ ามา ช่ วยเ หล ื อนั กเ รี ยน ตา ม
ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผู ้ เรียน  การดําเนิน
กิจกรรม ประสบผลสําเร็จร้อยละ 70
2. กิจกรรมการเยียมบ้ านนั กเ รี ยน ซึ งครู ประ จํ า ชันได้ มี กา รเ ข้ าไ ป
พบกับผู ้ปกครองทําให้ทราบ สภาพปัญหาทีแท้ จริ งของนั กเ รี ยนแต่
ละคน   ผู ้ปกครองให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลทีเป็นปร ะโยชน์ ใน
การพัฒนาผู ้เรียนต่อไป การดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จ ร้อย
ละ 80

รศัพท์ ก็
สามารถติดต่อได้   ทํา นวน
ไม่มาก ทําให้ครูสามารถรู้จักนักเรียนได้อย่างทัวถึ ง



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- โครงการนิเทศภายใน 10.3 มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที
เน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ

ระดับคุณภาพ 3 1. โครงการนิเทศภายในเป็นการช่วยเหลือครู เพือใ ห้ ได้ รู้จุดอ่ อน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมาย โดยการเน้น
ผู ้ เรียนเป็นสําคัญ  ผลการดําเนินการโครงการประสบผลสําเร็จร้อย
ละ 70

รก็สามารถบอกกล่าว
หรือแนะนํากันเพือใ ห้ กา รพั ฒนา งาน พั ฒนา ตนเ ป็นไ ปตา มเ ป้าปร ะสง ค์   กา รดํ าเ นิ นก ิ จกรรมกา รนิ เทศภา ยในจ ึ งเ ป็นล ั กษณะ กา รนิ เทศแบบไ ม่ เป็นทา งการ  แต่ก็มีการ



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- โครงการอบรมและพัฒนาสือ
มัลติมีเดีย

10.4 มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3 1. โครงการอบรมด้านสือเ ทคโนโ ลย ี   ได้ มีกา รจั ดใ ห้ แก่ คร ู ใน
โรงเรียน เนืองจากโรงเ รี ยนเ ป็นศ ู นย ์ ซ่อมคอมพิ วเ ตอร์   ซึ งครู ทุก
ท่านในโรงเรียนสามารถใช้สือใ นกา รจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนร ู ้ได้ เป็น
อย่างดี และโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้
ทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายใน
โรงเรียน และได้รับความสนใจจากนักเรียน ในการนําคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค  มาค้นคว้าข้อมูล  การจัดกิจกรรมนกัเรียนและครู ร้อยละ
90 มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี

โรงเรียนได้มีการส่งเสริมความรู้แก่ครู โดยการเพิมความเ ร็ วของอิ นเ ตอร ์ เน็ ต  ทํ าให้ คร ู และนั กเ รี ยนมี แหล ่ งค้ นคว้ าหา ความร ู ้ได้ ทุกสถานที  นั กเรียนมีแหล่ง
วเตอร์



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- กิจกรรมการทดสอบวัดผล
ประเมินผลประจําปี

10.5 มีการประเมินผลการ
เรียนการสอนทีสอดคล้ อง กั บ
สภาพการเรียนรู้ทีจัดใ ห้ ผู้เรี ยน
และอิงพัฒนาการ ของผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3 กิจกรรมการทดสอบวัดและประเมินผล ของนักเรียน ได้มีการว ัด
จากหน่วยการเรียนรู้  ว ัดจากผลงานนักเรียน  ว ัดจากการทดสอบ
โดยเป็นการทดสอบแบบอิงพัฒนาการของผู ้ เรียน   นักเรียนร้อยละ
90 ผ่านการประเมิน

และมีนักเรียน
บางคนทีเป็นนั ก ด้มีการเน้นย ํ า
ให้ครูได้ทําการประเมินอย่างหลากหลาย  และให้ค ํานึงถึงศักยภาพของนักเรียน แต่ละคนด้วย

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- การประชุมสัมมนา เรืองกา รวิ จัยใน
ชันเ รี ยน

10.6 มีการนําผลการประเมิน
มาปรับเปลียนกา รเ รี ยนกา ร
สอนเพือพั ฒนา ผู ้เรี ยนใ ห้ เต็ ม
ตามศักยภาพ

ระดับคุณภาพ 3 โรงเรียนได้มีการจัดสัมมนาการวิจัยในชันเ รี ยน  และได้ กําหนดใ ห้
ครูทุกคนให้มีการทําวิจัยในชนัเรียน  โดยให้ทําภาคเรียนละ 1
หัวข้อ  ซึงก็ ได้ รับความร ่ วมมื อจากคณะ คร ู ในกา รจั ดทํ าวิ จัยทุ กคน
และจากการทําวิจัยก็สามารถนํามาพัฒนาการเรียนการสอนของครู
ได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนไดส่้งเสริมให้ครูได้มีการทําวิจั



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- การประชุมสัมมนา เรืองกา รวิ จัยใน
ชันเ รี ยน

10.7 มีการวิจัยเพือพั ฒนา กา ร
เรียนรู้ของผู ้เรียนและนําผลไป
ใช้พัฒนาผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ
3

โรงเรียนได้มีการจัดสัมมนาการวิจัยในชันเ รี ยน  และได้ กําหนดใ ห้ คร ู
ทุกคนให้มีการทําวิจัยในชันเ รี ยน  โดยให้ ทําภา คเ รี ยนละ 1 หัวข้อ  ซึงก็
ได้รับความร่วมมือจากคณะครูในการจัดทําวิจัยทุกคน  และจากการทํา
วิจัยก็สามารถนํามาพัฒนาการเรียนการสอนของครูได้เป็นอย่างดี

ครูมาปรับวิธีเรียน

11 ผู ้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู ้นํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- โครงการบริหารงาน
บุคคล

11.1 ผู ้บริหารมีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

ระดับคุณภาพ 4 - โรงเรียนได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคล  โดยมีการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

ประเมินด้านการบริหารงานบุคคลประสบความสําเร็จ ร้อยละ 80

โรงเรียนไดมี้การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมทังคณะ คร ู  และผู ้บร ิ หา ร  โดยกา รปฏิ บัติตนตา มหล ั กธรรมทา งศา สนา มีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู



กิจกรรม/โครงการ ตัวบง่ชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- การบริหารงานวิชาการ 11.2 มีความคิดริเริม มี
วิสัยทัศน์ และเป็นผู ้นําทาง
วิชาการ

ระดับคุณภาพ 4 ผู ้บริหารโรงเรียนได้มีการจัดส่งเสริมด้านวิชาการ เช่น โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ที
หลากหลาย ตามความรู้ ความสามารถ ความถนัดของตนเอง
โดยเฉพาะนักเรียนสายศิลป์ ได้มีการส่งเสริมให้เรียนรู้ทางด้าน
อาชีพ  นักเรียนชายได้เรียนวิชาช่างยนต์  นักเรียนหญิงได้เรียน
วิชาการบัญชี  กับวิทยาลัยการอาชีพปัว

ครูทุกคนได้มี
การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา บางท่านได้ทําการเรีย



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- การบริหารงานวิชาการ 11.3 มีความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการและการ
จัดการ

ระดับคุณภาพ 3 ผู ้บริหารโรงเรียนได้มีการจัดส่งเสริมด้านวิชาการ เช่น โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน   ซึงจากกา รจั ดโครงกา รดั งกล่ าวปร ากฏว ่ า
ผลสัมฤทธิทา งกา รเ รี ยนจ ากกา รวั ดผลระดั บชา ติ  ปร ากฏว ่ า ระดั บ

6 สาระ  ส่วนระดับ
4 สาระ

ครูทุกคนได้มี
การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ได้มีการจัดสอนนอกเวลา 8 และวันเสาร์



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- งานประกันคุณภาพ

-งานนิเทศภายใน

11.4 มีการบริหารทีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู ้ เกียวข้ อง
พึงพอใจ

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนไดด้ําเนินงานการประกันคุณภาพผู ้ เรียน โดยการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทังในห้ อง เ รี ยน  นอกห้ อง เ รี ยน  และกา รเ รี ยนร ู ้
ผ่านเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ต   เพือใ ห้ ผู้เรี ยน มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมประสบ
ผลสําเร็จร้อยละ 70
- เพือสอบถา มความต้ องกา รของผู ้เรี ยน

ต่อไป ผลการจัดกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 70

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครูในการขับเคลือน ก ารบริหารด้านต่าง ๆ เพือปร ะโยชน์ แก่นักเรียน  โรงเรียน และชุมชน ได้มีการประสาน
ากรรมฐานแก่ครูและ

นักเรียน     ทางเจ้าหน้าทีตํารวจต



12 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- การบริหารงาน 4 ฝ่าย 12.1 มีการจัดองค์กร
โครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานทีมีความ
คล่องตัวสูง และ
ปรับเปลียนไ ด้ เหมา ะสม
ตามสถานการณ์

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้ดําเนินงานจัดกิจกรรมการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย  ใน
ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านแผนงาน งบประมาณ ด้านงาน
วิชาการ  และด้านบริหารทัวไป โดยมีการบริหารงานทีมีกา ร
ยืดหยุ่น   มีความคล่องตัว  ปรับเปลียนไ ด้ ตา มความเ หมา ะสม กา ร
ดําเนินงานประสบความสําเร็จ ร้อยละ 80

โรงเรียนมีการบริหารจัดการทีเป็นระบบ มีการแบ่งงานเป็น 4 ฝ่ายและมีหัวหน้าฝ่ายในการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรม  ให้บรรลุตามเป้าหมายที
วางไว้   การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีการปรับเปลียนไ ด้ ตา มสถา นกา รณ์ มีความยืดหยุ่นเพือใ ห้ กา รดํ าเ นิ นง านเ ป็นไ ปอย่ างมี ปร ะสิ ทธ ิ ภา พ



กิจกรรม/โครงการ ตวับ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียน

12.2 มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุม และทันต่อการใช้
งาน

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน  โดยจัดหา
เครืองคอมพิ วเ ตอร์  อุ ปกรณ์ เทคโนโ ลย ี การพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  เพือสนองตอบต่ อกา รใช้ งานและกา รบร ิ กา รแก่
ครูและนักเรียน  และมีการพัฒนาครูและบุคลากรเครือข่าย ให้มีความรู้ด้าน
สือเ ทคโนโ ลย ี    ผลกา รจั ดกิ จกรรมปร ะสบผลสํ าเ ร็ จร้ อยละ 88

โรงเรียนมีการให้บริการบริการ และพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง    สร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนและครู ในการสืบค้นข้อมูล  และ
การใช้เทคโนโลยีในการเป็นสือใ นกา รจั ดกา รเ รี ยนกา รสอน    ส่ งเ สร ิ มใ ห้ นักเ รี ยนสื บค้ นข ้ อมู ลด้ วยตนเ อง

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 12.3 มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในทีดําเ นิ นง าน
อย่างต่อเนือง

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้มีการจัดโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ได้มีการ
เรียน และ

ต่อไป ผลการจัดกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 70

โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนือง   ได้ มีกา รพู ดคุ ยให้ ข้อเ สนอแนะ แก่ คร ู แบบกั ลยา ณมิตร  เพือนํ าข้ อเ สนอแนะ ไปใ ช้ ปร ั บปร ุ งกา รเ รี ยนกา รสอน
. และของโรงเรียน



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาบุคลากร 12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ และต่อเนือง

ระดับคุณภาพ 3 1. โครงการพัฒนาบุคลากร  ได้มีการสนับสนุนบุคคลากรใน
โรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม  สัมมนา  การ

ความรู้และนําความรู้ทีได้ รับมา ปร ะยุ กต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   จากการดําเนินโครงการครูร้อยละ
90 ครูได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงวิชาการ และศึกษาดู
งาน  อย่างต่อเนือง

โรงเรียนมีครูทีอย ู ่ในว ั ยหนุ ่มสา ว  และมี คว ามมุ่งมันกระตื อร ื อร ้ นใ นกา รทํ างาน  และมี ความต้ องกา รที จะพั ฒนา ตนเ อง  ซึง จะเ ห็ นไ ด้ ว่ าครูทุ กคนได้ มี กา ร
รศึกษาในระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ในโอกาสต่อไป



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- การบริหารงาน 4 ฝ่าย 12.5 ผู ้ รับบริการ และ
ผู ้ เกียวข้ อง  พึ งพอใ จผล
การบริหารงาน และการ
พัฒนาผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้ดําเนินงานจัดกิจกรรมการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย  ใน
ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านแผนงาน งบประมาณ  ด้านงานวิชาการ

รวมถึงหน่วยงานเครือข่าย  ด้วยความเต็มใจ ได้สร้างความพึงพอใจแก่ผู ้มา
รับบริการ ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ  ร้อยละ 80

จุดเด่นแ
โรงเรียนมีผู ้ รับบริการซึงส่ วนใ หญ่ จะเ ป็นนั กเ รี ยน  และผู ้ปกครองในเ ขตบร ิ กา ร

ไมตรีจิต  และได้สร้างความพึงพอใจแก่ผู ้ รับบริการ   และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะได้รับความร่วมมือจากผู ้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี

13 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- การบริหารงาน 4 ฝ่าย 13.1 มีการกระจายอํานาจ
บริหารและการจัดการศึกษา

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้ดําเนินงานจัดกิจกรรมการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย  ใน
ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านแผนงาน งบประมาณ  ด้านงานวิชาการ
และด้านบริหารทัวไป    ได้ มีหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายรับผิดชอบดูแลการ
บริหารจัดการ เพือใ ห้ มีปร ะสิ ทธ ิ ภา พใ นด้ านกา รบร ิ หา รจัดการ ผลการ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จ  ร้อยละ 75

โรงเรียนมีการบริหารจัดการทีเป็นร ะบบ  มี กา รแบ่ งงานเ ป็น 4 ฝ่ายและมีหัวหน้าฝ่ายในการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรม  ให้บรรลุตามเป้าหมายทีวาง
ไว้



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- การบริหารงาน 4 ฝ่าย 13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์
และใช้หลักการมีส่วนร่วม

ระดบัคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้ดําเนินงานจัดกิจกรรมการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย  ใน
ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านแผนงาน งบประมาณ  ด้านงาน
วิชาการ  และด้านบริหารทัวไป    ได้ มีหัวหน้ าฝ่ าย  มี กา รกํ าหนด
กลยุทธ วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการบริหารงาน ของแต่
ละฝ่าย  เพือใ ห้ มีปร ะสิ ทธ ิ ภา พใ นด้ านกา รบร ิ หา รจั ดกา ร       ผลกา ร
ดําเนินงานประสบความสําเร็จ  ร้อยละ 75

โรงเรียนมีการบริหารจัดการทีเป็นร ะบบ  มี กา รแบ่ งงานเ ป็น 4 ฝ่ายและมีหัวหน้าฝ่ายในการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรม  มีการกําหนดกลยุทธในการ

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา

13.3 มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้ดําเนินการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ภาค
เรียนละ 2 ครัง  ได้ มีกา รขอความร ่ วมมื อกั บทา งคณะ กรรมกา ร
สถานศึกษา ในการร่วมพัฒนานักเรียนและโรงเรียน     ซึงได้ รับ
ความร่วมมือ จากคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี  ผลการ
ดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 95

บความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- การเร่งรัดการนํานโยบาย ไปปฏิบัติ
ให้เป็นจริง

13.4 มีรูปแบบบริหารทีมุ่ง
ผลสัมฤทธิของงาน

ระดับคุณภาพ
3

- โรงเรียนได้ดําเนินการประชุม คณะครู และมีการเร่งรัด ในการบริหาร
จัดการ  กิจกรรมโครงการต่าง ๆ  เพอืให้มีการจัดกิจกรรมอย่างแท้จริงและ
ให้มีประสิทธิภาพ  ได้มีการปรับระบบบริหารจัดการให้มีความสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาขอโรงเรียน ผลการดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จ
ร้อยละ 85

โรงเรียนมีการเร่งรัดและติดตามผล การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนือง

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- การตรวจสอบและ
รายงาน ผลการ
ดําเนินงานประจําปี

13.5 มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้มีการแต่งตังคณะ กรรมกา ร ในกา รตรวจสอบกา รดํ าเ นิ นก ิ จกรรมต่ าง  ๆ  เป็น
ประจําทุกปี  ทังกา รตรวจสอบพั สดุ   ตรวจสอบกา รเ งิ น  และกํ าหนดใ ห้ มีกา รรายงานผล
การดําเนินงานโครงการต่าง  ๆ  เพือใ ห้ มีความโปร ่ งใส  ตรวจสอบไ ด้
ผลการดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 85

โรงเรียนได้มีการแต่งตังคณะ กรรมกา ร ในกา รตรวจสอบกา รดํ าเ นิ นก ิ จกรรมต่ าง  ๆ  เป็นปร ะจํ าทุ กปี ได้มีการดําเนินการและมีการรายงานผลการดําเนินการ
ต่อผู ้บริหาร  ว่ามีข้อทีควรส่ งเ สร ิ ม และข้ อที ควรปรั บปร ุ งแก้ไขอย่างไร



14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทีเน้ นผ ู ้เรี ยนเ ป็นสํ าคั ญ

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา

14.1 มีหลักสูตรทีเหมา ะสมกั บ
เด็กและท้องถิน

ระดับคุณภาพ 4 - โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขัน
พืนฐา น 2544 และตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 โดยมีการปรับ
หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของผู ้ เรียนและท้องถิน  เนื องจากนั ก เร ี ยน
ทีเรี ยนส่ วนใ หญ่ เป็นนั กเ รี ยนที มีผลกา รเ รี ยนในระ ดั บปา นกลา ง   และ

2
รูปแบบ   คือเน้นทังด้ านว ิ ชา กา รสํ าหร ั บนั กเ รี ยนสา ยวิ ทย ์     และเ น้ นใ น
ด้านอาชีพ  สําหรับนักเรียนสายศิลป์ ผลการดําเนินกิจกรรมประสบ
ผลสําเร็จร้อยละ 90

ประสบผลสําเร็จ
โรงเรียนได้มีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู ้ เรียน  และมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถินมา ช่ วยในกา รจั ดกา รเ รี ยนกา รสอน  เช่ น กิ จกรรมของโรงเรียน

ชาวนา  ส่วนนักเรียนทีเน้ นทา งวิ ชา กา รก็ จะมี กา รส่ งเ สร ิ มโ ดยกา รจั ดสอนพิ เศษใ ห้   ซึ งได้ รับความสนใจจากนักเรียน  ส่วนสายอาชีพก็ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการ
อาชีพปัว  มาเปิดสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียน และไปเรียนภาคปฏิบัติทีวิทย าลั ย



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สายอาชีพ
โดยความร่วมมือของวิทยาลัยการ
อาชีพปัว

14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมที
หลากหลายให้ผู ้ เรียนเลือก
เรียนตามความสนใจ

ระดับคุณภาพ 4 - โรงเรียนไดมี้โอกาสในการเลือกเรียน ด้านอาชีพ ซึงนั กเ รี ยนชา ยได้ เรี ยนว ิ ชา

สายศิลป์  มีโอกาสในการสร้างอาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต ผลการ
ดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 100

โรงเรียนได้รับความร่วมมือ กับวิทยาลัยการอาชีพปัว  ในการให้ความรู้ด้านอาชีพ แก่นักเรียนสายศิลป์  โดยนักเรียนทีเรี ยนจ บหล ั กสู ตรทั งสอง สาย   จะได้ ร ับวุ ฒิ
ทางการศึกษา  ทังวุ ฒิ  ม.6 และวุฒิ  ปวช.

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 14.3 มีการส่งเสริมให้ครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที
ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้มีการจัดโครงการนิเทศภายในโรงเรียนมีการกําหนดให้ครูส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้  ในวันอังคารของทุกสัปดาห์

หาแนวทางในการพัฒนาต่อไป ผลการจัดกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 70

โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนือง   ได้ มีกา รพู ดคุ ยให้ ข้อเ สนอแนะ แก่ คร ู แบบกั ลยาณม ิ ตร มีการให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
เพือใ ห้ สอดคล้ อง กั บหล ั กสู ตรสถา นศ ึ กษา   และหล ั กสู ตรแกนกลา ง  ในกา รปร ะชุ มปร ะจํ าเ ดื อน เพือให้ครูนําข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน  เพือยกระดั บ

. และของโรงเรียนต่อไป



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

โครงการอบรมและพัฒนา
สือเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

14.4 มีการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ต่อการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้มีการจัดโครงการอบรมครูและนักเรียนในการพัฒนาสือเ ทคโ นโลยี

ความรู้เรืองกา รใช้ สือทา ง อิ นเตอร ์ เ น็ต  การใช้ Facebook จากการจัดกิจกรรมได้รับ
ความสนใจจากครูและนักเรียน เป็นอย่างดี ผลการจัดกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อย
ละ 80

จุดเด่
โรงเรียนมี ารเรียน

การสอน บุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนือง

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

14.5 มีการจัดระบบการบันทึก
การรายงานผล และการส่งต่อ
ข้อมูลของผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการวิเคราะห์
ผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล   ทังทา งด้ านครอบคร ั ว ชุ มชน  สั งคม  สติ ปัญญา   มี กา ร

ปัญหาทีต้องกา รความช่ วยเ หล ื อ ก็ สา มา รถส่ งต่ อนั กเ รี ยนไ ด้   เช่ น  หา กมี ปัญหา ด้ าน
พฤติกรรมก็จะส่งต่อฝ่ายปรับเปลียนพฤติ กรรม  หา กมี ปัญหา ด้ านกา รเ รี ยนก ็ จะส่ ง
ต่อฝ่ายแนะแนว  ในการให้ความช่วยเหลือตามลําดับ  ผลการดําเนินโครงการ
ประสบผลสําเร็จร้อยละ 80

โรงเรียนมีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในเขตบริการ  ครูสามารถติดตามและให้ความช่วยเหลือได้ง่าย  และได้รับความร่วมมือจากผู ้นํา  ผู ้ปกครองนักเรียน
ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี  เมือนั กเ รี ยนมี ปัญหา ต่ าง  ๆ  ก็ สา มา รถส่ งต่ อได้ อย่ างทั นท่ วงที   และสา มา รถช่ วยเ หล ื อนั กเ รียนได้อย่างเป็นระบบ



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 14.6 มีระบบการนิเทศการ
สอนและนําผลไปปรับปรุงการ
สอนอย่างสมําเ สมอ

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้มีการจัดโครงการนิเทศภายในโรงเรียน มีการตรวจเยียม
ชันเ รี ยนของหั วหน้ า
การเรียนรู้ของครู  พร้อมให้ค ําแนะนําในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ

ผลการจัด
กิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 70

โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนือง   ได้ มีกา รพู ดคุ ยให้ ข้อเ สนอแนะ แก่ คร ู แบบกั ลยาณม ิ ตร  มี กา รให้ ข้อเ สนอแนะ ในกา รจั ดทํ าแผนกา รจั ดการเรียนรู้

นักเรียนให้สูงขึน  ตา มเ ป้าหมา ยของ สพฐ . และของโรงเรียนต่อไป



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สาระท้องถิน

14.7 มีการนําแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิน มาใช้ในการ
เรียนการสอน

ระดับคุณภาพ 4 - โรงเรียนได้มีการจัดทําหลักสูตรสาระท้องถิน  โดยจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนร ู ้
1 - 6จากการจัดกิจกรรม

พบว่านักเรียนมีความตังใจในกา รเ รี ยนและเ รี ยนร ู ้อย ่ างสนุ กสนา น นั กเ รี ยน
ได้เรียน
จริง  ทําให้ได้รับความรู้ และเกิดความรัก หวงแหนในภูมิปัญญา และเกิด
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถินของนั กเ รี ยน ผลการดําเนิน
กิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 90

บผลสําเร็จ
การปันหม้ อของบ้ านดอน

ซึงเ ป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียนได้เป็นอย่างดี  มีภูมิปัญญาท้องถินทา งด้ านกา รทํ าข้ าวแคบ
การปันหม้ อ  สมุ นไ พร พื นบ้า น



15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู ้ เรียนอย่างหลากหลาย

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู ้เรียนทีเข้ มแข็ ง
และทัวถึ ง

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการ
วิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล   ทังทา งด้ านครอบครั ว ชุ มชน  สั งคม
สติปัญญา มีการประเมินนักเรียนทังฝ่ ายผู ้ปกครอง  คร ู   และนั กเ รี ยน

สามารถส่งต่อนักเรียนได้  เช่น  หากมีปัญหาด้านพฤติกรรมก็จะส่งต่อ
ฝ่ายปรับเปลียนพฤติ กรรม  หา กมี ปัญหา ด้ านกา รเ รี ยนก ็ จะส่ งต่ อฝ่ าย
แนะแนว  ในการให้ความช่วยเหลือตามลําดับ  ผลการดําเนินโครงการ
ประสบผลสําเร็จร้อยละ 80

โรงเรียนมีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในเขตบริการ  ครูสามารถติดตามและให้ความช่วยเหลือได้ง่าย  และได้รับความร่วมมือจากผู ้นําผู ้ปกครอง
นักเรียนในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี  เมือนั กเ รี ยนมี ปัญหา ต่ าง  ๆ  ก็ สา มา รถส่ งต่ อได้ อย่ างทั นท่ วงที   และสา มา รถช่ วยเ หลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. โครงการดาวรุ่งมุ่งหาวิทยาลัย

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน

15.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถ
ทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3

ระดับคุณภาพ 2

- โรงเรียนได้มีการจัดโครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัยขึน  โดยมี กา ร
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทังภา ยในโ รงเ รี ยนแ ละนอกโรงเ รี ยน   มี

พีที เรียนจบ และจากคร ู ผู ้สอน ผลการดําเนินโครงการประสบ
ความสําเร็จร้อยละ 80
- โรงเรียนมีการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทา งกา รเ รี ยน เพื อให้
ความช่วยเหลือแก่นักเรียนทีมีปัญหา ทา งกา รเ รี ยน และส่ งเ สร ิ มนั กเ รี ยน

8 ของทุกวัน  โดยเวียน
สอนทัง 8 สาระ   ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิทา งกา รเ รี ยนจ ากกา ร
ประเมิ 6 สาระในระดับ ม.ต้น  และเพิมขึ น 4
สาระ ในระดับ ม.ปลาย ผลการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จร้อย
ละ 62.5

นักเรียน อคู่มือในการไปศึกษาด้วยตนเอง  และการจัดสอนในคาบที 8 นักเรียนมีความสนใจในเข้าเรียน
มากกว่าการสอนในวันเสาร์ และทางโรงเรียนให้ครูทีมีความร ู ้มา สอนเ สร ิ มใ ห้ กับนั กเ รี ยนทํ าให้ นักเ รี ยนมี ความสนใ จเ รี ยนมา กขึ น



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. โครงการดาวรุ่งมุ่งหาวิทยาลัย

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน

15.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถ
พิเศษและความถนัดของผู ้ เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ

ระดับคุณภาพ 3

ระดับคุณภาพ 2

- โรงเรียนได้มีการจัดโครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัยขึน  โดยมี กา ร
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทังภา ยในโ รงเ รี ยนแ ละนอกโรงเ รี ยน   มี

นโครงการประสบ
ความสําเร็จร้อยละ 80
-
ความช่วยเหลือแก่นักเรียนทีมีปัญหา ทา งกา รเ รี ยน และส่ งเ สร ิ มนั กเ รี ยน

8 ของทุกวัน  โดยเวียน
สอนทัง 8 สาระ   ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิทา งกา รเ รี ยนจ ากกา ร

6 สาระในระดับ ม.ต้น  และเพิมขึ น 4
สาระ ในระดับ ม.ปลาย     ผลการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จร้อย
ละ 62.5

นักเรียนทีมีความ 8 นักเรียนมีความสนใจในเข้าเรียน



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- กิจกรรมการถวายเทียนจํานําพรรษา 15.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมทีดีงาม

ระดับคุณภาพ 4 - โรงเรียนไดด้ําเนินการจัดกิจกรรมเพือส่ งเ สร ิ มปร ะเ พณี อันด ี งามของ
ไทย ได้มีการถวายเทียนจํานําพรรษาในวดัทีอยู ่ในเ ขตบร ิ การ  จ ํานวน
5 วัด  ครูและนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการถวายปัจจัยแด่
พระสงฆ์  ในการตกแต่งต้นเทียน  และร่วมในการถวายเทียนจํานํา
พรรษาตามวัดต่าง ๆ ผลการดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ
100

โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการบริจาคต้นเทียนจากบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ  และนักเรียนได้มีจิตศรัทธาในการบริจาคทรัพย์เป็นปัจจัยในการถวายพระ
รับความร่วมมือจากคณะศรัทธาบ้าน

ต่าง ๆ ให้การต้อนรับคณะถวายเทียนของโรงเรียนเป็นอย่างดี



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- กิจกรรมการแข่งขันกรีฑากลุ่มมัธยม
สัมพันธ์

- กิจกรรมการแข่งขันกรีฑามัธยม
ประจําปี 2553

- กิจกรรมการแข่งขันศิลปะ งาน
ศิลปหัตถกรรม

15.5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
และกีฬา/นันทนาการ

ระดับคุณภาพ 4

ระดับคุณภาพ 4

ระดับคุณภาพ 4

- โรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกรีฑามัธยมสัมพันธ์โดยมี
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กทีสังกั ดสํ านั กง าน
2 เดิม  เข้าร่วมการแข่งขันจํานวน 8 โรงเรียน ในงานนอกจากจะมีการ
แข่งขันกรีฑาแล้วย ังมีการแสดงตนตรีของแต่ละโรงเรียน  ในช่วงพัก
การแข่งขันด้วย    ผลการจัดกิจกรรมประสบความสําเร็จร้อยละ 100
- โรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑามัธยมจงัหวัดน่าน นักเรียนได้รับ
รางว ัลเหรียญทอง 1 เหรียญ  เหรียญเงิน 2 เหรียญผลการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จร้อยละ 90
- โรงเรียนได้มีการส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันด้านศิลปะ ในงาน
แข่งขันศิลปหัตถกรรม  จนได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ  ได้รับรางว ัลเหรียญทอง  อันดับที 4 ของประเทศ ผล
การดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 90

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากครูในการฝึกซ้อมนักเรียนทังด้ านดนตร ี   ศิ ลปะ  และด้ านก ี ฬา   จนสา มา รถแข่ งขั นและได้ รับร างวั ลใ นระดับต่าง ๆ  ซึงเ ป็นกา ร
รับรางว ัลเหรียญทอง  ก็จะได้เงิน

รางว ัลพิเศษ เป็นเงิน 3,000 บาท  เหรียญเงิน 2,000 บาท  และเหรียญทองแดง 1,000 บาท   ทําให้นักเรียนมีกําลังใจ และตังใจฝึ กซ้ อมจนไ ด้ รับเ หร ี ยญร างวั ลดั งกล่ าว



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- กิจกรรมการถวายเทียนจํานํา
พรรษา

-

15.6 มีการจัดกิจกรรมสืบสาน
และสร้างสรรค์ ว ัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

ระดับคุณภาพ 4 - โรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเพือส่ งเ สร ิ มปร ะเ พณี อันด ี งามใ นทุ ก  ๆ ปี
และในปี 2553 ได้มีการถวายเทียนจํานําพรรษาในวัดทีอย ู ่ในเ ขตบร ิ กา ร
จํานวน 5 วัด  ครูและนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการถวายปัจจัยแด่
พระสงฆ์  ในการตกแต่งต้นเทียน  และร่วมในการถวายเทียนจํานําพรรษา
ตามวัดต่าง ๆ ผลการดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 100

โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการบริจาคต้นเทียนจากบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ  และนักเรียนได้มีจิตศรัทธาในการบริจาคทรัพย์เป็นปัจจัยในการถวายพระ
ความร่วมมือจากคณะศรัทธาบ้านต่าง

ๆ ให้การต้อนรับคณะถวายเทียนของโรงเรียนเป็นอย่างดี

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- กิจกรรมการเลือกตังปร ะธา น
นักเรียน

-

15.7 มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย

ระดับคุณภาพ 4 - โรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเพือส่ งเ สร ิ มความเ ป็นปร ะชา ธิ ปไ ตยในโ รงเ รี ยน
โดยมีการเลือกตังปร ะธา นสภา นั กเ รี ยน ในสัปดาห์ที 3 ของการเรียนในภาคเรียนที
1 ปีการศึกษา 2553ทําให้นักเรียนได้ฝึกการเลือกตัง ฝึกกา รตั ดสิ นใ จ และได้ ตัวแทน
ของนักเรียนในการเข้าบริหารกิจการนักเรียน ผลการดําเนินกิจกรรมประสบ
ผลสําเร็จร้อยละ 100

โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการ
ลุล่วงด้วยดี  นักเรียนทุกคนต่างมีความกระตือรือร้นในการลงสมัครเป็นตัวแทน  และให้ความร่วมมือในการเข้าคูหากาบัตรเพือเ ลื อกปร ะธา นสภา นั กเ รี ยนทุ กคน



16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และบริการทีส่งเ สร ิ มใ ห้ ผู ้เรี ยนพั ฒนา ตา มธรรมชา ติ    เต็ มศั กยภา พ

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

-

16.1 มีสิงแวดล้ อม
เรียนรู้ มีอาคารสถานที
เหมาะสม

ระดับคุณภาพ 4 - โรงเรียนได้ดําเนินการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่  การต่อเติมชายคาหลัง
อาคารพญาภูคา   ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  จัดทําห้องเรียนคุณภาพ
และจัดแบ่งนักเรียนรับผิดชอบเขตงานในโรงเรียน เพือใ ห้ ภา ยใน
โรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม ผลการดําเนินกิจกรรมประสบ
ผลสําเร็จร้อยละ 100

โรงเรียนไดมี้การปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน  ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ตามโครงการศูนย์คลีนิคคอมพิวเตอร์  ได้รับงบประมาณจาก
การจัดผ้าป่าของศิษย์เก่า ในการต่อเติมอาคารพญาภูคา  และงบประมาณจากโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทา งกา รเ รี ยนใ นกา รปร ั บปร ุ งห้ อง เ รี ยนค ุ ณภาพ



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
สุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และทักษะ
ชีวิต พิชิตเอดส์-สารเสพติด

16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู ้ เรียน

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้ดําเนินการในการเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มี
สุขภาพทีแข็ งแรง
และวัดส่วนสูงของนักเรียนเพือเ ปร ี ยบเ ที ยบภา วะโภชนา กา ร  ให้ ความร ู ้
แก่นักเรียนในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์
และการป้องกันตนเองจากสารเสพติด โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที
อนามัยโรงเรียน และเจ้าหน้าทีตํารวจ จากกองกําลังตํารวจตระเวน
ชายแดนที 325 ผลการดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 75

325 ได้เข้ามาให้ความรู้เรืองกา รป้ องกันสารเสพติด ในกลุ่มว ัยรุ่น  และได้รับความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าทีอนา มั ยในกา รจั ดทํ าโครงกา รก้ าวย่ างอย่ างเ ข้ าใจ ในกา รป้ องกั นตนเ องจากกา รมี เพศสั มพั นธ ์  ในว ั ยรุ ่น  และกา รเ ก็ บข้ อมูลภาวะโภชนาการของเด็ก
นักเรียน  ตลอดปีการศึกษา  และได้รับความร่วมมือจากครูพละศึกษาในการฝึกทักษะการออกกําลังกายแก่นักเรียน



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์ 16.3 มีการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก

ตนเองและการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้ดําเนินโครงการคลินิกคอมพิวเตอร์  ในการให้บริการแก่
คณะครู นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานเครือข่าย  ในการให้ความรู้ด้าน

ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ มารับบริการเช่น  องค์การบริหารส่วนตําบลศิลา
เพชร  เป็นต้น ผลการดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 85

โรงเรียนได้รับมีการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครูและนักเรียนทีสนใ จ   ได้ มีนักเ รี ยนนํ าคอมพิ วเ ตอร ์ ของตนเ องมา สื บค้ นข ้ อมู ล  และบา งคนไ ด้
เข้าไปใช้บริการทีห้องคอมพิ วเ ตอร์   และค้ นใ นห้ องสมุ ด



17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิน

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- กิจกรรมหลักสูตรสาระท้องถิน 17.1 มีการเชือมโ ยงและ
แลกเปลียนข้อมูลกับแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิน

ระดับคุณภาพ 4 - โรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมหลักสูตรสาระท้องถิน โดยให้ นักเ รี ยนไ ด้
ศึกษาเกียวกั บปร ะวั ติศา สตร ์ ของชุ มชน ได้ แก่ ปร ะวั ติเมื อง ย่ าง   แหล ่ งภู มิ

ภูมิปัญญาด้านการทําข้าวแคบ  ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรพืนบ้ าน  เป็นต ้ น
ได้มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ไปศึกษากับแหล่งภูมิปัญญา และเชิญวิทยากร
ในท้องถินมา ให้ ความร ู ้ในโ รงเ รี ยน เรื อง ประ วั ติเ มืองย่ าง  ประ วั ติ เ มืองปั ว
ประประวัติเมืองน่าน ผลการดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ
95

โรงเรียนตังอยู ่ในแหล ่ งที มีภูมิปัญญา  และแหล่ ง เรี ยนรู ้ ทีหลากหลา ย   ทําใ ห้นั กเ รียนได้ เ ร ียนรู ้ ประว ั ติ ศา สตร์ ของท้ อง ถินตนเอง   ไ ด้รับความภาคภูมิใจ ใน
ท้องถินของตน  และมี กา รศึ กษา เ พื อสื



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- กิจกรรมห้องสมุด 17.2 มีสือการเรียนการสอน
ทีเหมา ะสมและเ อื อต่อกา ร
เรียนรู้

ระดับคุณภาพ 3 - ทีหลา กหลา ย ทั งในห้ องสมุ ด และห้ อง
วิชาการ  เพือใ ห้ บร ิ กา รแก่ นักเ รี ยนและคร ู  ในกา รสื บค้ นข ้ อมู ล  และได้
ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่นักเรียนในการแสวงหาความรู้ใน
โลกอินเตอร์เน็ต  และย ังใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้
อีกทางหนึง
ผลการดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 85

โรงเรียนให้บริการด้านหนังสืออ่านประกอบ  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ และอินเตอร์เน็ตแก่ครูและนักเรียน  เพือกา รสื บค้ นข ้ อมู ล และส่ งเ สร ิ มใ ห้ นักเ รี ยนไ ด้
ใจในท้องถินของตนเ อง



18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพือพั ฒนา วิ ถีกา รเ รี ยนร ู ้ในชุ มชน

กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- กิจกรรมคลินิกคอมพิวเตอร์ 18.1 มีแหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และบริการ
ชุมชน

ระดับคุณภาพ 3 - โรงเรียนได้กิจกรรมคลินิกคอมพิวเตอร์  เพือใ ห้ บร ิ กา รด้ านความร ู ้แก่
นักเรียน แก่ครู และหน่วยงานเครือข่าย  มีการให้บริการอินเตอร์เน็ต

และวันหยุดราชการ  รวมถึงการให้บริการแก่หน่วยงานเครือข่าย และ
ชุมชน ในการให้ความด้านคอมพิวเตอร์แก่ประชาชนทีสนใ จ

ผลการดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 85

โรงเรียนได้รับมีการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครู นักเรียน และประชาชนทีสนใ จ   ให้ ได้ เข้ ามา รั บบร ิ กา รศึ กษา และสื บค้ นข ้ อมู ล
รวมถึงหน่วยงานทีใกล้ เคี ยงให้ เข้ ามา ใช้ บร ิ กา รคลิ นิกคอมพิ วเ ตอร ์ ในกา รอบร ม  หร ื อกา รเ ข้ ามา เ รี ยนร ู ้เกี ยวกั บกา รใช้ คอมพิ ว เตอร ์  เป็นต้ น



กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

- กิจกรรมหลักสูตรสาระท้องถิน
- กิจกรรมการประชุมประจําเดือน

18.2 มีการแลกเปลียนเ รี ยนร ู ้
ร่วมกัน

ระดับคุณภาพ 3 -
ชุม

ดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในโรงเรียน  เพือจะได้ ร่วมกั นใ นกา รแก้ ไขปั ญหา ที เกิดขึน  และ
หาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาโรงเรียน
ต่อไป

ผลการดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ 85

จุดเด่นแล
โรงเรียน ด้รับความ

ภาคภูมิใจ ในท้องถินของตน  และมี กา รศึ กษา เ พื อสื
ของนักเรียน





จากผลการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2553 ปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ และแยกภาคเรียนได้ดังนี

3
สาระการเรียนรู้ 1 2 หมายเหตุ

ภาษาไทย 2.18 2.20 2.19
คณิตศาสตร์ 1.77 1.58 1.81
วิทยาศาสตร์ 1.08 1.85 1.46
สังคมศึกษา 2.27 2.36 2.31
การงานอาชีพ 2.72 1.96 2.34
สุขศึกษา 2.89 3.26 3.07
ศิลปะ 2.97 2.90 2.93
ภาษาต่างประเทศ 2.27 1.90 2.08

4
สาระการเรียนรู้ 1 2 หมายเหตุ

ภาษาไทย 2.56 2.16 2.58
คณิตศาสตร์ 1.77 1.78 1.77
วิทยาศาสตร์ 1.84 2.09 1.96
สังคมศึกษา 2.60 2.45 2.52
การงานอาชีพ 2.86 2.31 2.58
สุขศึกษา 2.70 2.93 2.81
ศิลปะ 3.27 2.95 3.11
ภาษาต่างประเทศ 1.72 1.59 1.65

และผลการทดสอบ (O-Net) ประจําปีการศึกษา 2553 มีดังนี
3

สาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
ภาษาไทย 44.70 43.58 42.89 42.80
คณิตศาสตร์ 23.51 24.65 24.22 24.18
วิทยาศาสตร์ 33.90 31.09 29.29 29.17
สังคมศึกษา 47.93 41.22 40.85 40.85
การงานอาชีพ 56.32 48.79 47.03 47.07



สุขศึกษา 77.46 73.48 72.26 71.97
ศิลปะ 26.58 28.32 28.51 28.48
ภาษาต่างประเทศ 14.95 14.55 15.80 16.19

4
สาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

ภาษาไทย 42.08 42.92 42.95 42.61
คณิตศาสตร์ 12.08 14.63 14.79 14.99
วิทยาศาสตร์ 32.60 31.74 30.90 30.90
สังคมศึกษา 47.69 47.38 46.70 46.51
การงานอาชีพ 32.82 32.88 32.80 32.62
สุขศึกษา 41.65 42.86 44.14 43.69
ศิลปะ 61.84 63.86 63.10 62.86
ภาษาต่างประเทศ 15.61 17.43 18.75 19.22

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  และเขียนสือความ ของนั กเ รี ยน โรงเ รี ยนศร ั ทธา ศิ ลา เ พชรรั งสร รค์
ประจําปีการศึกษา 2553 มีดังนี

1 ห้อง 1
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี

การอ่าน (ร้อยละ) 0 17.86 78.57 3.57
การคิด(ร้อยละ) 0 57.14 42.86 0

การวิเคราะห์(ร้อยละ) 0 46.43 53.57 0
การเขียน(ร้อยละ) 0 10.70 89.29 0

1 ห้อง 2
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี

การอ่าน (ร้อยละ) 0 0 96.29 3.7
การคิด(ร้อยละ) 0 77.78 18.51 3.7

การวิเคราะห์(ร้อยละ) 0 70.37 25.93 3.7
การเขียน(ร้อยละ) 0 7.40 88.89 3.7



2 ห้อง 1
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี

การอ่าน (ร้อยละ) 28.51 46.43 25.00 0
การคิด(ร้อยละ) 32.14 60.70 7.14 0

การวิเคราะห์(ร้อยละ) 21.43 71.40 7.14 0
การเขียน(ร้อยละ) 0 3.57 82.14 14.29

2 ห้อง 2
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี

การอ่าน (ร้อยละ) 36.00 40.00 24.00 0
การคิด(ร้อยละ) 52.00 48.00 0 0

การวิเคราะห์(ร้อยละ) 60.00 40.00 0 0
การเขียน(ร้อยละ) 0 20.00 72.00 8.00

3 ห้อง 1
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี

การอ่าน (ร้อยละ) 0 28.00 48.00 24.00
การคิด(ร้อยละ) 0 52.00 34.00 14.00

การวิเคราะห์(ร้อยละ) 0 55.00 31.00 14.00
การเขียน(ร้อยละ) 0 45.00 21.00 34.00

3 ห้อง 2
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี

การอ่าน (ร้อยละ) 0 57.00 30.00 13.00
การคิด(ร้อยละ) 0 67.00 20.00 13.00

การวิเคราะห์(ร้อยละ) 0 70.00 20.00 10.00
การเขียน(ร้อยละ) 0 27.00 33.00 40.00

4 ห้อง 1
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี

การอ่าน (ร้อยละ) 0 45.20 48.40 6.50
การคิด(ร้อยละ) 0 25.80 74.20 0

การวิเคราะห์(ร้อยละ) 0 80.60 19.40 0
การเขียน(ร้อยละ) 0 29.00 61.30 9.70



4 ห้อง 2
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี

การอ่าน (ร้อยละ) 0 78.30 21.70 0
การคิด(ร้อยละ) 0 60.70 39.10 0

การวิเคราะห์(ร้อยละ) 0 69.60 30.40 0
การเขียน(ร้อยละ) 0 65.20 34.80 0

5 ห้อง 1
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี

การอ่าน (ร้อยละ) 0 23.20 77.80 0
การคิด(ร้อยละ) 0 38.90 61.10 0

การวิเคราะห์(ร้อยละ) 0 33.30 66.70 0
การเขียน(ร้อยละ) 0 33.30 66.70 0

5 ห้อง 2
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี

การอ่าน (ร้อยละ) 0 46.70 53.30 0
การคิด(ร้อยละ) 0 86.70 13.30 0

การวิเคราะห์(ร้อยละ) 0 70.00 30.00 0
การเขียน(ร้อยละ) 0 66.70 33.30 0

ชันมัธยมศึกษาปีที 6 ห้อง 1
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี

การอ่าน (ร้อยละ) 0 73.00 27.00 0
การคิด(ร้อยละ) 0 73.00 27.00 0

การวิเคราะห์(ร้อยละ) 0 67.00 33.00 0
การเขียน(ร้อยละ) 0 43.00 57.00 0

6 ห้อง 2
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี

การอ่าน (ร้อยละ) 0 26.00 74.00 0
การคิด(ร้อยละ) 0 21.00 79.00 0

การวิเคราะห์(ร้อยละ) 0 21.00 79.00 0
การเขียน(ร้อยละ) 0 32.00 68.00 0



2
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 2.43
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิด คิดเป็นร้อยละ 2.3
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 1.82

นักเรียนร้อยละ 97.57 ผ่านการประเมินด้านการอ่าน
นักเรียนร้อยละ 97.27 ผ่านการประเมินด้านการคิด
นักเรียนร้อยละ 98.18 ผ่านการประเมินด้านการวิเคราะห์
นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินด้านการเขียน

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์  ประจําปี
การศึกษา 2553 มีดังนี

1 ห้อง 1
หัวข้อการประเมิน ดี ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 0 100 0 0
2.ซือสั ตย ์ สุจริ ต 46.43 53.57 0 0
3.มีวินัย 53.57 46.43 0 0
4.ใฝ่เรียนรู้ 28.51 67.86 3.57 0
5.อยู่อย่างพอเพียง 0 100 0 0
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน 32.14 67.86 0 0
7.รักความเป็นไทย 3.57 96.43 0 0
8.มิจิตสาธารณะ 10.71 89.29 0 0

1 ห้อง 2
หัวข้อการประเมิน ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 0 100 0 0
2.ซือสั ตย ์ สุจริ ต 37.03 62.97 0 0
3.มีวินัย 66.67 33.33 0 0
4.ใฝ่เรียนรู้ 3.70 96.30 0 0
5.อยู่อย่างพอเพียง 3.70 96.30 0 0
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน 48.15 51.85 0 0
7.รักความเป็นไทย 7.41 92.59 0 0
8.มิจิตสาธารณะ 0 100 0 0



2 ห้อง 1
หัวข้อการประเมิน ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย์ 64.29 35.71 0 0
2.ซือสั ตย ์ สุจริ ต 14.29 71.43 14.28 0
3.มีวินัย 42.86 57.14 0 0
4.ใฝ่เรียนรู้ 3.57 50.00 46.43 0
5.อยู่อย่างพอเพียง 21.43 78.57 0 0
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน 10.71 64.29 25.00 0
7.รักความเป็นไทย 14.29 75.00 10.71 0
8.มิจิตสาธารณะ 25.00 64.29 10.71 0

2 ห้อง 2
หัวข้อการประเมิน ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 52.00 48.00 0 0
2.ซือสั ตย ์ สุจริ ต 4.00 76.00 20.00 0
3.มีวินัย 60.00 40.00 0 0
4.ใฝ่เรียนรู้ 8.00 48.00 44.00 0
5.อยู่อย่างพอเพียง 16.00 72.00 12.00 0
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน 12.00 64.00 24.00 0
7.รักความเป็นไทย 24.00 68.00 8.00 0
8.มิจิตสาธารณะ 24.00 56.00 20.00 0

3 ห้อง 1
หัวข้อการประเมิน ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 93.00 7.00 0 0
2.ซือสั ตย ์ สุจริ ต 41.00 59.00 0 0
3.มีวินัย 55.00 45.00 0 0
4.ใฝ่เรียนรู้ 34.00 28.00 38.00 0
5.อยู่อย่างพอเพียง 38.00 52.00 10.00 0
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน 45.00 31.00 24.00 0
7.รักความเป็นไทย 41.00 55.00 4.00 0
8.มิจิตสาธารณะ 45.00 55.00 0 0



ชันมั ธยม ศึกษาปีที 3 ห้อง 2
หัวข้อการประเมิน ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 70.00 30.00 0 0
2.ซือสั ตย ์ สุจริ ต 7.00 93.00 0 0
3.มีวินัย 60.00 37.00 3.00 0
4.ใฝ่เรียนรู้ 3.00 77.00 20.00 0
5.อยู่อย่างพอเพียง 57.00 40.00 3.00 0
6.มุ่งมันในการทํางาน 37.00 47.00 16.00 0
7.รักความเป็นไทย 33.00 67.00 0 0
8.มิจิตสาธารณะ 63.00 37.00 0 0

4 ห้อง 1
หัวข้อการประเมิน ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 67.70 32.30 0 0
2.ซือสั ตย ์ สุจริ ต 29.10 67.70 3.20 0
3.มีวินัย 80.60 19.40 0 0
4.ใฝ่เรียนรู้ 16.14 77.40 6.45 0
5.อยู่อย่างพอเพียง 58.10 41.90 0 0
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน 64.50 35.50 0 0
7.รักความเป็นไทย 45.20 54.80 0 0
8.มิจิตสาธารณะ 54.80 42.00 3.20 0

4 ห้อง 2
หัวข้อการประเมิน ดีเยียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 82.60 17.40 0 0
2.ซือสั ตย ์ สุจริ ต 26.09 69.60 4.31 0
3.มีวินัย 39.10 56.50 4.35 0
4.ใฝ่เรียนรู้ 13.00 73.90 13.10 0
5.อยู่อย่างพอเพียง 30.40 69.60 0 0
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน 17.39 60.90 21.71 0
7.รักความเป็นไทย 39.10 56.55 4.35 0
8.มิจิตสาธารณะ 39.10 60.90 0 0



5 ห้อง 1
หัวข้อการประเมิน ดีเยียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 100 0 0 0
2.ซือสั ตย ์ สุจริ ต 18.00 82.00 0 0
3.มีวินัย 24.00 76.00 0 0
4.ใฝ่เรียนรู้ 12.00 88.00 0 0
5.อยู่อย่างพอเพียง 24.00 76.00 0 0
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน 12.00 88.00 0 0
7.รักความเป็นไทย 41.00 59.00 0 0
8.มิจิตสาธารณะ 35.00 65.00 0 0

5 ห้อง 2
หัวข้อการประเมิน ดีเยียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 60.00 40.00 0 0
2.ซือสั ตย ์ สุจริ ต 13.00 87.00 0 0
3.มีวินัย 10.00 77.00 13.00 0
4.ใฝ่เรียนรู้ 13.00 67.00 20.00 0
5.อยู่อย่างพอเพียง 27.00 70.00 3.00 0
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน 3.00 90.00 7.00 0
7.รักความเป็นไทย 17.00 80.00 3.00 0
8.มิจิตสาธารณะ 13.00 87.00 0 0

6 ห้อง 1
หัวข้อการประเมิน ดีเยียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 47.00 53.00 0 0
2.ซือสั ตย ์ สุจริ ต 53.00 47.00 0 0
3.มีวินัย 21.00 68.00 11.00 0
4.ใฝ่เรียนรู้ 0.00 79.00 21.00 0
5.อยู่อย่างพอเพียง 37.00 63.00 0 0
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน 32.00 63.00 5.00 0
7.รักความเป็นไทย 37.00 63.00 0 0
8.มิจิตสาธารณะ 47.00 53.00 0 0

6 ห้อง 2



หัวข้อการประเมิน ดีเยียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 87.00 13.00 0 0
2.ซือสั ตย ์ สุจริ ต 33.00 64.00 3.00 0
3.มีวินัย 40.00 60.00 0 0
4.ใฝ่เรียนรู้ 26.00 57.00 17.00 0
5.อยู่อย่างพอเพียง 43.00 54.00 3.00 0
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน 27.00 63.00 10.00 0
7.รักความเป็นไทย 47.00 53.00 0 0
8.มิจิตสาธารณะ 53.00 47.00 0 0


