รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี การศึกษา 2553

สั งกัด

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
อําเภอปัว จังหวัดน่ าน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ก
คํานํา
รายงานการพั ฒนาคุณภาพการศึกษาประจํ าปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ได้จ ั ดทํ า
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง แจ้ งให้คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครู นักเรียน และผู้ ปกครอง
แล้ว
าก สม
ศ.
รรมการรับผิดชอบ ในการการประเมินคุณภาพภายใน ภายใต้กรอบการประเมินตาม
สู่ การปฏิบ ัติ
กระทรวงศึกษาธิ การ
โรงเรี ยนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ หวั งว่ารายงานการ
ดีในการพั ฒนาคุณภาพผู้ เรี ยน โรงเรี ยนให้ได้
มาตรฐาน ต่อไป

โรงเรี ยนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
5 เมษายน 2554

ข

สารบัญ
หน้ า
คํ านํ า………………………………………………………………………………………………..
ก
สารบั ญ……………………………………………………………………………………………... ข
ส่ วน 1
………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..
ข้ อมูลด้านการบริ หาร…………………………………………………………………..….
แผนผั งการบริ หารงาน…………………………………………………………………..…
ข้ อมูลนักเรี ยน……………………………………………………………………………...
ข้ อมูลบุคลากร……………………………………………………………………………..
สภาพชุมชนโดยรวม…………………………………………………...………………….
โครงสร้างหลั กสู ตร……………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
ข้ อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร……………………………………………………..
แหล่งเรี ย
………………………………………………...
………………………………………………………
ผลการประเมินภายนอกรอบสอง…………………………………………………………
ส่ วน 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา…………………………….………………………………....
ตารางสรุ ปผลการประเมินรายมาตรฐาน……………………………………………..........
ส่ วน 3 โครงการ /
……………..

ภาคผนวก…………………………………………………………………………………

1
1.
1.1

130 ห 6 บ้านดอนไชย ตํ าบลศิลาเพชร
อํ าเภอปั ว จั งหวั ดน่าน รหัสไปรษณี ย ์55120 โทรศั พท์ 054-798266 โทรสาร 054-798271
e-mail Website http://school.obec.go.th/sathasila
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1.2
1–6 (
3 ,4 )
1.3 ผู ้ บริ หารคนแรกนายชาติ ก๋ าแก้ว
2534 จนถึง ปี การศึกษา 2547
2. ข้ อมูลด้ านการบริหาร
2.1 ผู ้ บริหาร นายนิคม พลทิพย์ วุฒิการศึกษา กศ.
19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบ ัน เป็ นเวลา 4 ปี 3 เดือน
2.2 ผู ้ ช่วยผู ้ บริ หาร(
ง) .................-....................คน
2.3 ประวัตโิ รงเรี ยนศรั ทธาศิลาเพชรรังสรรค์
2534โดยกระทรวงศึกษาธิการ
29 มกราคม พ.ศ. 2534 โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของโรงเรี ยนปัว
โดยมีท่านผู ้ อ ํ านวยการประพั นธ์ พ ั นธุ ปาล ผู้ อ ํ านวยการโรงเรี ยนปัว
1 ปี
การศึกษา 2534
.1 จํ านวน167 คน
2 ทางกรมสามั ญศึกษาจึงได้
ก๋ าแก้ว และครู อาจารย์เข้ารับผิดชอบต่อไป โรงเรี ยนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
3 ตํ าบล คือ
น ทางกรมสามั ญศึกษา
60
5
65 ไร่
อักษรย่ อของโรงเรียน คือ “ศ.ศ.”
คําขวัญของโรงเรี ยน “ตรงต่อเวลา แกร่ งกล้าวิชาการ อภิบาล
”

เพียบพร้อม

2.4 ระบบโครงสร้ างการบริหาร

ผูผู้้ออําํ านวยการ
นวยการ
นายนิคคมม พลทิ
นายนิ
พลทิพพย์ย์
คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง

หัวหน้ างาน
บริหารวิชาการ
นางเมธาวี ขั นทะสอน

หัวหน้ างาน
บริหารงบประมาณ
นางสาวสายรุ ้ง อุดเงิน

คณะกรรมการ

หัวหน้ างาน
บริหารบุคคล
นายภั กดี สิ ทธิชัย

หัวหน้ างาน

3. ข้ อมูลนักเรียน

1.3 ข้ อมูลนักเรียน

ปั จจุบ ั นโรงเ
1.)
2)

(

10 มิ.ย. 2553 )
329 คน

ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวมจํานวน

เพศ
ชาย หญิง
21
34
30
24
30
29

55
53
59

จํานวน
ห้ อง
2
2
2

รวม

81

87

167

6

27
28
23

27
30
26

54
58
49

2
2
2

78

83

161

6

159

170

329

12

3)
บกพร่ องเรี ยนร่ วม 19 คน
4.)
พโภชนาการ 22 คน
5.) มีนักเรี ยนปั ญญาเลิศ - คน
6.) มีนักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ 60 คน
7.) จํ านวนนักเรี ยนต่อห้อง (
) 27 คน
8.) อั ตราส่ วนครู: นักเรี ยน = 1:14 คน
9.)
( ปี ปัจจุบ ั น ) 2 คน
10.) สถิติการขาดเรี ยน / เดือน 7 คน

11

(
เพศ

) 107 คน
รวม

จํานวนห้ องเรียน

16
18
21

2
2
2

ม.1
ม.2
ม.3

ชาย
4
2
8

หญิง
12
16
13

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
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4. ข้ อมูลครู และบุคลากร
ในปี การศึกษา 2553 สถานศึกษามีข ้
- สกุล
ตํ าแหน่ง/วิทยฐานะ
1.
นายนิคม พลทิพย์
ผู ้ อ ํ านวยการ
2.
ครู ช ํ านาญการพิเศษ
3.
นายภั กดี สิ ทธิ ชัย
ครู ช ํ านาญการพิเศษ
4.
ครู ช ํ านาญการพิเศษ
5.
นางวารุ ณี สิ ทธิ ชัย
ครู ช ํ านาญการ
6.
นางจงรักษ์ใหม่ค ํ า
ครู ช ํ านาญการ
7.
ครู ช ํ านาญการ
8.
นายสมบั ติ วิหก
ครู ช ํ านาญการ
9
นางพั ชรี พรรณ ตนภู
ครู ช ํ านาญการ
10.
ครู คศ.1
11.
นายสุ พจน์ สุ ทธิ แสน
ครู คศ.1
12.
นายจั กรา ปั ญญาวรรณรักษ์
ครู คศ.1
13.
นางสาวศิริล ั กษณา คํ าวั ง
ครู คศ.1

/
ผู้ อ ํ านวยการ
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระการงานอชีพฯ ม.1-5
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระศิลปะ ม.1 - 6
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระการงานอชีพฯ ม.2,4,6
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม. 3 – 4
ครู ผู้ สอนกลุ่มวิทยาศาสตร์
. 2(ชีววิทยา) ม.4-6
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระภาษาอั งกฤษ ม.2,4,6
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระสุ ขศึกษาพลศึกษา ม.1 - 6
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระภาษาไทย ม.1,4,5,6
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม.5 – ม.6
ครู ผู ้ สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมฯ) ม.1-6

ครู ผู้ สอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ ม. 3(ฟิ สิ กส์) ม.4-6
ครู ผสู้ อนกลุ่มวิทยาศาสตร์ ม. 1 (เคมี) ม.4 - 6

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25
26
27
28

- สกุล
นายชเนริ นทร์ จิตอารี
นางเมธาวี ขั นทะสอน
นางพั ชรี หนูเอียด
นางสาวสายรุ ้ง อุดเงิน
นางคุญ ั ญญา ตนะทิพย์
นางสาวรัชนี สลีอ่อน
นายธี รวั ฒน์ ต๊ะแก้ว
นางบุษบา อภิว ั ฒน์สกุล
นางสุ พิน คอนแก้ว
นางสาวพรหมราตรี ดีมาก
นางสาวปราณี ภูบุญอ้ วน
นายกิตติพงษ์ อินต๊ะนัย
นายไสว ปรั
นายสุ ทน คํ าแสน
นางสะอาด วงษ์ใส

ตํ าแหน่ง/วิทยฐานะ
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู อั ตราจ้าง
ครู อั ตราจ้าง
-

สรุ ปข้ อมูลภาพรวมบุคลากรของสถานศึกษา
เพศ
ประเภทบุคลากร
ชาย หญิง
ผู้ อ ํ านวยการ
รองผู ้ อ ํ านวยการ
ครู ประจํ าการ
ครู จ้างสอน
พนักงานขั บรถ
พนักงานบริ การ
แม่บ ้าน
รวม
*
*

1
9
1
1
1
13

28

12
2
1
15

/
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี ) ม.1 - 6
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระภาษาไทย ม.2,ม.3 ม.5
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระภาษาอั งกฤษ ม.1,4,6
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ม.1,4,6
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ม.2,3,4,5
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม. 2 และ ม. 4-5
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ม.2,3,5,6
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระภาษาอั งกฤษ ม.1,3,5,6
ครู ผู้ สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ม. 1– ม.2
ครู ผู ้ สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(จีน) ม.1-6

ครู ผู้ สอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ ม.3,5,6
พนักงานขั บรถ
พนักงานบริ การ
แม่บ ้าน

ระดับการศึกษาสู งสุ ด
สู งกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
1
8
13
2
1
1
1
1
3

23 คน ( 100 %)
23 คน ( 100 %)

11

14

ประสบการณ์
49
34
25
24
48
44
46

27
10
2
-

39

12

.6

5. ข้ อมูลทรัพยากรของสถานศึกษา

6.

65ไร่
3 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง
เป็ นห้องเรี ยนจํ านวน 16 ห้อง ห้องปฏิบ ั ติการ1 ห้อง ห้องปฏิบ ั ติการพิเศษต่างๆ 10 ห้อง โรงอาหาร 1 หลัง
ส้วม 3 หลั ง 6
โถปั สสาวะ 4
3 หลัง สนามกีฬมาตรฐาน 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม
สนามเซปั กตะกร้อ 1 สนาม สนามเซปั คตะกร้อ 1 สนาม สนามวอลเล่ย ์บอล ห้องพยาบาล 1 ห้อง
6.1 อาคารเรี ยนและอาคารประกอบ 11 หลั ง ได้แก่ อาคารเรี ยน 3 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง
6.2
12 ห้องเรี ยน แบ่งเป็ น
.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. ข้ อมูลด้ านงบประมาณและทรัพยากร
ปี 2553 เป็ นเงิน 1,160,250 บาท
7.1 งบประมาณ (รับ – จ่าย)
บาท
รายจ่ าย
บาท
รายได้
เงินงบประมาณ (รายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
เงินบริ จาค
รวม

1,160,250
งบดํ าเนินการ
348,075
……-…….
งบพั ฒนาคุณภาพวิชาการ
812,175
……-……...
1,160,250
1,160,250
รวม
...............-...........................................................
100:100

7.2
1) คอมพิวเตอร์

48
21
ใช้สืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 20
ใช้ในงานบริ หาร 7

2)
,

7.3

10 ห้อง ได้แก่ ห้องสมุด ห้องแนะแนว ห้อง
โสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบ ั ติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบ ั ติการทางภาษา
ห้องดนตรี ห้องคหกรรม ห้องอุตสาหกรรม ห้องพยาบาล

8. ข้ อมูลชุ มชน
สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีล ั กษณะสังคมชนบทประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
า ขนบธรรมเนียม
ประโยชน์ก ับทางโรงเรี ยน มีประชากรประมาณ จํ านวนประชากร
ในเขต อบต. จํ านวนหลั งคาเรื อน1,256 หลั งคาเรื อน บริ เวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรี ยนได้แก่ บ้านดอนไชย ส่ วนใหญ่
นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี /

9.

อาชีพหลั ก คือ เกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 86
ส่ วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้อยละ 91
ฐานะทางเศรษฐกิจ /
ต่อครอบครัว ต่อปี 36,000 บาท
- ห้องสมุดมีขนาด 192
หนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบบาร์ โค๊ด

2,574 เล่ม การสื บค้น

60 คน / วั น
- แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน(นอกจากห้องสมุด)และแหล่งเรี ยนรู้ภายนอกห้องเรี ยน
จํ านวน 8,705
( ) สู งสุ ด เดือนกันยายน

มีนาคม

9.1
– สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายเกียรติ คํ าแสน
นายพรมมา สุ ยะตา
นายบั นเทิง พินิจทะ
น
นางสมควร คํ าแสน
นางผิน คํ าแสน
นางสํารี คํ าแสน
นางดาวั ลย์ ไชยปรุ ง
นายถี จีใจ

ภูมิ

ด้ าน
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว

\
– สกุล
12
13
14
15
16

ภูมิ

นางบานเย็น นาคอ้ าย
นางอํ าพร ตาใส
นางอ่อน ชาวยอง
นางจั นทร์ สลีอ่อน

ด้ าน
การทํ าข้าวแคบ
การทํ าข้าวแคบ

9.2 ข้ อมูลแหล่ งเรียนรู ้
แหล่ งเรียนรู ้ ภายใน
1. ห้องสมุด
2.ห้องอินเตอร์ เน็ต
3.
4.สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน

สถิติการใช้
/ปี
8,602
8,702
1
20

แหล่งเรียนรู้ ในชุ มชน/
(ภายในรัศมี 10กิโลเมตร)
1.สถานีอนามั ยตํ าบลศิลาเพชร
2.โรงพยาบาลสมเด็จยุพระราชปัว
3.ศูนย์บริ การการศึกษาอํ าเภอปัว
4.โรงเรี ยนชาวนาบ้านทุ่งฆ้อง
5.
6.ศูนย์ทอผ้ าบ้านนาคํ า
7.ป่ าชุมชนบ้านนาคํ า
8.
/
9.
31
สนภ 3
10.หอศิลป์ ริ มน่าน
11.โรงงานประดิษฐ์ดอกไม้
8,702

สถิติการใช้
/ปี
2
20
2
5
1

-

10. ข้ อมูล
/ โครงการดีเด่ นของสถานศึกษา(นําข้อมูลผลงานย้ อนหลังไม่เกิน3 – 4 ปี โดยเรี ยง
ระดั บจากปั จจุบ ั นก่อนแล้วย้ อนลงปี ในแต่ละปี 2553 2552 2552 2550)
1.
2553
จาก จั งหวั ดน่าน
2.
2 ระดับจั งหวั ด ในการประกวดผลงานตามโครงการยุวชนประกันภั ย
2553 จาก สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภั ย (คปภ.)
3.
“ก้าวย่างอย่างเข้าใจ”
2552
4. รางวั ลเครื อข่ายศูนย์ เฝ้ าระวั งทางวั ฒนธรรมในสถานศึกษา จั งหวั ดน่าน
2552
จากหน่วยงานสํานักงานวั ฒนธรรมจั งหวั ดน่าน
5.รางวั ลร่ วมกิจกรรมประกวดบอร์ ดนิทรรศการโรงเรี ยน และพิธีกรผู้ แนะนําบอร์ด“
”
ใน หัวข้ อนวั ตกรรมพลั งงานทดแทนไทย ก้าวไกล สู่ เอเชีย
ได้รับ 2552
(มหาชน)
6.
4
(o-net)
6 ปี การศึกษา 2552
2552
2
7.
2
(o-net)
6 ปี การศึกษา 2552
2552
2
8.
2 ระดับ อํ าเภอ จากผลการทดสอบ
(o-net)
6 ปี การศึกษา 2552
2552
2
9.
5
(o-net)
6 ปี การศึกษา 2552
2552
2
10.
3
(o-net)
6 ปี การศึกษา 2552
2552
2
11.
2
(o-net)
6 ปี การศึกษา 2552
2
12. รางวั ล
2 คน
2550
จากหน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2552

13. รางวั ลร่ วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกั นและแก้ไขปัญหายาเสพติด จั งหวั ดน่าน
จากหน่วยงานสํานักงานสาธารณสุ ข
14. รางวั ลร่ วมกิจกรรมประกวดบอร์ ดนิทรรศการโรงเรี ยน และพิธีกรผู้ แนะนําบอร์ด“
ใน หัวข้ อไบโอดีเซล และแก๊สโซฮอล์ วิถีพอเพียงของคนไทย
(มหาชน)
15.รางวั ลสถานศึกษาร่ วมโครงการสถานศึกษาดีเด่นในการรักษามรดกทางศิลปวั ฒนธรรม
จากกรมศิลปากร กระทรวงวั ฒนธรรม
11.
/
สติปัญญ

ของสถานศึกษา (ถ้ามี
คือ การเรี ยนการสอนศิลปะ
2553 โดยมีว ั ตถุประสงค์/แนวคิดในการพั ฒนา คือ

/

/

2550
”
2550
2550

/

)
ง

-เบา ก่อน-หลั ง โดยผู้ เรี ยนสามารถปฏิบ ั ติได้ด้วยตนเอง
คือ..

(เคย/ไม่เคย)
ปัจจุบ ั นนํ ามาใช้ประโยชน์ในกลุ่มสาระศิลปะ

คือ ครู ภ ั กดี สิ ทธิชยั เป็ นผู้ ดูแล

12.
(15 คน)
ตั วแทนผู ้ ปกครอง ตั วแทนชุ มชน ตั วแทนศาสนา ไม่ใช้คํ าว่า “กรรมการ” )
1. นายอุดม
พรมปา
2 . พระรักชาติ
ธมมสาลโน
3 . นายสมภพ
คํ าแสน
4 . นายอุท ั ย
พินิจทะ
5 . นายสังวร
นาคอ้ าย
6 . นางศิริรัตน์
ชาวยอง
7 . นางฤดี
8 . นายสมเดช
ใหม่วงค์
9.นายสุ ท ั ศน์
ธิ มา
10.นายหน่อ
ชาวยอง
11.นายจรัส
อุดนัน
12.นายวิทย์
ชาวยอง
13.นายสมเดช
เตชะนันท์

(ควรระบุว่าเป็ นตั วแทนฝ่ ายใด เช่น
ประธาน ( ผู้ ทรงคุณวุฒิ )
ตั วแทนฝ่ ายศาสนา
ตั วแทนฝ่ ายชุมชน
ตั วแทนฝ่ ายชุมชน
ตั วแทนฝ่ ายชุมชน
ตั วแทนฝ่ ายศิษย์เก่า
ตั วแทนฝ่ ายครู
ตั วแทนฝ่ ายชุมชน
ตั วแทนฝ่ ายชุมชน
ตั วแทนฝ่ ายชุมชน
ตั วแทนฝ่ ายชุมชน
ตั วแทนฝ่ ายชุมชน
ตั วแทนฝ่ ายชุมชน

14.ด.ต.
15.นายนิคม
13. ข้ อมูลคณะกรรมการเครื อข่ าย (
1. นายสมชาติ สลีอ่อน
2. นางธนพร ไชยหาญ
3. นางสังวาล พุฒิไชยจรรยา
4. นายสิ งห์ค ํ า คุณแหลม
5. นางเหรี ยญทอง สลีอ่อน
6. นายต่วน ปรังการ
7. นางบุญแจ่ม พรมมี
8. นางเฉลิมศรี พรมปา
9. นางชลั มพร จั นต๊ะเทพ
10. นายนุช คั นทะมูล
14.

ปั ญญาวงค์
พลทิพย์

ตั วแทนฝ่ ายชุมชน
กรรมการและเลขานุการ
/ เครือยข่ ายชุ มชน /

)

ตํ าแหน่งเครื อข่ายระดับประถม/
ตํ าแหน่งเครื อข่ายระดับประถม/
ตํ าแหน่งเครื อข่ายระดับประถม/
ตํ าแหน่งเครื อข่ายระดับประถม/
ตํ าแหน่งเครื อข่ายระดับประถม/
ตํ าแหน่งเครื อข่ายระดับประถม/
ตํ าแหน่งเครื อข่ายระดับประถม/
ตํ าแหน่งเครื อข่ายระดับประถม/มั ธยมปี
ตํ าแหน่งเครื อข่ายระดับประถม/
ตํ าแหน่งเครื อข่ายระดับประถม/

1
1
2
3
4
4
5
5
6
6

งาน / โครงการ /

/โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพั ฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ
2.งานติดตามผลและประเมินผลโครงการ
3.
ฝ่ ายงานและงบประมาณ
4.โครงการปรับปรุ งห้องวิชาการ
5.โครงการแข่งขั นทั กษะทางวิชาการ
6.โครงการ
ครุ ภ ั ณฑ์วิชาการ
7.
8.การพั ฒนาห้องเรี ยนสู่ คุณภาพ
9.โ
วิทยาศาสตร์
10.โครงการมหิ งสาสายสื บ
12.โครงการ
โรงเรี ยนชาวนา
13.โครงกา

หลักฐานยืนยันความสํ าเร็จ
เอกสารแผนงานงบประมาณ
แผนปฏิบ ั ติการประจํ าปี 2553
/บั ญชีพ ั สดุ/เอกสารเบิกจ่าย
ห้องวิชาการ
ประกาศนียบั ตร
วั สดุอุปกรณ์,
/จัดจ้าง
เอกสารงานวิจ ั ยใน
ห้องเรี ยนคุณภาพ
วั สดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี
รายงานสรุ ป รู ปภาพ
รายงานสรุ ป รู ปภาพ

14.งานวั นวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ

รู ปภาพ,

รายงานสรุ ป,รู ปภาพ

/โครงการ/กิจกรรม
15.
16.โครงการวั นภาษาไทยแห่ งชาติ
17.กิจกรรมวั นสุ นทรภู่
18.โครงการภาษาไทยวั นละคํ า
19.
20.โครงการ
การศึกษา 2552
21.โครงการพั ฒนาการเรี ยนการสอนภาษาไทย
ประจํ าปี 2552
22.โครงการพั ฒนาระบบการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์, ระบบการประเมินคุณลั กษณะอั นพึง
ประสงค์
23.โครงการพั ฒนาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
24.โครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระ
คณิ ตศาสตร์ จ ั ดการแหล่งเรี ยนรู ้
25.
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
26.โครงการวั นคริ สต์มาส
27.
28.โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน
29.กิจกรรมวั นสําคั ญทางพระพุทธศาสนา
30.งานวั นแม่แห่งชาติ
31.งานวั นพ่อแห่งชาติ
32.
33.โครงการค่ายศิลปะเยาวชนน่านรักษ์ธรรมชาติ
ต้ านภาวะโลกร้อน
34.โครงการส่ งเสริ มพั ฒนาผู ้ เรี ยนด้านทั ศนศิลป์
35.
4
36.
ติมิเดีย
37.
38.โครงการเสริ มสร้างและพั ฒนาสุ ขภาพอนามั ย
ส่ วนบุคคล และทั กษะชีวิต พิชิตเอดส์-สารเสพติด

หลักฐานยืนยันความสํ าเร็จ
ห้องวิชาภาษาไทย
รายงานสรุ ปผลโครงการ รู ปภาพ
รายงานสรุ ปผลโครงการ รู ปภาพ,
รายงานสรุ ปผลโครงการ รู ปภาพ
รู ปภาพ,สรุ ปรายงาน
รู ปภาพ,สรุ ปรายงาน
รู ปภาพ,ป้ ายนิเทศ,สรุ ปรายงาน
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และแบบประเมินคุณลักษณะอั นพึงประสงค์
รายงานสรุ ปโครงการ
รายงานสรุ ปโครงการ
รายงานสรุ ปโครงการ
ประกาศนียบั ตร รู ปภาพ
สรุ ปผลโครงการ รู ปภาพ
รายงานผลโครงการ ภาพกิจกรรม ประกาศนียบั ตร
รายงานสรุ ปผลโครงการ รู ปภาพ
รายงานสรุ ปผลโครงการ รู ปภาพ
รู ปภาพ
ผลงานนักเรี ยน/รู ปภาพ ห้องศิลปะ
รายงานสรุ ปผลโครงการ
รายงานสรุ ปผลโครงการ
รายงานสรุ ปผลโครงการ
รายงานสรุ ปผลโครงการ
ซีดี รู ปภาพ/การแสดงดนตรี ของนักเรี ยน
รู ปภาพ/ประกาศนียบั ตร

/โครงการ/กิจกรรม
39.โครงการแข่งขั นกีฬามั ธยมสัมพั นธ์
40.
41.
42.โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรี ยนรู ้เกษตรพอเพียง
43.โครงการจั ด
44.งานซ่อมแซมวั สดุครุ ภ ั ณฑ์อุตสาหกรรม
45.
46.โครงการแข่งขั นทั กษะวิชาชีพ
47.
48.โครงการพั ฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
49.
50.โครงการปรับปรุ งห้องคอมพิวเตอร์
51.งานซ่อมแซมวั สดุครุ ภ ั ณฑ์
52.
าร
53.
.ต้ น
54.โครงการสวนพฤกษศาสตร์
55.โครงการมหิ งสาสายสื บ
56.
57.โครงการฝ่ ายประชาสัมพั นธ์
58.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
59.
ม.ต้ น
60.งานดูแลนักเรี ยนประจํ าพั กนอน
61.
อการศึกษา
62.โครงการปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า
63.โครงการปรับปรุ งระบบประปา
64.โครงการปรับภูมิท ั ศน์โรงเรี ยน
65.โครงการซ่อมแซมอาคารเรี ยน
66.งานสาธารณูปโภค
67.งานซ่อมบํ ารุ งยานพาหนะ
68.
69.งานกิจกรรมพั ฒนาผู ้ เรี ยน(ตามความถนัด)
70.งานกิจกรรมพั ฒนาผู ้ เรี ยน(ตามหลั กสู ตร)

หลักฐานยืนยันความสํ าเร็จ
รู ปภาพ รางวั ล
รู ปภาพ
รายงานสรุ ป,โล่เกียรติบ ัตร
รู ปภาพ,แบบสรุ ปผลโครงการ,โล่เกียรติบ ั ตร
วั สดุอุปกรณ์
อุปกรณ์
วั สดุ/ผลงานนักเรี ยน
ประกาศนียบั ตร/ผลงานนักเรี ยน
คอมพิวเตอร์
รู ปภาพ/ประกาศนียบั ตร
ห้องคอมพิวเตอร์
สรุ ปรายงาน/รู ปภาพ
เอกสารการเบิกจ่าย
รู ปภาพ,แบบสรุ ปผลโครงการ
รู ปภาพ สรุ ปผลโครงการ
รู ปภาพ สรุ ปผลโครงการ
เว็บไซด์โรงเรี ยน เสี ยงตามสาย สปอส์ตโฆษณา
สรุ ปผลโครงการ
สรุ ปผลการดํ าเนินงาน เอกสารการเบิกจ่าย
เอกสารการเบิกจ่าย
รายงานสรุ ปผลโครงการ
ระบบไฟฟ้ าถนนทางเข้าโรงเรี ยน เอกสารการจ้าง
ระบบประปาในโรงเรี ยนใช้งานได้
เอกสารรู ปภาพ
เอกสารการเบิกจ่าย
เอกสารการจ้าง
รู ปภาพ สรุ ปโครงการ
รู ปภาพ,แบบสรุ ปผล

/โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสํ าเร็จ
71.กิจกรรมลูกเสื อ
สรุ ปผลโครงการ รู ปภาพ
72.กิจกรรมยุวกาชาด
สรุ ปรายงาน รู ปภาพ
73.วั นไหว้ ครู
สรุ ปรายงาน รู ปภาพ
74.โครงการค่ายน้องใหม่สายสัมพั นธ์
สรุ ปผลโครงการ รู ปภาพ
75.วั นปิ ยะมหาราช
รู ปภาพ
76.
บั นทึกการประชุม
77.
รายงานสรุ ปผลโครงการ งานวิจ ั ย
78.การประชุมผู ้ ปกครองนักเรี ยน
รายงานสรุ ปผลโครงการ
79.โครงการพั ฒนาระบบประกั นคุณภาพภายใน
เอกสารรายงานการพั ฒนาคุณภาพ บั นทึกการ
สถานศึกษา
ประชุม
80.โครงการพั ฒนาผู ้ บริ หาร
รายงานสรุ ปผลโครงการ
81.กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศ
สรุ ปผลกิจกรรม รู ปภาพ
82โครงการพั ฒนาบุคลากร
สรุ ปผล รู ปภาพ
83.โครงการศึกษาดูงาน
สรุ ปผล รู ปภาพ
84.โครงการจั ดทํ าสมุดบั นทึกความดีและรักการอ่าน สรุ ปผลโครงการ
85.
สรุ ปผลโครงการ
86.
เอกสารการจ้าง

15. ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน และภายนอกของโรงเรียน (จุดเด่ น จุดด้ อย โอกาสและข้ อจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน)
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก
จุดเด่ น
จุดเด่ น
ชุมชนมีความเข้มแข็งและเฝ้ าระวั งดูแล
นักเรี ยนอย่างใกล้ชิด
สามารถหารายได้ระหว่างเรี ยนมีสุขภาพแข็งแรง และสุ ภาพจิต
ผู้ ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน
ครู มีคุณวุฒิความรู ้ความสามารถตรงกั บ
ได้รับการอบรมพั ฒนาอยู่เสมอและเป็ นผู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ปฏิบ ั ติการตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผู ้ บริ หารมีภาวะผู ้ นํ าและมีความสามารถในการบริ หาร
อ
ผลประโยชน์ของผู ้ เรี ยน บริ หาร โดยยึดหลั กการมีส่วนร่ วมของ
ทุกฝ่ าย รับฟังความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของทุกคน
จุดด้ อย
จุดด้ อย
ผู้ ปกครองบางส่ วนไม่ค่อยมีส่วนร่ วมการเข้า
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ คณิ ตศาสตร์ ร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน และนักเรี ยนส่ วนใหญ่
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวั ฒนธรรม ภาษาไทย
ครู ว ั ดและประเมินผลไม่สอดคล้องกั บสภาพจริ งและนํา ทํ างานหาเงินต่างจั งหวั ด
ไม่ได้รับการสนับสนุนการจั ดการศึกษาจาก
สถา

นิเทศไปใช้ไม่เป็ นรู ปธรรม
โอกาส

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน วั ด
และผู ้ ปกครองให้ความร่ วมมือในการบริ หารจั ดการศึกษาของ
ทุนการศึกษา ตลอดจนแรงงาน ในการพั ฒนาโรงเรี ยนและเข้า
ร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนอ

โอกาส
กระทรวงศึกษามีนโยบายด้านการพั ฒนา
โรงเรี ยนดีประจํ าตํ าบล

ข้ อจํากัด
ข้ อจํากัด
ผู ้ ปกครองส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมรายได้ไม่แน่นอน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทํ าให้โรงเรี ยนไม่
ขาดแคลนประกอบกั บ พ่อ แม่ ผูปกครอง
้
ไม่ สามารถเก็
ค่อยมีเวลาในการอบรมดูแลด้านการศึกษาของผู้ เรี ยนทํ าให้
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรี ยนจากผู้ ปกครอง
ได้

16. ข้ อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
โรงเรี ยนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
16-18 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2552 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้าน
ผู ้ บริ หาร ด้านครู และด้านผู ้ เรี ยน
มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้

ดี

ด้ านผู ้ เรียน
1 ผู ้ เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์
2 ผู ้ เรี ยนมีสุขนิ



3 ผู ้ เรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลั กษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี และกีฬา



ม

4 ผู ้ เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวิสัยทั ศน์
5 ผู ้
6 ผู ้ เรี ยนมีท ั กษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรี ยนรู้ และ
7 ผู ้ เรี ยนมีท ั กษะในการทํ างาน รักการทํ างานสามารถทํ างานร่ วมกับ
สุ จริ ต
ด้ านครู
ครู เพียงพอ

8 ครู มีคุณวุฒิ /










ดีมาก

9 ครู มีความสามารถในการจั ดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเน้นผู ้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ
ด้ านผู ้ บริหาร
10 ผู ้ บริ หารมีภาวะผู ้ นํ าและมีความสามารถในการบริ หารจั ดการ
11 สถานศึกษามีการจั ดองค์กร/ โครงสร้างและการบริ หารงานอย่าง
เป็ นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้ าหมายการศึกษา
12 สถานศึกษามีการจั ดกิจกรรมและการเรี ยนการสอนโดยเน้น
ผู ้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ
มาต
13







14 สถานศึกษาส่ งเสริ มความสัมพั นธ์และความร่ วมมือกับชุมชนใน
การพั ฒนาการศึกษา



16.1 ข้ อเสนอแนะจากการประเมินรอบสอง
1. ผู ้ เรี ยนควรได้
สาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น จัดการสอน
2. ครู ควรได้รับการพั ฒนาเสริ มความรู้ด้านกระบวนการวั ดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับการ
การวั ดและประเมินผลของสถานศึกษา
3. ผู ้ บริ หารควรจั ดระบบการนิเทศการเรี ย
การบั นทึกข้ อเสนอแนะของการนิเทศ และติดตามการนําผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุ งงาน/
การเรี ยนการสอนของผู ้ รับนิ เทศ

-เบา
ก่อน-

ยนสามารถเรี ยนรู ้และปฏิบ ั ติได้ด้วยตนเอง

ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต
ยนควบคู่ไปด้วย

เป็ นตั วอย่างให้ก ับชุมชนและเป็ นแหล่งความรู้ของ
ชุมชนได้
16.2 การนํ าผลการประเมินคุณภาพนอกไปใช้
5
นฐานร่ วมกับคณะครู
วิเคราะห์หาสาเหตุท ํ าให้ทราบว่า มีสาเหตุมาจาก
1.
ยน
ยอดนิยม
2. มีการโยกย้ ายครู ผู ้ สอนทํ าให้การจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ไม่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขาด
3.
พิเศษ

กิจกรรม/
ยภาพของผู้ เรี ยนตาม
จากผลการพั ฒนาดั งกล่าวปรากฏว่า ในปี การศึกษา 2553 นักเรี ยนได้เข้าทดสอบระดับชาติ
(O-Net)
3 สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และสาระสุ ขศึกษาและพลศึกษา มีผลการทดส
6 สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ มีผลการ
( อ้ างอิงในภาคผนวก)
2552 ปรากกว่า
3 สาระภาษาไทย
5.57 สาระคณิ ตศาสตร์
0.08
3.14
5.48
20.88
20.05
6
4.83 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
10.26
10.07 สาระสุ ขศึกษาและพล
17.15 ( อ้ างอิงในภาคผนวก)

17. ข้ อเสนอแนะและการพัฒนาตา
ศ.
(ของ สมศ.)
1 ผู ้ เรี ยนมี
คุณธรรม จริ ยธรรมและ

2 ผู ้ เรี ยนมีสุข
นิสัย สุ ขภาพกายและ

ข้ อเสนอแนะจาก สมศ.

การพั ฒนาผู ้ เรี ยนในความประหยั ด
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้ มค่า ความ

ร่ องรอยหลั กฐานการส่ งเสริ มให้

ชัดเจน
หลั กฐานการส่ งเสริ มพั ฒนาผู้ เรี ยน
3 ผู ้ เรี ยนมี
สุ นทรี ยภาพและลั กษณะนิสัย สนใจและเข้ าร่ วมด้านกีฬา/
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
นันทนาการโดยผู ้ เรี ยนมีผลงานด้าน
กีฬา/นันทนาการไม่เด่นชัด
5 ผู ้ เรี ยนมีความรู ้ ควรปรับกิจกรรมและกระบวนการใน
การวั ดประเมินผลผู ้ เรี ยนให้
หลักสู ตร
สอดคล้องกั บการพั ฒ
ระดั บดีของผู ้ เ
วั ดผลจากสภาพจริ
ส่ วนร่ วมในการประเมินผลตามความ
เหมาะสมของสถานศึกษาจํ าแนก
ปั ญหาของผู ้ เรี ยนกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน

(หมายเหตุ ให้ วิเคราะห์ จากรายงาน สม
๓)
การนําข้ อเสนอแนะไปพัฒนาของสถานศึกษา
จั ดทํ าโครงการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจั ดเก็บหลักฐานอย่างเป็ น
ระบบ
-การจั ดกิจกรรมส่ งเสริ มและพั ฒนาการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนโดยใช้กจิ กรรมการเรี ยนตามโครงการ ก้าวย่าง
อย่างเข้าใจและจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็ นระบบ
-การจั ดกิจกรรมส่ งเสริ มและพั ฒนาการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนโดยใช้กจิ กรรมดนตรี และกีฬาตามความถนัด
และความสนใจขอผู้ เรี ยนพร้อมสรุ ปและรายงานผล
การจั ดกิจกรรม
- การจั ดกิจกรรมส่ งเสริ มและพั ฒนาการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนโดยใช้กระบวนการในการวั ดประเมินผล

หลากหลาย
-จั ดทํ าโครงการส่ งเสริ มเป็ นเลิศทางวิชาการ

ข้ อเสนอแนะจาก สมศ.

(ของ สมศ.)
6 ผู ้ เรี ยนมีท ั กษะ - ควรจั ดกิจกรรมห้องสมุดอย่าง
ในการแสวงหาความรู ้ด้วย
ตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และ
ไปแข่งขั นร่ วมทํ ากิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน หาหนังสื อใหม่ๆตาม
ความสนใจของผู ้ เรี ยนเข้ าห้องสมุด
ภายในภายนอก สถาน

9 ครู มี
ความสามารถในการจั ดการ
เรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเน้นผู ้ เรี ยน
เป็ นสําคั ญ

การนําข้ อเสนอแนะไปพัฒนาของสถานศึกษา
จัดทําโครงการ
-โครงการพั ฒนาห้องสมุด
-

รู ปเล่ม/รายงานด้วยวาจา
-ครู ควรพั ฒนาความรู ้ความเข้าใจของ -ให้ครู ได้รับการส่ งเสริ มและเข้ารับการพั ฒนาตนเอง
ตนในการใช้เทคโนโลยีมาพั ฒนา
มอ
ตนเองและผู ้ เรี ยน การพัฒนาความรู้ -การจั ดทํ าโครงการ พั ฒนาบุคลากรด้านICT
ดํ าเนิน -ให้ครู จ ัดทํ าวิจ ั ยภาคเรี ยน1
/ภาคเรี ยน
การศึกษาและพั ฒ
จั ดการเรี ยนการสอนได้ไปเป็ น
กระบวนการทางวิจ ั ยในทุกๆปี

2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี

ในการพั ฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนตามปรัชญา วิสัยทั ศน์ พั นธกิจ และเป้ าหมาย
การพัฒนา/มาตรฐานระดับสถานศึ กษา โรงเรี ยนได้ก ําหนดยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ระหว่างปี การศึกษา 2552 ถึง 2554 โดยมีกิจกรรม/
ต่อ
2.1 ปรัชญา

“ลูกพญาภูคา สร้างคุณค่าให้ก ับตนเองและประเทศชาติ”

2.2 วิสัยทัศน์

“เป็ นโรงเรี ยนคุณธรรมนํ าความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณภาพและ
”

2.3 พันธกิจ/ภารกิจ/ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /นโยบาย ของโรงเรียน

กลยุทธ์การพั ฒนาองค์กร

1. การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้ เรี ยนได้พ ั ฒนาความรู้ความสามารถ

2.

คล่องตั ว มีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้นักเรี ยนพั ฒนาศ ักยภาพ มีคุณภาพ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและ

หน่วยงานพั ฒนาระบบภาคีเครื อข่ายและทรัพยากรทางการศึกษา
การมีส่วนร่ วมของชุ มชน องค์กร หน่ วยงาน ภาครัฐ ผู้ปกครองมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในวางแผนสนับสนุ นการ
เรี ยนรู ้ของผู ้ เรี ยน จั ดการศึกษาและพั ฒนาโรงเรี ยนในรู ปแบบของผู้ รวมคิ
่ ด ร่ วมทํ า ร่ วมพั ฒนาพั ฒนาระบบเทคโนโลยี
3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็ นมืออาชี พ
กระบวนการเรี ยนรู ้ และพั ฒนาคุณภาพการ
4. กลยุทธ์ การพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ .
ชุมชน

มีท ักษะในการปฏิบ ัติงาน สามารถจัด

1.

ได้นําแนวคิดกํ าหนดผลสําเร็ จอย่างสมดุลรอบด้านมา
1) มุมมองด้ านนักเรี ยน

4 ด้านคือ

2) มุมมองด้ านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน เป็ นการพิจารณาผลสําเร็ จและแนวทาง ในการ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพคุ ณภาพของกระบวนการบริ หารจัดการและการจัดหลักสู ตร การพัฒนา
พั ฒนาคุณภาพการจั ดการศึกษา
3) มุมมองด้ านการเรี ยนรู ้ และพัฒนา

อนให้นักเรี ยนได้รับการ

4) มุมมองด้ านงบประมาณและทรั พยากร พิจารณาปั จจัยส่ งเสริ มให้การดําเนิ นงานบรรลุภาพ
ความสําเร็ จในด้านงบประมาณและทรัพยากร โดยคํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ
2. กําหนดวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์
มุมมองด้านมิติต่างๆ
3. การจัดทํากรอบกลยุทธ์ โดยการนํ าวิสัยทั ศน์ พั นธกิจและเป้ าประสงค์ของโรงเรี ยนมากํ าหนดเป็ นกรอบกล
ยุทธ์ในการจั ดการศึกษาของโรงเรี ยนโดยกํ าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร วั ตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย/
ความสําเร็ จ และกลยุทธ์ระดั บโครงการ

เป้ าหมายของโรงเรียน ( School Goal)

เป็ นกลยุทธ์ระดั บองค์กร ในการพั ฒนาด้านต่างๆ ระหว่างปี การศึกษา 2548-2552
1. แผนกลยุทธ์การพั ฒนาคุณภาพนักเรี ยนและกระบวนการจัดคุณภาพการเรี ยนรู้
2. แผนกลยุทธ์การพั ฒนาระบบบริ หารและการจั ดการ
3. แผนกลยุทธ์การพั ฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นมืออาชีพ
4 . แผนกลยุทธ์การพั ฒนาชุ มชนแห่งการเรี ยนรู้

1. กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียน
กลยุทธ์ ระดับองกร
กลยุทธ์ ระดับแผนงาน
(แผนงาน)
(โครงการ)
พั ฒนาคุณภาพผู ้ เรี ยน 1. เสริ มสร้างคุณลั กษณะของ
และกระบวนการ
ผู ้ เรี ยนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จั ดการเรี ยนรู ้
2. สร้าง ส่ งเสริ มสนับสนุนผู้ เรี ยน
ให้มีจิตสํานึกในการอนุ รักษ์และ

วัตถุประสงค์ เชิง
จุดมุ่ งหมาย
1. ผู้ เรียนมีคุณธรรม

(ระดับผลลัพธ์ )
1. ร้อยละ 75 ของผู้ เรี ยนมี

พึงประสงค์
1. ผู้ เรี ยนมีมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์และพั ฒนา

ประสงค์
1. ร้อยละ 85 ของผู้ เรี ยนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ์และ

3. สนับสนุนส่ งเสริ มผู ้ เรี ยนมี
ทั กษะในการทํ างาน รักการ
ทํ างาน สามารถทํ างานร่ วมกับ

1. ผู้ เรี ยนมีท ั กษะในการ 1. ร้อยละ 75 ของผู้ เรี ยนมี
ทํ างาน รักการทํ างาน
ทั กษะในการทํ างาน รักการ
สามารถทํ างานร่ วมกับ ทํ างาน สามารถทํ างาน

สุ จริ ต
4. สนับสนุนส่ งเสริ มผู ้ เรี ยนให้มี
ความสามรถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ ตรอง และมีวิสัยทั ศน์

ต่ออาชีพสุ จริ ต
1. ผู้ เรี ยนมีความสามรถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ ตรอง และมีวิสัยทั ศน์

5.พั ฒนาผู ้ เรี ยนให้มีความรู ้และ

1.ผู้ เรี ยนมีความรู้และ

1. ร้อยละ 70 ของผู้ เรี ยนมี
ความสามรถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และ
มีวิสัยทั ศน์
1.ร้อยละ 65 ของผู้ เรี ยนมี

6. พั ฒนาทั กษะในการแสวงหา
ความรู ้ด้วยตั วเอง รักการเรี ยนรู้
และพั ฒนา

หลักสู ตร
1. ผู้ เรี ยนมีท ั กษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตั วเอง
รักการเรี ยนรู้และพั ฒนา

ตามหลักสู ตร
1. ร้อยละ 65 ของผู้ เรี ยนมี
ทั กษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตั วเอง รักการเรี ยนรู้และ

1. ผู้ เรี ยนมีสุขนิสัย
สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพ

1. ร้อยละ 75 ของผู้ เรี ยนมีสุข
นิสัย สุ ขภาพกาย และ

8. ส่ งเสริ มสนับสนุนด้าน
1. ผู้ เรี ยนมีสุนทรี ยภาพ
สุ นทรี ยภาพและลั กษณะนิสัยด้าน และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

1. ร้อยละ 80 ของผู้ เรี ยนมี
สุ นทรี ยภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

7. ส่ งเสริ มสนับสนุนสุ ขนิสัย

2. แผนกลยุทธ์ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์ระดั บองค์กร กลยุทธ์ระดั บแผนงาน
วั ตถุประสงค์เชิง
(แผนงาน)
(โครงการ)
จุดมุ่งหมาย
การพั ฒนาระบบ
1. ส่ งเสริ มคุณธรรม 1. ผู้ บริ หารมีคุณธรรม
บริ หารและการจั ดการ จริ ยธรรม มีภาวะผู ้ นํ า จริ ยธรรม มีภาวะผู้ นํา
และความสามารถใน และมีความสามารถใน
การบริ หาร
การบริ หาร
2. พั ฒนาจั ดองค์กร 1. สถานศึกษามีการจั ด
โครงสร้าง ระบบการ องค์กร โครงสร้าง ระบบ
บริ หารงานและพั ฒนา การบริ หารงานและพั ฒนา
องค์กรอย่างเป็ นระบบ องค์กรอย่างเป็ นระบบ
ครบวงจร
ครบวงจร
3. ส่ งเสริ มสนับสนุน 1. สถานศึกษามีการ
สถานศึกษาให้มีการ บริ หารและจั ดการศึกษา
บริ หารและจั ดการ
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ศึกษาโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน
4. พั ฒนาจั ดหลั กสู ตร 1. สถานศึกษามีการจั ด
และกระบวนการ
หลักสู ตรและกระบวน
เป็ นสําคั ญ
5. ส่ งเสริ มสนับสนุน
การจั ดกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุณภาพผู ้ เรี ยน
อย่างหลากหลาย
6. พั ฒนาสภาพ
แวดล้อมและการ
สริ มให้
ผู ้ เรี ยนพั ฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศั กยภาพ

(ระดับ
ผลลัพธ์)
1. ผู้ บริ หารมีคุณธรรม จริ ยธรรม
มีภาวะผู้ นํา และมีความสามารถ
ในการบริ หาร ไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 85
1. สถานศึกษามีการจั ดองค์กร
โครงสร้าง ระบบการบริ หาร
งานและพั ฒนาองค์กรอย่างเป็ น
ระบบครบวงจร ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
1. สถานศึกษามีการบริ หารและ
จั ดการศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. สถานศึกษามีการจั ดหลักสู ตร

1. สถานศึกษามีสภาพ

ผู้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
1. สถานศึกษามีการจั ดกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุณภาพผู้ เรี ยนอย่าง
หลากหลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
1. สถานศึกษามีสภาพ

ส่ งเสริ มให้ผู้ เรี ยนพั ฒนา
ตามธรรมชาติเต็ม
ศั กยภาพ

ส่ งเสริ มให้ผู้ เรี ยนพั ฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศั กยภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เป็ นสําคั ญ
1. สถานศึกษามีการจั ด
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพ
ผู้ เรี ยนอย่างหลากหลาย

3. กลยุทธ์ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็ นมืออาชีพ

กลยุทธ์ระดั บองค์กร
(แผนงาน)
พั ฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็ นมือ
อาชีพ

กลยุทธ์ระดั บแผนงาน
วั ตถุประสงค์เชิง
(โครงการ)
จุดมุ่งหมาย
1.พั ฒนาส่ งเสริ ม
1. ครู มีคุณธรรม มีวุฒิ/
คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ความสามารถตรง
วุฒ/ิ ความรู ้ความ
สามารถครู ตรงกั บงาน พั ฒนาตนเอง เข้ากับ
ชุมชนได้ดี และมีครู
พั ฒนาตนเอง เข้ ากั บ เพียงพอ
ชุมชนได้ดี และมีครู
เพียงพอ
2. พั ฒนาส่ งเสริ ม
1. ครู มีความสามารถใน
สนับสนุนครู ให้มี
การจั ดการเรี ยนการสอน
ความสามารถในการ อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
จั ดการเรี ยนการสอน เน้นผู้ เรียนเป็ นสําคั ญ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเน้นผู ้ เรี ยนเป็ น
สําคั ญ

4. กลยุทธ์ การพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรียนรู ้
กลยุทธ์ระดั บองค์กร กลยุทธ์ระดั บแผนงาน
วั ตถุประสงค์เชิง
(แผนงาน)
(โครงการ)
จุดมุ่งหมาย
พั ฒนาชุมชนแห่ง
1. สนับสนุนและใช้ 1. สถานศึกษามีการ
การเรี ยนรู ้
แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
สนับสนุนและใช้แหล่ง
เรี ยนรู้และภูมิปัญญาใน
2. สนับสนุนความ
ร่ วมมือกั นระหว่าง
บ้ าน องค์กรทาง
ศาสนา สถาบั น
วิชาการและองค์กร
ภาครัฐและเอกชน

1. สถานศึกษาร่ วม
มือกันระหว่างบ้าน
องค์กรทางศาสนา
สถาบั นวิชาการและ
องค์กรภาครัฐและ

ผลลัพธ์)
1. ร้อยละ 90
คุณธรรม มีวุฒิ/ความรู้
ความส
กับชุมชนได้ดี และมีครู เพียงพอ

1. ร้อยละ 75
ความสามารถในการจั ดการเรี ยน
การสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเน้นผู้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ

เร็ จ(ระดับ
ผลลัพธ์)
1. สถานศึกษามีคุณลักษณะการ
สนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู้และ
า
ร้อยละ 75
1. สถานศึกษามีล ักษณะการ
ร่ วมมือกันระหว่าง
บ้านองค์กรทางศาสนา สถาบั น
วิชาการและองค์กรภาครัฐและ
ในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การเรี ยนรู้ในชุมชน
เรี ยนรู ้ในชุมชน

(ระดับ

2.4

ผู ้ เรี ยนสามารถผ่านการประเมินตามหลั กสู ตรสถานศึกษา มีความ
“ เก่งดี มีสุข”

2.5 ข้ อมูลโครงสร้ างการบริ หาร
สถานศึกษามีการจั ดองค์กรโครงสร้าง โดยแบ่งการบริ หารงานออกเป็ น 4 งาน คือ งานบริ หารวิชาการ งาน

2.5.1 ระบบโครงสร้ างการบริ หาร

ผูผู้้ออําํ านวยการ
นวยการ
นายนิ
นายนิคคมม พลทิ
พลทิพพย์ย์
คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง

หัวหน้ างาน
บริหารวิชาการ
นางเมธาวี ขั นทะสอน

หัวหน้ างาน
บริหารงบประมาณ
นางสาวสายรุ ้ง อุดเงิน

คณะกรรมการ

หัวหน้ างาน
บริหารบุคคล
นายภั กดี สิ ทธิชัย

หัวหน้ างาน

2.6
โครงสร้ างหลักสู ตร
โรงเรี ยนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์จดั สอนตามหลักสูตรแกนกลาง

พุทธศั กราช 2552
2544 โรงเรี ยนได้จ ั ดสัดส่ วนสาระการ

สัดส่ วนเวลาเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

1. ภาษาไทย
2. คณิ ตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม
5. สุ ขศึกษา พลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพั ฒนาผู ้ เรี ยน
รวมเวลาเรี ยน

ระดับมั ธยมศึกษา
3
( ม.1 – ม.3 )
120
120
120
120
40
40
80
120
80
840

4
( ม.4 – ม.6 )
80
80
120
80
40
40
40
120
80
680

3 ( ม.1 – ม.3 )

ม.1

12.50

12.50

12.50

12.50

8.33

8.33

8.33

12.50

12.50

ม.2

12.50

12.50

12.50

12.50

8.33

8.33

8.33

12.50

12.50

ม.3

12.50

12.50

12.50

12.50

8.33

8.33

8.33

12.50

12.50

รวม

37.50

37.50

37.50

37.50

24.99

24.99

24.99

37.50

37.50

* แผนการเรี ยนรู ้ /

รวม

กิจกรรมพั ฒนาผู ้ เรี ยน

ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ศิลปะ

สุ ขศึกษาและพลศึกษา

สังคมศึกษาศาสนาและ
วั ฒนธรรม

วิทยาศาสตร์

คณิ ตศาสตร์

ภาษาไทย

เวลาเรี ยน (คิดเป็ นร้อยละต่อปี )

100
100
100
300

1,000
(กลุ่มทั กษะ)

3 ( ม.4 – ม.6 )
เวลาเรี ยน (คิดเป็ นร้อยละต่อปี
ภาษา
ไทย

คณิ ต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

ม.4

8.79

7.96

15.38

ม.5

10.75

7.53

15.05

12.90

ม.6

12.63

7.37

14.74

รวม

32.17

22.59

45.18

- จํ านว
* แผนการเรี ยนรู ้ /

สังคมศึกษา สุข
ศาสนาและ ศึกษา
วั ฒนธรรม และพล
ศึกษา
13.19
4.40

ศิลปะ

การงาน
ภาษา กิจกรรม รวม
อาชีพและ
ต่าง
พั ฒนา
เทคโนโลยี ประเทศ ผู ้ เรี ยน

10.99

13.19

8.79

17.58

4.30

10.75

12.90

8.60

17.20

12.63

4.21

10.53

12.63

8.42

16.84

38.72

12.91

32.27

38.72

25.81

51.62

1,200
(กลุ่มทั กษะ)

100
100
100
300

- แผนการเรี ยนรู ้ /
ยนศรัทธาศิลา
เพชรรังสรรค์ส่งเสริ มให้ครู ผู ้ สอนจั ดทํ าแผนการเรี ยนรู้และจั ดกิจกรรมการเรี ยนแบบบูรณาการ มุ่งเน้นผู้ เรี ยนเป็ น
คือ ทั กษะด้านคณิ ตศาสตร์
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง มีวิจารณญาณและมีวิสัยทั ศน์
โรงเรี ยนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์จ ั ดการเรี ยนการสอนสอนตามหลักสู ตร
พุทธศั กราช 2552
สัดส่ วนเวลาเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ภาษาไทย
2. คณิ ตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม
5. สุ ขศึกษา พลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยน
รวมเวลาเรี ยน

120
120
120
160
80
80
80
120
80
960

80
80
80
120
40
40
40
80
80
640

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น( ม.1 – ม.3 )
เวลาเรี ยน (คิดเป็ นร้อยละต่อปี
ภาษา
ไทย

คณิ ต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

สังคมศึกษา สุข
ศาสนาและ ศึกษา
วั ฒนธรรม และพล
ศึกษา
12.50
8.33

ม.1

12.50

12.50

12.50

ม.2

12.50

12.50

12.50

12.50

ม.3

12.50

12.50

12.50

ม.4

8.79

7.96

ม.5

10.75

ม.6
รวม

การงาน
ภาษา กิจกรรม รวม
อาชีพและ
ต่าง
พั ฒนา
เทคโนโลยี ประเทศ ผู ้ เรี ยน

8.33

8.33

12.50

12.50

8.33

8.33

8.33

12.50

12.50

12.50

8.33

8.33

8.33

12.50

12.50

15.38

13.19

4.40

10.99

13.19

8.79

17.58

7.53

15.05

12.90

4.30

10.75

12.90

8.60

17.20

12.63

7.37

14.74

12.63

4.21

10.53

12.63

8.42

16.84

100
100
100
100
100
100

68.68

60.09

82.68

76.22

37.91

57.27

63.72

63.31

89.13

100

1,200
นพิเศษ คือ (กลุ่มทั กษะ)

* แผนการเรี ยนรู ้ /
2.7

ศิลปะ

(

)

ได้มีการแยกการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
.1
จั ดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
.2
จั ดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
.3
จั ดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
.4
กศาสตร์ จั ดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
.5
จั ดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
.6
จั ดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
โดยมีว ั ตถุประสงค์ในการจั ดทํ าคือ
นํ าไปใช้ในชีวิตประจํ าวั นได้และก่อประโยชน์ต่อตนเอง

2.8 รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรสถานศึกษา
1. นายนิคม พลทิพย์
ประธานกรรมการ
2. นายภั กดี สิ ทธิ ชัย
กรรมการ
3.
กรรมการ
4. นางสาวสายรุ ้ง อุดเงิน
กรรมการ
5. นางเมธาวี ขั นทะสอน
กรรมการและเลขานุการ

2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในการพั ฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ อํ าเภอปั ว จั งหวั ดน่านได้ก ํ าหนด
เป้ าหมายในการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2553 ไว้ 4 ด้านคือ การบริ หารงานวิชาการ
การบริ หารงานบุคลากร ,
, การบริ หารด้านงบประมาณ
1. เป้าหมายด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ (นโยบาย )
ยุทธวิธี ( กิจกรรมปฏิบ ั ติ )
ผลผลิต
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนการ
1. จั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ผู้ เรี ยนได้เรี ยนรู้ 1. นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วย
สอนโดยเน้นนักเรี ยน
ตนเอง
เป็ นสําคั ญ
สะดวก
2. ส่ งเสริ มการจั ดกิจกรรม 2. จั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ผู้ เรี ยนได้เรี ยนรู้ 2. นักเรี ยนสามารถนําเสนอผลการ
8 สาระและกิจกรรมพั ฒนา เรี ยนรู้ของตนเอง
กระบวนการคิด
ผู ้ เรี ยน
3. ส่ งเสริ มการจั ดกิจกรรม 3. จั ดสัปดาห์ส่งเสริ มกระบวนการคิด
3. นักเรี ยนมีท ั กษะการคิดวิเคราะห์
การเรี ยนรู ้โดย
4. จั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้สอดแทรกให้ผู้ เรี ยน คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
สอดแทรกกระบวนการ พั ฒนาทั กษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ คิดไตร่ ตรอง คิด
คิดในสาระการเรี ยนรู ้ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ
8 สาระและกิจกรรม ไตร่ ตรอง คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
พั ฒนาผู ้ เรี ยน
8 สาระและกิจกรรมพั ฒนาผูเรี้ ยน
4. นักเรี ยนได้พ ั ฒนาการทางวิชาการ
4. ส่ งเสริ มพั ฒนาการเรี ยน 5. จั ดกิจกรรมการการเรี ยนการสอนแบบ
ตามศั กยภาพของตนเอง
การสอน เน้น
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้และต่าง
5. นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ วิธีการ
กระบวนการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
เรี ยนรู้ของตนเองและสร้างเป็ นองค์
5. ส่ งเสริ มการจั ดกิจกรรม 6. จั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจากแหล่ง ความรู้ของตนเอง
การเรี ยนรู ้กระบวนการ เรี ยนรู ้ต่างๆ
6. นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรูพ้ ั ฒนา
คิดในกิจกรรมกลุ่ม
7.จั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้สอดแทรกทั กษะ
ทั กษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สนใจและกิจกรรม
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่าง สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีวิจารณญาณ คิดไตร่ ตรอง คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง คิดสร้างสรรค์และ
สําคั ญ
และจินตนาการให้ผู้ เรี ยนได้เรี ยนรู้ด้วย
จินตนาการนําไปประยุกต์ใช้ใน
ตนเองในกิจกรรมกลุ่มสนใจ
ชีวิตประจํ าวั นได้

1. เป้าหมายด้ านวิชาการ(ต่ อ)
ยุทธศาสตร์ (นโยบาย )
6. ส่ งเสริ มการจั ดกิจกรรม
ฝึ กทั กษะทางวิชาการและ
พั ฒนาการเรี ยนการสอนวิชา
ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์
ภาษาอั งกฤษ และ
วิทยาศาสตร์
7.ส่ งเสริ มการจั ดกิจกรรม
ศั กยภาพของนักเรี ยน
8. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากภูมิ

ยุทธวิธี ( กิจกรรมปฏิบ ั ติ )
8.จั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้สอดแทรกทั กษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดไตร่ ตรอง คิดสร้างสรรค์
และจินตนาการให้ผู้ เรี ยนได้เรี ยนรู้ด้วย
ต
สําคั ญ
9. จั ดกิจกรรมให้นักเรี ยนได้ฝึกทั กษะตาม
ห้องต่างๆ
10. จั ดกิจกรรมส่ งเสริ มภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ และวิทยาศาสตร์
11.

ผลผลิต
5. นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ วิธีการ
เรี ยนรู้ของตนเองและสร้างเป็ นองค์
ความรู้ของตนเอง
6. นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรูพ้ ั ฒนา
ทั กษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
คิดไตร่ ตรอง คิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจํ าวั นได้
7. นักเรี ยนได้ฝึกทั กษะและมีท ั กษะ
ทางวิชาการ
8. นักเรี ยนสามารถพั ฒนาทั กษะทาง

12. จั ดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นเลิศ
13. จั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามความสนใจภูมิ

9.
10.
11. นักเรี ยนได้ เรี ยนอย่าง
หลากหลาย

2.เป้าหมายด้ านบุคลากร
ยุทธศาสตร์ (นโยบาย)
ยุทธวิธี (กิจกรรมปฏิบ ั ติ )
1. ส่ งเสริ มให้ครู มีการ
1.ส่ งเสริ มให้ได้รับการอบรมในการพั ฒนา
พั ฒนาตนเองให้เป็ นครู
วิชาชีพ
มืออาชีพ
2.
2. สร้างความตระหนักให้ อย่างมีคุณภาพ
บุคลากรเห็น
3.ส่ งเสริ มให้ใช้นวั ตกรรมใหม่ๆ ในการจั ดการ
ความสําคัญของการ
เรี ยนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ , อินเตอร์เน็ต
กระบวนการคิด

3. ส่ งเสริ มการจั ด
สวั สดิการแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสมใน

4.ส่ งเสริ มให้
ยึดเด็กเป็ นสําคัญ
5.จั ดกิจกรรมศึกษาเอกสาร และศึกษาดูงาน
6.จั ดกองทุนสวั สดิการแก่บุคลากรทางการศึกษา
จั ดกิจกรรมคั ดเลือกบุคลากรดีเด่นและเผยแพร่
กาศยกย่องเกียรติคุณ

4. ส่ งเสริ มให้ครู มีสุขภาพ 7. จั ดกิจกรรมส่ งเสริ มการออกกํ าลังกายประจํ า
กาย สุ ขภาพใจ มีขวั ญ ทุกสัปดาห์
กํ าลั งใจดีพร้อมปฏิบ ั ติ

ผลผลิต
1.ครู ทุกคนมีความรู้
ความสามารถ มีท ั กษะใน
การจั ดการเรี ยนการสอน
2. ครู มีความรู้
ความสามารถ มีท ั กษะใน
เน้นกระบวนการคิดให้
ผู้ เรี ยน
3.บุคลากรได้รับสวั สดิการ
ตามความเหมาะสม
4.
มีขวั ญและกํ าลังใจในการ
ทํ างาน
5.บุคลากรมีสุขภาพ
และจิตใจ

3.เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ (นโยบาย )
1. ส่ งเสริ มการจั ดกิจกรรม
จริ ยธรรมประชาธิ ปไตย มี
ประหยั ด อดทน

2.
นักเรี ยนตามความเหมาะสม
3. ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนให้มี
นิสัยรักการอ่าน

ยุทธวิธี ( กิจกรรมปฏิบ ั ติ )
1.
คุณธรรมจริ ยธรรม
- กิจกรรมประชาธิปไตย วินัยนักเรี ยน
- กิจกรรมต่อต้ านสารเสพติด
- กิจกรรมออมทรัพย์
- กิจกรรมธนาคารความดี
- วางทุกงานอ่านทุกคน

2.
มีฐานะยากจน และขาดแคลน

ผลผลิต
1. นักเรี ยนมีจิตสํานึกตามระบบ
ประชาธิปไตย มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และมี คุณลักษณะ
ประสบการณ์ไปใช้ใน
อบายมุข

2.
ประสงค์

3. จั ดสวั สดิ
3.
บริ โภค ให้แก่นักเรี ยนตามความเหมาะสม
4. จั ดกิจกรรมจํ าหน่ายอาหารกลางวั น
คุณภาพและราคาถูกให้แก่นักเรี ยน

4. นักเรี ยนมีสุขภาพสมบูรณ์
มาตรฐาน

5.จั ดกิจกรรมห้องสมุดให้เป็ นแหล่งการ

5. นักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน

ยืม – คืนหนังสื อ
6.จั ดกิจกรรมบั นทึกการอ่านแก่นักเรี ยน
ทุกคนโดยให้บ ั นทึก แล
ทุกสัปดาห์

6. นักเรี ยนได้เรี ยนรู้วิธีการใช้
ห้องสมุดเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้
7.

3.เป้าหมาย
(ต่ อ)
ยุทธศาสตร์ (นโยบาย )
ยุทธวิธี ( กิจกรรมปฏิบ ั ติ )
4. ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเห็น 8. จั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเกษตรทฤษฎี
คุณค่าของการทํ างานและ ใหม่
ใช้ทรัพยากรและ
9. จั ดกิจกรรมธนาคารขยะ
10. จั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนการนําเศษ
5. เสริ มสุ ขภาพนักเรี ยนให้ วั สดุประดิษฐ์ของใช้หรื อของตกแต่ง
11. จั ดกิจกรรมการเล่นกีฬา
แข็งแรง
12. จั ดกิจกรรมออกกํ าลังกายประกอบเพลง
6. ส่ งเสริ มและพั ฒนา
13. จั ดกิจกรรมสื บทอดประเพณี ว ั ฒนธรรม
กิจกรรมอนุ รักษ์ศิลปะ
วั ฒนธรรมอั นดีงามของ
14. ปรับปรุ งพั ฒนาห้องสมุดให้มีความพร้อม
7. ส่ งเสริ มห้องสมุดให้เป็ น ให้บริ การ การศึกษาค้นคว้ า
ศูนย์ กลางความรู ้
8. ส่ งเสริ ม ปรับปรุ ง
15. ปรับปรุ ง ซ่อมแซมห้องปฏิบ ั ติการต่างๆให้
ห้องปฏิบ ั ติการให้สามารถ
จั ดกิจกรรมการเรี ยนการ
จั ดการเรี ยนการสอน
สอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 16.
9. ส่ งเสริ มพั ฒนา
ให้พร้อม
17. จั ดทํ าสวนหย่อม สนามหญ้า ไม้ดอก
ไม้ ประดั บ ให้สวยงาม
ระเบียบ
18. จั ดสภาพแวดล้อมในบริ เวณ
10. จั ดสร้างปรับปรุ ง
โรงเรี ยนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในการ
จั ดระบบพั ฒนา
จั ดการศึกษา
สาธารณูปโภค ในโรงเรี ยน 19.
11. จั ดสร้างและปรับปรุ ง ระบบประปาในโรงเรี ยน
อาคารประกอบ
20.
จั ดหาอุปกรณ์ท ํ าความสะอาดให้เพียงพอ
21. ปรับปรุ งหอพระ
22.

ผลผลิต
8. นักเรี ยนมีพฤติกรรมและเกิด
รักการทํ างาน
9. นักเรี ยนมีพฤติกรรมและ
10. นักเรี ยนมีสุขภาพร่ างกาย
ร้ายแรง
11. นักเรี ยนมีความรักและ
12. โรงเรี ยนมีห้องสมุดเป็ น
แหล่งค้นคว้ าทางวิชาการ
13. นักเรี ยนได้เรี ยนรู้อย่าง
หลากหลาย ทั นต่อเหตุการณ์ มี
ประสบการณ์ความรู้
ความสามารถและศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง
14.
15. นักเรี ยนสามารถใช้
สภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนเป็ น
แหล่งศึกษาหาความรู้
16. โรงเรี ยนมีระบบการจัด
สาธารณูปโภคได้มาตรฐาน
17. โรงเรี ยนมีความพร้อมด้าน
สะดวก

3. เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ( นโยบาย )
12.ส่ งเสริ มปรับปรุ งแหล่ง

(ต่ อ)
ยุทธวิธี ( กิจกรรมปฏิบ ั ติ )
23. จั ดทํ าแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญา

ผลผลิต
18.โรงเรี ยนมีแหล่งการเรี ยนรู้ภูมิปัญญา

ในโรงเรี ยน
13. ส่ งเสริ มการจั ดการศึกษา

24.
25.

ความสา
19. นักเรี ยนและชุมชนได้ศึกษาข้อมูล

14. ส่ งเสริ มให้บุคลากรใน
โรงเรี ยนมีส่วนร่ วมกิจกรรม
ของชุมชน และชุมชนมีส่วน
ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรี ยน

26. จั ดทํ าศูนย์ ข้อมูล แหล่ง
วิทยาการภูมิปัญญ
27.

20.นักเรี ยนได้ปฏิบ ัติกิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยใช้แหล่งการเรี ยนรู้และภูมิ

การสอน
28. ให้บุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรมของ

21.โรงเรี ยนมีศูนย์ข้อมูลแหล่งเรี ยนรู้ ภูมิ
22.โรงเรี ยนสามารถจั ดกิจกรรมการ

29. ประชาสัมพั นธ์ให้ชุมชนเข้า
ร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน

15. ปรับปรุ ง พั ฒนาระบบการ
ทํ างานการจั ดการศึกษาของ
โรงเรี ยน
16. ส่ งเสริ มการวางแผนการ
จั ดเก็บข้ อมูล การนิเทศภายใน
การติดตามรายงานผล
17. ส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วน
ร่ วมรับผิดชอบในการจั ด
การศึกษาและพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการ
ประชาสัมพั นธ์โรงเรี ยน
18. จั ดระบบธุ รการให้เป็ น
ระบบให้ถูกต้ อง

30.
31. จั ดทํ าแผนผั งการบริ หารงาน
โครงการ ของงาน และตารางตั วบุคคล
32. การวางแผนการบริ หารงาน โครงการ
33. สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล
34. ร่ วมกั บชุมชนในการกํ าหนดแนว
35.
36. ประชาสัมพั นธ์ระหว่างโรงเรี ยน
กั บชุมชน
37. จั ดระบบธุ รการให้เป็ นหมวดหมู่
สะดวกต่อการค้นคว้ า ถูกต้องรวดเร็ ว

23.ชุมชนมีบทบาทในการจัดการศึกษา
24.โรงเรี ยนและชุมชนมี
ความสัมพั นธ์อ ั นดีต่อกัน
25.โรงเรี ยนและชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรม
26.โรงเรี ยนมีโครงการสร้างของงาน
27.โรงเรี ยนมีการบั นทึกรายงานผล
28.โรงเรี ยนประกันมาตรฐาน
การศึกษาร่ วมกับ
ยอมรับ
29.
เน้นกระบวนการคิด
30. โรงเรี ยนมีประชาสัมพั นธ์ให้ชุมชน
เกิดความเข้าใจในการจัดการศึกษา
31. โรงเรี ยนมีระบบธุรการอย่างถูกต้อง
และเป็ นปัจจุบ ั น

4. เป้าหมายด้ านบริหารงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ (นโยบาย )
ยุทธวิธี ( กิจกรรมปฏิบ ั ติ )
1.จั ดให้มีว ั สดุ ครุ ภ ั ณฑ์
1. สํารวจความต้องการในการใช้
เพียงพอต่อความต้องการใน วั สดุ ครุ ภ ั ณฑ์
การจั ดการศึกษา
2. จั ดหางบประมาณจากแหล่ง
2. จั ดระบบการเงินให้เป็ น
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ
ระบบให้ถูกต้ อง
3.
ความต้ องการ
4. พั ฒนาระบบควบคุมการใช้ว ั สดุ
ครุ ภ ั ณฑ์ให้ท ั นสมั ยได้มาตรฐาน
5. จั ดระบบการเงินให้เป็ นหมวดหมู่
สะดวกต่อการค้นคว้ า ถูกต้องรวดเร็ ว
6. ใช้ระบบการเงินให้ถูกต้องตาม
วั ตถุประสงค์ของการจั ดการศึกษา

ผลผลิต
1.
กิจกรรมในการจั ดการศึกษา
2.
วั สดุ ครุ ภ ั ณฑ์มีทะเบียนการ
เก็บการใช้อย่างเป็ นระบบ
3. โรงเรี ยนมีระบบเงินอย่าง
ถูกต้องและเป็ นปัจจุบ ั น

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี การศึกษา 2553 โรงเรียนได้ กําหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาตาม
18 มาตรฐาน 84
(โรงเรียนอาจมีมาตรฐาน และตัว
)
(สมศ.

/

)

ใด และการจัดเก็บร่ องรอย หลักฐาน

ประจําปี การศึกษา 2553

1
ตั
1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบั ติ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 75

1.2

ร้อยละ 80

1.3

ร้อยละ 80

1.4

ร้อยละ 80

1.5

ร้อยละ 73

และส่วนรวมอย่างคุ ้ มค่า
1.6 ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าภูมิ
ปั ญญาไทย นิยมไทย และดํ ารงไว้

ร้อยละ 75

/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ระยะเวลา
กลุ่มเป้ าหมาย
ดํ าเนินงาน

โครงการค่ายคุณธรรม
นําชีวิต

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

25,000

1.1

3 - 5 ธันวาคม
2553

1.2

ตลอดปี
การศึกษา

1.3

11 ส.ค. 53
4 ธ.ค. 53

สาระสังคม

500 บาท
500 บาท

1.4

ตลอดปี
การศึกษา

ครู ลูกเสื อ/
ยุวกาชาด

11,000 บาท

ธนาคารขยะ

1.5

ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวจงรักษ์
ใหม่ค ํ า

-

วั นภาษาไทย
วั นสุนทรภู่

1.6

29 ก.ค. 53
26 มิ.ย. 53

นางเมธาวี
ขั นทะสอน

400 บาท

ลูกเสื อ ยุวกาชาด

.6
ม.ต้ น

วั นแม่
วั นพ่อ
ลูกเสื อ ยุวกาชาด

ระดับ ม. ต้ น

มูลจะคํ า

บาท

ครู ผู ้ สอนลูกเสื อ
11,000 บาท
ยุวกาชาด

2
เป้ าหมาย

ประจําปี การศึกษา 2553.

/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ตอบสนองตั ว
ระยะเวลา
กลุ่มเป้ าหมาย
ดํ าเนินงาน

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

2.1
ร้อยละ 75

ลดภาวะโลกร้อน ตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

2.1

ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวจงรักษ์ ใหม่ค ํ า 17,300 บาท

ร้อยละ 75

ลดภาวะโลกร้อน ตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

2.2

ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวจงรักษ์ ใหม่ค ํ า 17,300 บาท

2.2 เข้ าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม/

แผนพัฒนาแ
3

เป้ าหมาย

ประจําปี การศึกษา 2553

/กิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ระยะเวลา
ดํ าเนินงาน

3.1 มีทักษะในการจั ดการและทํ างานให้
สําเร็ จ

ร้อยละ 73

กิจกรรมการสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์

3.1

ตลอดปี
การศึกษา

3.2 เพียรพยายาม ขยั น อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทํ างาน

ร้อยละ 73

กิจกรรมการสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์

3.2

ตลอดปี
การศึกษา

3.3 ทํ างานอย่างมีความสุข พั ฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง

ร้อยละ 85

กิจกรรมชุมนุม

3.3

ตลอดปี
การศึกษา

ร้อยละ 85

กิจกรรมชุมนุม

3.4

ตลอดปี
การศึกษา

ร้อยละ 80

โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อ

3.4

3.5

และหา

3.5

ตลอดปี
การศึกษา

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

คณะครู ผู ้ สอน ม4/1 ,
ม.5/1 ม.6/1

5,000 บาท

คณะครู ผู ้ สอน ม4/1 ,
ม.5/1 ม.6/1

5,000 บาท

นางสาวจงรักษ์
ใหม่ค ํ าและครู

20,000 บาท

นางสาวจงรักษ์
ใหม่ค ํ าและครู

20,000 บาท

นางพั ชรี หนูเอียด
และ

5,000 บาท

4

ประจําปี การศึกษา 2553
ผู ้ เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวิสัยทัศน์
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
เป้ าหมาย
ระยะเวลา
/กิจกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย
ผู ้ รับผิดชอบ
ดํ าเนินงาน

4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
สรุ ปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็ น
ร้อยละ 77.26
ระบบและมีการคิดแบบองค์รวม
4.2 สามารถคาดการณ์ กํ าหนด
เป้ าหมายและแนวทางการตั ดสิ นใจ
ได้

ร้อยละ 73

4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการ
ตั ดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างมีสติ

ร้อยละ 75

4.4

มอง
โลกในแง่ดี และมีจินตนาการ ร้อยละ 77.26

งบประมาณ

โครงการรักการอ่าน

4.1

ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวศิริ
ลั กษณา คํ าวั ง

5,000 บาท

กิจกรรมการสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์

4.2

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู ผู ้ สอน ม
4/1 ,ม.5/1 ม.6/1

5,000 บาท

4.3

3 - 5 ธันวาคม
2553

มูลจะคํ า

4.4

ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวศิริ
ลั กษณา คํ าวั ง

โครงการค่ายคุณธรรม
นําชีวิต
โครงการรักการอ่าน

.6

25,000
บาท

5,000 บาท

5
เป้ าหมาย
5.1
ตามเกณฑ์

ร้อยละ 85

5.2
ตามเกณฑ์

ร้อยละ 85

5.3
หรื อนําเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ

ร้อยละ 80

5.4
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ร้อยละ 75

5.5
พั ฒนาการเรี ยนรู ้

ร้อยละ 80

ประจําปี การศึกษา 2553

/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ตอบสนองตั ว
ระยะเวลา
กลุ่มเป้ าหมาย
ดํ าเนินงาน

โครงการส่งเสริ มความเป็ น
เลิศทางวิชาการ
โครงการส่งเสริ มความเป็ น
เลิศทางวิชาการ

ม.3.ม.6

โครงการมหิ งสาสายสื บ

กิจกรรมวั นคริ สตมาส
โครงการแข่งขั นทักษะ
คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรี ยน

น

ม.1 – ม.6
จํ านวน 60 คน

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

5.1

ตลอดปี
การศึกษา

นายธีรวั ฒน์
ต๊ะแก้ว

50,000 บาท

5.2

ตลอดปี
การศึกษา

นายธีรวั ฒน์
ต๊ะแก้ว

50,000 บาท

5.3

ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวรัชนี
สลีอ่อน

6,000 บาท

5.4

ตลอดปี
การศึกษา

5.5

1 ปี
การศึกษา 2553

500 บาท
นายสุพจน์
สุทธิแสน

3,000 บาท

6
เป้ าหมาย
6.1 ผู ้ เรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจ
แสวงหาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตั ว
6.2 ผู ้ เรี ยนใฝ่ รู่ ใฝ่ เรี ยน สนุกกับการเรี ยนรู ้
และพั ฒนาตนเองอยู่เสมอ
6.3 ผู ้ เรี ยนสามารถใช้ห้องสมุดใช้แหล่ง
ๆ
สถานศึกษา

ประจําปี การศึกษา 2553

/กิจกรรม

ร้อยละ 68.05
ร้อยละ 90

ร้อยละ 70

โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ระยะเวลา
กลุ่มเป้ าหมาย
ดํ าเนินงาน
ม.1 – ม.6

โครงการส่งเสริ มคุณภาพ
ผู ้ เรี ยนด้านทั ศนศิลป์
โครงการปรับปรุ งและ
พั ฒนาห้องสมุด

ม.1 – ม.6

ม.1 – ม.6

6.1

ตลอดปี
การศึกษา

6.2

ตลอดปี
การศึกษา

6.3

ตลอดปี
การศึกษา

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

นางเมธาวี
ขั นทะสอน

5,000 บาท

นายภั กดี สิ ทธิชัย 20,000 บาท
นางวารุ ณี
สิ ทธิชัย

10,000 บาท

7
เป้ าหมาย
7.1 มีสุขนิสัย ในการดูและสุขภาพและ
ออกกํ าลั งกายสมํ าเสมอ
7.2 มีนํ าหนั ก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

7.3 ป้ องกันตั วเองจากสิงเ สพติ ดให้ โทษ
รุ นแรง โรคภั ย อุบัติเหตุ และปั ญหาทาง
เพศ
7.4 มีความมันใ จ กล้ าแสดงออกอย่ าง
เหมาะสม และให้เกียรติผู ้ อืน
7.5 มีมนุษยสัมพั นธ์ทีดต่อ เพือน ครู
และผู ้ อืน

ร้อยละ 85

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
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ผู ้ เรี ยนมีสุขนิสัย
/กิจกรรม

โครงการแข่งขั นกีฬา
มั ธยมสัมพั นธ์
- โครงการเสริ มสร้าง
และพั ฒนาสุขภาพอนามั ย
ส่วนบุคคล และทักษะ
ชีวิต พิชิตเอดส์-สารเสพ
ติด
- โครงการเสริ มสร้างและ
พั ฒนาสุขภาพอนามัย
ส่วนบุคคล และทักษะ
ชีวิต พิชิตเอดส์-สารเสพ
ติด
- โครงการก้าวย่างอย่าง
เข้ าใจ
กิจกรรมค่ายเยาวชนแกน
นําพั ฒนาสังคม
กิจกรรมค่ายเยาวชนแกน
นําพั ฒนาสังคม

กลุ่มเป้ าหมาย
ทุกระดับชั น

ทุกระดับชั น

โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ระยะเวลา
ดํ าเนินงาน
27-28
7.1
พฤศจิกายน
2553

7.2

ตลอดปี
การศึกษา

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

นายสมบัติ วิหก

16,000 บาท

นางคุณัญญา
ตนะทิพย์

6,000 บาท

นางคุณัญญา
ตนะทิพย์
ทุกระดับชั น

7.3

ตลอดปี
การศึกษา
นางสาวศิริล ั กษณา
คํ าวั ง

ทุกระดับชั น

7.4

ทุกระดับชั น

7.5

6,000 บาท

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

นายสรศักดิ เสมอ
ใจ
นายสรศักดิ เสมอ
ใจ

5,000 บาท

-

แผนพัฒนาแต่ ละม
ตั วบ่งชี
8.1 มีความชืนชมร่ วมกิ จกรรม และมี
ผลงานด้านศิลปะ
8.2 มีความชืนชมร่ วมกิ จกรรม และมี
ผลงานด้าน ดนตรี /นาฏศิลป์
8.3 มีความชืนชมร่ วมกิ จกรรม และมี
ผลงานด้าน กีฬา /นันทนาการ

เป้ าหมาย
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8 ผู ้ เรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลั กษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ระยะเวลา
ชือโครงกา ร /กิจกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย ตอบสนองตั วบ่งชี
ดํ าเนินงาน

ร้อยละ 90

โครงการส่งเสริ มคุณภาพ
ผู ้ เรี ยนด้านทั ศนศิลป์

ร้อยละ 70

โครงการค่ายพั ฒนา

ร้อยละ 85

4
โครงการแข่งขั นกรี ฑา
มั ธยมศึกษา จังหวั ดน่าน

นักเรี ยนชั น
ม.1 – ม.6

8.1

ตลอดปี
การศึกษา

นักเรี ยนชั น
ม.1 – ม.6

8.2

ตลอดปี
การศึกษา

นักเรี ยนชั น
ม.1 – ม.6

8.3

ตลอดปี
การศึกษา

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

นายภั กดี สิ ทธิชัย 20,000 บาท
นายชเนริ นทร์
จิตอารี

6,000 บาท

นายสมบัติ วิหก 50,000 บาท
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9 ครู มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีวุฒิ /
ตั วบ่งชี
9.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม และ
ปฏิบั ติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู รู้เป้ าหมาย
9.2 มีมนุษยสัมพั นธ์ทีดกั บผู ้ เรี ยน
ผู ้ ปกครองและชุมชน
9.3 มีความมุ่งมันแ ละอุ ทิศตนใ น
การสอนและพั ฒนาผู ้ เรี ยน
9.4 มีการแสวงหาความรู ้และ
เทคนิควิธีการใหม่ๆรับฟังความ
คิดเห็น ใจกว้ าง และยอมรับการ
เปลียนแปลง
9.5 จบการศึกษาระดั บปริ ญญาตรี
ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่าขึ นไ ป

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 4
มีคุณลั กษณะครบทั ง3 ข้ อ
ระดับคุณภาพ 4
มีคุณลั กษณะครบทั ง3 ข้ อ
ระดับคุณภาพ 3

ระดับคุณภาพ 4
ครู ร้อยละ 90 ขึ นไ ป
จบปริ ญญาตรี

ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย
โครงการอบรมและ
พั ฒนาสือมั ลติ มีเดี ย

นาตนเอง เข้ าร่ วมกับชุมชนได้ ดี และมีครู พอเพียง
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ระยะเวลา
ตอบสนองตั วบ่งชี
ผู ้ รับผิดชอบ
ดํ าเนินงาน
ตลอดปี
การศึกษา

นายชเนริ นทร์
จิตอารี

3,000 บาท

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

นายชเนริ นทร์
จิตอารี

3,000 บาท

ฝ่ ายวิชาการ

-

9.4

ตลอดปี
การศึกษา

นายสุพจน์
สุทธิแสน

1,000 บาท

9.5

-

ฝ่ ายวิชาการ

-

ครู ทุกคน

9.1

ครู ทุกคน

9.2

ครู ทุกคน

9.3

โครงการพั ฒนา
บุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์

ครู ทุกคน

-

ครู ทุกคน

โครงการเยียมบ้ าน
นักเรี ยน
การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน

งบประมาณ
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9 ครู มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีวุฒิ / ความรู ้ ความสามารถตรงกับงานทีรับผิ ดชอบ หมั พนั ฒนา ตนเ อง เ ข้า ร่วมกั บชุ มชนได้ ดี และมี ครู พอเ พี ยง
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ตั วบ่งชี
เป้ าหมาย
ระยะเวลา
ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย ตอบสนองตั วบ่งชี
ผู ้ รับผิดชอบ
ดํ าเนินงาน
ระดับคุณภาพ 4
9.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรื อ ครู ร้อยละ 90ขึ นไ ป
กิจกรรมการบริ หาร
ตลอดปี
ตรงตามความถนัด
ครู ทุกคน
9.6
ฝ่ ายวิชาการ
ได้รับมอบหมายภาระงาน
หลั กสูตรสถานศึกษา
การศึกษา
ตรงตามวิชาเอก-โท หรื อตรง
ตามความถนัด
ระดับคุณภาพ 4
สถานศึกษามีคุณสมบัติตาม
9.7 มีจ ํ านวนเพียงพอ(หมาย
กิจกรรมการบริ หาร
ตลอดปี
ครู ทุกคน
9.7
ฝ่ ายวิชาการ
เกณฑ์หรื อสูงกว่าเกณฑ์ครบ
รวมทั งครู และบุ คลา กรสนั บสนุ น
หลั กสูตรสถานศึกษา
การศึกษา
ทั ง 4 ข้ อ

งบประมาณ

-

-
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ตั วบ่งชี

10 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพและเน้นผู ้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ
เป้ าหมาย
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย ตั วชี วั ดความสํ าเร็ จ ระยะเวลา
ดํ าเนินงาน

10.1 มีความรู ้ความเข้ าใจเป้ าหมาย
การจัดการศึกษาและ
ระดับคุณภาพ 3
หลั กสูตรการศึกษาขั น
ครู แสดงพฤติกรรมเด่นชัด
พืนฐาน
ครบทั ง 4 ข้ อ
10.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ ระดับคุณภาพ 3
ผู ้ เรี ยนและเข้ าใจผู ้ เรี ยนเป็ น ครู มีการจัดทํ าแฟ้ มข้ อมูล
รายบุคคล
ผู ้ เรี ยนเป็ นรายบุคคลทุก
ด้านครบถ้ วน
10.3 มีความสามารถในการจัดการ
เรี ยนการสอนทีเน้ นผู ้ เรี ยน
ระดับคุณภาพ 3
เป็ นสําคั ญ
ครู มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ทีเน้ นผู ้ เรี ยนเ ป็ นสํ าคั ญ

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

โครงการพั ฒนา
บุคลากร

ครู ทุกคน

10.1

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ ายบุคคล

63,000 บาท

กิจกรรมการวิเคราะห์
หลั กสูตรกลุ่มสาระ

ครู ทุกคน

10.2

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ ายวิชาการ

-

มีก ํ าหนดการสอน มี
แผนการสอนแบบ
บูรณาการและแผนการ
สอนทีเน้ นผู ้ เรี ยนเ ป็ น
สําคั ญ

ครู ทุกคน

10.3

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ ายวิชาการ

-

ประจําปี การศึกษา 2553
10 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพและเน้นผู ้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ตั วบ่งชี
เป้ าหมาย
ระยะเวลา
ชือโครงกา ร /กิจกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย ตอบสนองตั วบ่งชี
ผู ้ รับผิดชอบ
ดํ าเนินงาน
10.4 มีความสามารถในการใช้
ระดับคุณภาพ 4
เทคโนโลยีและพั ฒนาการเรี ยนรู ้ของ ครู มีความรู ้และ
โครงการอบรมและพั ฒนา
ตลอดปี
นายชเนริ นทร์
ตนเองและผู ้ เรี ยน
ครู ทุกคน
10.4
ใช้เทคโนโลยี
สือ มั ลติมีเดีย
การศึกษา
จิตอารี
แสวงหาความรู ้
อย่างชํ านาญ
10.5 มีการประเมินผลการเรี ยนการ ระดับคุณภาพ 3
สอนทีสอดคล้ อง กั บสภา พกา รเ รี ยนร ู ้
กิจกรรมการวั ดและ
ตลอดปี
ครู ทุกคน
10.5
ฝ่ ายวิชาการ
ทีจั ดให้ ผู้ เรี ยนและอิ งพั ฒน า กา ร ของ
ประเมินผลผู ้ เรี ยน (ปพ.5)
การศึกษา
ผู ้ เรี ยน
10.6 มีการนําผลการประเมินมา
การประชุมสัมมนาเชิง
ระดับคุณภาพ 3
ตลอดปี
นายธีรวั ฒน์
ปฏิบั ติการเรือง กา รวิ จั ยใน
ครู ทุกคน
10.6
การศึกษา
ต๊ะแก้ว
พั ฒนาผู ้ เรี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
ชั นเ รี ยน
10.7 มีการวิจัยเพือพั ฒน า กา รเ รี ยนร ู ้ ระดับคุณภาพ 3
การประชุมสัมมนาเชิง
ตลอดปี
นายธีรวั ฒน์
ของผู ้ เรี ยนและนําผลไปใช้พ ั ฒนา
ปฏิบั ติการเรือง กา รวิ จั ยใน
ครู ทุกคน
10.7
การศึกษา
ต๊ะแก้ว
ผู ้ เรี ยน
ชั นเ รี ยน

งบประมาณ

3,000 บาท

-

5,000 บาท

5,000 บาท

ประจําปี การศึกษา 2553.

ตั วบ่งชี
11.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

11.2 มีความคิดริ เริ ม มีวิสัยทั ศน์ และ
เป็ นผู ้ นําทางวิชาการ
11.3 มีความสามารถในการบริ หารงาน
วิชาการและการจัดการ
11.4 มีการบริ หารทีมีประสิ ทธ ิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล ผู ้ เกียวข้ อง พึ งพอใจ

11 ผู ้ บริ หารมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีภาวะผู ้ นํา และมีความสามารถในการบริ หารจัดการ
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
เป้ าหมาย
ระยะเวลา
ชือโครงกา ร /กิจกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย
ตอบสนองตั วบ่งชี
ดํ าเนินงาน
กิจกรรมการดํ ารงตนให้เป็ น
ผู ้ บริ หารและ
ตลอดปี
ระดับคุณภาพ 4 ผู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรมเป็ น
11.1
แบบอย่างทีดีของครู
หัวหน้าฝ่ าย 4 ฝ่ าย
การศึกษา
นักเรี ยน และชุมชน
กิจกรรมการประชุมหัวหน้า
ผู ้ บริ หารและ
ตลอดปี
ระดับคุณภาพ 3
ฝ่ ายทั ง 4 ฝ่ าย
11.2
หัวหน้าฝ่ าย 4 ฝ่ าย
การศึกษา
ระดับคุณภาพ 3

กิจกรรมการประชุม
ประจํ าเดือน

ผู ้ บริ หารและ
หัวหน้าฝ่ าย 4 ฝ่ าย

กิจกรรมกํ าหนดวิสัยทัศน์
พั นธกิจของโรงเรี ยน มีการ
ผู ้ บริ หารและ
ระดับคุณภาพ 3
จัดทํ าแผนปฏิบั ติงาน
หัวหน้าฝ่ าย 4 ฝ่ าย
โครงการพั ฒนาครู

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

นายนิคม
พลทิพย์

-

นายนิคม
พลทิพย์

-

11.3

ตลอดปี
การศึกษา

นายนิคม
พลทิพย์

-

11.4

ตลอดปี
การศึกษา

นายนิคม
พลทิพย์

-

ประจําปี การศึกษา 2553

ตั วบ่งชี
12.1 มีการจั ดองค์กร โครงสร้าง และ
ระบบการบริ หารงานทีมีความคล่ องตั ว
สูง และปรับเปลียนไ ด้ เหมา ะสมตา ม
สถานการณ์
12.2 มีการจั ดการข้ อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็ นระบบ ครอบคลุม และทั นต่อ
การใช้งาน
12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

12.4 มีการพั ฒนาบุคลากรอย่างเป็ น
ระบบ และต่อเนือง
12.5 ผู ้ รับบริ การ และผู ้ เกียวข้ อง พึ ง
พอใจผลการบริ หารงาน และการ
พั ฒนาผู ้ เรี ยน

12 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้าง ระบบการบริ หารงาน และพั ฒนาองค์กรอย่างเป็ นระบบครบวงจร
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
เป้ าหมาย
ระยะเวลา
ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย ตอบสนองตั วบ่งชี
ดํ าเนินงาน
กิจกรรมการจัดองค์กร
โรงสร้าง
ตลอดปี
ระดับคุณภาพ 3 โครงสร้างการบริ หาร
12.1
ออกเป็ น 4 งาน
องค์กร
การศึกษา

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

ผู ้ บริ หาร และ
หัวหน้าฝ่ าย 4
ฝ่ าย

-

ระดับคุณภาพ 3

กิจกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรี ยน

คณะครู

12.2

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ ายบริ หารงาน
ทัวไป

-

ระดับคุณภาพ 3

โครงการประกั นคุณภาพ
ภายใน

คณะครู

12.3

ตลอดปี
การศึกษา

นางเมธาวี
ขั นทะสอน

1,000 บาท

คณะครู

12.4

ตลอดปี
การศึกษา

นายสุพจน์ สุทธิ
แสน

-

คณะครู

12.5

ตลอดปี
การศึกษา

นางเมธาวี
ขั นทะสอน

1,000 บาท

ระดับคุณภาพ 3

ระดับคุณภาพ 3

กิจกรรมการจัดเก็บ
ข้ อมูลลงแฟ้ ม และ
บันทึกลงในคอมพิวเตอร์
โครงการประกั นคุณภาพ
ภายใน

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

13.1 มีการกระจายอํ านาจบริ หารและการ
จัดการศึกษา

ระดับคุณภาพ 3

13.2 มีการบริ หารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลั กการมีส่วนร่ วม

ระดับคุณภาพ 3

13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วม
พั ฒนาสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ 4

13.4 มีรูปแบบบริ หารทีมุ่งผลสั มฤทธิ ของ
งาน
13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

ประจําปี การศึกษา 2553
13 สถานศึกษามีการบริ หารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ระยะเวลา
ชือโคร งการ/กิจกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย ตอบสนองตั วบ่งชี
ดํ าเนินงาน
กิจกรรมการมีส่วนร่ วม
ตลอดปี
ในการทํ างาน
คณะครู
13.1
การศึกษา
โครงการประกั น
คุณภาพภายใน

กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
กิจกรรมการรายงานการ
ระดับคุณภาพ 3
ประเมินตนเองของครู
(SAR)
ระดับคุณภาพ 3 กิจกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรี ยน

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

นายนิคม
พลทิพย์

-

คณะครู

13.2

ตลอดปี
การศึกษา

นางเมธาวี
ขั นทะสอน

-

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

13.3

ตลอดปี
การศึกษา

นายนิคม
พลทิพย์

-

คณะครู

13.4

ตลอดปี
การศึกษา

นายนิคม
พลทิพย์

-

คณะครู

13.5

ตลอดปี
การศึกษา

นางเมธาวี
ขั นทะสอน

-

ตั วบ่งชี
14.1 มีหลั กสูตรทีเหมา ะสมกั บเด็ ก
และท้องถิน
14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมทีหลา กหลา ย
ให้ผู ้ เรี ยนเลือกเรี ยนตามความสนใจ
14.3 มีการส่งเสริ มให้ครู จัดทํ า
แผนการจัดการเรี ยนรูท้ ีตอบสนอง
ความถนัดและความสามารถของ
ผู ้ เรี ยน
14.4 มีการส่งเสริ มและพั ฒนา
นวั ตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ และสือ
อุปกรณ์
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14 สถานศึกษามีการจัดหลั กสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้ นผู ้ เรี ยนเ ป็ นสํ าคั ญ
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
เป้ าหมาย
ชือโครงการ/
ระยะเวลา
กลุ่มเป้ าหมาย ตอบสนองตั วบ่งชี
กิจกรรม
ดํ าเนินงาน
-โครงการเรี ยนรู ้
นักเรี ยน
ตลอดปี
ระดับคุณภาพ 3
โรงเรี ยนชาวนาจาก ระดับชั น ม.4,
14.1
การศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิน
ม.5
- กิจกรรมการเรี ยน
นักเรี ยน
ตลอดปี
ระดับคุณภาพ 4
วิชาชีพกับวิทยาลั ย ระดับชั น ม.5,
14.2
การศึกษา
การอาชีพปั ว
ม.6
- กิจกรรมชุมนุม
ให้นักเรี ยนเลือก
นักเรี ยนทุก
ตลอดปี
ระดับคุณภาพ 3
เรี ยนตามความถนัด
14.3
ระดับชั น
การศึกษา
ความสนใจ

ระดับคุณภาพ 3

โครงการอบรมและ
พั ฒนาสือมั ลติ มีเดี ย

ครู ทุกคน

9.1

ตลอดปี
การศึกษา

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

นางจงรักษ์
ใหม่ค ํ า

3,000 บาท

วิชาการ

-

นางจงรักษ์
ใหม่ค ํ า

20,000 บาท

นายชเนริ นทร์
จิตอารี

3,000 บาท

ตั วบ่งชี
14.5 มีการจัดระบบการบันทึก การ
รายงานผล และการส่งต่อข้ อมูลของ
ผู ้ เรี ยน

14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและนํา
ผลไปปรับปรุ งการสอนอย่างสมํ าเสมอ

ประจําปี การศึกษา 2553.
14 สถานศึกษามีการจัดหลั กสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเน้ นผู ้ เรี ยนเ ป็ นสํ าคั ญ
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
เป้ าหมาย
ระยะเวลา
ชือโครงกา ร /กิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย ตอบสนองตั วบ่งชี
ผู ้ รับผิดชอบ
ดํ าเนินงาน
ระดับคุณภาพ 3 - กิจกรรมส่งเสริ มให้
ครู จั ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบ
ตลอดปี
โครงงาน รายงาน
คณะครู
14.5
คณะครู
การศึกษา
การทํ างานเป็ นกลุ่ม
เพือพั ฒน า กา รคิ ด กา ร
แก้ปัญหา
ระดับคุณภาพ 2 -โครงการนิเทศภายใน
ตลอดปี
โรงเรี ยน
คณะครู
14.6
นายนิคม พลทิพย์ และคณะ
การศึกษา

14.7 มีการนําแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
ระดับคุณภาพ 3 -กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ปั ญญาท้องถิน มาใช้ในการเรี ยน
ตามสาระท้องถิน
การสอน

นักเรี ยนทุก
ระดับชั น

14.7

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ ายวิชาการ

งบประมาณ

-

1,000 บาท

ประจําปี การศึกษา 2553..

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

15.1 มีการจั ดและพั ฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู ้ เรี ยนทีเข้ มแ ข็ งและทั วถึง

ระดับคุณภาพ 3

15.2 มีการจั ดกิจกรรมส่งเสริ มและ
ตอบสนองความสามารถทางวิชาการ
และความคิดสร้างสรรค์ของผู ้ เรี ยน

ระดับคุณภาพ 3

15.3 มีการจั ดกิจกรรมส่งเสริ มและ
ตอบสนองความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผู ้ เรี ยนให้เต็มตาม
ศักยภาพ

ระดับคุณภาพ 3

15.4 มีการจั ดกิจกรรมส่งเสริ ม
ค่านิยมทีดีงาม

ระดับคุณภาพ 4

15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณภาพผู ้ เรี ยนอย่างหลากหลาย
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ชือโครงกา ร /
ระยะเวลา
กลุ่มเป้ าหมาย ตอบสนองตั วบ่งชี
กิจกรรม
ดํ าเนินงาน
1. โครงการระบบ
ตลอดปี
ดูแลช่วยเหลือ
ทุกระดับชั น
15.1
การศึกษา
นักเรี ยน

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

นายสรศักดิ
เสมอใจ

50,000 บาท

กิจกรรมชุมนุม

ทุกระดับชั น

15.2

ตลอดปี
การศึกษา

นางสาวจงรักษ์
ใหม่ค ํ า

20,000 บาท

โครงการส่งเสริ ม
ความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ

ทุกระดับชั น

15.3

ตลอดปี
การศึกษา

นายธีรวั ฒน์
ต๊ะแก้ว

50,000 บาท

โครงการค่าย
คุณธรรมนําชีวิต

ชั น ม.6

15.4

3 - 5 ธันวาคม
2553

นายโพธิ
มูลจะคํ า

25,000 บาท

ประจําปี การศึกษา 2553.

ตั วบ่งชี
15.5 มีการจั ดกิจกรรมส่งเสริ มด้าน
ศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ และกีฬา/
นันทนาการ

เป้ าหมาย

ระดับคุณภาพ 4

15.6 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและ
สร้างสรรค์ วั ฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย

ระดับคุณภาพ 4

15.7 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มความ
เป็ นประชาธิปไตย

ระดับคุณภาพ 4

15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณภาพผู ้ เรี ยนอย่างหลากหลาย
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ชือโครงกา ร /
ระยะเวลา
กลุ่มเป้ าหมาย ตอบสนองตั วบ่งชี
ผู ้ รับผิดชอบ
กิจกรรม
ดํ าเนินงาน
-โครงการส่งเสริ ม
พั ฒนาผู ้ เรี ยนด้าน
ทัศนศิลป์
นายภั กดี
ทุกระดับชั น/
ตลอดปี
-โครงการแข่งขั น
15.5
สิ ทธิชัย
ครู ทุกคน
การศึกษา
กีฬามั ธยม
นายสมบัติ วิหก
สัมพั นธ์
กิจกรรมการร่ วม
ประเพณี ชุมชน
กิจกรรมการ
เลือกตั งสภา
นักเรี ยน

ทุกระดับชั น

ทุกระดับชั น

งบประมาณ

36,000 บาท

15.6

ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู

-

15.7

มิถุนายน
2553

สาระสังคม
ศึกษา และสภา
นักเรี ยน

-

มาตร
ตั วบ่งชี
16.1 มีสิงแวด
มีอาคารสถานทีเหมา ะสม

16.2 มีการส่งเสริ มสุขภาพอนามั ยและ
ความปลอดภั ยของผู ้ เรี ยน

ประจําปี การศึกษา 2553..
16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อม และบริ การทีส่งเสริ มใ ห้ ผู้ เรี ยนพั ฒน า ตา มธรรมชา ติ เต็ มศั กยภา พ
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
เป้ าหมาย
ระยะเวลา
ชือโครงกา ร /กิจกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย ตอบสนองตั วบ่งชี
ผู ้ รับผิดชอบ
ดํ าเนินงาน
ระดับคุณภาพ 4

ระดับคุณภาพ 3

16.3 มีการให้บริ การเทคโนโลยี
เรี ยนรู ้ด้วยตนเองและการเรี ยนรู ้แบบมี
ส่วนร่ วม

ระดับคุณภาพ 3

งบประมาณ

โครงการปรับภูมิทัศน์
โรงเรี ยน

คณะครู และ
นักเรี ยน

16.1

ตลอดปี
การศึกษา

- โครงการเสริ มสร้างและ
พั ฒนาสุขภาพอนามั ยส่วน
บุคคล และทักษะชีวิต พิชิต
เอดส์-สารเสพติด

คณะครู และ
นักเรี ยน

16.2

ตลอดปี
การศึกษา

นางคุณัญญา
ตนะทิพย์

6,000 บาท

กิจกรรมตามโครงการ
คลินิกคอมพิวเตอร์

คณะครู และ
นักเรี ยน

16.3

ตลอดปี
การศึกษา

นายสุพจน์
สุทธิแสน

-

นายภั กดี สิ ทธิชัย 15,000 บาท

ตั วบ่งชี
17.1 มีการเชือมโยงและ
แลกเปลียนข้ อมู ลกั บแ หล่ ง
เรี ยนรู ้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิน

17.2 มีสือกา รเ รี ยนกา รสอน
เรี ยนรู ้

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ
4

ระดับคุณภาพ
3

ประจําปี การศึกษา 2553
17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิน
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ระยะเวลา
ชือโครงกา ร /กิจกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย
ตอบสนองตั วบ่งชี
ดํ าเนินงาน
1.กิจกรรมสอบถามและจัดทํ า
กิจกรรมตามสาระ
ตลอดปี
บันทึกแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
17.1
หลั กสูตรท้องถิน
การศึกษา
ปั ญญาท้องถินในชุ มชน
2. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
ตลอดปี
คณะกรรมการสถานศึกษา และ สถานศึกษา และ
17.1
การศึกษา
ผู ้ ปกครอง
ผู ้ ปกครองนักเรี ยน
3. กิจกรรมส่งเสริ มให้ใช้แหล่ง นักเรี ยนทุกระดับชั น
ตลอดปี
17.1
การศึกษา
โรงเรี ยน และภูมิปัญญาท้องถิน
กิจกรรมคลินิกคอมพิวเตอร์
นักเรี ยนหน่วยงาน
ตลอดปี
17.1
เครื อข่าย
การศึกษา
กิจกรรมส่งเสริ มความสัมพั นธ์ นักเรี ยนทุกระดับชั น
ตลอดปี
17.1
ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
การศึกษา
โครงการปรับปรุ งห้องวิชาการ

นักเรี ยนทุกระดับชั น

17.2

ตลอดปี
การศึกษา

ผู ้ รับผิดชอบ

งบประมาณ

ฝ่ ายวิชาการ

-

ฝ่ ายบริ หาร

-

ฝ่ ายวิชาการ

-

นายสุพจน์
สุทธิแสน

-

นางฤดี ปรังฤทธิ

-

นายโพธิ
มูลจะคํ า

4,000 บาท

ประจําปี การศึกษา 2553.
18 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพือพั ฒน า วิ ถีการเ รี ยนร ู ้ ในชุ มชน
โครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา
ตั วบ่งชี
เป้ าหมาย
ระยะเวลา
ชือโครงกา ร /กิจกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย ตอบสนองตั วบ่งชี
ผู ้ รับผิดชอบ
งบประมาณ
ดํ าเนินงาน
18.1 มีเป็ นแหล่งวิทยาการในการ
1.กิจกรรมสอบถามและจด
ระดับคุณภาพ 3
แสวงหาความรู ้และบริ การชุมชน
บันทึกแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
ปั ญญาท้องถินในชุ มชน
2. กิจกรรมนํานักเรี ยนและ
นักเรี ยน
ครู ร่วมกิจกรรมชุมชน
หน่วยงานและ
ตลอดปี
3. กิจกรรมส่งเสริ มให้ใช้
18.1
คณะครู
ผู ้ ปกครอง
การศึกษา
นักเรี ยน
ภายนอกโรงเรี ยน และภูมิ
ปั ญญาท้องถิน
4. กิจกรรมคลินิก
คอมพิวเตอร์
18.2 มีการแลกเปลียนเ รี ยนร ู ้ ร่วมกั น ระดับคุณภาพ 4
1. กิจกรรมประชุม
นักเรี ยน
คณะกรรมการสถานศึกษา
หน่วยงานและ
ตลอดปี
และผู ้ ปกครอง
18.2
คณะครู
ผู ้ ปกครอง
การศึกษา
2. โครงการเยียมบ้ าน
นักเรี ยน
นักเรี ยน

3
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี
ในปี การศึกษา 2553

ผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการค่ายคุณธรรมนํ าชี วิต
2. กิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาด

ประจําปี การศึกษา 2553

1

ตั วบ่งชี
1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ
และปฏิบ ั ติตนตาม
หลักธรรมเบืองต้ นของ
ศาสนาทีตนนั บถื อ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

3.กิจกรรมไหว้ พระสวดมนต์ ทุกเช้า

ร้อยละ 80

4. กิจกรรมการถวายเทียนจํ านํ าพรรษา
5.กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
ประจํ าสัปดาห์

ร้อยละ 90
ร้อยละ 80

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
1. โครงการค่ายคุณธรรมนําชีวิต นักเรี ยนทีเข้ าร่ วมโค รงการร้อยละ 80 มี
วินัยและมีความรับผิดชอบมากขึ น
2. กิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาด ได้มีการฝึ กด้านระเบียบวินัยให้แก่นักเรี ยน ฝึ ก
ร้อยละ 95
3. กิจกรรมการไหว้ พระสวดมนต์ นักเรี ยนร้อยละ 85 ได้ร่วมปฏิบ ั ติกิจกรรม
ทุกเช้า
4. กิจกรรมถวายเทียนจํ านําพรรษา นักเรี ยนร้อยละ 95 เข้าร่ วมกิจกรรมและ
เข้าใจในขั นต อนพิ ธีปฏิ บั ติ
5. กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรมประจํ าสัปดาห์ ปรากฏว่านักเรี ยน
ร้อยละ 85 เข้าร่ วมกิจกรรม และตั งใจปฏิ บั ติกิจกรรม

นักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นคนในพืนที และมี การ ประ สานคว า มร่ วมมื อ ในกา รพั ฒนา และ มี การประสานความร่ วมมือทั งทา งบ้ าน วั ด และโรงเ รี ยน เพื อเสริ มสร ้ างวิ นัย
ให้ก ั บนักเรี ยน เช่น โครงการค่ายคุณธรรมนํ าชีวิต ทางโรงเรี ยนได้รับความอนุเคราะห์พระวิปัสสนาจารย์พระอาจารย์รักชาติ ธมฺ มสาสโน ให้การอบรมนักเรี ยนด้านการปฎิบ ั ติ
วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4
วินัยได้
รรมการไหว้ พระสวดมนต์
กิจกรรมการถวายเทียนจํ านํ าพรรษา และกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม ประจํ าสัปดาห์ ซึ งได้ มีการสวดมนต์ แปล มี การนั งสมาธิ นักเรี ยนมีความตั งใจปฏิ บั ติกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

1. กิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาด

2. กิจกรรมบั นทึกความดี

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ร้อยละ 80

- จากการจัดกิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาด ได้มีการฝึ กด้านระเบียบวินัยให้แก่
นักเรี ยน ฝึ กความอดทน ความสามั คคี ความมีนํ าใจ และเ สี ยสละ นั กเรี ยน
95 ผ่านจุดประสงค์
-กิจกรรมการบั นทึกความดี นักเรี ยนโรงเรี ยนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ร้อย
ละ 80
มีความซือสั ตย์ สุจริ ต นั กเ รี ยนเก็บเงินหรื อของได้ก็จะนํามาให้ครู เพือ
ประกาศหาเจ้าของ สถิติของหายมีน้อยครั ง ถ้าหายก็จะตามคืนได้

1.2 มีความซือสั ตย์ สุจริ ต
ร้อยละ 85

ริ มการทํ าความดีของนักเรี ยนอีก
ทางหนึ งด้ วย

กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมวั นแม่แห่งชาติ
2.กิจกรรมวั นเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวามหาราช
3. กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ
4. กิจกรรมวั นไหว้ ครู

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย
ร้อยละ 95
ร้อยละ 90

1.3 มีความกตั ญู กตเ วที

ร้อยละ 80
ร้อยละ 95

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
1. กิจกรรมวั นแม่แห่งชาติ นักเรี ยนทีเข้ าร่ วมโครงกา รร้ อยละ 95 มีความ
ตระหนักในพระคุณของผู้ มีพระคุณ
2. กิจกรรมวั นเฉลิมพระชนมพรรษา นักเรี ยนร้อยละ 95 เข้าร่ วมกิจกรรม
การถวายราชสักการะ
3. กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ นักเรี ยนร้อยละ 80 เข้าร่ วม
กิจกรรม ทํ าให้สภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนดีขึ น ขยะลดลง
4. กิจกรรมการไหว้ ครู นักเรี ยนร้อยละ 95 เข้าร่ วมกิจกรรมมีความสํานึกใน
บุญคุณของครู

เนืองจากนั กเรี ยนอา ศั ยอยู ่ภายใต้ ปร ะเ พณี วั ฒน ธรรมของไทย และอยู่ในชุมชนชนบท ทํ าให้ถูกกล่อมเกลาจากประเพณี วิถีชีวิตของไทยว่าจะต้องมีความกตัญู กตเ วที
หากใครไม่ปฏิบ ั ติตามก็จะถูกสังคมเหยียดหยาม และทางโรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือจากผู้ ปกครอง และผู้ นําทางศาสนา ในการดูแลด้านพฤติกรรมของนักเรี ยนทั งทํ าให้
นักเรี

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

1. กิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาด

เป้ าหมาย
ร้อยละ 90

ผลการดํ าเนินงาน
1.กิจกรรมลูกเสื อยุวกาชาด ได้ส่งเสริ มให้ผู้ เรี ยนเป็ นคนทีมีความ

1.4 มีเมตตากรุ ณา
2. โครงการค่ายคุณธรรมนํ าชี วิต

เสี ยสละเพือส่ วนร วม

95
ร้อยละ 80

ผ่านจุดประสงค์
2.โครงการค่ายคุณธรรมนําชีวิต นักเรี ยนทีเข้ าร่ วมโครงกา รร้ อยละ 80 มี

เนืองจากนั กเรี ยนอา ศั ยอยู ่ภายใต้ ปร ะเ พณี วั ฒน ธรรมที ดีงามของไทย และอยู ่ ในชุ มชนชนบท
การช่วยอบรมสังสอน และครู ผู ้

กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการธนาคารขยะ

2. กิจกรรมส่ งเสริ มการออมเงิน

ตั วบ่งชี
1.5 ประหยั ด รู้จ ั กใช้ทรัพย์
สิงของส่ วนตน และ
ส่ วนรวมอย่างคุ ้มค่า

ทํา ให้ สัง คมได้ กล่อมเกลา จิ ตใจ ประ กอบกั บได ้ อาศั ยตั วแทนศาสนาใน
ทํ าให้นักเรี ยนมีพฤติกรรมในทางทีดีได้

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ร้อยละ 70

1.จากการดํ าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ ช่วยให้นักเรี ยนได้รู้จ ั กการแยกขยะ และเห็น
คุณค่าของสิงของเ หลื อใช้ ทํ าให้ โรงเ รี ยนสะอา ดขึ น ผลกา รดํ า เนินงา นนั กเร ี ยนร้ อย
ละ 70 ได้มีส่วนร่ วมในการดํ าเนินกิจกรรม
2. กิจกรรมส่ งเสริ มการออม ได้มีการให้นักเรี ยนได้ฝึกการอออมเงินของตนเองใน
ห้องเรี ยน โดยอยู่ในความดูแลของครู ประจํ าชั น กา รดํ าเ นิ นงานนั กเ รี ยนร ้ อยละ 60

ร้อยละ 50

กิจกรรมทีโรงเ รี ยนไ ด้ ดํ าเ นิ นกา ร ทํ าให้ นักเรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู้ ทํ าให้นักเรี ยนรู้จ ั กวิธีการแยกขยะ ได้มีส่วนร่ วมในการลดภาวะโลกร้อน ซึ งทา งโรงเ รี ยนไ ด้ มี
ภาวะโลกร้อนเพิ
มีการขยายการดํ าเนิ นงานสู่ ชุมชนต่อไป

กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมวั นภาษาไทย
2. กิจกรรมวั นสุ นทรภู่

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

1.6 ภูมิใจในความเป็ นไทย
เห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย นิยมไทย และ
ดํ ารงไว้ ซึงความเ ป็ น
ไทย

ร้อยละ 80

1. การจั ดกิจกรรมวั นภาษาไทย ได้มีการแข่งขั นการเขียน– อ่านสะกดคํ า การแข่งขัน
คั ดลายมือ การวาดภาพ การแต่งบทประพั นธ์ และแข่งขั นการอ่านทํ านองเสนาะ
นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมร้อยละ 80
2. กิจกรรมวั นสุ นทรภู่ ได้มีการจั ดกิจกรรมบริ เวณใต้ถุนอาคารเรี ยน มีการแข่งขั นการ
อ่าน – เขียนสะกดคํ า การเขียนเรี ยงความ
การอ่านทํ านองเสนาะ และกิจกรรมการให้ความรู้ประวั ติและผลงานของสุ นทรภู่ ทํ า
ให้นักเรี ยนเกิดความภาคภูมิใจ นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมร้อยละ 85

ร้อยละ 80

นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมและมีความสนุกสนาน ได้แสดงออกถึงความสามารถ ได้ทดสอบความสามารถของตนเอง นักเรี ยนบางคนเมือเข้ าร่ วมกา รแข่ งขั น
แล้ว ไม่ได้เข้ ารอบก็ได้นํ าจุดบกพร่ องของตนเองไปแก้ไข และพั ฒนาตนเอง

2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่
กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการสิงแวดล้ อมศึ กษา ลดภาวะ
โลกร้อน ตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอพียง

2. กิจกรรมธนาคารขยะ

ตั วบ่งชี
2.1 รู้คุณค่าของสิงแวดล้ อม
และตระหนักถึง
ผลกระทบทีเกิ ดจาก
การเปลียนแปลง
สิงแวดล้ อม

เป้ าหมาย
ร้อยละ 80

ร้อยละ 70

ผลการดํ าเนินงาน
1. การดํ าเนินโครงการในการสิงแวดล้ อมศึ กษา ได้ มีการส่ งผลงานเ ข้ าปร ะกวด และ
ได้รับรางวั ลบั ณณารสสมโภช ซึ งเ ป็ นร างวั ลพร ะราชทา น และทา งผู ้บร ิ หา รและครู
ผู้ รับผิดชอบเดินทางไปรับรางวั ลในเดือนมีนาคม 2554 การประเมินผลกิจการ
ประสบผลสําเร็ จร้อยละ 90
2. การดํ าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ ช่วยให้นักเรี ยนได้รู้จ ั กการแยกขยะ และเห็นคุณค่า
70
ได้มีส่วนร่ วมในการดํ าเนินกิจกรรม

จากกิจกรรมทีทางโรงเ รี ยนไ ด้ ดํ าเ นิ นกา ร โดยมี การรณร งค์ ในกา รลดกา รใช้ ถุงพลา สติ ก กา รจั ดบอร์ ดร ณร งค์ การลดโลกร้ อน มี การจั ดทํ าถั งขยะโดยแยกเป็ นขยะเปี ยก
ขยะแห้ง ขยะรี ไซเคิล ทํ าให้นักเรี ยนได้รับความรู้ และได้ร่วมกันในการรณรงค์ก ับครู ทีรับผิ ดชอบ รวมถึ งมี การรณร งค์ ในกา รใ

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

1. โครงการสิงแวดล้ อมศึ กษา ลดภาวะ
โลกร้อน ตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.2 เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วม
กิจกรรม/โครงการ
อนุรักษ์และพั ฒนา
สิงแวดล้ อม

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ร้อยละ 80

1. การดํ าเนินโครงการในการสิงแวดล้ อมศึ กษา ได้ มีการปร ะสา นความร่ วมมื อกั บทา ง
หน่วยงานเครื อข่าย และส่ งผลงานเข้าประกวด ทํ าให้ได้รับรางวั ลบั ณณารสสมโภช
ซึ งเ ป็ นร างวั ลพร ะราชทา น และทา งผู ้บร ิ หา รและครู ผู ้รั บผิ ดชอบเ ดิ นทา งไปร ั บรางวั ล
ในเดือนมีนาคม 2554 การประเมินผลกิจการประสบผลสําเร็ จร้อยละ 90

เนืองจากในชุ มชน มีหน่วยงานทีให้ ความร่ วมมื อในด้ านกา รอนุ รักษ์ และพั ฒน า สิ งแวดล้ อม ได้ แก่ องค์ การ บริ หาร ส่ วนตํ า บลศิ ลาเ พชร และหน่
นเข้าพรรษา และการส่ งนักเรี ยนเข้า
รับการอบรมด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ อมของอุ ทยานแห่ งชา ติ ดอยภู คา เป็ นต้น

3 ผู ้ เรี ยนมีท ั กษะในการทํ างาน รักการทํ างาน สามารถทํ างานร่ วมกับผู้ อืนได้ และมี เจตคติ ทีดีต่อวิ ชาชี พ
กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์
2. กิจกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนใน
ห้องเรี ยน
3. กิจกรรมหลั กสู ตรสาระท้ องถิน

ตั วบ่งชี
3.1 มีท ั กษะในการจั ดการและ
ทํ างานให้สําเร็ จ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

นักเรี ยนได้ฝึกทั
- นักเรี ยนได้ฝึกทั กษะการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้

ผลการดํ าเนินงาน
1. กิจกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้มีส่วน
ช่วยให้นักเรี ยนมีท ั กษะในการจั ดการ และการดํ าเนินงานให้สําเร็ จ
ตามเป้ าหมาย นักเรี ยนทีผ่านกิจกรรมร้อยละ 75 มีความรู้ท ั กษะใน
การจั ดการ
2. กิจกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ได้มีการฝึ ก
นักเรี ยน ให้รู้จ ั กรับผิดชอบต่องานทีได้ รับมอบหมา ย นั กเรี ยนร ้ อย
ละ 70 มีความรับผิดชอบต่องานทีมอบหมา ย
3. กิจกรรมหลักสู ตรสาระท้องถิน ได้ มีการนํ าภู มิปัญญาท้องถินมา
ช่วยในการจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และมีการจัดการเรี ยนการ
สอนให้ก ับนักเรี ยนทุกชั น ผลกกา รจั ดกิ จกรรม นั กเรี ยนร ้ อยละ 80

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

1. กิจกรรมการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์
2. กิจกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนใน
ห้องเรี ยน
3. กิจกรรมหลั กสู ตรสาระท้ องถิน

3.2 เพียรพยายาม ขยั น อดทน
ละเอียดรอบคอบในการ
ทํ างาน

เป้ าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ผลการดํ าเนินงาน
1. กิจกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้มี
ส่ วนช่วยให้นักเรี ยนมีความเพียรพยายาม ขยั น อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทํ างาน และการดํ าเนินงานให้สําเร็ จตามเป้ าหมาย
นักเรี ยนทีผ่านกิ จกรรมร้ อยละ 73 มีความรู้ท ั กษะในการจั ดการ
2. กิจกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ได้มีการฝึ ก
นักเรี ยน มีความขยั น อดทน รู้จ ั กรับผิดชอบต่องานทีได้ รับ
มอบหมาย นักเรี ยนร้อยละ 70 มีความรับผิดชอบต่องานที
มอบหมาย
3. กิจกรรมหลักสู ตรสาระท้องถิน ได้ มีการนํ าภู มิปัญ า ท้ องถิ นมา
ช่วยในการจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และมีการจัดการเรี ยนการ
สอนให้ก ับนักเรี ยนทุกชั น ผลกกา รจั ดกิ จกรรม นั กเรี ยนร ้ อยละ 80
องถินของตนเ อง

- นักเรี ยนได้ฝึกทั กษะกระบวนการในการในการแก้ไขปัญหาทีเกิ ดขึ นใ ชี วิตประ จํ า วันอย ่ างแท้ จ ริ ง
- นักเรี ยนได้ฝึกทั กษะการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้

กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมชุมนุม

ตั วบ่งชี
3.3 ทํ างานอย่างมีความสุ ข
พั ฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง

เป้ าหมาย
ร้อยละ 85

ผลการดํ าเนินงาน
1. กิจกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนชุมนุม ได้มีส่วนช่วยให้นักเรี ยน
มีท ั กษะในการจั ดการ และการดํ าเนินงานให้สําเร็ จตามเป้ าหมาย
นักเรี ยนทีผ่านกิ จกรรมร้ อยล ะ 80

1.มีหลากหลายชุมนุม ครู หนึ งคนร ั บผิ ดชอบ 1 ชุมนุมนักเรี ยนประมาณ 16 คน
2.มีงบประมาณทีใช้ สนั บสนุ นกิ จกรรมชุ มนุ ม
3.ความร่ วมมือของนักเรี ยนแต่ละชุมนุมทีสนใ จดํ าเ นิ นกิ จกรรม
4.นักเรี ยนเลือกชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ
กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมชุมนุม

ตั วบ่งชี
3.4 ทํ างานร่ วมกับผู้ อืนได้

เป้ าหมาย
ร้อยละ 85

1. มีหลากหลายชุมนุม ครู หนึ งคนร ั บผิ ดชอบ 1 ชุมนุมนักเรี ยนประมาณ 16 คน
2. มีงบประมาณทีใช้ สนั บสนุ นกิ จกรรมชุ มนุ ม
3. ความร่ วมมือของนักเรี ยนแต่ละชุมนุมทีสนใ จดํ าเ นิ นกิ จกรรม
4. นักเรี ยนเลือกชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ

ผลการดํ าเนินงาน
1. กิจกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนชุมนุม ได้มีส่วนช่วยให้นักเรี ยน
มีท ั กษะในการจั ดการ และการดํ าเนินงานให้สําเร็ จตามเป้ าหมาย
นักเรี ยนทีผ่านกิ จกรรมร้อยละ 80

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการแนะแนวและศึกษาต่อ

ตั วบ่งชี
3.5 มีความรู้สึกทีดีต่อา ชี พ
สุ จริ ต และหาความรู้เกียวกั บ
อาชีพทีตนสนใ จ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 80

ผลการดํ าเนินงาน
1. กิจกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนแนะแนวและศึกษาต่อชุมนุม
ได้มีสว่ นช่วยให้นักเรี ยนรู้จ ั กตนเองมากขึ นแ ละมี ความรู ้ใน
การศึกษาต่อ และการดํ าเนินงานให้สําเร็ จตามเป้ าหมาย นักเรี ยนที
ผ่านกิจกรรมร้อยละ 80

- ช่วยให้เป็ นแนวทางในการตั ดสิ นใจศึกษาต่อของนักเรี ยน และทํ าให้นักเรี ยนรู้จ ั กตั วเองมากขึ นแ ละเ ป็ นก า รปร ั บทั ศนคติ ต่อา ชี พในอนา คตต่ อไป
กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการแนะแนวและศึกษาต่อ

-

ตั วบ่งชี
3.5 มีความรู้สึกทีดีต่อา ชี พ
สุ จริ ต และหาความรู้เกียวกั บ
อาชีพทีตนสนใ จ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 80

ผลการดํ าเนินงาน
1. กิจกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนแนะแนวและศึกษาต่อชุมนุม
ได้มีส่วนช่วยให้นักเรี ยนรู้จ ั กตนเองมากขึ นแ ละมี ความรู ้ในอา ชี พที
ตนเองสนใจในการศึกษาต่อ และการดํ าเนินงานให้สําเร็ จตาม
เป้ าหมาย นักเรี ยนทีผ่านกิ จกรรมร้ อยละ 85

ช่วยให้เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจศึกษาต่อของนักเรี ยน และทํ าให้นักเรี ยนรู้จ ั กตั วเองมากขึ นแ ละเ ป็ นก า รปร ั บทั ศนคติ ต่อา ชี พในอนา คตต่ อไป

4

ผู ้ เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวิสัยทั ศน์

กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการรักการอ่าน

ตั วบ่งชี
4.1 สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุ ปความคิด
รวบยอด คิดอย่างเป็ นระบบ
และมีการคิดแบบองค์รวม

เป้ าหมาย
ร้อยละ 77.26

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
1.มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้นักเรี ยนนํานักเรี ยนได้ฝกึ ฝนการอ่านหนังสื อ
ทํ าให้นักเรี ยนมีท ั กษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และมีท ั กษะใน
การเขียนสรุ ปความ เขียนสือความ นักเรี ยนทีผ่ านกา รฝึ กร ้ อยละ 80

- นักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถสรุ ป วิเคราะห์ เรือง ที อ่านได้ นักเร ี ยนที อ่านได้ จนเป็ นยอด นั กอ่า นและได้ รั บราง วั ล จา กทางโ รงเ รี ยน
กิจกรรม/โครงการ
1.กิจกรรมการสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

4.2 สามารถคาดการณ์ กํ าหนด ร้อยละ 73
เป้ าหมายและแนวทางการ
ตัดสิ นใจได้

- นักเ
- นักเรี ยนได้ฝึกทั กษะการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้

ผลการดํ าเนินงาน
1.กิจกรรมการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนเกิดทักษะปฏิบ ั ติ
ทางวิทยาศาสตร์ ฝึ กคิดแก้ปัญหาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทํ างานเข้ากับเพือนนั กเรี ยนด้ วยกั นนักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ ก
ร้อยละ 80

กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการค่ายคุณธรรม
นํ าชีวิต

ตั วบ่งชี
4.3 ประเมินและเลือกแนว
ทางการตั ดสิ นใจ และแก้ปัญหา
อย่างมีสติ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 75

ผลการดํ าเนินงาน
1. กิจกรรมการปฏิบ ั ติธรรม ตามโครงการคุณธรรมนําชีวิต
นักเรี ยนเข้าร่ วมตามวั นสําคัญได้แก่ วั นวิสาขบูชา วั นเข้าพรรษา
วั นแม่แห่งชาติ และวั นเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมจะมีการให้
นักเรี ยนนังสมา ธิ และเ ดิ นจ งกรม ฝึ กสติในอิริยาบถทั งกา รยื นเดิ น
นังและนอน นั กเรี ยนไ ด้ รับความรู ้ในกา รปฏิ บั ติตนตา มหลั กสติ ปัฏ
ฐาน 4
สติ มีสมาธิในการทํ างานและการเรี ยนมากขึ นนักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ ก
ร้อยละ 80

โรงเรี ยนได้รับการอนุเคราะห์การจั ดกิจกรรมจากพระอาจารย์รักชาติ ธัมมสาสโน ในการเป็ นพระวิปัสสนาจารย์ ฝึ กกรรมฐานให้ก ับนักเรี ยนจากผลการ
พานักเรี ยนไปปฏิบ ั ติธรรม ได้รับผลตอบรับจากผู้ ปกครอง พ่อแม่ ทีใกล้ ชิดนั

กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการรักการอ่าน

-

ตั วบ่งชี
4.4 มีความคิดริ เริมสร ้ างสร รค์
มองโลกในแง่ดี และมี
จินตนาการ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 77.26

ผลการดํ าเนินงาน
1.มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้นักเรี ยนนํานักเรี ยนได้ฝึกฝนการอ่านหนังสื อ
ทํ าให้นักเรี ยนมีท ั กษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และมีท ั กษะใน
การเขียนสรุ ปความ เขียนสือความ นักเรี ยนทีผ่ านกา รฝึ กร ้ อยละ 80

ล จากทางโรงเรี ยน

5 ผู้ เรี ยนมีความรู้และทั กษะทีจํ าเ ป็ นต า มหลั กสู ตร
กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ

ตั วบ่งชี
5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ ทา งกา ร
เรี ยนเฉลียตา มเ กณฑ์

เป้ าหมาย
ร้อยละ 85

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
1.โครงการส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการ โรงเรี ยนได้นํา
นักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งทั กษะวิชาการทั งในร ะดั บก ลุ ่ม(
3
)
(
3-4 ) ทั ง 8 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ นักเรี ยนได้รับรางวั ลเกียรติบ ั ตรจากการแข่งขั น จนได้เป็ น
ตั วแทนระดับเขตเข้าแข่งขั นระดับภาค และเป็ นตั วแทนระดับภาค
เข้าร่ วมการแข่งขั นระดับประเทศ ได้รับรางวั ลเหรี ยญทอง
อั นดับที 4 ในระดับประเทศนักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 86

- ครู ผู ้ สอนมีความรู ้ ความสามารถ สอนตรงตามสามารถทํ าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
- เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก ทํ าให้การดูแลนักเรี ยนทัวถึ งสา มา รถส่ งเ สร ิ มนั กเรี ยนตา มความถนั ด
- มีการวั ดผลประเมินผลทีเป็ นร ู ปธ รรม
-

กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ

ตั วบ่งชี
5.2 มีผลทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลียตา มเ กณฑ์

เป้ าหมาย
ร้อยละ 85

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
1.โครงการส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการ โรงเรี ยนได้นํา
นักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งทั กษะวิชาการทั งในร ะดั บก ลุ ่ม(
3
)
(
3-4 ) ทั ง 8 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ นักเรี ยนได้รับรางวั ลเกียรติบ ั ตรจากการแข่งขั น จนได้เป็ น
ตั วแทนระดับเขตเข้าแข่งขั นระดับภาค และเป็ นตั วแทนระดับภาค
เข้าร่ วมการแข่งขั นระดับประเทศ ได้รับรางวั ลเหรี ยญทอง
อั นดับที 4 ในระดับประเทศนักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 87

- ครู ผู ้ สอนมีความรู ้ ความสามารถ สอนตรงตามสามารถทํ าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
- เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก ทํ าให้การดูแลนักเรี ยนทัวถึ งสา มา รถส่ งเ สร ิ มนั กเรี ยนตา มความถนั ด
- มีการวั ดผลประเมินผลทีเป็ นร ู ปธ รรม
-

กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการมหิ งสาสายสื บ

ตั วบ่งชี
5.3 สามารถสือความคิ ดผ่ าน
คํ าพูด เขียน หรื อนําเสนอด้วย
วิธีต่าง ๆ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 80

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
โครงการมหิงสาสายสื บ โรงเรี ยนได้จ ัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้นักเรี ยน
ได้ฝึกทั กษะการสํารวจ การสังเกต การรวบรวมข้อมูล
นักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 85

ให้ ประสบผลสํ าเร็จ
- รู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้คิดวางแผน การดํ าเนินงานด้วยตนเองตามความสนใจของสมาชิกในกลุ่ม
- ศึกษาเรี ยนรู ้จากสถานทีจริ งตา มธรรมชา ติ
กิจกรรม/โครงการ
1.กิจกรรมวั นคริ สตมาส

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

5.4 สามารถใช้ภาษาเพือกา ร
ร้อยละ 75
ภาษาต่างประเทศ

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
กิจกรรมวั นคริ สตมาส เป็ นกิจกรรมทีส่งเ สร ิ มกา รแสดงออกของ
นักเรี ยน และการฝึ กทั กษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาอั งกฤษ นักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 80

- ทํ าให้นักเรี ยนมีเจตคติทีดต่อกา รเ รี ยนภา ษา อั งกฤษ
- เป็ นการฝึ กทั กษะทั ง 4 ด้านของภาษาอั งกฤษโดยใช้กิจกรรมวั นสําคั ญทางวั ฒนธรรมของเจ้าของภาษา
- นักเรี ยนได้รับความสนุกสนานพร้อมความรู้ด้านภาษาและวั ฒนธรรมภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการแข่งขั นทั กษะคอมพิวเตอร์
ภายในโรงเรี ยน

จุ

ตั วบ่งชี
5.5 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือพั ฒน า กา ร
เรี ยนรู้

เป้ าหมาย
ร้อยละ 80

-นักเรี ยนมีความสนใจ กระตือรื อร้น ให้ความร่ วมมือในการทํ ากิจกรรม
-นักเรี ยนมีท ั กษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี จึงมีความสนใจในการร่ วมกิจกรรม
-เวลาและสถานทีเหมา ะสมใ นกา รจั ดกิ จกรรม

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
โรงเรี ยนได้ฝึกสอนนักเรี ยนและส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขั น
หุ่นยนต์ ในการแข่งขั นทั กษะวิชาการ นักเรี ยนได้รับการฝึ กฝน
ความสามารถทางด้านภาษา ฝึ กการใช้ความคิด การหาคํ าตอบการใช้
ความคิดร่ วมกัน และได้เป็ นตั วแทนระดับเขตเข้าแข่งขั นระดับภาค
ในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ จั งหวั ดเชียงราย

6
กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการเพือนร ั กนั กอ่ าน

ผู้ เรี ยนมีท ั กษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู้ และพั ฒนาตนเองอย่างต่อเนือง
ตั วบ่งชี
6.1 ผู้ เรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน
สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ รอบตั ว

เป้ าหมาย
ร้อยละ 68.05

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
1.โรงเรี ยนได้จ ั ดกิจกรรมรักการอ่าน นักเรี ยนได้รับการพั ฒนาและ
ฝึ กการอ่าน การจดบันทึก อันจะส่ งผลให้นักเรี ยนรักการเรี ยนรู้
รู้จ ั กการแสวงหาความรู้ รู้จ ั กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อย ละ 85

- มีการติดตามผลการดํ าเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนือง
- สร้างแรงจูงใจให้ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้
- จั ดแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งค้ นคว้ าให้น่าสนใจตามวั ย
กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

1.โครงการส่ งเสริ มคุณภาพผู ้ เรี ยนด้าน
ทั ศนศิลป์

6.2 ผู้ เรี ยนใฝ่ รู่ ใฝ่ เรี ยน สนุกกับ
การเรี ยนรู้ และพั ฒนาตนเองอยู่
เสมอ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 80

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
นักเรี ยนได้รับการพั ฒนาและฝึ กทั กษะด้านศิลปะอั นจะส่ งผลให้
นักเรี ยนรักการเรี ยนรู้ รู้จ ั กการแสวงหาความรู้ รู้จ ั กใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์นักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 85

1. นักเรี ยนทุกคนได้มีประสบการณ์ท ํ างานโดยเน้นการปฏิบ ัติ นักเรี ยนมีผลงานทีพึงพอใจ
2.
และเข้าร่ วมเข้าค่ายศิลปะทุกปี

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

1.โครงการปรับปรุ งและพั ฒนาห้องสมุด 6.3 ผู้ เรี ยนสามารถใช้ห้องสมุด
ใช้แหล่งความรู้และสือ
ต่าง ๆ ทั งภา ยในและนอก
สถานศึกษา

จุดเด่ นแล
1. ห้องสมุดปิ ดให้บริ การตลอดเวลาตั งแต่ เวลา 07.30 - 16.30 น.
2. มีเจ้าหน้าทีห้องสมุ ดคอยให้ บริ กา รตลอดเ วลา
3. มีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เนตให้บริ การ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 70

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
โรงเรี ยนได้พ ั ฒนาแหล่งเรี ยนรู้ห้องสมุดในโรงเรี ยนเพือสนองตอบ
การเรี ยนของนักเรี ยนอั นจะส่ งผลต่อการพั ฒนาการเรี ยนรู้ โดยการ
จั ดหาสือและเ ทคโนโ ลยี ให้ เพี ยงต่ อกา รใช้ งานและพั ฒน า ปร ั บปร ุ ง
แหล่งเรี ยนรู้ทีมอยู ่เดิ ม นักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 80

7
กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการแข่งขั นกีฬา
มั ธยมสัมพั นธ์

ผู้ เรี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตทีดี

ตั วบ่งชี
7.1 มีสุขนิสัย ในการดูและ
สุ ขภาพและออกกํ าลังกาย
สมํ าเสมอ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 85

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
1.โรงเรี ยนได้เข้าร่ วมการแข่งขั นกรี ฑานักเรี ยนมั ธยมศึกษาจั งหวัด
น่าน ณ สนามกีฬาจั งหวั ดน่าน นักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มด้าน
ความสามารถด้านกีฬา การรักษาสุ ขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ มี
มนุษยสัมพั นธ์ทีด และได้ รับเหร ี ยญร างวั ล ปร ะกา ศนี ยบั ตร
นักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 87

-นักกรีฑาทีเข้ าร่ วมกา รแข่ งขั นมี การฝึ กทั กษะกรี ฑา ทุ กวั นหลั งเลิ กเรี ยนทํ าให้ ประสบผลสํ าเร็ จ ทํ าให้ นักเรี ยนมี สุขภา พร ่ างกา ยที สมบู ร ณ
์ แ ข็งแรงและได้รับรางวั ลใน
การแข่งขั น
- ฝ่ ายบริ หารให้การสนับสนุ นดูแลให้ก ํ าลั งใจนักกรี ฑา
-นักกรี ฑามีความรับผิดชอบในการฝึ กซ้อม
-นักเรี ยนในโรงเรี ยน มีส่วนร่ วมในการจั ดกิจกรรมการแข่งขั นกรี ฑามั ธยมสัมพั นธ์ ณ สนามโรงเรี ยนศรัทธาศิลาเพชร

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการเสริ มสร้างและพั ฒนา
สุ ขภาพอนามั ยส่ วนบุคคล และทั กษะ
ชีวิต พิชิตเอดส์-สารเสพติด

ตั วบ่งชี
7.2 มีนํ าหนั ก ส่ วนสู งตาม
เกณฑ์มาตรฐานและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

เป้ าหมาย
ร้อยละ 85

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
1.โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มสุ ขภาพนักเรี ยนให้แข็งแรงสมบูรณ์ท ั งด้ าน
ร่ างกายและจิตใจ โดยการเล่นกีฬาออกกํ าลังกาย การรับประทาน
อาหารทีถูกสุ ขลั กษณะ ให้ ความรู ้ด านโ รคเ อดส์ สารเสพติด
นักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 87

- ครู ผู ้ สอนได้ทุ่มเทกั บการสอนนักเรี ยน อย่างเต็มความสามรถ
- นักเรี ยนให้ความร่ วมมือกั บการจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
- คณะครู ผู ้ บริ หาร กรรมการสถานศึกษา ผู้ ปกครองนักเรี ยน เห็นความสําคั ญและเข้าใจการจั ดการศึกษาของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ

-

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

1. โครงการเสริ มสร้างและพั ฒนา
สุ ขภาพอนามั ยส่ วนบุคคล และทั กษะ
ชีวิต พิชิตเอดส์ สารเสพติด
2. โครงการก้าวย่างอย่างเข้ าใจ

7.3 ป้ องกันตั วเองจากสิงเ สพติ ด

เป้ าหมาย
ร้อยละ 85

เสียงต่ อความรุ นแ รง โรคภั ย
อุบ ั ติเหตุ และปัญหาทางเพศ

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มสุ ขภาพนักเรี ยนให้แข็งแรงสมบูรณ์ท ั งด้ าน
ร่ างกายและจิตใจ โดยการเล่นกีฬาออกกํ าลังกาย การรับประทาน
อาหารทีถูกสุ ขลั กษณะ ให้ ความรู ้ด านโ รคเ อดส์ สา รเ สพติ ด
นักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 87

- ครู ผู ้ สอนได้ทุ่มเทกั บการสอนนักเรี ยน อย่างเต็มความสามรถ
- นักเรี ยนให้ความร่ วมมือกั บการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
- คณะครู ผู ้ บริ หาร กรรมการสถานศึกษา ผู้ ปกครองนักเรี ยน เห็นความสําคั ญและเข้าใจการจั ดการศึกษาของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ

กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนํ าพั ฒนา
สังคม

ตั วบ่งชี
7.4 มีความมันใ จ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และ
ให้เกียรติผู้ อืน

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ร้อยละ 80

จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
1.โรงเรี ยนได้จ ั ดกิจกรรมเข้าค่ายส่ งเสริ มให้เยาวชนห่างไกลจากยา
เสพติดนักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 87

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

-นักเรี ยนได้รับความรู ้และทั กษะในการดํ าเนินชีวิต
- นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้การอยู่ร่วมกั นในสังคมอย่างสงบสุ ข
- นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้หลั กธรรมนําไปใช้ในชีวิตประจํ าวั น
- นักเรี ยนรู ้จ ั กวิธี การลดละเลิก อบายมุขและยาเสพติด
กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนํ าพั ฒนา
สังคม

ตั วบ่งชี
7.5 มีมนุษยสัมพั นธ์ทีดต่อ
เพือน ครู และผู้ อืน

-นักเรี ยนได้รับความรู ้และทั กษะในการดํ าเนินชีวิต
- นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้การอยู่ร่วมกั นในสังคมอย่างสงบสุ ข
- นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้หลั กธรรมนําไปใช้ในชีวิตประจํ าวั น
- นักเรี ยนรู ้จ ั กวิธี การลดละเลิก อบายมุขและยาเสพติด

ร้อยละ 80

จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
1.โรงเรี ยนได้จ ั ดกิจกรรมเข้าค่ายส่ งเสริ มให้เยาวชนห่างไกลจากยา
เสพติดนักเรี ยนทีผ่านการฝึ กร้อยละ 87

8 ผู้ เรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการส่ งเสริ มคุณภาพผู ้ เรี ยนด้าน
ทั ศนศิลป์
2.โครงการคนรักศิลปะ
3.โครงการเวทีศิลป์
4.กิจกรรมศิลป์ ในวั นสําคั ญ

ตั วบ่งชี
8.1 มีความชืนชมร่ วมกิ จกรรม
และมีผลงานด้านศิลปะ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 80

1. นักเรี ยนทุกคนได้มีประสบการณ์ท ํ างานโดยเน้นการปฏิบ ั ติ นักเรี ยนมีผลงาน
2. นักเรี ยนสนใจในงานศิลปะได้ฝึกทั กษะมากขึ น และเ ข้ าแข่ งขั นไ ด้ รับรางวั ลร ะดับปะเทศ
3. นักเรี ยนได้รู้จ ั กการวิจารณ์งานศิลปะและได้แสดงผลงานของตนเอง
4. นักเรี ยนทีมีความสา มา รถทา งศิ ลปะ ได้ แสดงออกทา งด้ านทั กษะศิ ลปะได้ เต็ มศั กย ภา พ

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
นักเรี ยนได้รับการพั ฒนาและฝึ กทั กษะด้านศิลปะอั นจะส่ งผลให้
นักเรี ยนรักการเรี ยนรู้ รู้จ ั กการแสวงหาความรู้ รู้จ ั กใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์นักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 85

กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการค่ายพั ฒนาศั กยภาพทาง
ดนตรี ครั งที 4
2.โครงการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่ง
สตริ ง สากล

ตั วบ่งชี
8.2 มีความชืนชมร่ วมกิ จกรรม
และมีผลงานด้าน ดนตรี /
นาฏศิลป์

เป้ าหมาย
ร้อยละ 70

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
1.โรงเรี ยนได้จ ั ดกิจกรรมเข้าค่ายส่ งเสริ มศั กยภาพดนตรี ให้เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติดส่ งเสริ มความถนัดด้านดนตรี ให้แก่นักเรี ยน
ผ่านการฝึ กร้อยละ 80

1. นักเรี ยนมีความสนใจทีจะเ รี ยนร ู ้ดนตรี
2. นักเรี ยนสามารถนํ าไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจํ าวั นได้
3. นักเรี ยนได้กล้าแสดงออกในทางทีเหมา ะสม
กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการแข่งขั นกรี ฑามั ธยมศึกษา
จั งหวั ดน่าน

ตั วบ่งชี
8.3 มีความชืนชมร่ วมกิ จกรรม
และมีผลงานด้าน กีฬา /
นันทนาการ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 85

ผลการดํ าเนินงาน
จากผลการดํ าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ สรุ ปได้ดังนี
1.โรงเรี ยนได้เข้าร่ วมการแข่งขั นกรี ฑานักเรี ยนมั ธยมศึกษาจั งหวั ด
น่าน ณ สนามกีฬาจั งหวั ดน่าน นักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มด้าน
ความสามารถด้านกีฬา การรักษาสุ ขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ มี
มนุษยสัมพั นธ์ทีด และได้ รับเหร ี ยญร างวั ล ปร ะกา ศนี ยบั ตร
นักเรี ยนทีผ่านกา รฝึ กร ้ อยละ 90

- นักเรี ยนเป็ นนักกรี ฑาของโรงเรี ยนมีระเบียบวินัยทีดี
- ผู ้ ปกครองและผูบริ
้ หารโรงเรี ยนให้การสนับสนุนเป็ นอย่างดี
- คณะครู ทุกคนให้การสนับสนุนและช่วยในการวางแผนการฝึ กซ้อมและเข้าร่ วมกิจกรรมการแข่งขั นกรี ฑามั ธยม

9 ครู มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกั
กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

1. กิจกรรมเลิกเหล้าเข้ าพรรษา
2. กิจกรรมการเรี ยนการสอนนอกเวลา
3. กิจกรรมการถวายเทียนจํ านํ าพรรษา

9.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม และ
ปฏิบ ั ติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู รู้เป้ าหมาย

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 3 1. กิจกรรมการเลิกเหล้าเข้าพรรษา ได้มีคณะครู ร้อยละ 80 เข้าร่ วม
กิจกรรมทํ าให้เกิดตั วอย่างทีดีต่อนั กเ รี ยนและชุ มชน
ระดับคุณภาพ 4 2. กิจกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ครู ได้มีการเข้าทํ า
การเรี ยนการสอนเต็มทีเต็ มเวลา และได้ มีการอุ ทิศเวลา ในกา รสอน
นักเรี ยน โดยมีการสอนซ่อมเสริ มแก่นักเรี ยนในช่วงหลังเลิกเรี ยน
และได้อุทิศเวลาสอนพิเศษแก่นักเรี ยนชั น ม.3 และ ม.6 ในคาบที 8
และในวั นเสาร์
ระดับคุณภาพ 3 3. กิจกรรมการถวายเทียนจํ านําพรรษา ครู ร้อยละ 80 ได้ร่วมกับ
นักเรี ยนในการเข้าร่ วมประกอบพิธีถวายเทียนจํ านําพรรษา ในวั ด
ใกล้เคียง

โรงเรี ยนมีครู ทีอยู ่ในว ั ยหนุ ่มสา ว และมี ความมุ ่งมั นใ กา รทํ า งาน ทํา ให้ เ กิดผลดี แก่นัก เร ี ยน และครู ส่ ว นใหญ่ ย ึดมันในหลั กธรร มทาง ศ าสนา โดยได้มี
ความเต็มใจในการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางศาสนา และได้มีการเข้าร่ วมการปฏิบ ั ติธรรม ในวั นสําคั ญ เช่น วั นวิสาขบูชา วั นเข้าพรรษา วั นแม่
แห่งชาติ วั นเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

1. กิจกรรมการถวายเทียนจํ านํ าพรรษา

9.2 มีมนุษยสัมพั นธ์ทีด ระดับคุณภาพ 3 1. กิจกรรมการถวายเทียนจํ านําพรรษา ครู ร้อยละ 80 ได้ร่วมกับนักเรี ยนในการ
กับผู้ เรี ยน ผู้ ปกครองและ
เข้าร่ วมประกอบพิธีถวายเทียนจํ านําพรรษา ในวั ดใกล้เคียง
2. กิจกรรมโครงการเข้ าค่ายคุณธรรม
ชุมชน
ระดับคุณภาพ 3 2.โครงการค่ายคุณธรรมนําชีวิต นักเรี ยนทีเข้ าร่ วมโครงกา รร้ อยละ 80 มี
นํ าชีวิต
พฤติกรรมด้านการดํ าเนินชีวิตทีเปลียนแปลงในทา งที ดีขึนกว่ า เ ดิม
3. กิจกรรมประชุมผู ้ ปกครองนักเรี ยน
ระดับคุณภาพ 3 3. กิจกรรมการประชุมผู้ ปกครองนักเรี ยน ร้อยละ 80 ผู้ ปกครองให้ความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี โดยมีการจั ดตั งเ ครื อข่ ายผู ้ปก ครอง ในกา รช่ วยเ หลื อทา ง
โรงเรี ยนและช่วยเหลือนักเรี ยน
4. กิจกรรมการเยียมบ้ านนั กเรี ยน
ระดับคุณภาพ 3 4.
าไปพบกับ
ผู้ ปกครองทํ าให้ทราบ สภาพปัญหาทีแท้ จริ ง ผู ้ปก ครองร้ อยละ 80 ให้ความ
ร่ วมมือและให้ข้อมูลทีเป็ นปร ะโยชน์ ในกา รพั ฒน า ผู ้เรี ยนต่ อไป
5. กิจกรรมการร่ วมประเพณี พิธีกรรม
ระดับคุณภาพ 3 5. กิจกรรมการร่ วมประเพณี พิธีกรรมในท้องถินได้ มีการร่ วมกิ จกรรมกั บ
ในท้ องถิน
ชุมชน เช่น งานขึ นบ้ านใ หม่ งานแต่ งาน งานบวช งานศพ ซึ งคณะ ครู จะเ ข้ า
ร่ วมกิจกรรมทุกครั ง
เนืองจากนั กเรี ยนส่ วนใ หญ่ จะเ ป็ นนั กเรี ยนที อยู่ ในเขตบริ การ ของโรงเ รี ยน ครู ส่ ว นใหญ่ ก ็เ ป็นคนในเ ขตอํ า เภอปั ว ทํา ให้ ควา มสั มพันธ์ ระห ว่างครู ก ับผู้ ปกครอง
จะมีความใกล้ชิด
งเรี ยนก็จะมีส่วน
312 กองร้อยตํ ารวจตระเวนชายแดน 324 องค์การบริ หารส่ วนตํ าบลศิลาเพชร รวมถึงศูนย์การแพทย์
ชุมชนศิลาเพชรเคราะห์จากพระ
อาจารย์รักชาติ ธัมมสาสโน เจ้ าอาวาสวั ดนํ าไคร้ ที คอยให้ คํา แนะนํ า และช่ วยเหลือด้านการปรับพฤติกรรมองนักเรี ยนโดยเป็ นพระวิปัสสนาจารย์ให้การช่วยเหลือในการ
ปฏิบ ั ติธรรม ในวั นสําคั ญต่าง ๆ

กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนนอกเวลา

ตั วบ่งชี
9.3 มีความมุ่งมันแ ละอุ ทิศตน
ในการสอนและพั ฒนาผู้ เรี ยน

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 4 1. กิจกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ครู ได้มีการเข้าทํ าการเรี ยน
การสอนเต็มทีเต็ มเวลา และได้ มีการอุ ทิศเวลา ในกา รสอนนั กเรี ยน โดยมี
การสอนซ่อมเสริ มแก่นักเรี ยนในช่วงหลังเลิกเรี ยน และได้อุทิศเวลาสอน
พิเศษแก่นักเรี ยนชั น ม.3 และ ม.6 ในคาบที 8 และในวั นเสาร์ จากการ
ปฏิบ ั ติงานดังกล่าว ครู ร้อยละ 95 ได้มีความมุ่งมันใ นกา รทํ างาน อุ ทิศตนเ อง
ในการสอนและพั มนาผู้ เรี ยน

ด้ต ั งใจไว้ และจะได้กลับมาพั ฒนาชุมชนของ
ตนเองต่อไป

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการพั ฒนา
บุคลากร

2. การวิจ ั ยในชั นเ รี ยน

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

9.4 มีการแสวงหาความรู้และ
ระดับคุณภาพ 4 1. โครงการพั ฒนาบุคลากร ได้มีการสนับสนุนบุคคลากรในโรงเรี ยนให้ได้รับการ
เทคนิควิธีการใหม่ๆรับฟังความ
พั ฒนาตนเอง เช่น การอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบ ั ติการ รวมถึงการศึกษาดู
คิดเห็น ใจกว้ าง และยอมรับการ
เปลียนแปลง
ในการจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จากการดํ าเนินโครงการครู ร้อยละ 90 ได้มีการ
เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงวิชาการ และศึกษาดูงาน
ระดับคุณภาพ 3 2. ด้านการวิจ ั ยในชั นเ รี ยน ปร ากฏว่ าครู ร้ อยะ 80 ได้มีการจั ดทํ าวิจ ั ยในชั นเ รี ยน
และได้นําผลการวิจ ั ยมาพั ฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอน
กระตือรื อร้นในการทํ างาน

ครู ทุกคนได้มีการพั ฒนา
สัมมนาตามที สพท.และสพม.จั ดขึ น

กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการพั ฒนา
บุคลากร

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

9.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญา ระดับคุณภาพ 4
ตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่า
ขึ นไ ป

ผลการดํ าเนินงาน
1. โครงการพั ฒนาบุคลากร ได้มีการสนับสนุนบุคคลากรในโรงเรี ยนให้ได้รับการ
พั ฒนา
รังสรรค์ ร้อยละ 38
ดับปริ ญญา
ตรี ร้อยละ 62

โรงเรี ยนมีครู ทีอยู ่ในว ั ยหนุ ่มสา ว และมี ความมุ ่
และมีแนวโน้มว่าครู ทุกคนจะเข้าศึกษาต่อ เพือให้ สําเร็ จกา รศึ กษา ในร ะดั บปร ิ ญ า โท ในโ อกา สต่ อไป

กิจกรรม/โครงการ
1.กิจกรรมด้านการบริ หารงานบุคคล

ตั วบ่งชี
9.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท
หรื อตรงตามความถนัด

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 4

ผลการดํ าเนินงาน
โรงเรี ยนได้มีการจัดโครงสร้างการจั ดการเรี ยนการสอน โดยครู ร้อย
ละ 100 ได้สอนตรงตามวิชาเอก - โท และตามความถนัดเพือให้ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการจั ดการเรี ยนการสอน

โรงเรี ยนมีโครงสร้างการบริ หารงานทีมีความยื ดหย ุ ่นและ พิ จารณา กา รจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนกา รสอนเ พื อตบสนอง ควา มต้ องการของผู ้ สอน โดยจั ดกา รสอน
ตรงตามวิชาเอก หรื อวิชาโท หรื อครู ทีไม่ มีวิชาเ อกใน 8
กิจกรรม/โครงการ
1.กิจกรรมด้านการบริ หารงานบุคคล

ตั วบ่งชี
9.7 มีจ ํ านวนเพียงพอ(หมาย
รวมทั งครู และบุ คลา กร
สนับสนุน

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 4

ผลการดํ าเนินงาน
โรงเรี ยนได้มีการจัดโครงสร้างการบริ หารจัดการด้านบุคลากร และมี
บุคลากรประจํ าการและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ ในการพั ฒนา
การศึกษาให้สําเร็ จตามเป้ าหมาย

โรงเรี ยนมีบุคลากรประจํ าการและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ ในการพั ฒนาการศึกษาให้สําเร็ จตามเป้ าหมาย โดยมีบุคลากรในโรงเรี ยนดังนี ผู ้อํ านว ยกา ร
โรงเรี ยน 1 คน ครู ประจํ าการ 21 คน ครู จ้างสอน 2 คน พนักงานบริ การ 2 คน และ แม่บ ้าน 1 คน รวมทั งหมด 27 คน

10 ครู มีความสามารถในการจั ดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพและเน้นผู้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ
กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการพั ฒนาบุคคลากร

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

10.1 มีความรู้ความเข้าใจ
ระดับคุณภาพ 4
เป้ าหมายการจั ดการศึกษา
และหลักสู ตรการศึกษา
ขั นพืนฐาน

โรงเรี ยนได้มีการพั ฒนาครู ในเรือง เ ป้าหมา ย และหลั กสู ตร กา รจั ดกา รศึ กษา อย่ าง

ผลการดํ าเนินงาน
1. โครงการพั ฒนาบุคลากร ได้มีการสนับสนุนบุคคลากรใน
โรงเรี ยนให้ได้รับการพั ฒนาตนเอง เช่น การอบรม สัมมนา การ
ความรู้และนําความรู้ทีได้ รับมา ปร ะยุ กต์ ใช้ ให้ เกิ ดปร ะโยชน์ ในการ
จั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จากการดํ าเนินโครงการครู ร้อยละ
90 ได้มีการเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงวิชาการ และศึกษา
ดูงาน

กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน

ตั วบ่งชี
10.2 มีการวิเคราะห์ศ ั กยภาพ
ของผู้ เรี ยนและเข้าใจ
ผู้ เรี ยนเป็ นรายบุคคล

2. กิจกรรมการเยียมบ้ านนั กเรี ยน

สามารถติดต่อได้ ทํ า
ไม่มาก ทํ าให้ครู สามารถรู ้จ ั กนักเรี ยนได้อย่างทัวถึ ง

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 3

ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ได้มีการประเมินทั งด้ าน
อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพือนํ ามา ช่ วยเ หลื อนั กเรี ยน ตา ม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้ เรี ยน การดํ าเนิน
กิจกรรม ประสบผลสําเร็ จร้อยละ 70
2. กิจกรรมการเยียมบ้ านนั กเรี ยน ซึ งครู ประ จํ า ชันได้ มี กา รเ ข้ าไป
พบกับผู้ ปกครองทํ าให้ทราบ สภาพปัญหาทีแท้ จริ งของนั กเ รี ยนแต่
ละคน ผู้ ปกครองให้ความร่ วมมือและให้ข้อมูลทีเป็ นปร ะโยชน์ ใน
การพั ฒนาผู้ เรี ยนต่อไป การดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จ ร้อย
ละ 80

รศั พท์ ก็
นวน

กิจกรรม/โครงการ
- โครงการนิ เทศภายใน

ตั วบ่งชี
10.3 มีความสามารถในการ
จั ดการเรี ยนการสอนที
เน้นผู้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
1. โครงการนิเทศภายในเป็ นการช่วยเหลือครู เพือให้ ได้ รู้จุดอ่ อน
จั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนบรรลุตามเป้ าหมาย โดยการเน้น
ผู้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ ผลการดํ าเนินการโครงการประสบผลสําเร็ จร้อย
ละ 70

รก็สามารถบอกกล่าว
หรื อแนะนํ ากั นเพืใอห้ การพั ฒน า งาน พั ฒน า ตนเ ป็ นไ ปตา มเ ป้าปร ะสง ค์ กา รดํ าเ นิ นกิ จกรรมกา รนิ เทศภา ยในจ ึ งเป็ นล ั กษณะ กา รนิ เทศแบบไ ม่ เป็ นทา งการ แต่ก็มีการ

กิจกรรม/โครงการ
- โครงการอบรมและพั ฒนาสือ
มั ลติมีเดีย

ตั วบ่งชี
10.4 มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและพั ฒนาการ
เรี ยนรู้ของตนเองและผู้ เรี ยน

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
1. โครงการอบรมด้านสือเ ทคโนโ ลยี ได้ มีการจั ดให้ แก่ ครู ใน
โรงเรี ยน เนืองจากโรงเ รี ยนเ ป็ นศ ู นย์ ซ่อมคอมพิ วเตอร์ ซึ งครู ทุ ก
ท่านในโรงเรี ยนสามารถใช้สือใ นกา รจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนร ู ้ได้ เป็ น
อย่างดี และโรงเรี ยนได้มีการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนค้นคว้ าหาความรู้
ทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการให้บริ การอินเตอร์ เน็ตไร้สายใน
โรงเรี ยน และได้รับความสนใจจากนักเรี ยน ในการนําคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค มาค้นคว้ าข้อมูล การจั ดกิจกรรมนักเรี ยนและครู ร้อยละ
90 มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี

โรงเรี ยนได้มีการส่ งเสริ มความรู ้แก่ครู โดยการเพิมความเ ร็ วของอิ นเตอร์ เน็ ต ทํ าให้ ครู และนั กเรี ยนมี แหล่ งค้ นคว้ าหา ความรู ้ได้ ทุกสถานที นั กเรี ยนมีแหล่ง
วเตอร์

กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมการทดสอบวั ดผล
ประเมินผลประจํ าปี

ตั วบ่งชี
10.5 มีการประเมินผลการ
เรี ยนการสอนทีสอดคล้ องกั บ
สภาพการเรี ยนรู้ทีจั ดให้ ผู้เรี ยน
และอิงพั ฒนาการ ของผู้ เรี ยน

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
กิจกรรมการทดสอบวั ดและประเมินผล ของนักเรี ยน ได้มีการวั ด
จากหน่วยการเรี ยนรู้ วั ดจากผลงานนักเรี ยน วั ดจากการทดสอบ
โดยเป็ นการทดสอบแบบอิงพั ฒนาการของผู้ เรี ยน นักเรี ยนร้อยละ
90 ผ่านการประเมิน
และมีนักเรี ยน
ด้มีการเน้นยํ า

บางคนทีเป็ น ั ก
ให้ครู ได้ท ํ าการประเมินอย่างหลากหลาย และให้ค ํ านึงถึงศั กยภาพของนักเรี ยน แต่ละคนด้วย
กิจกรรม/โครงการ
- การประชุมสัมมนา เรือง กา รวิ จั ยใ น
ชั นเ รี ยน

ตั วบ่งชี
10.6 มีการนําผลการประเมิน
มาปรับเปลียนกา รเ รี ยนกา ร
สอนเพือพั ฒน า ผู ้เรี ยนใ ห้ เต็ ม
ตามศั กยภาพ

โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้ครู ได้มีการทํ าวิจ ั

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
โรงเรี ยนได้มีการจัดสัมมนาการวิจ ั ยในชั นเ รี ยน และได้ กํ าหนดให้
ครู ทุกคนให้มีการทํ าวิจ ั ยในชันเรี ยน โดยให้ท ํ าภาคเรี ยนละ 1
หัวข้อ ซึ งก็ ได้ รับความร่ วมมื อจากคณะ ครู ในกา รจั ดทํ าวิ จั ยทุ กคน
และจากการทํ าวิจ ั ยก็สามารถนํามาพั ฒนาการเรี ยนการสอนของครู
ได้เป็ นอย่างดี

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

- การประชุมสัมมนา เรือง กา รวิ จั ยใ น
ชั นเ รี ยน

เป้ าหมาย

10.7 มีการวิจ ั ยเพือพั ฒน า กา ร ระดับคุณภาพ
เรี ยนรู้ของผู้ เรี ยนและนําผลไป 3
ใช้พ ั ฒนาผู้ เรี ยน

ผลการดํ าเนินงาน
โรงเรี ยนได้มีการจัดสัมมนาการวิจ ั ยในชั นเ รี ยน และได้ กํ าหนดให้ ครู
ทุกคนให้มีการทํ าวิจ ั ยในชั นเ รี ยน โดยให้ ทํ าภา คเ รี ยนละ 1 หัวข้อ ซึ งก็
ได้รับความร่ วมมือจากคณะครู ในการจัดทํ าวิจ ั ยทุกคน และจากการทํ า
วิจ ั ยก็สามารถนํามาพั ฒนาการเรี ยนการสอนของครู ได้เป็ นอย่างดี
ครู มาปรับวิธีเรี ยน

11 ผู้ บริ หารมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีภาวะผู้ นํา และมีความสามารถในการบริ หารจั ดการ
กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

- โครงการบริ หารงาน 11.1 ผู ้ บริ หารมีคุณธรรม
บุคคล
จริ ยธรรม และปฏิบ ั ติตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 4

- โรงเรี ยนได้มีการจั ดโครงสร้างการบริ หารงานบุคคล โดยมีการปฏิบ ั ติด้วยความเสมอภาค
ประเมินด้านการบริ หารงานบุคคลประสบความสําเร็ จ ร้อยละ 80

โรงเรี ยนได้มีการส่ งเสริ มด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทั งคณะ ครู และผู ้บร ิ หา ร โดยกา รปฏิ บั ติตนตา มหลั กธรรมทา งศา สนา มีการปฏิบ ั ติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู

กิจกรรม/โครงการ
- การบริ หารงานวิชาการ

ตั วบ่งชี
11.2 มีความคิดริ เริม มี
วิสัยทั ศน์ และเป็ นผู้ นําทาง
วิชาการ

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 4

ผลการดํ าเนินงาน
ผู้ บริ หารโรงเรี ยนได้มีการจัดส่ งเสริ มด้านวิชาการ เช่น โครงการ
ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน มีการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้มีการเรี ยนรู้ที
หลากหลาย ตามความรู้ ความสามารถ ความถนัดของตนเอง
โดยเฉพาะนักเรี ยนสายศิลป์ ได้มีการส่ งเสริ มให้เรี ยนรู้ทางด้าน
อาชีพ นักเรี ยนชายได้เรี ยนวิชาช่างยนต์ นักเรี ยนหญิงได้เรี ยน
วิชาการบั ญชี กับวิทยาลัยการอาชีพปัว

ครู ทุกคนได้มี
การพั ฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา บางท่านได้ท ํ าการเรี ย

กิจกรรม/โครงการ
- การบริ หารงานวิชาการ

ตั วบ่งชี
11.3 มีความสามารถในการ
บริ หารงานวิชาการและการ
จั ดการ

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
ผู้ บริ หารโรงเรี ยนได้มีการจัดส่ งเสริ มด้านวิชาการ เช่น โครงการ
ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน ซึ งจากกา รจั ดโ ครงกา รดั งกล่ าวปร ากฏว่ า
ผลสัมฤทธิ ทา งกา รเ รี ยนจ ากกา รวั ดผลระดั บช า ติ ปร ากฏว่ าระดั บ
6 สาระ ส่ วนระดับ
4 สาระ

ครู ทุกคนได้มี
การพั ฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ได้มีการจั ดสอนนอกเวลา

8 และวั นเสาร์

กิจกรรม/โครงการ
- งานประกั นคุณภาพ

-งานนิเทศภายใน

ตั วบ่งชี
11.4 มีการบริ หารทีมี
ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล ผู้ เกียวข้ อง
พึงพอใจ

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินงานการประกันคุณภาพผู้ เรี ยน โดยการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ท ั งในห้ องเ รี ยน นอกห้ องเ รี ยน และกา รเ รี ยนร ู ้
ผ่านเทคโนโลยีด้านอินเตอร์ เน็ต เพือให้ ผู้เรี ยน มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา ผลการจั ดกิจกรรมประสบ
ผลสําเร็ จร้อยละ 70
เพือสอบถา มความต้ องกา รของผู ้เรี ยน
ต่อไป ผลการจัดกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 70

โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือจากคณะครู ในการขั บเคลือน การบริ หารด้านต่าง ๆ เพือปร ะโยชน์ แก่นักเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชน ได้มีการประสาน
ากรรมฐานแก่ครู และ
นักเรี ยน ทางเจ้ าหน้าทีตํ ารวจต

12 สถานศึกษามีการจั ดโครงสร้าง ระบบการบริ หารงาน และพั ฒนาองค์กรอย่างเป็ นระบบครบวงจร
กิจกรรม/โครงการ
- การบริ หารงาน 4 ฝ่ าย

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

12.1 มีการจั ดองค์กร
โครงสร้าง และระบบการ
บริ หารงานทีมีความ
คล่องตั วสู ง และ
ปรับเปลียนไ ด้ เหมา ะสม
ตามสถานการณ์

ระดับคุณภาพ 3

- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินงานจั ดกิจกรรมการบริ หารงานเป็ น 4 ฝ่ าย ใน
ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านแผนงาน งบประมาณ ด้านงาน
วิชาการ และด้านบริ หารทัวไป โดยมีการบริ หารงานทีมีการ
ยืดหยุ่น มีความคล่องตัว ปรับเปลียนไ ด้ ตามความเ หมา ะสม กา ร
ดํ าเนินงานประสบความสําเร็ จ ร้อยละ 80

โรงเรี ยนมีการบริ หารจั ดการทีเป็ นระบบ มีการแบ่งงานเป็ น 4 ฝ่ ายและมีหัวหน้าฝ่ ายในการกํ ากับดูแลการดํ าเนินกิจกรรม ให้บรรลุตามเป้ าหมายที
วางไว้ การดํ าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีการปรับเปลียนไ ด้ ตามสถา นกา รณ์ มีความยืดหยุ่นเพือให้ การดํ าเ นิ นงานเ ป็ นไ ปอย่ างมี ประสิ ทธ ิ ภาพ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวบ่งชี

โครงการพั ฒนาระบบสารสนเทศ 12.2 มีการจั ดการข้อมูล
โรงเรี ยน
สารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
ครอบคลุม และทั นต่อการใช้
งาน

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 3

- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินการพั ฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรี ยน โดยจั ดหา
เครือง คอมพิ วเตอร์ อุ ปกรณ์ เทคโนโ ลยี การพั ฒนาระบบเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง เพือสนองตอบต่ อกา รใช้ งานและกา รบร ิ กา รแก่
ครู และนักเรี ยน และมีการพั ฒนาครู และบุคลากรเครื อข่าย ให้มีความรู้ด้าน
สือเ ทคโนโ ลยี ผลกา รจั ดกิ จกรรมปร ะสบผลสํ าเร็ จร้ อยละ 88

โรงเรี ยนมีการให้บริ การบริ การ และพั ฒนาระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง สร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรี ยนและครู ในการสื บค้นข้อมูล และ
การใช้เทคโนโลยีในการเป็ นสือใ นกา รจั ดกา รเ รี ยนกา รสอน ส่ งเ สร ิ มใ ห้ นักเรี ยนสื บค ้ นข้ อมู ลด้ วยตนเ อง
กิจกรรม/โครงการ
โครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน

ตั วบ่งชี
12.3 มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในทีดํ าเ นิ นงาน
อย่างต่อเนือง

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
- โรงเรี ยนได้มีการจั ดโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน ได้มีการ
เรี ยน และ
ต่อไป ผลการจัดกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 70

โรงเรี ยนมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนือง ได้ มีการพู ดคุ ยให้ ข้ อเ สนอแนะ แก่ ครู แบบกั ลย า ณมิตร เพือนํ าข้ อเ สนอแนะ ไปใ ช้ ปรั บปร ุ งกา รเ รี ยนกา รสอน
. และของโรงเรี ยน

กิจกรรม/โครงการ
โครงการพั ฒนาบุคลากร

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

12.4 มีการพั ฒนาบุคลากรอย่าง
เป็ นระบบ และต่อเนือง

ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
1. โครงการพั ฒนาบุคลากร ได้มีการสนับสนุนบุคคลากรใน
โรงเรี ยนให้ได้รับการพั ฒนาตนเอง เช่น การอบรม สัมมนา การ
ความรู้และนําความรู้ทีได้ รับมา ปร ะยุ กต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการ
จั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จากการดํ าเนินโครงการครู ร้อยละ
90 ครู ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงวิชาการ และศึกษาดู
งาน อย่างต่อเนือง

โรงเรี ยนมีครู ทีอยู ่ในว ั ยหนุ ่มสา ว และมี คว ามมุ่งมันก ระตื อรื อร ้ นในกา รทํ างาน และมี ความต้ องกา รที จะพั ฒนา ตนเ อง ซึงจะเห็ นไ ด้ ว่ าครูทุ กค นได้ มี กา ร
รศึกษาในระดับปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก ในโอกาสต่อไป

กิจกรรม/โครงการ
- การบริ หารงาน 4 ฝ่ าย

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

12.5 ผู ้ รับบริ การ และ
ผู ้ เกียวข้ อง พึ งพอใจผล
การบริ หารงาน และการ
พั ฒนาผู้ เรี ยน

ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินงานจั ดกิจกรรมการบริ หารงานเป็ น 4 ฝ่ าย ใน
ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านแผนงาน งบประมาณ ด้านงานวิชาการ
รวมถึงหน่วยงานเครื อข่าย ด้วยความเต็มใจ ได้สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ มา
รับบริ การ ผลการดํ าเนินงานประสบความสําเร็ จ ร้อยละ 80

จุดเด่ นแ

โรงเรี ยนมีผู ้ รับบริ การซึ งส่ วนใ หญ่ จะเ ป็ น ั กเรี ยน และผู ้ปก ครองในเ ขตบร ิ กา ร
ไมตรี จิต และได้สร้างความพึงพอใจแก่ผู ้ รับบริ การ และการจั ดกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะได้รับความร่ วมมือจากผู้ ปกครองและนักเรี ยนเป็ นอย่างดี
13 สถานศึกษามีการบริ หารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
กิจกรรม/โครงการ
- การบริ หารงาน 4 ฝ่ าย

ตั วบ่งชี
13.1 มีการกระจายอํ านาจ
บริ หารและการจั ดการศึกษา

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 3

- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินงานจั ดกิจกรรมการบริ หารงานเป็ น 4 ฝ่ าย ใน
ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านแผนงาน งบประมาณ ด้านงานวิชาการ
และด้านบริ หารทัวไป ได้ มีหัวหน้าฝ่ ายแต่ละฝ่ ายรับผิดชอบดูแลการ
บริ หารจั ดการ เพือให้ มีประสิ ทธ ิ ภาพใ นด้ านกา รบร ิ หา รจั ดการ ผลการ
ดํ าเนินงานประสบความสําเร็ จ ร้อยละ 75

โรงเรี ยนมีการบริ หารจั ดการทีเป็ นร ะบบ มี การแบ่ งานเ ป็ น 4 ฝ่ ายและมีหัวหน้าฝ่ ายในการกํ ากับดูแลการดํ าเนินกิจกรรม ให้บรรลุตามเป้ าหมายทีวาง
ไว้

กิจกรรม/โครงการ
- การบริ หารงาน 4 ฝ่ าย

ตั วบ่งชี
13.2 มีการบริ หารเชิงกลยุทธ์
และใช้หลักการมีส่วนร่ วม

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 3

- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินงานจั ดกิจกรรมการบริ หารงานเป็ น 4 ฝ่ าย ใน
ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านแผนงาน งบประมาณ ด้านงาน
วิชาการ และด้านบริ หารทัวไป ได้ มีหัวหน้ าฝ่ าย มี การกํ าหนด
กลยุทธ วิสัยทั ศน์ พั นธกิจและเป้ าหมายในการบริ หารงาน ของแต่
ละฝ่ าย เพือให้ มีประสิ ทธ ิ ภาพใ นด้ านกา รบร ิ หา รจั ดกา ร ผลกา ร
ดํ าเนินงานประสบความสําเร็ จ ร้อยละ 75

โรงเรี ยนมีการบริ หารจั ดการทีเป็ นร ะบบ มี การแบ่ งานเ ป็ น 4 ฝ่ ายและมีหัวหน้าฝ่ ายในการกํ ากับดูแลการดํ าเนินกิจกรรม มีการกํ าหนดกลยุทธในการ

กิจกรรม/โครงการ
- การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา

ตั วบ่งชี
13.3 มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่ วมพั ฒนา
สถานศึกษา

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 3

- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ภาค
เรี ยนละ 2 ครั ง ได้ มีการขอความร่ วมมื อกั บทา งคณะ กรรมกา ร
สถานศึกษา ในการร่ วมพั ฒนานักเรี ยนและโรงเรี ยน ซึ งได้ รับ
ความร่ วมมือ จากคณะกรรมการสถานศึกษาเป็ นอย่างดี ผลการ
ดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 95
บความ

ร่ วมมือจากทุกฝ่ ายเป็ นอย่างดี

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

- การเร่ งรัดการนํ านโยบาย ไปปฏิบ ั ติ
ให้เป็ นจริ ง

13.4 มีรูปแบบบริ หารทีมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ของงาน

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ
3

- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินการประชุม คณะครู และมีการเร่ งรัด ในการบริ หาร
จั ดการ กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพือให้มีการจัดกิจกรรมอย่างแท้จริ งและ
ให้มีประสิ ทธิภาพ ได้มีการปรับระบบบริ หารจั ดการให้มีความสอดคล้อง
กับทิศทางการพั ฒนาขอโรงเรี ยน ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จ
ร้อยละ 85

โรงเรี ยนมีการเร่ งรัดและติดตามผล การดํ าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนือง

กิจกรรม/โครงการ
- การตรวจสอบและ
รายงาน ผลการ
ดํ าเนินงานประจํ าปี

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

13.5 มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล

ระดับคุณภาพ 3

- โรงเรี ยนได้มีการแต่งตั งคณะ กรรมกา ร ในกา รตรวจสอบกา รดํ าเ นิ นกิ จกรรมต่ าง ๆ เป็ น
ประจํ าทุกปี ทั งกา รตรวจสอบพั สด ุ ตรวจสอบกา รเ งิ น และกํ าหนดให้ มีการรายงานผล
การดํ าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพือให้ มีความโปร ่ งใส ตรวจสอบไ ด้
ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 85

โรงเรี ยนได้มีการแต่งตั งคณะ กรรมกา ร ในกา รตรวจสอบกา รดํ าเ นิ นกิ จกรรมต่ าง ๆ เป็ นปร ะจํ าทุ กปี ได้มีการดํ าเนินการและมีการรายงานผลการดํ าเนินการ
ต่อผู ้ บริ หาร ว่ามีข ้ อทีควรส่ งเ สร ิ ม และข้ อที ควรปรั บปรุ งแก้ไขอย่างไร

14 สถานศึกษามีการจั ดหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู้ทีเน้ นผู ้เรี ยนเ ป็ นสํ าคั ญ
กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมการจั ดการเรี ยนรู ้
ตามหลั กสู ตรสถานศึกษา

ตั วบ่งชี
14.1 มีหลั กสู ตรทีเหมา ะสมกั บ
เด็กและท้ องถิน

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 4

- โรงเรี ยนได้มีการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรการศึกษาขั น
พืนฐาน 2544 และตามหลักสู ตรแกนกลาง 2551 โดยมีการปรับ
หลักสู ตรให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ เรี ยนและท้องถิน เนื องจากนั กเร ี ยน
ทีเรี ยนส่ วนใ หญ่ เป็ นนั กเรี ยนที มีผลกา รเ รี ยนในระ ดั บปา นกลา ง และ
2
รู ปแบบ คือเน้นทั งด้ านว ิ ชากา รสํ าหร ั บนั กเรี ยนสา ยวิ ทย์ และเ น้ นใน
ด้านอาชีพ สําหรับนักเรี ยนสายศิลป์ ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบ
ผลสําเร็ จร้อยละ 90

ประสบผลสํ าเร็จ
โรงเรี ยนได้มีการปรับหลั กสู ตรให้เหมาะสมกับผู้ เรี ยน และมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถินมา ช่ วยในกา รจั ดกา รเ รี ยนกา รสอน เช่ นกิ จกรรมของโรงเรี ยน
ชาวนา ส่ วนนักเรี ยนทีเน้ นทา งวิ ชากา รก็ จะมี การส่ งเ สร ิ มโ ดยกา รจั ดสอนพิ เศษใ ห้ ซึ งได้ รับความสนใจจากนักเรี ยน ส่ วนสายอาชีพก็ได้รับความร่ วมมือจากวิทยาลัยการ
อาชีพปั ว มาเปิ ดสอนให้ก ั บนักเรี ยนในโรงเรี ยน และไปเรี ยนภาคปฏิบ ั ติทีวิทยาลั ย

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

- กิจกรรมการจั ดการเรี ยนรู ้สายอาชีพ
โดยความร่ วมมือของวิทยาลั ยการ
อาชีพปั ว

14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมที
หลากหลายให้ผู้ เรี ยนเลือก
เรี ยนตามความสนใจ

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 4 - โรงเรี ยนได้มีโอกาสในการเลือกเรี ยน ด้านอาชีพ ซึ งนั กเรี ยนชา ยได้ เรี ยนว ิ ชา
สายศิลป์ มีโอกาสในการสร้างอาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต ผลการ
ดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 100

โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือ กั บวิทยาลัยการอาชีพปัว ในการให้ความรู้ด้านอาชีพ แก่นักเรี ยนสายศิลป์ โดยนักเรี ยนทีเรี ยนจ บหลั กสู ตร ทั งสอง สาย จะได้ รับวุ ฒิ
ทางการศึกษา ทั งวุ ฒ
ิ ม.6 และวุฒิ ปวช.
กิจกรรม/โครงการ
โครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

14.3 มีการส่ งเสริ มให้ครู จ ั ดทํ า
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที
ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้ เรี ยน

ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
- โรงเรี ยนได้มีการจั ดโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยนมีการกํ าหนดให้ครู ส่ง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ในวั นอั งคารของทุกสัปดาห์
หาแนวทางในการพั ฒนาต่อไป ผลการจั ดกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 70

โรงเรี ยนมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนือง ได้ มีการพู ดคุ ยให้ ข้ อเ สนอแนะ แก่ ครู แบบกั ลย าณม ิ ตร มีการให้ข้อเสนอแนะในการจัดทํ าแผนการจั ดการเรี ยนรู้
เพืใอห้ สอดคล้ องกั บหลั กสู ตร สถา นศึ กษา และหลั กสู ตร แกนกลา ง ในกา รปร ะชุ มปร ะจํ าเ ดื อน เพือให้ครู นําข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน เพือยกระดั บ
. และของโรงเรี ยนต่อไป

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

โครงการอบรมและพั ฒนา 14.4 มีการส่ งเสริ มและพั ฒนา
สือ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ นวั ตกรรมการจั ดการเรี ยนรู้

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
- โรงเรี ยนได้มีการจั ดโครงการอบรมครู และนักเรี ยนในการพั ฒนาสือเ ทคโ นโลยี
ความรู้เรือง กา รใช้ สือทาง อิ นเต อร์ เ น็ต การใช้ Facebook จากการจั ดกิจกรรมได้รับ
ความสนใจจากครู และนักเรี ยน เป็ นอย่างดี ผลการจัดกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อย
ละ 80

ต่อการเรี ยนรู ้
จุดเด่

โรงเรี ยนมี
การสอน บุคลากรในโรงเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนือง
กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน

14.5 มีการจั ดระบบการบั นทึก
การรายงานผล และการส่ งต่อ
ข้ อมูลของผู ้ เรี ยน
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ารเรี ยน

ผลการดํ าเนินงาน
- โรงเรี ยนได้มีการจั ดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน มีการวิเคราะห์
ผู้ เรี ยนเป็ นรายบุคคล ทั งทา งด้ านครอบครั วชุ มชน สั งคม สติ ปัญา มี การ
ปัญหาทีต้ องกา รความช่ วยเ หลื อก็ สามา รถส่ งต่ อนั กเรี ยนไ ด้ เช่ น หา กมี ปัญห า ด้ าน
พฤติกรรมก็จะส่ งต่อฝ่ ายปรับเปลียนพฤติ กรรม หา กมี ปัญห า ด้ านกา รเ รี ยนก็ จะส่ ง
ต่อฝ่ ายแนะแนว ในการให้ความช่วยเหลือตามลํ าดับ ผลการดํ าเนินโครงการ
ประสบผลสําเร็ จร้อยละ 80

โรงเรี ยนมีนักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนในเขตบริ การ ครู สามารถติดตามและให้ความช่วยเหลือได้ง่าย และได้รับความร่ วมมือจากผู้ นํา ผู้ ปกครองนักเรี ยน
ในการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นอย่างดี เมือนั กเรี ยนมี ปัญหา ต่ าง ๆ ก็ สามา รถส่ งต่ อได้ อย่ างทั นท่ วงที และสา มา รถช่ วยเ หลื อนั กเรี ยนได้อย่างเป็ นระบบ

กิจกรรม/โครงการ
โครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

14.6 มีระบบการนิเทศการ
สอนและนําผลไปปรับปรุ งการ
สอนอย่างสมํ าเสมอ
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- โรงเรี ยนได้มีการจั ดโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน มีการตรวจเยียม
ชั นเ รี ยนของหั วหน้ า
การเรี ยนรู้ของครู พร้อมให้ค ํ าแนะนําในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่าง ๆ
ผลการจั ด
กิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 70

โรงเรี ยนมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนือง ได้ มีการพู ดคุ ยให้ ข้ อเ สนอแนะ แก่ ครู แบบกั ลย าณม ิ ตร มี การให้ ข้ อเสนอแนะ ในกา รจั ดทํ าแผนกา รจั ดการเรี ยนรู้
นักเรี ยนให้สูงขึ น ตา มเ ป้าหมา ยของ สพฐ . และของโรงเรี ยนต่อไป

กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมการจั ดการเรี ยนรู ้
สาระท้ องถิน

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

14.7 มีการนําแหล่งเรี ยนรู้และภูมิ
ปั ญญาท้องถิน มาใช้ในการ
เรี ยนการสอน

ระดับคุณภาพ 4

- โรงเรี ยนได้มีการจั ดทํ าหลักสู ตรสาระท้องถิน โดยจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนร ู ้
1 - 6จากการจั ดกิจกรรม
พบว่านักเรี ยนมีความตั งใจในกา รเ รี ยนและเ รี ยนร ู ้อย่ างสนุ กสนา น นั กเรี ยน
ได้เรี ยน
จริ ง ทํ าให้ได้รับความรู้ และเกิดความรัก หวงแหนในภูมิปัญญา และเกิด
ความภาคภูมิใจในประวั ติศาสตร์ท ้องถินของนั กเรี ยน ผลการดํ าเนิน
กิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 90

บผลสํ าเร็จ

การปั นหม้ อ สมุ นไพร พื นบ้า น

การปั นหม้ อของบ้ านดอน
ซึ งเ ป็ นแหล่งเรี ยนรู้สําหรับนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี มีภูมิปัญญาท้องถินทา งด้ านกา รทํ าข้ าวแคบ

15 สถานศึกษามีการจั ดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพผู้ เรี ยนอย่างหลากหลาย
กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

15.1 มีการจั ดและพั ฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้ เรี ยนทีเข้ มแ ข็ ง
และทัวถึ ง
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- โรงเรี ยนได้มีการจั ดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน มีการ
วิเคราะห์ผู้ เรี ยนเป็ นรายบุคคล ทั งทา งด้ านครอบครั วชุ มชน สั งคม
สติปัญญา มีการประเมินนักเรี ยนทั งฝ่ ายผู ้ปก ครอง ครู และนั กเรี ยน
สามารถส่ งต่อนักเรี ยนได้ เช่น หากมีปัญหาด้านพฤติกรรมก็จะส่ งต่อ
ฝ่ ายปรับเปลียนพฤติ กรรม หา กมี ปัญหา ด้ านกา รเ รี ยนก็ จะส่ งต่ อฝ่ าย
แนะแนว ในการให้ความช่วยเหลือตามลํ าดับ ผลการดํ าเนินโครงการ
ประสบผลสําเร็ จร้อยละ 80

โรงเรี ยนมีนักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนในเขตบริ การ ครู สามารถติดตามและให้ความช่วยเหลือได้ง่าย และได้รับความร่ วมมือจากผู้ นํา ผู้ ปกครอง
นักเรี ยนในการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นอย่างดี เมือนั กเรี ยนมี ปัญห า ต่ าง ๆ ก็ สามา รถส่ งต่ อได้ อย่ างทั นท่ วงที และสา มา รถช่ วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างเป็ นระบบ

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการดาวรุ่ งมุ่งหาวิทยาลัย

2. โครงการยกระดั บผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

15.2 มีการจั ดกิจกรรมส่ งเสริ ม
และตอบสนองความสามารถ
ทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ เรี ยน

ระดับคุณภาพ 3
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ผลการดํ าเนินงาน
- โรงเรี ยนได้มีการจั ดโครงการดาวรุ่ งมุ่งมหาวิทยาลัยขึ น โดยมี การ
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ท ั งภา ยในโ รงเ รี ยนและนอกโรงเ รี ยน มี

พีทีเรียนจบ และจากครู ผู้ สอน ผลการดํ าเนินโครงการประสบ
ความสําเร็ จร้อยละ 80
- โรงเรี ยนมีการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ทา งกา รเ รี ยน เพื อให้
ความช่วยเหลือแก่นักเรี ยนทีมีปัญหา ทา งกา รเ รี ยน และส่ งเ สร ิ มนั กเรี ยน
8 ของทุกวั น โดยเวียน
สอนทั ง 8 สาระ ทํ าให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทา งกา รเ รี ยนจ ากกา ร
ประเมิ
6 สาระในระดับ ม.ต้น และเพิมขึ น 4
สาระ ในระดับ ม.ปลาย ผลการดํ าเนินโครงการประสบผลสําเร็ จร้อย
ละ 62.5

นักเรี ยน
อคู่มือในการไปศึกษาด้วยตนเอง และการจัดสอนในคาบที 8 นักเรี ยนมีความสนใจในเข้าเรี ยน
มากกว่าการสอนในวั นเสาร์ และทางโรงเรี ยนให้ครู ทีมความรู ้มาสอนเ สร ิ มใ ห้ กั บนั กเรี ยนทํ าให้ นักเรี ยนมี ความสนใ จเ รี ยนมา กขึ น

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการดาวรุ่ งมุ่งหาวิทยาลัย

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

15.3 มีการจั ดกิจกรรมส่ งเสริ ม ระดับคุณภาพ 3
และตอบสนองความสามารถ
พิเศษและความถนัดของผู้ เรี ยน
ให้เต็มตามศั กยภาพ

ผลการดํ าเนินงาน
- โรงเรี ยนได้มีการจั ดโครงการดาวรุ่ งมุ่งมหาวิทยาลัยขึ น โดยมี การ
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ท ั งภา ยในโ รงเ รี ยนและนอกโรงเ รี ยน มี

นโครงการประสบ
2. โครงการยกระดั บผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน

นักเรี ยนทีมีความ
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ความสําเร็ จร้อยละ 80
ความช่วยเหลือแก่นักเรี ยนทีมีปัญหา ทา งกา รเ รี ยน และส่ งเ สร ิ มนั กเรี ยน
8 ของทุกวั น โดยเวียน
สอนทั ง 8 สาระ ทํ าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ทา งกา รเ รี ยนจ ากกา ร
6 สาระในระดับ ม.ต้น และเพิมขึ น 4
สาระ ในระดับ ม.ปลาย ผลการดํ าเนินโครงการประสบผลสําเร็ จร้อย
ละ 62.5

8 นักเรี ยนมีความสนใจในเข้าเรี ยน

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

- กิจกรรมการถวายเทียนจํ านํ าพรรษา 15.4 มีการจั ดกิจกรรมส่ งเสริ ม
ค่านิยมทีดีงาม

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน
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- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินการจั ดกิจกรรมเพือส่ งเ สร ิ มปร ะเ พณี อั นด ี งามของ
ไทย ได้มีการถวายเทียนจํ านําพรรษาในวัดทีอยู ่ในเ ขตบร ิ การ จํ านวน
5 วั ด ครู และนักเรี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการถวายปัจจั ยแด่
พระสงฆ์ ในการตกแต่งต้นเทียน และร่ วมในการถวายเทียนจํ านํา
พรรษาตามวั ดต่าง ๆ ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ
100

โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือในการบริ จาคต้นเทียนจากบริ ษ ั ท ห้างร้านต่าง ๆ และนักเรี ยนได้มีจิตศรัทธาในการบริ จาคทรัพย์เป็ นปั จจั ยในการถวายพระ
รับความร่ วมมือจากคณะศรัทธาบ้าน
ต่าง ๆ ให้การต้อนรับคณะถวายเทียนของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

- กิจกรรมการแข่งขั นกรี ฑากลุ่มมั ธยม 15.5 มีการจั ดกิจกรรมส่ งเสริ ม
สัมพั นธ์
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
และกีฬา/นันทนาการ

ระดับคุณภาพ 4

- กิจกรรมการแข่งขั นกรี ฑามั ธยม
ประจํ าปี 2553

ระดับคุณภาพ 4

- กิจกรรมการแข่งขั นศิลปะ งาน
ศิลปหัตถกรรม

ระดับคุณภาพ 4

- โรงเรี ยนได้เป็ นเจ้าภาพในการจั ดการแข่งขั นกรี ฑามั ธยมสัมพั นธ์โดยมี
โรงเรี ยนมั ธยมขนาดเล็กทีสังกั ดสํ านั กงาน
2 เดิม เข้าร่ วมการแข่งขั นจํ านวน 8 โรงเรี ยน ในงานนอกจากจะมีการ
แข่งขั นกรี ฑาแล้วยั งมีการแสดงตนตรี ของแต่ละโรงเรี ยน ในช่วงพั ก
การแข่งขั นด้วย ผลการจั ดกิจกรรมประสบความสําเร็ จร้อยละ 100
- โรงเรี ยนได้เข้าร่ วมการแข่งขั นกรี ฑามั ธยมจังหวั ดน่าน นักเรี ยนได้รับ
รางวั ลเหรี ยญทอง 1 เหรี ยญ เหรี ยญเงิน 2 เหรี ยญผลการดํ าเนินงาน
ประสบความสําเร็ จร้อยละ 90
- โรงเรี ยนได้มีการส่ งเสริ มนักเรี ยนเข้าแข่งขั นด้านศิลปะ ในงาน
แข่งขั นศิลปหัตถกรรม จนได้เป็ นตั วแทนภาคเหนือเข้าแข่งขั น
ระดับประเทศ ได้รับรางวั ลหเ รี ยญทอง อันดับที 4 ของประเทศ ผล
การดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 90

โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือจากครู ในการฝึ กซ้อมนักเรี ยนทั งด้ านดนตรี ศิ ลปะ และด้ านกี ฬา จนสา มา รถแข่ งขั นแ ละได้ รับรางวั ลใ นระดับต่าง ๆ ซึ งเ ป็ นกา ร
รับรางวั ลเหรี ยญทอง ก็จะได้เงิน
รางวั ลพิเศษ เป็ นเงิน 3,000 บาท เหรี ยญเงิน 2,000 บาท และเหรี ยญทองแดง 1,000 บาท ทํ าให้นักเรี ยนมีก ํ าลังใจ และตั งใจฝึ กซ้ อมจนไ ด้ รับเหร ี ยญร างวั ลดั งกล่ าว

กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมการถวายเทียนจํ านํ า
พรรษา

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

15.6 มีการจั ดกิจกรรมสื บสาน
และสร้างสรรค์ วั ฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

ระดับคุณภาพ 4

- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินการจั ดกิจกรรมเพือส่ งเ สร ิ มปร ะเ พณี อั นด ี งามใ นทุ กๆ ปี
และในปี 2553 ได้มีการถวายเทียนจํ านําพรรษาในวั ดทีอยู ่ในเ ขตบร ิ กา ร
จํ านวน 5 วั ด ครู และนักเรี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการถวายปัจจั ยแด่
พระสงฆ์ ในการตกแต่งต้นเทียน และร่ วมในการถวายเทียนจํ านําพรรษา
ตามวั ดต่าง ๆ ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 100

-

โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือในการบริ จาคต้นเทียนจากบริ ษ ั ท ห้างร้านต่าง ๆ และนักเรี ยนได้มีจิตศรัทธาในการบริ จาคทรัพย์เป็ นปั จจั ยในการถวายพระ
ความร่ วมมือจากคณะศรัทธาบ้านต่าง
ๆ ให้การต้ อนรับคณะถวายเทียนของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี
กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมการเลือกตั งปร ะธา น
นักเรี ยน

-

ตั วบ่งชี
15.7 มีการจั ดกิจกรรม
ส่ งเสริ มความเป็ น
ประชาธิปไตย

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 4

- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินการจั ดกิจกรรมเพือส่ งเ สร ิ มความเ ป็ นปร ะชา ธิ ปไ ตยในโ รงเ รี ยน
โดยมีการเลือกตั งปร ะธานสภา นั กเรี ยน ในสัปดาห์ที 3 ของการเรี ยนในภาคเรี ยนที
1 ปี การศึกษา 2553ทํ าให้นักเรี ยนได้ฝึกการเลือกตั ง ฝึ ก า รตั ดสิ นใ จ และได้ ตั วแทน
ของนักเรี ยนในการเข้าบริ หารกิจการนักเรี ยน ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบ
ผลสําเร็ จร้อยละ 100

โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือในการ
ลุล่วงด้วยดี นักเรี ยนทุกคนต่างมีความกระตือรื อร้นในการลงสมั ครเป็ นตั วแทน และให้ความร่ วมมือในการเข้าคูหากาบั ตรเพือเลื อกปร ะธานสภา นั กเรี ยนทุ กคน

16 สถานศึกษามีการจั ดสภาพแวดล้อม และบริ การทีส่งเ สร ิ มใ ห้ ผู้เรี ยนพั ฒน า ตา มธรรมชา ติ เต็ มศั กย ภา พ
กิจกรรม/โครงการ
- โครงการปรับภูมิท ั ศน์โรงเรี ยน

ตั วบ่งชี
16.1 มีสิงแวดล้ อม
เรี ยนรู้ มีอาคารสถานที
เหมาะสม

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 4

ผลการดํ าเนินงาน
- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินการ
การจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ได้แก่ การต่อเติมชายคาหลัง
อาคารพญาภูคา ปรับปรุ งห้องคอมพิวเตอร์ จั ดทํ าห้องเรี ยนคุณภาพ
และจั ดแบ่งนักเรี ยนรับผิดชอบเขตงานในโรงเรี ยน เพือให้ ภายใน
โรงเรี ยนมีความสะอาด สวยงาม ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบ
ผลสําเร็ จร้อยละ 100

-

โรงเรี ยนได้มีการปรับภูมิท ั ศน์ของโรงเรี ยน ได้รับงบประมาณในการปรับปรุ งห้องคอมพิวเตอร์ ตามโครงการศูนย์คลีนิคคอมพิวเตอร์ ได้รับงบประมาณจาก
การจั ดผ้ าป่ าของศิษย์ เก่า ในการต่อเติมอาคารพญาภูคา และงบประมาณจากโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ทา งกา รเ รี ยนใ นกา รปร ั บปร ุ งห้ องเ รี ยนคุ ณภาพ

กิจกรรม/โครงการ

ตั วบ่งชี

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

- โครงการเสริ มสร้างและพั ฒนา
สุ ขภาพอนามั ยส่ วนบุคคล และทั กษะ
ชีวิต พิชิตเอดส์-สารเสพติด

16.2 มีการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
อนามั ยและความปลอดภั ยของ
ผู ้ เรี ยน

ระดับคุณภาพ 3

- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินการในการเสริ มสร้างและพั ฒนานักเรี ยนให้มี
สุ ขภาพทีแข็ งแรง
และวั ดส่ วนสู งของนักเรี ยนเพือเปร ี ยบเ ที ยบภา วะโภชนา กา ร ให้ ความรู ้
แก่นักเรี ยนในการป้ องกันตนเองจากโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพั นธ์
และการป้ องกันตนเองจากสารเสพติด โดยความร่ วมมือของเจ้าหน้าที
อนามั ยโรงเรี ยน และเจ้าหน้าทีตํ ารวจ จากกองกํ าลังตํ ารวจตระเวน
ชายแดนที 325 ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 75

325 ได้เข้ามาให้ความรู้เรือง กา รป้ องกันสารเสพติด ในกลุ่มวั ยรุ่ น และได้รับความ
ร่ วมมือจากเจ้ าหน้าทีอนา มั ยใ นกา รจั ดทํ าโครงกา รก้ าวย่ างอย่ างเ ข้ าใจ ในกา รป้ องกั นต นเ องจากกา รมี เพศสั มพั นธ ์ ในว ั ยรุ ่น และกา รเ ก็ บข้ มูอลภาวะโภชนาการของเด็ก
นักเรี ยน ตลอดปี การศึกษา และได้รับความร่ วมมือจากครู พละศึกษาในการฝึ กทั กษะการออกกํ าลังกายแก่นักเรี ยน

กิจกรรม/โครงการ
- โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์

ตั วบ่งชี
16.3 มีการให้บริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก
ตนเองและการเรี ยนรู้แบบมี
ส่ วนร่ วม

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 3

- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินโครงการคลินิกคอมพิวเตอร์ ในการให้บริ การแก่
คณะครู นักเรี ยน ชุมชนและหน่วยงานเครื อข่าย ในการให้ความรู้ด้าน
ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ มารับบริ การเช่น องค์การบริ หารส่ วนตํ าบลศิลา
เพชร เป็ นต้น ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 85

โรงเรี ยนได้รับมีการให้บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งแก่ครู และนักเรี ยนทีสนใ จ ได้ มีนักเรี ยนนํ าคอมพิ วเตอร์ ของตนเ องมา สื บค ้ นข้ อมู ล และบา งคนไ ด้
เข้ าไปใช้บริ การทีห้องคอมพิ วเตอร์ และค้ นในห้ องสมุ ด

17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิน
กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมหลั กสู ตรสาระท้ องถิน

ตั วบ่งชี
17.1 มีการเชือมโยงและ
แลกเปลียนข้อมูลกับแหล่ง
เรี ยนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้ องถิน

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 4

- โรงเรี ยนได้ด ํ าเนินกิจกรรมหลักสู ตรสาระท้องถินโดยให้ นักเรี ยนไ ด้
ศึกษาเกียวกั บปร ะวั ติ ศาสตร์ ของชุ มชน ได้ แก่ ประวั ติ เมื องย่ าง แหล่ งภู มิ
ภูมิปัญญาด้านการทํ าข้าวแคบ ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรพืนบ้ าน เป็ นต ้ น
ได้มีกิจกรรมให้นักเรี ยนได้ไปศึกษากับแหล่งภูมิปัญญา และเชิญวิทยากร
ในท้องถินมา ให้ ความรู ้ในโ รงเ รี ยน เรื อง ประวั ติ เ มืองย ่ าง ประวั ติ เ มืองปั ว
ประประวั ติเมืองน่าน ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ
95

โรงเรี ยนตั งอยู ่ในแหล่ งที มีภูมิปัญญา และแหล่ งเรี ยนรู ้ ทีหลาก หลา ย ทํ าใ ห้นั กเ รี ยนได้ เ รียนรู ้ ประว ั ติ ศา สตร์ ของท้ อง ถินตนเอง ไ ด้รับความภาคภูมิใจ ใน
ท้ องถินของตน และมี การศึ กษา เ พื อสื

กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมห้องสมุด

ตั วบ่งชี
17.2 มีสือการเรี ยนการสอน
ทีเหมา ะสมและเ อื อต่อการ
เรี ยนรู้

เป้ าหมาย

ผลการดํ าเนินงาน

ระดับคุณภาพ 3

ทีหลา กหลา ย ทั งในห้ องสมุ ดและห้ อง
วิชาการ เพือให้ บริ กา รแก่ นักเ รี ยนและครู ในกา รสื บค ้ นข้ อมู ล และได้
ให้บริ การอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู งแก่นักเรี ยนในการแสวงหาความรู้ใน
โลกอินเตอร์เน็ต และยั งใช้ประกอบในการจั ดการเรี ยนรู้ให้แก่นักเรี ยนได้
อีกทางหนึ ง
ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 85

โรงเรี ยนให้บริ การด้านหนังสื ออ่านประกอบ หนังสื อคู่มือเตรี ยมสอบ และอินเตอร์ เน็ตแก่ครู และนักเรี ยน เพือกา รสื บค ้ นข้ อมู ลและส่ งเ สร ิ มใ ห้ นักเรี ยนไ ด้
ใจในท้องถินของตนเ อง

18 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบั นทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพือพั ฒน า วิ ถีการเ รี ยนร ู ้ในชุ มชน
กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมคลินิกคอมพิวเตอร์

ตั วบ่งชี
18.1 มีแหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และบริ การ
ชุมชน

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
- โรงเรี ยนได้กิจกรรมคลินิกคอมพิวเตอร์ เพือให้ บริ กา รด้ านความรู ้แก่
นักเรี ยน แก่ครู และหน่วยงานเครื อข่าย มีการให้บริ การอินเตอร์ เน็ต
และวั นหยุดราชการ รวมถึงการให้บริ การแก่หน่วยงานเครื อข่าย และ
ชุมชน ในการให้ความด้านคอมพิวเตอร์แก่ประชาชนทีสนใ จ
ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 85

โรงเรี ยนได้รับมีการให้บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งแก่ครู นักเรี ยน และประชาชนทีสนใ จ ให้ ได้ เข้ ามา รั บร ิ กา รศึ กษา และสื บค ้ นข้ อมู ล
รวมถึงหน่วยงานทีใกล้ เคี ยงให้ เข้ ามา ใช้ บริ กา รคลิ นิกคอมพิ วเตอร์ ในกา รอบร ม หร ื อกา รเ ข้ ามา เ รี ยนร ู ้เกี ยวกั บกา รใช้ คอมพิ ว เตอร์ เป็นต้ น

กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมหลั กสู ตรสาระท้ องถิน
- กิจกรรมการประชุมประจํ าเดือน

ตั วบ่งชี
18.2 มีการแลกเปลียนเ รี ยนร ู ้
ร่ วมกัน

เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ 3

ผลการดํ าเนินงาน
ชุม
ดํ าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในโรงเรี ยน เพือจะได้ ร่วมกั นในกา รแก้ ไขปั ญหา ที เกิดขึน และ
หาแนวทางในการพั ฒนาการจั ดการเรี ยนการสอน และพั ฒนาโรงเรี ยน
ต่อไป
ผลการดํ าเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็ จร้อยละ 85

จุดเด่ นแล

โรงเรี ยน
ภาคภูมิใจ ในท้ องถินของตน และมี การศึ กษา เ พื อสื

ด้รับความ
ของนักเรี ยน

จากผลการดํ าเนิ นการจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา 2553 ปรากฏว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนแยกตามกลุ่มสาระ และแยกภาคเรี ยนได้ดังนี
3
สาระการเรี ยนรู ้
1
2
หมายเหตุ
ภาษาไทย
2.18
2.20
2.19
คณิ ตศาสตร์
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
สุ ขศึกษา
2.89
3.26
3.07
ศิลปะ
2.97
2.90
2.93
ภาษาต่างประเทศ
2.27
1.90
2.08
4
สาระการเรี ยนรู ้
1
2
หมายเหตุ
ภาษาไทย
2.56
2.16
2.58
คณิ ตศาสตร์
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
สุ ขศึกษา
2.70
2.93
2.81
ศิลปะ
3.27
2.95
3.11
ภาษาต่างประเทศ
1.72
1.59
1.65
และผลการทดสอบ
สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
การงานอาชีพ

ระดับโรงเรียน
44.70
23.51
33.90
47.93
56.32

(O-Net) ประจํ าปี การศึกษา 2553 มีดังนี
3
ระดับจังหวัด
ระดับสั งกัด
ระดับประเทศ
43.58
42.89
42.80
24.65
24.22
24.18
31.09
29.29
29.17
41.22
40.85
40.85
48.79
47.03
47.07

สุ ขศึกษา
ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
การงานอาชีพ
สุ ขศึกษา
ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ

77.46
26.58
14.95

73.48
28.32
14.55

ระดับโรงเรียน
42.08
12.08
32.60
47.69
32.82
41.65
61.84
15.61

ระดับจังหวัด
42.92
14.63
31.74
47.38
32.88
42.86
63.86
17.43

4

72.26
28.51
15.80

71.97
28.48
16.19

ระดับสั งกัด
42.95
14.79
30.90
46.70
32.80
44.14
63.10
18.75

ระดับประเทศ
42.61
14.99
30.90
46.51
32.62
43.69
62.86
19.22

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสือความ ของนั กเรี ยน โรงเ รี ยนศรั ทธาศิ ลาเ พชรรั งสร รค์
ประจํ าปี การศึกษา 2553 มีดั งนี
1 ห้อง 1
ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

การอ่ าน (ร้ อยละ)
การคิด(ร้ อยละ)
การวิเคราะห์ (ร้ อยละ)
การเขียน(ร้ อยละ)

0
0
0
0
1 ห้อง 2

17.86
57.14
46.43
10.70

ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

การอ่ าน (ร้ อยละ)
การคิด(ร้ อยละ)
การวิเคราะห์ (ร้ อยละ)
การเขียน(ร้ อยละ)

0
0
0
0

0
77.78
70.37
7.40

ดี

78.57
42.86
53.57
89.29

3.57
0
0
0

ดี

96.29
18.51
25.93
88.89

3.7
3.7
3.7
3.7

2 ห้อง 1
ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

การอ่ าน (ร้ อยละ)
การคิด(ร้ อยละ)
การวิเคราะห์ (ร้ อยละ)
การเขียน(ร้ อยละ)

28.51
32.14
21.43
0
2 ห้อง 2

46.43
60.70
71.40
3.57

ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

การอ่ าน (ร้ อยละ)
การคิด(ร้ อยละ)
การวิเคราะห์ (ร้ อยละ)
การเขียน(ร้ อยละ)

36.00
52.00
60.00
0
3 ห้อง 1

40.00
48.00
40.00
20.00

ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

การอ่ าน (ร้ อยละ)
การคิด(ร้ อยละ)
การวิเคราะห์ (ร้ อยละ)
การเขียน(ร้ อยละ)

0
0
0
0
3 ห้อง 2

28.00
52.00
55.00
45.00

ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

การอ่ าน (ร้ อยละ)
การคิด(ร้ อยละ)
การวิเคราะห์ (ร้ อยละ)
การเขียน(ร้ อยละ)

0
0
0
0
4 ห้อง 1

57.00
67.00
70.00
27.00

ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

การอ่ าน (ร้ อยละ)
การคิด(ร้ อยละ)
การวิเคราะห์ (ร้ อยละ)
การเขียน(ร้ อยละ)

0
0
0
0

45.20
25.80
80.60
29.00

ดี

25.00
7.14
7.14
82.14

0
0
0
14.29

ดี

24.00
0
0
72.00

0
0
0
8.00

ดี

48.00
34.00
31.00
21.00

24.00
14.00
14.00
34.00

ดี

30.00
20.00
20.00
33.00

13.00
13.00
10.00
40.00

ดี

48.40
74.20
19.40
61.30

6.50
0
0
9.70

4 ห้อง 2
ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

การอ่ าน (ร้ อยละ)
การคิด(ร้ อยละ)
การวิเคราะห์ (ร้ อยละ)
การเขียน(ร้ อยละ)

0
0
0
0
5 ห้อง 1

78.30
60.70
69.60
65.20

ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

การอ่ าน (ร้ อยละ)
การคิด(ร้ อยละ)
การวิเคราะห์ (ร้ อยละ)
การเขียน(ร้ อยละ)

0
0
0
0
5 ห้อง 2

23.20
38.90
33.30
33.30

ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

การอ่ าน (ร้ อยละ)
การคิด(ร้ อยละ)
การวิเคราะห์ (ร้ อยละ)
การเขียน(ร้ อยละ)

0
0
0
0

46.70
86.70
70.00
66.70

ดี

21.70
39.10
30.40
34.80

0
0
0
0

ดี

77.80
61.10
66.70
66.70

0
0
0
0

ดี

53.30
13.30
30.00
33.30

0
0
0
0

ชั นมั ธยมศึกษาปี ที 6 ห้อง 1
ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

การอ่ าน (ร้ อยละ)
การคิด(ร้ อยละ)
การวิเคราะห์ (ร้ อยละ)
การเขียน(ร้ อยละ)

0
0
0
0
6 ห้อง 2

73.00
73.00
67.00
43.00

ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

การอ่ าน (ร้ อยละ)
การคิด(ร้ อยละ)
การวิเคราะห์ (ร้ อยละ)
การเขียน(ร้ อยละ)

0
0
0
0

26.00
21.00
21.00
32.00

ดี

27.00
27.00
33.00
57.00

0
0
0
0

ดี

74.00
79.00
79.00
68.00

0
0
0
0

นักเรี ยนร้อยละ
นักเรี ยนร้อยละ
นักเรี ยนร้อยละ
นักเรี ยนร้อยละ

97.57
97.27
98.18
100

2
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดเป็ นร้อยละ 2.43
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิด คิดเป็ นร้อยละ 2.3
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์ คิดเป็ นร้อยละ 1.82
ผ่านการประเมินด้านการอ่าน
ผ่านการประเมินด้านการคิด
ผ่านการประเมินด้านการวิเคราะห์
ผ่านการประเมินด้านการเขียน

ผลการประเมินด้านคุณลั กษณะอั นพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประจํ าปี
การศึกษา 2553 มีดั งนี
1 ห้อง 1
ดี
ผ่านเกณฑ์ การ ไม่ ผ่านเกณฑ์
หัวข้ อการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย ์
2.ซือสั ตย์ สุจริ ต
3.มีวินัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน
7.รักความเป็ นไทย
8.มิจิตสาธารณะ
1 ห้อง 2
หัวข้ อการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย ์
2.ซือสั ตย์ สุจริ ต
3.มีวินัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน
7.รักความเป็ นไทย
8.มิจิตสาธารณะ

0
46.43
53.57
28.51
0
32.14
3.57
10.71

0
37.03
66.67
3.70
3.70
48.15
7.41
0

ประเมิน

การประเมิน

100
53.57
46.43
67.86
100
67.86
96.43
89.29

0
0
0
3.57
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ดี

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

100
62.97
33.33
96.30
96.30
51.85
92.59
100

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2 ห้อง 1
หัวข้ อการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2.ซือสั ตย์ สุจริ ต
3.มีวินัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน
7.รักความเป็ นไทย
8.มิจิตสาธารณะ
2 ห้อง 2
หัวข้ อการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย ์
2.ซือสั ตย์ สุจริ ต
3.มีวินัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน
7.รักความเป็ นไทย
8.มิจิตสาธารณะ
3 ห้อง 1
หัวข้ อการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย ์
2.ซือสั ตย์ สุจริ ต
3.มีวินัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน
7.รักความเป็ นไทย
8.มิจิตสาธารณะ

64.29
14.29
42.86
3.57
21.43
10.71
14.29
25.00

52.00
4.00
60.00
8.00
16.00
12.00
24.00
24.00

93.00
41.00
55.00
34.00
38.00
45.00
41.00
45.00

ดี

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

35.71
71.43
57.14
50.00
78.57
64.29
75.00
64.29

0
14.28
0
46.43
0
25.00
10.71
10.71

0
0
0
0
0
0
0
0

ดี

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

48.00
76.00
40.00
48.00
72.00
64.00
68.00
56.00

0
20.00
0
44.00
12.00
24.00
8.00
20.00

0
0
0
0
0
0
0
0

ดี

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

7.00
59.00
45.00
28.00
52.00
31.00
55.00
55.00

0
0
0
38.00
10.00
24.00
4.00
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ชั นม ั ธย ม ศึกษาปี ที 3 ห้อง 2
หัวข้ อการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย ์
2.ซือสั ตย์ สุจริ ต
3.มีวินัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมันในการทํ างาน
7.รักความเป็ นไทย
8.มิจิตสาธารณะ

4 ห้อง 1
หัวข้ อการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย ์
2.ซือสั ตย์ สุจริ ต
3.มีวินัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน
7.รักความเป็ นไทย
8.มิจิตสาธารณะ
4 ห้อง 2
หัวข้ อการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย ์
2.ซือสั ตย์ สุจริ ต
3.มีวินัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน
7.รักความเป็ นไทย
8.มิจิตสาธารณะ

ดี

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

30.00
93.00
37.00
77.00
40.00
47.00
67.00
37.00

0
0
3.00
20.00
3.00
16.00
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ดี

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

67.70
29.10
80.60
16.14
58.10
64.50
45.20
54.80

32.30
67.70
19.40
77.40
41.90
35.50
54.80
42.00

0
3.20
0
6.45
0
0
0
3.20

0
0
0
0
0
0
0
0

ดีเยียม

ดี

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

82.60
26.09
39.10
13.00
30.40
17.39
39.10
39.10

17.40
69.60
56.50
73.90
69.60
60.90
56.55
60.90

0
4.31
4.35
13.10
0
21.71
4.35
0

0
0
0
0
0
0
0
0

70.00
7.00
60.00
3.00
57.00
37.00
33.00
63.00

5 ห้อง 1
หัวข้ อการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย ์
2.ซือสั ตย์ สุจริ ต
3.มีวินัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน
7.รักความเป็ นไทย
8.มิจิตสาธารณะ
5 ห้อง 2
หัวข้ อการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย ์
2.ซือสั ตย์ สุจริ ต
3.มีวินัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน
7.รักความเป็ นไทย
8.มิจิตสาธารณะ
6 ห้อง 1
หัวข้ อการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย ์
2.ซือสั ตย์ สุจริ ต
3.มีวินัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน
7.รักความเป็ นไทย
8.มิจิตสาธารณะ
6 ห้อง 2

ดีเยียม

ดี

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

100
18.00
24.00
12.00
24.00
12.00
41.00
35.00

0
82.00
76.00
88.00
76.00
88.00
59.00
65.00

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ดีเยียม

ดี

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

60.00
13.00
10.00
13.00
27.00
3.00
17.00
13.00

40.00
87.00
77.00
67.00
70.00
90.00
80.00
87.00

0
0
13.00
20.00
3.00
7.00
3.00
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ดีเยียม

ดี

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

47.00
53.00
21.00
0.00
37.00
32.00
37.00
47.00

53.00
47.00
68.00
79.00
63.00
63.00
63.00
53.00

0
0
11.00
21.00
0
5.00
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

หัวข้ อการประเมิน
1. รักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย ์
2.ซือสั ตย์ สุจริ ต
3.มีวินัย
4.ใฝ่ เรี ยนรู ้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมันใ นกา รทํ างาน
7.รักความเป็ นไทย
8.มิจิตสาธารณะ

ดีเยียม

ดี

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

87.00
33.00
40.00
26.00
43.00
27.00
47.00
53.00

13.00
64.00
60.00
57.00
54.00
63.00
53.00
47.00

0
3.00
0
17.00
3.00
10.00
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

