


คุณสมบัติเบื้องต้น

            ชื่อ  นางสภุาพร   จิตตรง       
เกิดเมื่อ วันที่ 6 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2525 อายุ  30  ปี
ด ารงต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 อายุราชการ 6  ปี 
รับราชการตั้งแต่วันที่ 26 เดือนมกราคม  พ.ศ.2550
อัตราเงินเดือน  15,440  บาท
         ปัจจบุันเป็นครูผูส้อนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม     
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



2.4.1  การครองตน  (มีคุณธรรม)  จริยธรรมทีพ่ึงประสงค์
         มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 9  จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้พื้นฐาน  พ.ศ.2550  คะแนนที่ได้ 
อยู่ใน ระดับดี

2.4.2  การครองคน (ท างานร่วมกับผู้อื่นไดด้ีเป็นที่ยอมรับ  
รักใคร่ของศิษย์  ผู้ร่วมงาน)
         กิจกรรมที่ท าร่วมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน  มีดังต่อไปนี้              

คุณสมบัติเบื้องต้น



ร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน ปีการศึกษา 2554



การครองคน 
ร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2554



การครองคน 
ร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2554



การครองคน 
ร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2555



ร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2555



ร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2555



ร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2555



จดั/ร่วมกจิกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน



จัด/ร่วมกิจกรรมตามระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน
คัดกรองนักเรียนพิเศษ



จัด/ร่วมกิจกรรมตามระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน



จัด/ร่วมกิจกรรมตามระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน





จัด/ร่วมกิจกรรมตามระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน



การครองคน  (กิจกรรมรว่มกับชุมชน) 



2.4.3 การครองงาน (มีชั่วโมงสอนตามเกณฑ)์ 



2.4.3 การครองงาน (มีแผนการจัดการเรียนรู)้



2.4.3 การครองงาน มีความส าเร็จ
ในการพัฒนาตนเอง ตาม  ( ID PLAN)



2.5  มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.5.1 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 10 ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 อยู่ในระดับ ดี

2.5.1 มีงานวิจัยที่ส าเร็จที่เผยแพร่แล้วเรือ่ง ผลการใชชุ้ดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้บนเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต   เรื่อง  Blog กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ส าหรับนักเรียนชั้นม. 2
และเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสารอาหาร  
ส าหรับนักเรียนชั้น ม.1



2.5  มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา



2.5  มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานวิจัยเรื่องสารอาหาร ส าหรบันักเรียนชั้น ม.1



2.6 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

 2.6.1 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน  
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
         1.  รางวัลครูดีในดวงใจ ชาวพระธาตุ ปีการศึกษา 2554

   2.  รางวัลจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับดีมาก จากโรงเรียนปีการศึกษา 2554

  3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   การประกวดการผลิตและพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ



      4. รางวลัครูทีป่รึกษาระดับเหรียญทอง   ระดับภูมิภาค  การแข่งขัน
สุดยอดพลงังานอนาคต  Thailand  Go  Green ปีการศึกษา 2554

5. รางวัลหนึ่งแสนครูดี   จากคุรุสภา  ประจ าปีการศึกษา 2555
     6. รางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 1 ครูที่ปรึกษาโครงงานชุดรับแขก           
ยางรถยนต์ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าศรีรศัมิ ์                     
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร               
จัดโดยส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
พ.ศ.2555

2.6 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ



         7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครูที่ปรึกษาโครงงานชุดเดรส             
ลดโลกร้อน ชงิถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าศรีรศัมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
จัดโดยส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จังหวัดน่าน 
พ.ศ.2555

8. รางวัลครูรกัการอ่านดเีด่น ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 ปีการศึกษา 2555

2.6 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ



         9. รางวัลครผูู้สอนนักเรียนในการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint  นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา   เหรียญทอง อนัดับที่ 1 
ระดับภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2555 

10. รางวัลครผูู้สอนยอดเยี่ยม      ด้านวิชาการยอดเยี่ยม              
ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี รางวลัทรงคุณคา่ สพฐ.  (OBEC  AWARDS) 
ระดับภาคเหนือ  ประจ าปีการศึกษา 2555

2.6 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ



         11. เหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
ประจ าปีการศึกษา 2555 ระดับชาติ ชื่อรางวัล ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ประเภทบุคคลยอดเยีย่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 37 ด้านวิชาการยอดเยีย่ม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (น าเสนอวันที่ 14 กุมภาพันธ์   2556
ณ อมิแพค  ห้อง Sapphire 108 เมืองทองธานี ) 

2.6 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ



































รางวัล  ชนะเลิศอันดบัที่ 1  ระดับชาติ               
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

ด.ญ.วรรณศริิ   ค ายันต์
ด.ช.สุรกานต์    พิมเสน
ประจ าปีการศึกษา 2555





2.6.2 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร

1. วิทยากรให้การอบรมเรื่อง การผลิตและพัฒนา
สื่อเพื่อการเรียนการสอนให้กับคณะครูในโรงเรียน   
และระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ  โครงการพัฒนาครู                  
สู่มาตรฐานสากล  ปีการศึกษา 2554







         ได้รับคัดเลือกใหเ้สนอผลงานนวัตกรรมเรื่องการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมโดยการนิเทศ
แบบให้ค าชีแ้นะ (Coaching)  ในระดับประเทศ  พ.ศ. 2555

2.6.3 ได้รับเชิญ/ คัดเลือกให้แสดงผลงานระดับชาติ/
นานาชาติ 







        ได้รับเชิญจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ให้เข้ารับการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม  

ด้านวิชาการยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รางวัลทรงคณุค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ระดับประเทศ
วันที่ 14  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2556  
ณ ห้อง Sapphire 108 เมืองทองธานี

2.6.3 ได้รับเชิญ/ คัดเลือกให้แสดงผลงานระดับชาติ/
นานาชาติ 







1. นวัตกรรมเรื่องการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมโดยการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ 
(Coaching) และมีการเผยแพร่ในเว็บ http://pratat.ac.th/

2.6.4 มีงานเขียนแสดงผลงาน



2.  ผลงานบทความเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยสู่บันได 9 ขั้น 
และมีการเผยแพร่ในเว็บ www.kroobannok.com

2.6.4 มีงานเขียนแสดงผลงาน



การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 1  ผลที่เกิดกับผู้เรียน
( เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษาล่าสุด ) 

ปีการศึกษา

2554
ปีการศึกษา

2553
ปีการศึกษา

2552
ระดับ

จังหวัด
ระดับ 

สังกัด
ระดับ

ประเทศ

52.34 48.13 31.70 47.26 47.59 47.29

ตัวชี้วัดผลที่เกิดกับผู้เรียนม.3  (o-NET)
มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)



1. ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นม.3  
ปีการศึกษา  2554  มีค่าเฉลี่ย สูงกว่า ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ เท่ากับร้อยละ 5.05

จากตารางคะแนน (O-NET) ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้



    
3. ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
ชั้นม.3   ปีการศึกษา  2554  มคี่าเฉลี่ย สูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ เท่ากับร้อยละ  4.75

จากตารางคะแนน (O-NET) ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
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คะแนน

4.  ค่าเฉลี่ยร้อยละปีที่ผ่านมาสูงกว่าร้อยละ 50
ของคะแนน  ซึ่งสูงกว่า ร้อยละ 2.34
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ปีการศกึษา2552 ปีการศกึษา2553 ปีการศกึษา2554

คะแนน

5.  ค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษา
ปีการศึกษา  2554  มีค่าเฉลี่ย สูงกว่า ค่าเฉลี่ย
ปีการศึกษา  2553   เท่ากับ ร้อยละ 4.21



    

ล าดับที่ของคะแนน  O-NET เปรียบเทียบ

ปีการศึกษา 2553  และปีการศึกษา 2554



    จากรายงานการประเมินตนเองประจ าภาคเรียนของครู
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 หน้าที่ 17 ตอนที่ 3 
ผลการปฏิบัติงาน ข้อ3.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นม.3  ระดับ 3 ขึ้นไป   
(ร้อยละ 76.19+100 = 88.10)  เท่ากับร้อยละ 88.10  

6. นักเรียนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษา
ตั้งแต่  ระดับ 3  ขึ้นไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80



    จากรายงานการประเมินตนเองประจ าภาคเรียน
ของครูภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 หน้าที่ 17 
ตอนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ข้อ3.1  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน

7. ไม่มี นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0



ตัวชี้วัดร่วม  จ านวน 3 องค์ประกอบ

           1. นักเรียนผ่านการประเมินคณุลักษณะอันพงึประสงค์
ครบทั้ง 8 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 100
       2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพงึประสงค์
ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาได้ครบทุกข้อ ร้อยละ 100

องค์ประกอบที่ 1  ผลที่เกิดกับผู้เรียน



นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/ประกาศ
ชมเชย จากหน่วยงาน / องค์กร ระดับเขต/จังหวัด

1.  นักเรียนผ่านการอบรมค่ายธรรมะ
    2.  นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน
นักเรียนพระราชทานระดับเขต ปีการศึกษา 2554

3. นักเรียนได้รับโล่รางวัลนักเรียนยอดนักอ่าน 
ประจ าปี 2554



 1.  นางสาวจารุวรรณ รุ่งเรือง รางวัลเหรียญ
เงิน/นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  จากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  37

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  - ตอนปลาย
รางวัลเหรียญเงิน/โครงงานคุณธรรม  สหวิทยาเขตน่านเหนือ

นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชย 
จากหน่วยงาน / องค์กร ระดับเขต/จงัหวัด



 นักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนที่ได้คะแนนเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ การสอบธรรมะทางก้าวหน้า

1.  ด.ช.วัชระชัย   ใจน้อย  
2.  ด.ช.สุทธินัย   ประอาจ
3.  ด.ญ.กัลยรัตน์   อุทุมพร
4.  ด.ญ.ณัฐสรณ์   วงศา
5.  ด.ญ.ธัญชนก  บุญเกิด

นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชย 
จากหน่วยงาน / องค์กร ระดับชาติ /นานาชาติ













นักเรียนทกุคนมีผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/
ผลการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ครูก าหนด

1. นักเรียนมีผลงานเว็บบลอ็ก  เรื่องมารยาท
ในการใช้อินเทอร์เน็ตครบ ทุกคน

2. นักเรียนมีผลงานเครื่องพับผ้า
3. นักเรียนมีผลงานการผลิต E-Book เรื่องการเลี้ยงสัตว์  

และเรื่องบรรจุภัณฑ์





การเผยแพร่ผลงานนักเรียนในโรงเรียน

           1. นักเรียนได้น าเสนอผลงาน และจัดแสดงชิ้นงาน ในงาน
เปิดบ้านวิชาการ 
      2. นักเรียนได้น าเสนอสมุดรักการอ่านและกิจกรรม One For Family 
งานประเมินโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน  
      3. นักเรียนได้น าเสนอโครงงาน บอร์ด 3 R ในงานรับการ
ประเมินเศรษฐกิจแบบพอเพียง ในสถานศึกษา
      



         1.  นักเรียนได้จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดเุหลือใช้ 
ได้แก่ชุดเดรส ลดโลกร้อน  และชุดรับแขกยางรถยนต์ 
ณ โรงแรมเทวราช  อ.เมือง จ.น่าน วันที่ 20  เดือนสงิหาคม  
พ.ศ.2555 

2.  นักเรียนได้จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
เรื่อง  กระดาษแปลงกาย ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง  จ.น่าน 
วันที่ 20  เดือนสงิหาคม  พ.ศ.2555
 

การเผยแพร่ผลงานนักเรียน ระดับจังหวัด





          1. นางสาวจารุวรรณ  รุ่งเรือง ได้น าเสนอผลงานเพื่อรับการ
ประเมินนักเรียนพระราชทานระดับภูมิภาค

 2. นักเรียนได้จัดแสดงอาหารคาวหวานประเภทเส้นเพื่อสุขภาพ 
ระดับภาคเหนือ ณ จ.พิจิตร ปีการศึกษา 2554
 3. การแข่งขันสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต Thailand  
Go  Green ระดับภูมิภาค

การเผยแพร่ผลงานนักเรียนระดับภาค



การเผยแพร่ผลงานนักเรียนระดับประเทศ

นางสาวจารุวรรณ  รุ่งเรือง ได้น าเสนอ
ผลงานเพือ่รับการประเมินนักเรียน

พระราชทานระดับประเทศ





ผลที่เกิดกับผู้เรียน  การได้รับรางวัล/ยกย่อง
เชิดชูเกียรติระดับเขต/จังหวัด

ส าเนาเกียรติบัตรนักเรียน
ในการแข่งขันประดิษฐ์ชุดเดรส 

ลดโลกร้อนและชุดรับแขกยางรถยนต์







ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน  การได้รับรางวลั/ยกย่อง
เชิดชูเกยีรตริะดบัภาค

1. ส าเนาเกียรติบัตรนักเรียนในการแข่งขันวาด
ภาพดว้ยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา รางวัลเหรียญทองอันดับที่1   ระดับภาคเหนือ

2. รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค  โครงการ
แสงแดดสุดยอดแห่งพลังงาน  Thailand  Go  Green  
ปีพ.ศ.2554















ผลที่เกิดกับผู้เรียน  การได้รับรางวัล/ยกย่อง
เชิดชูเกียรติระดับประเทศ

1.  ผลงานนักเรียนในการแขง่ขันวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา รางวลัเงนิอันดับที่ 1   
ระดับประเทศ (ด.ญ.วรรณศริิ   ค ายันต์  และ
ด.ช.สุรกานต์    พิมเสน)

2. นางสาวจารวุรรณ    รุ่งเรือง  ได้รับรางวลัชมเชย
นักเรียนพระราชทานระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2554







1.พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การพัฒนาจิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง



องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง

      ปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี  ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในหน้าที่ราชการ  และส่วนตน
เช่น การศึกษาดูงานครอบครัวที่น าหลักเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต   ณ หมู่บ้านห้วยแก้ว  



องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง

       ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี  ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในหน้าที่ราชการ  และส่วนตน
เช่น การถวายสิ่งของให้กับวัดจอมราษฎร์  บ้านวังว้า
การถวายเทียน ณ วัดบา้นพร้าว  การเข้าร่วมงานกฐิน
วัดกลาง  การออมเงินกับธนาคารออมสิน







องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง

       น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จนได้รับการยอมรับ
หรือการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน  
ระดับเขต/จังหวัด  อันได้แก่สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดุเหลือใช้ 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลคือชุดเดรส ลดโลกร้อน  รองชนะเลิศอนัดับที่2
และ  ชุดรับแขกจากยางรถยนต์  รองชนะเลศิอันดับที่1







องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง

      4.  น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูจากหน่วยงาน
/องค์กรระดับชาติ  ไดแ้ก่การเข้าสอบทางก้าวหน้า
และให้การสนับสนุนการสอบทางก้าวหน้าระดับประเทศ







องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง

การน าองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนาหรือการพัฒนาตนเอง
ไปใช้ประโยชน์โดยการขยายผลการอบรมโปรแกรม wordpress
ให้กับคณะครใูนโรงเรียนเพื่อใช้น าไปผลิตสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน  ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  และสง่ผลให้โรงเรียนได้รับรางวลั
โรงเรียนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ระดับดีเยี่ยม ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนอื





































องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง

การน าองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนาหรือการพัฒนาตนเอง
ไปใช้ประโยชน์  ได้แก่

1.  การน าความรู้จากการอบรมโปรแกรม Joomla 2.5 
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน พระธาตพุิทยาคม (pratat.ac.th)

2.  การน าความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องโปรแกรม 
wordpress สร้างเว็บบล็อกเพื่อเป็นสื่อเสริมการเรียนการสอน
(ชื่อบล็อก  waewlek.wordpress.com)







ตัวชี้วัดที่ 2  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง
( การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี )



ตัวชี้วัดที่ 2  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเอง ในรอบ 2 ปี)

1. ปีการศึกษา 2554  ได้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นรวม  9  ครั้ง  
จ านวน  16  วัน  90  ชั่วโมง  ขยายผลจากการอบรม  1 ครั้ง

2. ปีการศึกษา 2555  ได้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นรวม  6  ครั้ง  
จ านวน  13  วัน  75  ชั่วโมง  ขยายผลจากการอบรม  2 ครั้ง
รวมชั่วโมงการอบรมทัง้สิ้น  165  ชั่วโมง







1. การแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนและเผยแพร่
เว็บบล็อก waewlek.wordpress.com  จากนั้นน าไปขยายผลการอบรม
ให้กับคณะครูและนักเรียน  ในกลุ่มสหวิทยาเขตน่านเหนือ   จ านวน 14 โรง

2. ครูและนักเรียนร่วมกันผลิต E-Book ในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  

3. การเผยแพร่งานวิจัยเรื่องชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสารอาหาร
ส าหรับม.1 และชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง Blog ส าหรับม.2

องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานผลงานที่เป็นเลิศ



4. การเผยแพรเ่อกสารรายงานการพัฒนาตนเอง
ประจ าปีการศกึษา 2554  

5. การเผยแพร่เอกสาร นวัตกรรมเรือ่งการเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
พระธาตุพิทยาคมโดยการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching)

6. ผลงานการเขียนบทความเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย           
สู่บันได 9 ขั้น

9.  การผลิตหนังสั้นเพื่อเป็นสื่อเสรมิในการจัดการเรียนการสอน

องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานผลงานที่เป็นเลิศ



การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.  การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และหาทางออก
ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหา
ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน

2.  การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย  เพ่ือติดตามและสาเหตุ
ของการไม่มาเรียน

3.  การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในความดูแลในฐานะครูประจ าชั้น
     4.  การใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการบันทึกข้อมูล
นักเรียน (โปรแกรม Scan tools)



การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โปรแกรม Scan  tools





การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จากกระทรวงศึกษาธิการ




