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ตอนที่ 1
ขอมูลพื้นฐาน
1. ขอมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียนโดยยอ
ประวัติ :โรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ตั้งอยูเลขที่ 167 หมู 18 ถนนมลิวรรณ ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย0 40130 โทรศัพท0 043-311118 โทรสาร 043-312195 เว็บไซต0
http://www.cpss.ac.th เปCนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 75 ไร 3 งาน 21 ตารางวา
โรงเรียนชุมแพศึกษา เปJดทําการสอนปKการศึกษา 2512 ผูดM ําเนินการจัดตั้งไดMแก นายบุญธรรม ใจรักษ0พันธุ0
นายอําเภอชุมแพ และ นายตา ภวภูตานนท0 ศึกษาธิการอําเภอ โดยใชMเงินงบประมาณแผนดิน สรMางในปK
พ.ศ. 2511 จํานวนเงิน 24,000 บาท สรMางในลักษณะอาคารเรียนชั่วคราว เปJดทําการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม
2512 การบริหารโรงเรียนนอกจากอาศัยเงินงบประมาณแผนดิน ยังอาศัยการชวยสนับสนุนจากชุมชน ดMานการ
จัดการเรียนรูM ไดMดําเนินการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ปPจจุบันปKการศึกษา 2555 มีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ดังนี้
1) อาคารถาวร
1.1) อาคาร 1 แบบ 316 ล.3 ชั้น จํานวน 16 หMองเรียน
เปCนอาคารคอนกรีตสรMาง เมื่อปK พ.ศ. 2528
1.2) อาคาร 2 แบบ 212 2 ชั้น จํานวน 16 หMองเรียน
เปCนอาคารไมMสรMางเมื่อปK พ.ศ. 2512
1.3) อาคาร 3 แบบ 318 (คมภ.) 3 ชั้น จํานวน 18 หMองเรียน
เปCนอาคารคอนกรีต สรMางเมื่อปK พ.ศ. 2519
1.4) อาคาร 4 แบบ 216 2 ชั้น จํานวน 12 หMองเรียน
เปCนอาคารครึ่งตึกครึ่งไมMสรMางเมื่อปK พ.ศ. 2516
1.5) อาคาร 5 แบบ 216 ค. 2 ชั้น จํานวน 16 หMองเรียน
เปCนอาคารคอนกรีตสรMางเมื่อปK พ.ศ. 2525
1.6) อาคาร 6 แบบ 316 ล. 3 ชั้น จํานวน 16 หMองเรียน
เปCนอาคารคอนกรีตสรMางเมื่อปK พ.ศ. 2536
2) อาคารประกอบ ไดMแก เรือนชมพู จํานวน 6 หลังสรMางเมื่อปK พ.ศ. 2552
3) โรงอาหาร/ หอประชุม
3.1) โรงอาหาร แบบมาตรฐาน (คมภ.) สรMางเมื่อปK พ.ศ. 2519
3.2) โรงอาหาร สรMางเมื่อปK พ.ศ. 2551
3.3) หอประชุมเอนกประสงค0 แบบ 100/27 สรMางเมื่อปK พ.ศ. 2535
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4) อาคารฝTกงาน
4.1) โรงฝTกงานอาชีวเกษตร สรMางเมื่อปK พ.ศ. 2513
4.2) โรงฝTกงานคหกรรม (ไมM) สรMางเมื่อปK พ.ศ. 2516
4.3) โรงฝTกงานไฟฟVา (คมภ.) สรMางเมื่อปK พ.ศ. 2519
4.4) โรงฝTกงานโลหะ (คมภ.) สรMางเมื่อปK พ.ศ. 2519
4.5) โรงฝTกงานคหกรรม (คมภ.) สรMางเมื่อปK พ.ศ 2519
5) อาคารชั่วคราว โรงเรียนปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง เปCนอาคารเกษตรกรรมเสร็จสิ้น
เมื่อปK พ.ศ. 2551
6) บMานพักครู
6.1) แบบมาตรฐาน จํานวน 6 หลัง
6.2) แบบมาตรฐาน (คมภ.) จํานวน 4 หลัง
6.3) แบบ 202 ก จํานวน 3 หลัง
6.4) แบบ 207 (บMานผูMบริหาร) จํานวน 1 หลัง
6.5) แบบแฟลต จํานวน 1 หลัง
7) บMานพักนักการภารโรง
7.1) แบบมาตรฐาน จํานวน 3 หลัง
7.2) แบบมาตรฐาน (คมภ.) จํานวน 1 หลัง ( 2 หนวย)
8) หMองน้ํา-หMองสMวม จํานวน 12 หลัง จํานวน 72 ที่
เขตพื้นที่บริการ
อําเภอ
ชุมแพ

ตําบล
ชุมแพ

ไชยสอ

ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ
ชุมชนนครชัย 1, 2
หมูที่ 18
ชุมชนสันติสุข หมูที่ 8
ชุมชนหัวหนอง หมูที่ 2
ชุมชนหนองตาไกM 1, 2 หมูที่ 16
ชุมชนชุมแพ
ชุมชนตลาดเหนือ
หมูที่ 1
ชุมชนตลาดใตM
ชุมชนกุดชุมแพ หมูที่ 10
ชุมชนศรีมงคล หมูที่ 15
ชุมชนสวางวารี1, 2 หมูที่ 9
ชุมชนนาโพธิ์ หมูที่ 13
ชุมชนพรานราษฎร0 หมูที่ 10
ชุมชนโนนศิลา หมูที่ 4
ชุมชนหนองใส หมูที่ 1
ชุมชนใหมสามัคคี หมูที่ 10
ชุมชนหนองหวMา หมูที่ 8
ชุมชนหนองโพนทอง หมูที่ 11

นอกเขตเทศบาลเมืองชุมแพ
บMานแห หมูที่ 1
บMานนาดอกไมM หมูที่ 2
บMานมาลา หมูที่ 3

บMานไชยสอเหนือ หมูที่ 1
บMานไชยสอใตM หมูที่ 2
บMานหนองตาไกM หมูที่ 3
บMานโนนทองหลาง หมูที่ 4
บMานหนองสังข0 หมูที่ 5
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เขตพื้นที่บริการ (ตอ)
อําเภอ

ตําบล
หนองไผ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ
ชุมชนหนองขาม 1, 2 หมูที่ 9
ชุมชนหนองคะเน1, 2 หมูที่ 17
ชุมชนโชคชัย หมูที่ 18
ชุมชนหนองโดน หมูที่ 11
ชุมชนหนองผือ
ชุมชนหนองผือพัฒนา
หมูที่ 10
ชุมชนหนองทุม
ชุมชนมีชัย หมูที่ 19
ชุมชนโนนแหลมทอง หมูที่ 13
ชุมชนโคกสูง หมูที่ 2
ชุมชนโคกสูงสําราญ หมูที่ 14

นอกเขตเทศบาลเมืองชุมแพ
บMานโนนสะอาด หมูที่ 7
บMานพรสวรรค0 หมูที่ 9

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
นายสมคิด คมคาย
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2512 - 2529
นายสวาท ภูคําแสน
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2529 - 2532
นายเชียร ศีลนะชัย
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2532 - 2534
นายทํานอง รังสีปPญญา
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2534 - 2536
นายประยูร สมบัติธีระ
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2536 - 2540
นายจํานงค0 อาศิรวัจน0
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2540 - 2543
นายเฉลิม บึงไสย0
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2544 – 2550
นายวันชัย ศิริรัตนปPญญากร ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2551 – 2555
นายธํารง ชื่นนิรันดร0
ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2556 - ปPจจุบัน
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ปรัชญาของโรงเรียน
ความรูMเลิศล้ํา คุณธรรมนําชีวิต
คติพจน1ประจําโรงเรียน
“ นตฺถิ ปญญาสมา อาภา ” แสงสวางเสมอดMวยปPญญาไมมี
สีประจําโรงเรียน
“ สีเขียว” หมายถึง ความชุมชื้น ความรมเย็น
“ สีชมพู ” หมายถึง ความกลMาหาญ เสียสละ มานะอดทนความมั่นคง สมาธิ
ตั้งจิตมั่นอันแสดงถึงความเปCนผูMอยูในดินแดนแหงพระพุทธศาสนา
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน
พระพุทธกริตาอาภาธรรม
ตราประจําโรงเรียน

คบเพลิงและหนังสือ หมายถึง ความรูMดMานวิชาสามัญ
คันไถและลูกดิ่ง
หมายถึง ความรูMดMานวิชาชีพ
ลายกนกไทย
หมายถึง การอนุรักษ0และสงเสริมวัฒนธรรมไทย
อยูในวงกลม
หมายถึง ความมีระเบียบวินัย
อักษรยอของโรงเรียน
ช.ศ.
วิสัยทัศน1 (Vision)
ภายในปK 2560 โรงเรียนชุมแพศึกษา เปCนโรงเรียนคุณภาพชั้นนํา กMาวล้ําสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ความเปCนไทย เครือขายรวมพัฒนา นําพาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ1
ลูกนนทรี รักความสะอาด มารยาทงาม
เอกลักษณ1
โรงเรียนคุณภาพชั้นนํา กMาวล้ําสูมาตรฐานสากล
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พันธกิจ (Mission statement)
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรูMเทียบเคียงมาตรฐานสากลมุงสูความเปCนเลิศ
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปลูกฝPงผูMเรียนใหMมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ สํานึกในความเปCนไทย อยูอยางพอเพียง และรวม
รับผิดชอบในฐานะเปCนพลโลก
3. ยกระดับการบริหารจัดการการศึกษาดMวยระบบคุณภาพตามเกณฑ0รางวัล คุณภาพแหง สพฐ.
(OBECQA)
4. สงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูM เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูM
5. พัฒนาบุคลากรใหMมีความรูM ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู ยุคใหม
6. สรMางและพัฒนาภาคีเครือขาย การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภาคสวน
เปBาหมาย (Goal)
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรูMเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุงสูความ
เปCนเลิศ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร)
2. ผูMเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ สํานึกในความเปCนไทย อยูอยางพอเพียง และรวม
รับผิดชอบในฐานะเปCนพลโลก
3. โรงเรียนยกระดับการบริหารจัดการการศึกษาดMวยระบบคุณภาพตามเกณฑ0รางวัลคุณภาพแหง สพฐ.
(OBECQA)
4. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูM เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูM
5. บุคลากรมีความรูM ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู ยุคใหม
6. โรงเรียนสรMางและพัฒนาภาคีเครือขาย การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภาคสวน

กลยุทธ1องค1กรสูมาตรฐานสากล
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรูMเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ปลูกฝPงผูMเรียนใหMมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ สํานึกในความเปCนไทย อยูอยางพอเพียง และ
รวมรับผิดชอบในฐานะเปCนพลโลก
3. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา ดMวยระบบคุณภาพตามเกณฑ0รางวัลคุณภาพแหง สพฐ.
(OBEC QA)
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหMสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดMอยางมีคุณภาพ
5. พัฒนาการศึกษารวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ

6
จุดเนนของกลยุทธ1
กลยุทธ1ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล
จุดเนนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
จุดเนนที่ 2 ผูMเรียนมีความรูM ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานสากล
จุดเนนที่ 3 จัดการเรียนการสอนโดยใชMภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรูM
จุดเนนที่ 4 จัดการเรียนรูMเรื่องภาษาดิจิทัล และการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) เพื่อการเรียนรูM
กลยุทธ1ที่ 2 ปลูกฝJงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ สํานึกในความเปKนไทย อยูอยาง
พอเพียง และรวมรับผิดชอบในฐานะเปKนพลโลก
จุดเนนที่ 1 ผูMเรียนใฝhดี มีคุณธรรม จริยธรรม หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด
จุดเนนที่ 2 ผูMเรียนมีความเปCนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีความพอเพียง มีความเปCนพลเมือง
ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย และมีความรักชาติ ศาสน0 กษัตริย0
จุดเนนที่ 3 ผูMเรียนมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ มีจิตใจบริการ และจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมโลก
กลยุทธ1ที่ 3 พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา ดวยระบบคุณภาพตามเกณฑ1รางวัลคุณภาพ
แหง สพฐ. (OBEC QA)
จุดเนนที่ 1 บริหารจัดการไดMคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล
กลยุทธ1ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพ
จุดเนนที่ 1 พัฒนาครู ใหMมีความรูM ความสามารถ ใหMเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูM
จุดเนนที่ 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนและตนเองอยางตอเนื่อง
จุดเนนที่ 3 พัฒนาระบบจูงใจ เพื่อสงเสริมใหMครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจ
และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
จุดเนนที่ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เปCนแบบอยางที่ดีแกสังคม
กลยุทธ1ที่ 5 พัฒนาการศึกษารวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ
จุดเนนที่ 1 มีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูM ทั้งในระดับทMองถิ่น
ระดับประเทศ และระหวางประเทศ
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กลยุทธ1 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการปUงบประมาณ 2557
จากวิสัยทัศน0 พันธกิจ เปVาประสงค0 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดกลยุทธ0
ปKงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 6 กลยุทธ0 ดังตอไปนี้
กลยุทธ1ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดMาน
เทคโนโลยีเพื่อเปCนเครื่องมือในการเรียนรูM
กลยุทธ1ที่ 2 ปลูกฝPงคุณธรรม ความเปCนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลMอมและหางไกลยาเสพติด
กลยุทธ1ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหMทั่วถึงครอบคลุมผูMเรียนใหMไดMรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และลดอัตราการออกกลางคันใหMเปCนศูนย0 โดยระบบดูแบชวยเหลือนักเรียนที่เขMมแข็ง
กลยุทธ1ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหMสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดMอยางมี
คุณภาพ
กลยุทธ1ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เนMนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองค0กรปกครองสวนทMองถิ่น เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ1ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรMางสันติสุข ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตM
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N
W

E

ประตูหลังโรงเรี ยน

บ้านพัก

บ้านพัก

ประตูหลังโรงเรี ยน

แผนผังโรงเรียนชุ มแพศึกษา

S

บ้านพัก

บ้านพัก

บ้านพัก

บ้านพัก

บ้านพัก

บ้านพัก
บ้านพัก

เรื อน
เพาะ
ชํา

บ่อเลี1ยงปลา

บ้านพัก
บ้านพัก

สวนไม้ผล

แปลงเกษตร

เรื อนเพาะชํา

บ้านพัก
โรงจอดรถ

บ่อเลี1ยงปลา

บ้านพัก

แฟลต
สนง.
ศิลปะ

บ้านพัก
ผอ.

เวที
มวย

ช1 ช2 ช3 ช4 ช5

ห้องนํ1า

3
4
5
ศิลปะ
2
6
2. ขอมู(เรืลอนชมพู
ผูบริ)หาร
1
7

หอประชุม
เอนกประสงค์

ห้องเรี ยนชัว8 คราว

พล
ศึกษา

บ้านพัก

บ่อเลี1ยงปลา

ห้องนํ1า
หญิง
ห้องนํ1า
ชาย

สนง.
เกษตร

อุตสาหกรรม สนง.นักการฯ

คหกรรม

อุตสาหกรรม

ที8เก็บวัสดุ
สิ1 นสภาพ

อุตสาหกรรม

ที8ทิ1งขยะ

คหกรรม

ห้องนํ1า
หญิง

อาคาร 5

โรงอาหาร
โรงอาหาร

แคนทีน

สหกรณ์
สระบัว

สนามฟุตบอล

บ้านพัก
บ้านพัก

อาคาร
นนทรี
เกียรติยศ

อาคาร 4

อาคาร 6

ห้องนํ1า
หญิง

อาคาร 3

(กําลัง
ก่อสร้าง)

ห้องนํ1า
ชาย

อาคาร2
ลานอเนกประสงค์
หน้าเสาธง

อาคาร 1
ที8จอดรถ
ลานธรรม

สนง.สมาคมศิษย์เก่า ฯ

แนวรั1ว

ป้ อมยาม

ประตูหน้าโรงเรี ยน

แนวรั1ว

ที8จอดรถ

สระ
แก้ม
ลิง
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2. ขอมูลผูบริหาร
1) ผูMอํานวยการโรงเรียน นายธํารง ชื่นนิรันดร0 วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท
สาขาบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั่งแตวันที่ 29 มีนาคม 2556 จนถึงปPจจุบัน
โทรศัพท0 081-3801432 E- Mail : cpschoso@gmail.com
2) รองผูMอํานวยการโรงเรียน 4 คน
2.1 ชื่อ – สกุล นานณัฐวุฒิ ศักดิ์คําดวง วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท0 081-8712468 รับผิดชอบกลุมฝhายวิชาการ
2.2 ชื่อ – สกุล นายธนะ สมนMอย วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท0 081-2615586 รับผิดชอบกลุมฝhายกิจการนักเรียน
2.3 ชื่อ – สกุล นางมณฑิรา ดีบุญมี ณ ชุมแพ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขาบริหารการศึกษา โทรศัพท0 081-2615586 รับผิดชอบกลุมฝhายอํานวยการ
2.4 ชื่อ – สกุล นายสมเดช สอนถม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท0 081-7394164 รับผิดชอบกลุมฝhายบริหารทั่วไป
3. ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ของปKการศึกษาที่รายงาน )
1) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 2,589 คน
2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น
3,189 คน
จําแนกตามระดับชั้นที่เปJดสอน
ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง

เพศ
หญิง
278
301
277
856

528
522
471
1,521

เฉลี่ย
ตอหอง
48
52
43
47.66

รวม

ม.1
ม.2
ม.3
รวม

11
10
11
32

ชาย
250
221
194
665

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

14
14
14
42

177
218
219
614

338
359
357
1,054

515
577
576
1,668

37
41
41
39.66

74

1,279

1,910

3,189

43

รวมทั้งหมด
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3) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ0ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรMางเสริมสุขภาพ (สสส.) 3,080 คน คิดเปCนรMอยละ 98.30
4) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑ0ของกรมอนามัย 3,080 คน
คิดเปCนรMอยละ 98.30
5) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม............-...........คนคิดเปCนรMอยละ.......-.........
6) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ.................-..............คน คิดเปCนรMอยละ.....-..........
7) จํานวนนักเรียนปPญญาเลิศ 850 คน คิดเปCนรMอยละ 24.98
8) จํานวนนักเรียนตMองการความชวยเหลือเปCนพิเศษ.......-.....คน คิดเปCนรMอยละ......-.........
9) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปPจจุบัน) 4 คน คิดเปCนรMอยละ 0.12
10) สถิติการขาดเรียน 130 คน คิดเปCนรMอยละ 4.14
11) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น..................-.................คน คิดเปCนรMอยละ.......-............
12) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
มัธยมศึกษาปKที่ 3
จํานวน 449 คน คิดเปCนรMอยละ 95.32
มัธยมศึกษาปKที่ 6
จํานวน 514 คน คิดเปCนรMอยละ 93.92
13) อัตราสวนครู : นักเรียน = 1: 22 (แยกตามระดับ)
14) จํานวนนักเรียนที่เขMารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปr วรรณคดี และนันทนาการ
3,085 คน คิดเปCนรMอยละ 98.46
15) จํานวนนักเรียนที่มีลักษณะเปCนลูกที่ดีของพอแมผูMปกครอง 3,189 คน คิดเปCนรMอยละ 100
16) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปCนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 3,157 คน คิดเปCนรMอยละ 98.99
17) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน0ตอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษาจํานวน
3,189 คน คิดเปCนรMอยละ 100
18) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูMจากการอานและการสืบคMนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางสม่ําเสมอจํานวน 3,170 คน คิดเปCนรMอยละ 99.40
19) จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดMานการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตร
สถานศึกษาจํานวน 3,189 คน คิดเปCนรMอยละ 100
20) จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ0การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขMากับสังคม
ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษาจํานวน 3,189 คน คิดเปCนรMอยละ 100
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4. ขอมูลครูและบุคลากร
ผูบริหาร
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

1
2
3
5
6

นายธํารง ชื่นนิรันดร0

57
59
58
54

นาง มณฑิราดีบุญมี ณ ชุมแพ

นายสมเดช สอนถม
นายธนะ สมนMอย
นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คําดวง

อายุ
ราช
การ
32
37
36
30

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ
ผอ./ชพ
รอง ผอ. /ชพ
รอง ผอ. /ชพ
รอง ผอ. /ชพ
รอง ผอ. /ชพ

วุฒิ
ศษ.ม.
ศษ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.

วิชาเอก
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา

สอนวิชา/ชัน้

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา

-

250
164
164
164
113

สอนวิชา/ชัน้

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา

ครูประจําการ
อายุ

อายุ
ราช
การ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1 นางฐิตารีย0 อโหสิชูวงศ0
2 นางยุพาพิน บูรณสรรค0
3 นายวีระยุทธ ศิลาศรี

50
58
57

26
38
35

4

นางมัทนียา ศิลาศรี

56

32

นางศศิรจน0 รMอยดาพันธุ0

50

29

ครู/คศ.3

6 นางพิมพ0สินี ธเนศนิษบฐ0
7 นางพิชญดา ขุนภักดี
8 นายวุฒิชัย มหานาม
9 นางนุชนาถ เหลาประเสริฐ
10 นางวานุช ศรีบุญมานนท0
11 นางคําตุน มาตุMม
12 นางพิกุลทอง เจรนุกุล
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร1

50
48
53
46
45
46
39

24
22
32
22
21
21
11

ครู/คศ.3
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3
ครู/คศ.2

13

นางผองพรรณ อวนศรี

52

28

ครู/คศ.3

14

นายสุรพงษ0 พูนทอง

55

31

ครู/คศ.3

ที่

5

ชื่อ - ชื่อสกุล

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3

15
16

นายสนอง สมเทศน0
นายชูชาติ วงศ0กลาง

54
54

36
27

ครู/คศ.3
ครู/คศ.3

17

นางทองทศ แสงดารา

55

33

ครู/คศ.3

วุฒิ

วิชาเอก

ศศ.ม. ภาษาไทย
ค.บ. คหกรรมศาสตร0
ศษ.บ. ภาษาไทย
ปกศ.สูง ภาษาไทย
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
ค.บ. ภาษาไทยการบริหาร
ศษ.ม. การศึกษา
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาไทย
ศศ.ม. ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ.
ศษ.ม
ค.บ. ,
ศษ.ม

คณิตศาสตร0หลักสูตร
และการสอน
คณิตศาสตร0
เศรษฐศาสตร0, การวัด
และประเมินผล
ค.บ. คณิตศาสตร0
ค.บ. คณิตศาสตร0
ศษ.ม หลักสูตรและการสอน
กศ.บ. คณิตศาสตร0

ภาษาไทย/ม.3
ภาษาไทย/ม.2
ภาษาไทย/ม.3
ภาษาไทย/ม.2
ภาษาไทย/ม.5,6
ภาษาไทย/ม.3,4
ภาษาไทย/ม.4,5
ภาษาไทย/ม.1
ภาษาไทย/ม.5
ภาษาไทย/ม.4,6
ภาษาไทย/ม.1
ภาษาไทย/ม.4,5
คณิตฯ/ม.
1,2,3
คณิตฯ/ม.3,1

113
43
60
40
164
112
102
46
126
154
127
114

149
78

คณิตฯ/ม.6
คณิตฯ/ม.3

43

คณิตฯ/ม.2,1

106

65

12

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

18
19
20
21
22

นางสุกัลยาณี ภูวนาถศรัณญา

59
60
57
54
42

นางอุบลรัตน0 พรหมพิบูลย0
นางพัธมน ตันทพงษ0
นายศิริ ชาติชํานาญ
นางสาวอุษณี ชาติพหล

อายุ
ราช
การ
37
38
34
26
18

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3

นางรุงนภา
อารยะธรรมโสภณ

45

21

นางจตุพร จิตมาตย0

37

14

นางนันท0ภัส นามสุดตา

38

15

นายกัมปนาจ ศรีอุทธา

43

20

ครู/คศ.3

นางศิริพรรณ ศรีอุทธา

43

20

ครู/คศ.3

นายภัทรพงษ0 แซงจันดา

38

8

นายพิชิต ทองลMน

34

11

ครู/คศ.1

นางพัฒน0นรี ศิริวารินทร0

45

16

ครู/คศ.3

30 นายประดิษฐ0 ฦาชา
31 นายเสกสรร จันสนิท
32 นางสาวลลิตา ชาวกะมุด
33 นายสมนึก วงษา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร1

45
39
35
37

21
14
6
8

ครู/คศ.2
ครู./คศ.2
ครู/คศ.1
ครู/คศ.1

34

55

33

ครู/คศ.3

23

24
25
26
27
28
29

นายอนนท0 อุนผาง

ครู/คศ.3
ครู/คศ.3

ครู/คศ.1

ครู/คศ.3
35

นายเกษม แสงดารา

57

วุฒิ

วิชาเอก

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

คณิตศาสตร0
การพัฒนาชุมชน
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0
หลักสูตรและการสอน
การวัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร0
คณิตศาสตร0ศึกษา
เคมี-คณิตศาสตร0
วิทยาศาสตร0ศึกษา
คณิตศาสตร0

ค.บ.
วท.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.

คณิตศาสตร0
คณิตฯ/ม.5
วิทย0-คอมฯ
คณิตศาสตร0
คณิตฯ/ม.4
หลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร0
คณิตฯ/ม.6

ศษ.บ.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ.

คณิตศาสตร0
หลักสูตรและการสอน
การจัดการทั่วไป
หลักสูตรและการสอน
คณิต-ฟJสิกส0
คณิต-ฟJสิกส0
การสอนคณิตศาสตรu
คณิตศาสตร0

กศ.บ. ฟJสิกส0
ศษ.บ. การวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
กศ.บ. วิทยาศาสตร0

34
ครู/คศ.3

36

นายอุทัย กสิวัฒน0

57

36

37

นายภัทรพงษ0 เจริญสมบัติ

57

36

ครู/คศ.3

กศ.บ. เคมี
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
กศ.บ. วิทยาศาสตร0
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

สอนวิชา/ชัน้
คณิตฯ/ม.4
คณิตฯ/ม.1,2
คณิตฯ/ม.1,2
คณิตฯ/ม.5
คณิตฯ/ม.4

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ไดรับ
การพัฒนา

121
64
107
114
45

คณิตฯ/ม.5
100
คณิตฯ/ม.4
คณิตฯ/ม.2

คณิตฯ/ม.4,5
คณิตฯ/ม.3
คณิตฯ/ม.4,5
คณิตฯ/ม.1,5
คณิตฯ/ม.2,3
คณิตฯ/ม.1,4

170
50
56
105
51
156
100
78
149
62
40

ฟJสิกส0 ม.6
93
วิทย0 ม.3
วิทย0เพิ่มเติม
3. ว 20204
เคมี ม.4
วิทยาศาสตร0
พื้นฐานม.4
วิทย0 ม.3

156
163
114

13

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราช
การ

38
39

นายประสาน จันเจียวใชM
นายสมดี ศรีบุญมานนท0

52
53

29
28

40

ดร.สิทธิชัย นิลแกMง

53

31

41

น.ส.แคทลียา มหาวงศ0

36

9

42

ดร.สุธี ศรศักดา

51

25

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ
ครู/คศ.3
ครู/คศ.3
ครู/คศ.2

น.ส.รัตนาภรณ0 พลธรรม

57

45
46

ครู/คศ.2

สส.บ. สงเสริมการเกษตร
กศ.ม. วิทยาศาสตร0ศึกษา
ปร.ด. สิ่งแวดลMอมศึกษา

58

35

นางบุณฑริกา บุญหลMา

57

34

53

47

น.ส.วิรังรอง ทองวิเศษ

36

48

นายวุฒิชัย จําปาหวาย

40

กศ.บ. วิทยาศาสตร0

34

นางรัศมี ธาดาวัฒน0

นางบุญชิดา เอนนู

วิทยาศาสตร0
เคมี
ชีววิทยา
ไทยคดีศึกษา
ไทยศึกษา

วท.บ. ชีววิทยา

ครู/คศ.3
44

กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
ศศ.ม.
ปร.ด.

วิชาเอก

ครู/คศ.2

ครู/คศ.3
43

วุฒิ

ครู/คศ.3

ค.บ.

วิทยาศาสตร0ทั่วไป

วิทยาศาสตร0ทั่วไป

ครู/คศ.3

ป.กศ.
สูง

ครู/คศ.3

ค.บ.
ศษ.บ. คณิต-เคมี
ศษ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

31

12
ครู/คศ.2
16

ค.บ.

วิทยาศาสตร0ทั่วไป
สังคมศึกษา

ค.บ. ฟJสิกส0-คณิต
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

สอนวิชา/ชัน้
วิทย0 ม.4-5
เคมี ม.4-5
-ชีววิทยา
ม 4- 6
-ระเบียบวิธีวิจัย
ม.5
-โครงงาน
วิทยาศาสตร0
ม. 6
ชีววิทยา ม. 5
-ว 30245,
ว 30246
(ชีววิทยา ม.6)
-ว30281
(เทคนิค
ปฏิบัติการ
พื้นฐาน)
วิทยาศาสตร0
ม.1
วิทย0เพิ่มเติม
ม.1
วิทยาศาสตร0
ม.1
วิทย0เพิ่มเติม
ม.1
วิทย0 ม.2
1. ว 22101
2. ว 22102
วิทย0 ม.2
1. ว 22101
2. ว 22102
1. ว 30221
(เคมี ม.4)
2. ว 30222
(เคมี ม.4)
ฟJสิกส0 ม.4
ระเบียบวิธีวิจยั
ม.5

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ไดรับการ
พัฒนา
100
121

70

107

170

107

90

113
86

108

107

14

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราช
การ

นางอัจฉรา กีรติรังสรรค0

53

28

50

นางวิไลลักษณ0 พระบรรเทา

53

30

51

นายโกมล ศิริวัฒนกุล

38

14

ที่
49

52

53

54

55
56

57

58
59

นางแกนจันทร0 งิสันเทียะ

น.ส.กิตติพร อาพา

นายทศพณ ทองแยMม

นางสายชล ชาติไทย
นายอภิวัฒน0 ศรีกัณหา

นางปาริชาต ปาลินทร

นายไผลMอม ชมพุด
นางปPณณพร เชื้อปVอง

31

34

45

43
31

40

43
43

4

10

21

19
7

6

19
19

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ

วุฒิ

ครู/คศ.3

ค.บ.

ครู/คศ.3
ครู/คศ.2

ครู/คศ.1

ครู.ค.ศ.2

ครู คศ.3

ครู/ คศ.3
ครู/คศ.1

ครู/ คศ.1

ครู/ คศ.3
ครู/ คศ.3

วิชาเอก

สอนวิชา/ชัน้

วิทยาศาสตร0ทั่วไป

วิทย0 ม.4
วิทย0 ม.1
ค.บ. วิทยาศาสตร0ทั่วไป
วิทยาศาสตร0
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน พื้นฐาน ชั้น ม.6
วท.บ ฟJสิกส0ประยุกต0
1. ว30203
วศ.ม วิศวกรรมพลังงาน
2. ว30204
3. ว30213
4. ว30284
วท.บ ฟJสิกส0
(ฟJสิกส0เพิ่มเติม
ม.4/14)
ว 30212
(ฟJสิกส0เพิ่มเติม
ม.5/14)
วท.บ. เคมี
ระเบียบวิธีวิจยั
วท.ม. เคมีอินทรีย0
โครงงาน
วิทยาศาสตร0 ม.
6/13 และ
ม.4/1,3,5,7
ว 30233
ว 30226
ค.บ. ฟJสิกส0
ฟJสิกส0 ม. 5
1. ว30203
2. ว30204
ฟJสิกส0 ม.6
3. ว30205
4. ว30206
ค.บ. วิทยาศาสตร0ทั่วไป
1. ว33101
(วิทยาศาสตร0
พื้นฐาน ม.6)
วท.บ. เคมี
1. ว 30221
(เคมี ม.4)
2. ว 30225
(เคมี ม.6)
ค.บ. ชีววิทยา
1.ชีววิทยา ม.4
วท.ม. กีฏวิทยา
2. ชีววิทยา ม.6
3. ระเบียบวิธี
วิจัย ม.5
วท.บ. ฟJสิกส0
ค.บ. ชีววิทยา

ฟJสิกส0 ม.5
ชีววิทยา ม.4

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ไดรับการ
พัฒนา
100
128
106

119

197

170

121

142

142
56
40

15

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราช
การ

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชัน้

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ไดรับการ
พัฒนา

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
60

น.ส.เสาวลักษณ0 นามจันดี

43

19

61

นางสุภาวดี เจริญสมบัติ

57

33

62

นายชูชาติ ภิรมย0ไกรภักดิ์

58

35

63

น.ส.ปJยะฉัตร เพชรไพรินทร0

59

64

นางปรานี มณีกานนท0

65
66

67
68
69

70

ครู/ คศ.3

ครู/ คศ.3
ครู/ คศ.3

ค.บ
กศ.บ.

37

ครู/ คศ.3

ค.บ.
กศ.ม.

60

36

ครู/ คศ.3

กศ.บ.

นางสมปอง โฆษจันทรา

57

35

ครู/ คศ.3

กศ.บ.

นางนพลักษณ0 พงษ0รักษ0

52

31

ครู/ คศ.3

ค.บ.

นางเยาวนิตย0 อุประชัย

58

35

ครู/คศ.3

ศษ.บ.

นางจงรักษ0 พูนทอง

51

31

ครู/ คศ.3

ศษ.บ.

นายวะนิช อุประชัย

57

35

ครู/ คศ.3

ศศ.บ.

นางดรุณณี จึงตระกูล

52

31

ครู/ คศ.3
ครู/ คศ.3

71

ค.บ. สังคมศึกษา
กศ.ม. สังคมศึกษา

นายสุทธิพล ทองเทียม

49

22

ค.บ.
ศษ.ม.

สังคมศึกษา
ม.3,
การเมืองการ
ปกครอง ม.5
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ม.3
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ม.1
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ม.5,
ภูมิศาสตร0
ทMองถิ่นของเรา
ม.4
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ม.4
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร0
ม.2
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ม.1,
เศรษฐกิจ
พอเพียง ม.1,
อาเซียนศึกษา
ม.1
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ม.2
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ม.3
ประวัติศาสตร0
สังคมศึกษา
ม.6,
ประวัติศาสตร0
ม.6
อาเซียนศึกษา
ม.4
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร0
หลักสูตรและการสอน ม.2, ม.3

กศ.บ. สังคมศึกษา

สังคมศึกษา
ม.6,
กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน

79
93
67
67
50
57

93

114
71

93

58

79

16

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราช
การ

72

นางประทิ่น ลือชา

58

37

73

74

80
81

วุฒิ

ครู/ คศ.3

ค.บ.

ครู/ คศ.3
นางสาวไพพร ปราบพาล

53

32

นางสาวกรกนก
หลอดอาสา

44

21

75 นางจตุพร วงศ0โพธิสาร
76 นายวุฒิไกร ภูมภิ ูเขียว
77 น.ส.เกศรินทร0 เหงขุนทด
78 น.ส.ภรณ0ทิพย0 ชูไตรรัตน0
กลุมสารการเรียนรูศิลปะ
79

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ

นายกิจวัฒน0 แสนศรีระ

44

20

ครู/ คศ.3

สังคมศึกษา

ก.ศ.บ. ประวัติศาสตร0
ค.บ. สังคมศึกษา
ศศม. เศรษฐศาสตร0สหกรณ0

ครู/ คศ.3
ครู/ คศ.3
ครู/ คศ.1
ครู ผูMชวย

ป.ร.ต.
ศษ.ม.
ค.บ.
กศ.บ.

บริหารการศึกษา
การสอนสังคม
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

ครู /คศ.3

ค.บ.
ศษ.ม.
ศบ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

ศิลปศึกษาหลักสูตร
และการสอนบริหาร
การศึกษา
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ

ค.บ.
ป.กศ.
สูง
ค.บ.
กศ.บ.
ศษ.ม

ศิลปะ
ศิลปศึกษา

58
46
53

33
20
30

ครู/ คศ.3
ครู/ คศ.3
ครู /คศ.3

83

นางสาคร พันธะลี
นางเอมอร จันทาตีด
นางสายหยุด
ภิรมย0ไกรภักดี
นางวันเพ็ญ ทับขันต0

53

31

84

นายทวนทอง วงษ0ปPญญา

56

32

ครู/ คศ.3
ครู/ คศ.3

85
86

นายพีรพงษ0 ตรีศาสตร0
นายบรรจบ ทัพซMาย

51
55

25
32

87

น.ส.อารียา บุตรทา

40

8

82

วิชาเอก

ครู/ คศ.3
ครู /คศ.3
ครู/ คศ.1

สอนวิชา/ชัน้
สังคมศึกษา
ม.1,
ประวัติศาสตร0
ม.2
ประวัติศาสตร0
ม.1,2
สังคมศึกษา
ม.5,
ภูมิศาสตร0
กายภาพ ม.4
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ไดรับการ
พัฒนา
35

95

135
40
40
40
40

ศิลปะ ม.2
57
ศิลปะ ม.1
ศิลปะ ม.1
ศิลปะ ม.2

ศิลปะ ม.2
ศิลปะม.ตMน/
ปลาย
ดนตรีศึกษา
ศิลปะม.ปลาย
เทคโนฯ
ศิลปะม.ปลาย
หลักสูตรและการสอน นาฏศิลปr ม.
ปลาย

51
78
79
92
72
58
86
72

แนะแนว/หMองสมุด
88

นางอรนุช บุญเกษม

53

33

89

นางวิลาวรรณ สมลือแสน

53

32

90

นางปฐมาธิดา แสนศรีษะ

42

19

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

อายุ

ครู/ คศ.3
ครู /คศ.3
ครู/ คศ.2
ตําแหนง/

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน กิจกรรมแนะ
แนวชั้น ม.4, 6
ศษ.บ การแนะแนว
กิจกรรมแนะ
แนว ชั้น ม.3,.6
ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา
กิจกรรมแนะ
แนวชั้น ม.4, .5
วุฒิ
วิชาเอก
สอนวิชา/ชัน้

51
51
91
จํานวนครั้ง/

17

91

นางภัสสรีวัลย0 ทะคง

45

ราช
การ

วิทยะฐานะ

20

ครู/ คศ.3

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
92 นายวงเดือน สมรือแสน
52
32

93

94

95

นายสัญญา เบMาวัน

นายวิเชียร งามสมหาญ

นายพยัพ สมลือแสน

57

56

54

36

35

31

ครู /คศ.3

ครู/ คศ.3

ครู/ คศ.3

ครู /คศ.3

ชั่วโมงที่
ไดรับการ
พัฒนา
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

ภาษาไทย
วิชาการใชM
หMองสมุดชั้นม.5
ง22101 ม.2
ง31205 ม.4
ง30271 ม.4
ง30281 ม.5
ง30283 ม.5
ง30201 ม.6
ง23102 ม.3
ง30288 ม.6
ง30277 ม.4
ค30218 ม.6
ง30224 ม.6
ง32010 ม.5
ง30282 ม.5
ง31221 ม.4
ง33210 ม.6
ง30201 ม.6
ง32102 ม.5
ง30285 ม.5
ง30275 ม.4
ง32104 ม.5
ง30224 ม6
ง32101 ม.5
ง30273 ม.4
ง31273 ม.4
ง31104 ม.4
ง30201 ม.6
ง30284 ม.5
ง30276 ม.4
ง30224 ม.6
ง22101 ม.2
ง20201 ม1
แนะแนว ม.1
I22201 ม.2
ง31223 ม.4
ง31222 ม.4

82

53

52

54

95

18

ที่
96

97

98

99

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราช
การ

นางอัมพร เสือชMาง

54

31

นางจารุวรรณ เวียงเหล็ก

59

นายปาณท เวียงเหล็ก

59

นายกิตติ ทับขันต0

54

100 นายไชยา เหลาประเสริฐ

101 นางทัศนีย0 งามสมหาญ

102 นางนงค0นุช เพ็ชรนอก

59

55

51

36

33

32

33

34

29

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ

วุฒิ

ครู/ คศ.3

ค.บ.

ครู/ คศ.3

ค.บ.

วิชาเอก
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

ครู/ คศ.3

ศษ.ม. การบริหาร96
การศึกษา

ครู /คศ.3

สส.บ. สงเสริมการเกษตร

ครู/ คศ.3
ครู/ คศ.3

ครู/ คศ.3

ค.บ.
ค.บ.

เกษตรกรรม
เกษตรกรรม

บธ.บ. การจัดการทั่วไป

สอนวิชา/ชัน้
ง22101 ม.2
ง20281 ม.3
I22201 ม.2
แนะแนว ม.2
ง23102 ม.3
I22202 ม.2
ง20201 ม.1
I22201 ม.2
ง31225 ม.4
ง23102 ม.3
I22202 ม.2
ง22101 ม.2
ง32101 ม.5
ง30274 ม.4
ง20201 ม.1
ง20281 ม.3
ง23102 ม.3
ง32102 ม.5
ง30274 ม.4
ง33207 ม.6
ง23101 ม.3
ง20281 ม.3
ง20204 ม.2
ง33101 ม.6
ง30201 ม.6
ง33102 ม.6
ง23101 ม.3
ง21101 ม.1
ง20281 ม.3
ง22102 ม.2
ง20204 ม.2
ง21101 ม.1
ง31264 ม.4
I32201 ม.5
ง33102 ม.6
ง31266 ม.4

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ไดรับการ
พัฒนา

110

96

89

106

47

117

19

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราช
การ

103 นางธนิดา พิมพ0สุข

56

30

ที่

104 นางศศมน มะปราง

105 นายพฤทธิ์ จันทรบุตร

106 นางสมหวัง ยศเรือง

57

51

59

35

21

37

107 นางสาวพัชรา บุพิ

35

4

108 นางทิพาพรรณ
ลามสมบัติ

47

23

109 นางมยุรี ตรึกตรอง

59

30

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ

วุฒิ

ครู/ คศ.3

ศบ.

ครู/ คศ.3

ครู/ คศ.3

ครู/ คศ.3

ครู/ คศ.1
ครู/ คศ.3

ครู/ คศ.3

วิชาเอก
การคลัง

บธ.บ. การจัดการทั่วไป

ศศ.ม. พัฒนาชุมชน

ศศ.บ. คหกรรมศาสตร0ทั่วไป

วท.บ. สัตวศาสตร0
วท.ม. การผลิตสัตว0
กศ.บ. คหกรรมทั่วไป

คศ.บ. โภชนาการชุมชน

สอนวิชา/ชัน้
ง23101 ม.3
ง30262 ม.4
ง31261 ม.4
ง30201 ม.6
I22201 ม.2
ง33102 ม.6
ง30267 ม.4
ง30270 ม.6
I22202 ม.2
ง23101 ม.3
ง31265 ม.4
ง30263 ม.4, 6
I32201 ม.5
ง31267 ม.4
I32202 ม.5
ง2101 ม.1
ง30261 ม.4
ง20281 ม.3
ง31267 ม.4
ง30265 ม.5
ง33263 ม.6
ง22102 ม.2
ง33101 ม.6
ง20203 ม.2
ง20201 ม.1
ง20202 ม.1
ง20205 ม.3
ง20201 ม.1
ง20202 ม.1
ง20201 ม.1
I22201 ,.2
ง20202 ม.1
ง20205 ม.3
ง21101 ม.1
ง23101 ม.3
ง22102 ม.2

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ไดรับการ
พัฒนา

66

124

40

159

152

82

81

20

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

110 นางนราวดี วงศ0กิ่งคํา

111 นางบุษบง นิรันต0สุข

112 นายชาตรี ขุนภักดี

113 นายธนเดช วิไลรัตนากูล

อายุ

อายุ
ราช
การ

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

58

35

ครู/ คศ.3

ค.บ.

คหกรรมศาสตร0ทั่วไป

58

51

55

36

25

30

ครู/ คศ.3

ครู /คศ.3

ครู /คศ.3

ครู/ คศ.3
114 นายเสรี นิธิทรัพย0

60

27

115 นายนพคุณ สืบเลย

38

13

ครู/ คศ.3.

ค.บ.

ค.บ.

ศษ.ม.

กศ.บ.,
วท.บ.
,ทล.บ
วท.ม.

สอนวิชา/ชัน้

ง23101 ม.3
ง20203 ม.2
ง20281 ม.3
I22201 ม.2
ง20202 ม.1
ง22102 ม.2
I22202 ม.2
วิทยาศาสตร0
ง20203 ม.2
ง33101 ม.6
I32201 ม.5
ง20202 ม.1
อุตสาหกรรม
ง31101 ม.4
,คอมพิวเตอร0
ง30287 ม.6
ง22101 ม.2
I32201 ม.5
ง20242 ม.3
ง30224 ม.6
I32202 ม.5
ง31102 ม.4
ง30280 ม.4
เทคโนโลยีทางการ
ง22101 ม.2
ศึกษา
ง30244 ม.6
ง23102 ม.3
ว30291 ม.5
ง30224 ม.6
ง33249 ม.6
คณิตศาสตร0
ง31101 ม.4
ง33250 ม.6
ง20242 ม.3
ง30280 ม.4
วิทยาการคอมพิวเตอร0 งง31241 ม.4
ง30221 ม.5
ง30283 ม.5
ว30284 ม.6
ง30223 ม.6
ง20242 ม.3
ง20243 ม.3
ง30224 ม.6
ง30225 ม.6

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ไดรับการ
พัฒนา

77

102

129

152

40

67

21

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

116 นายกิตติพงษ0
จรัญศิริไพศาล

117 นางสาวอุไร ทองดี

อายุ

อายุ
ราช
การ

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ

32

8

ครู /คศ.1

33

7

118 นางรัชนี หลMาจาด

ครู/ คศ.1

วุฒิ

วิชาเอก

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร0 ง31101 ม.4
ว30283 ม.5
ว30284 ม.6
ง20242 ม.3
ง23102 ม.3
ว30283 ม.5
ว30282 ม.4
ง30224 ม.6
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ครู/ คศ.1

วท.บ. คหกรรมศาสตร0ทั่วไป

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
119 นางนพวรรณ นันตา
59

38

ครู/ คศ.3

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

120 นางสาววรีพร ชาติชนะ

24

ครู/ คศ.3

ศศ.ม.
ศศ.บ.

46

60

38

ครู/ คศ.3

ศศ.บ.

122 นางยุภานิตย0 สังข0ทอง

60

38

ครู /คศ.3

ก.ศ.บ.

123 นายวรเทพ หาจันดา

60

38

ครู/ คศ.3

ศษ.บ. บริหาร

นางสาวรัมภลดาวัณย0
เพชรล้ํา

58

37

ครู/ คศ.3

ค.บ.

125 นางอรทัย กสิวัฒน0
126 นางสาวสภาพร
ชวเดชารัตน0กุล

57
58

36
35

ครู/ คศ.3
ครู/ คศ.3

ง22101 ม.2
ง20242 ม.3
ง31101 ม.4
ง20243 ม.3
ง30224 ม.6
ง30225 ม.6
ง20243 ม.3
ง20243 ม.3
ง30224 ม.6

อ 23101-2/ม.3
อ 23203-4/ม.3
-การสอนภาษาอังกฤษ อ 32101-1/ม.5
-ภาษาอังกฤษ
อ 30207-8/ม.5
อ 330222-3/
ม.5
ภาษาอังกฤษ
อ 33101-2/ม.4
อ 30226-7/ม.6
ภาษาอังกฤษ
อ 32101-2/ม.5

121 นางโฉมฉาย เพชรผล

124

สอนวิชา/ชัน้

ภาษาอังกฤษ

ศษ.บ. -ภาษาไทย
บก.ศ. -ภาษาอังกฤษ
สูง
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ไดรับการ
พัฒนา

73

110

165
170
78
100

อ 22101-2/ม.2
อ 30221-2/ม.4
อ 30209-10/ม.
6
อ 33101-2/ม.6
อ 21101-2/ม.1
อ 20201-2/ม.1

86

อ 23201-2/ม.3
ฝ 30241-2/ม.4
ฝ 30243-4/ม.5

113

79

93

22

อายุ

อายุ
ราช
การ

127 นางสุกัญญา สมรือแสน

54

31

128 นางพิมพ0พร อุนผาง

53

129 นางปรียา แสงศรี

49

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

130 นางสุภาภรณ0 เลอยุกต0

44

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ

วุฒิ

ครู/ คศ.3

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

31

ครู/ คศ.3

20

ครู/ คศ.2

อ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

20

ครู /คศ.3

ค.บ.

วิชาเอก

ภาษาอังกฤษ

131 นางรัชดาพร จันฤาชา

44

21

ครู/ คศ.3

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

นางสาววรรณพร ศรีมี

40

16

ครู/ คศ.2

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

132

133 นางพรทิพา นMอยดี

58

134 นางรัชนี โพธิกุล

42

135 นางกมลทิพย0 โพธิ์จันทร0

41

136 นางณัฎริยาภรณ0

39

34

18
18
16

เทศนMอย
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และ พละศึกษา
137 นายประยุทธ คําจันลา
48
22

ครู/ คศ.3

ค.บ.

ศิลปะ

ครู/ คศ.3

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

ครู /คศ.2

ค.บ.

ครู/ คศ.3

ครู /คศ.3

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

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

พลศึกษา
บริหารการศึกษา
พลศึกษา
บริหารการศึกษา
พลศึกษา
บริหารการศึกษา
พลศึกษา

138 นายชัยรัตน0 บูรณสรรค0

58

36

139 นายณรงค0รัชช0 ธีรสุคนธ0

51

26

นายโชคสวัสดิ์ โพธิกุล

45

20

นางสาวเยาวรัตน0
โคตรสําราญ

59

37

ครู/ คศ.3

ค.บ.

พลศึกษา

56

36

ครู/ คศ.3

ค.บ.

พลศึกษา

140
141

142 นางสาวชูจิต รักษ0มณี

ครู/ คศ.3
ครู/ คศ.3
ครู/ คศ.3

สอนวิชา/ชัน้
อ 33101-2/ม.6
อ 30201-2/ม.4
อ 31101-2/ม.4
ฝ 30241-2/ม.6
อ 33101-2/ม.4
อ 30201-2/ม.4
อ 30221-2/ม.4
อ 23201-2/ม.3
อ 21101-2/ม.1
อ 21201-2/ม.1
อ 20201-2/ม.1
อ 21101-3/ม.1
อ 22101-2/ม.2
อ 23201-2/ม.3
อ 23203-4/ม.3
อ 33101-2/ม.6
อ 30221-2/ม.4
อ 32101-2/ม.5
อ 21101-2/ม.1
อ 22101-2/ม.2
อ 20201-2/ม.1
อ 22101-2/ม.2
อ 23203-4/ม.3
อ 23201-2/ม.3
อ 23203-4/ม.3
สุขศึกษา ม.5
พลศึกษา ม.5
สุขศึกษา ม.6
พละศึกษาสุข
ศึกษา ม.2
พลศึกษา ม.6
พลศึกษาสุข
ศึกษา ม.1

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ไดรับการ
พัฒนา
107
66
135

106
170
44
79
107
58
107
113
86
156
92
59
114

23

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

143 นางสาวบรรจง ปูhเพ็ง

144 นางจิราภรณ0 นพคุณวงศ0
145 นางณัฐปภัสร0 ธีรสุคนธ0

อายุ

อายุ
ราช
การ

ตําแหนง/
วิทยะฐานะ

59

37

ครู/ คศ.3

59

37

52

ครู/คศ.3

25

ครู/ คศ.3

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ไดรับการ
พัฒนา

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชัน้

ปกส.
สูง
ค.บ.
ศศ.ม.
ปกส.
สูง
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.

พลศึกษา
สังคมศึกษา
บริหารการศึกษา

พลศึกษาสุข
ศึกษา ม.3 ม.5

พลศึกษา
สังคมศึกษา

สุขศึกษา ม.2 ม.
3

สุขศึกษา
บริหารการศึกษา

สุขศึกษา ม.4

146 นางสิรยา นามสงา
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40
120

ไปชวยราชการ

จํานวนครูที่สอนตรงวิชาเอก 146 คน คิดเปCนรMอยละ 100
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด 146 คน คิดเปCนรMอยละ 100
พนักงานราชการ
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ0
การสอน(ปK)

วุฒิ

1

นางสาวมลฤดี โนนทอง

33

11

บธ.บ.

วิชาเอก
การเงินการ
ธนาคาร

สอนวิชา/ชั้น
เจMาหนMาที่บัญชี
การเงิน

จMางดMวยเงิน
งบประมาณ

ครูอัตราจาง
1
2
3
4

นางสาวรวีวรรณ ดิลกลาภ
นายสราวุฒิ บุรี
น.ส.จรรยามณฑ0 พรมนิล
น.ส.ยุพดี เจริญรัตนไพฑูรย0

35
31
30
32

ประสบการณ0
สอน(ปK)
2
2
2
2

5

นางสาวชนิษฐา แพงบุบผา

38

2

วท.บ

6

นางสาวสินีนาฏ มหาวงษ0

29

1

นศ.บ

7

น.ส.พิชชานันท0 ชนะรส

28

2

บธ.บ

8

น.ส.นุชนารถ สีดาโคตร

31

2

ศ.บ

9

นางนิศากร บรรยง

39

2

ศศ.บ

10

น.ส.ยุพิน ผลจัตรุ ัส

30

6

วท.บ

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

วุฒิ

วิชาเอก

บช.บ.
บธ.บ
บธ.บ
วท.บ

การบัญชี
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
(เกษตรศาสตร0) พืชไร
วิทยการจัดการ
คอมพิวเตอร0
ประชาสัมพันธ0
บริหารทรัพยากร
มนุษย0
เศรษฐศาสตร0บณ
ั ฑิต
บรรณารักษ0ศาสตร0
และสารนิเทศศาสตร0
เคมี

สอนวิชา/
จMางดMวยเงิน
ชั้น
รายไดMสถานศึกษา
รายไดMสถานศึกษา
รายไดMสถานศึกษา
งบประมาณ
-

รายไดMสถานศึกษา

-

รายไดMสถานศึกษา

-

รายไดMสถานศึกษา

-

รายไดMสถานศึกษา

-

รายไดMสถานศึกษา

-

งบประมาณ
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ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ1
สอน(ปU)

วุฒิ

วิชาเอก

11

นางสาวสุวินา ไกรออน

29

4

กศ.บ

สังคมศึกษา

12

น.ส.เหมรัตน0 สมนMอย

29

6

กศ.บ

วิทยาศาสตร0ทั่วไป

13

นางสาวปรานี ชุมจิตต0

30

6

ศศ.บ

ภาษาจีน

14
15

นางสาวกชกร เทียมตรี
นายจักรี อบมา

28

4

ศป.ป

ดุริยางคศิลปr

16

น.ส.กาญจนา ใกลMกลาง

29

4

ศศ.บ

ภาษาจีน

17

นายวัจนกร สารแขวีระกุล

18
19

น.ส.ณัฏฐ0กฤตา จุรมี าศทวีกุล
น.ส.คนิษฐา ระโหฐาน

20

นายวัชรศักดิ์ สอนชัยภูมิ

สังคมศึกษา

21
22
23
24
25
26
27
28

นายเกริก เสโส
จ.ส.อ.บรรลือศักดิ์ ชนะรส
นายธีรศักดิ์ วิจิตรปPญญา
นางสาวถนัดดา วินิจชัย
นางสาวรุงนภา ศาลา
นางสาวนิตยา สรMอยสาวะ
นายเกียรตินภา พรมกุดตุมM
นางสาวปPทมา ชูรัตน0

วิทย0
ศิลปกรรม
ดนตรี
ภาษาไทย
E
สังคม
คณิต
การเงิน

29

Mr.James LanCarr.

30

Mr. Mark Antcliffe

31

ดนตรี
ภาษาจีน
เยอรมัน

30

4

ศศ.บ

48

1

ป.ตรี

Sociology

Mr. Chester L. Acain

37

7

ป.ตรี

Secondary of
Education

32

Mr Vewessee Jude

34

7

ป.ตรี

Management

33

Mr. Alando Chia

34

5

ป.ตรี

Philosophy

สอนวิชา/
จางดวยเงิน
ชั้น
ม.2,ม.4
รายไดMสถานศึกษา
สังคม
งบประมาณ/
วิทย0 ม.3
รายไดMสถานศึกษา
ม.4,ม.5
รายไดMสถานศึกษา
ภาษาจีน
รายไดMสถานศึกษา
ดนตรี รายไดMสถานศึกษา
ม.5,ม.3
รายไดMสถานศึกษา
ภาษาจีน
งบประมาณ/
ดนตรี
รายไดMสถานศึกษา
ภาษาจีน
เยอรมัน รายไดMสถานศึกษา
สังคม
ศึกษา
วิทย0
รายไดMสถานศึกษา
ดนตรี
ภาษาไทย
E
สังคม
คณิต
การเงิน
ม.2,6
รายไดMสถานศึกษา
อังกฤษ
ม.2,3,4
รายไดMสถานศึกษา
อังกฤษ
ม.1,4,5
อังกฤษ ม รายไดMสถานศึกษา
5 ฝรั่งเศส
ม.1,4,5
อังกฤษ ม รายไดMสถานศึกษา
6 ฝรั่งเศส

5. ขอมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน จํานวน 5 หลัง อาคารประกอบ จํานวน 2 หลัง สMวม 72 หลัง
สระวายน้ํา..................-.............สระ สนามเด็กเลน...............-.............สนาม สนามฟุตบอล........1.......สนาม
สนามบาสเก็ตบอล..........1.........สนาม สนามเทนนิส..........-............สนาม อื่นๆ (ระบุ)..............................
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6. ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ – จาย) ( 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557 )
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ

จํานวน/บาท
รายจาย
76,995,564.13 งบดําเนินการ/เงินเดือน – คาจMาง
12,341,073.25 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่นๆ(ระบุ)
89,336,637.38
รวมรายจาย

จํานวน/บาท
76,995,564.13
11,157129.81
88,152,693.94

งบดําเนินการ/ เงินเดือน เงินคาจMาง คิดเปCนรMอยละ 100 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเปCนรMอยละ 100 ของรายรับ
7. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) ) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะไมมีแหลงอบายมุข มีประชากรประมาณ 83,170 คน
แบงเปCนชาย 41,764 คน หญิง 41,406 คน ( อMางอิงจาก เว็บไซต0ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการ
ปกครอง http://stat.dopa.go.th/xstat/p5540_02.html ) บริเวณใกลMเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดMแก เทศบาล
อําเภอชุมแพ โรงเรียนเทศบาล ชุมแพ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร คMาขาย และรับจMาง สวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทMองถิ่นที่เปCนที่รูMจักโดยทั่วไป คือ "งานกาชาดประจําปK รวมของดี
เมืองชุมแพ" หMวงเดือนที่จัดงาน เดือน มีนาคม ของทุกปK อําเภอชุมแพ ถือเปCนเมืองผาน เปCนชุมทางคมนาคม
ขนสง เปCนศูนย0กลางการทํามาคMาขายที่ตางอําเภอ และจังหวัดใกลMเคียง ไดMมาซื้อขายพบปะแลกเปลี่ยนสินคMา
ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ อยูเสมอนับจากอดีตถึงปPจจุบัน โดยเฉพาะผลผลิตที่เกิดจากภูมิปPญญาชาวบMานซึ่งสืบทอด
กันมาตั้งแตบรรพบุรุษ สวนใหญจะมีพอคMาคนกลางมารับไปขายทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดตาง ๆ ตลอดทั้งมีกลุม
อาชีพ กลุมผลิตภัณฑ0ตาง ๆ มากมาย เชน ตําบลโนนหัน ไดMจัดตั้งกลุมอาชีพ ทอผMาดMวยกี่กระตุก ซึ่งมีลวดลายเปCน
ของตนเอง ตําบลหนองไผ มีกลุมอาชีพทําขMาวหลามจําหนาย ซึ่งเปCนแหลงผลิตขMาวหลามที่มีรสชาติอรอย และเก็บ
ไวMไดMนาน ชาวบMานยึดทําเปCนอาชีพทั้งหมูบMาน ตําบลไชยสอ ผลิตและแปรรูปขMาวกลMองออกจําหนาย ตําบลโนน
สะอาดผลิตหม่ําเนื้อ ซึ่งเปCนอาหารพื้นบMานของชาวอีสาน ตําบลขัวเรียง ผลิตพรมเช็ดเทMา และเสื่อกกที่หาวัสดุไดM
ภายในทMองถิ่น ตําบลวังหินลาด ผลิตไมMกวาดทางมะพรMาว เปCนตMน นอกจากนั้น ยังมีพืชผลทางการเกษตรอีก
มากมาย สินคMาดังกลาวนับเปCนสินคMาที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง และสรMางรายไดMใหMกับชาวอําเภอชุมแพมาชMานาน
นอกจากนั้นยังมี มีศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันมาชMานาน อาทิ เมืองโบราณโนนเมือง ที่มีคูน้ําคัน
ดินลMอมรอบ 2 ชั้น ซึ่งเปCนเมืองโบราณสมัยทวาราวดี(พุทธศตวรรษที่ 12-16) ขุดคMนพบโครงกระดูกมนุษย0(อายุ
ประมาณ 2500-2000 ปK) ผาพระนอน(พระปางไสยาสน0) ตั้งอยูบนยอดเขาภูเวียง ศิลปะสมัยทวาราวดี ดังนั้น ชาว
อําเภอชุมแพ สวนราชการ หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จึงรวมใจกันจัดงาน "กาชาดประจําปK รวมของดีเมือง
ชุมแพ" ขึ้น เปCนประจําทุกปK ติดตอกัน
นอกจากนั้น ยังมีประเพณีทMองถิ่นที่ประชาชนไดMถือปฏิบัติเปCนประจํา ซึ่งเรียกตามภาษาทMองถิ่นวา "ฮีต 12 "
หรือประเพณี 12 เดือน
2) ผูMปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ
* ต่ํากวาปริญญาตรี
รMอยละ 37.91
* ปริญญาตรี
รMอยละ 60.20
* สูงกวาปริญญาตรี
รMอยละ 1.89
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อาชีพหลัก คือ * รับจMาง
รMอยละ 25.10
* เกษตรกร
รMอยละ 24.74
* คMาขาย
รMอยละ 32.90
* รับราชการ
รMอยละ 15.20
* ไมมีอาชีพ
รMอยละ 1.20
* อื่นๆ
รMอยละ 0.86
สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดMโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอปK
* นMอยกวา 20,000 บาท รMอยละ * 20,000 -30,000 บาท รMอยละ * 30,001 - 40,000 บาท รMอยละ 23.74
* มากกวา 40,000 บาท รMอยละ 76.26
จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 3 คน
3) โอกาสและขMอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนชุมแพศึกษาอยูใกลMแหลงเรียนรูM อยูใกลMวัด อยูใกลMสวนปhา อยูใกลMสถานประกอบการ
อยูใกลMโรงพยาบาล สถานีอนามัย อยูใกลMแหลงเกษตร แตมีขMอจํากัดคือใกลMแหลงอบายมุข ใกลMสถานเริงรมย0
ใกลMรMานเกม ฯลฯ
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8. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนชุมแพศึกษา จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สําหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนไดMจัด
สัดสวนสาระการเรียนรูMและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้
เวลาเรียน
กลุมสาระการเรียนรูM / กิจกรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตMน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรูM
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4 – 6
ภาษาไทย
3
3
3
12
คณิตศาสตร0
3
3
3
12
วิทยาศาสตร0
3
3
3
12
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4
4
4
16
๏ ประวัติศาสตร0
1
1
1
4
๏ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
3
3
3
12
๏ หนMาที่พลเมือง วัฒนธรรม
3
3
3
12
และการดําเนินชีวิตในสังคม
๏ ภูมิศาสตร0
3
3
3
12
๏ เศรษฐศาสตร0
3
3
3
12
สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
2
6
ศิลปะ
2
2
2
6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2
2
2
6
ภาษาตางประเทศ
3
3
3
12
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
22
22
22
82
รายวิชาเพิ่มเติม
8
7
6
96
เวลาเรียน
กลุมสาระการเรียนรูM / กิจกรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตMน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมพัฒนาผูMเรียน
360
๏ กิจกรรมแนะแนว
1
1
4
๏ กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
1
1
1
6
- ชุมนุม
1
1
1
6
1
1
1
6
๏ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน0
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูMเรียน
120
120
120
360
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
ไมเกิน 1,200 ชั่วโมง/ปK
ไมนMอยกวา 3,600 ชม.
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9. แหลงเรียนรู ภูมิปJญญาทองถิ่น
1) หMองสมุดมีขนาด 432 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหMองสมุด 58,844 เลม
การสืบคMนหนังสือและการยืม ใชMระบบ ทศนิยมดิวอี้
จํานวนนักเรียนที่ใชMหMองสมุดในปKการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 2,935 คน ตอวัน
คิดเปCนรMอยละ 92.03 ของนักเรียนทั้งหมด
2) หMองปฏิบัติการ
หMองปฏิบัติการวิทยาศาสตร0
จํานวน 12 หMอง
หMองปฏิบัติการคอมพิวเตอร0
จํานวน 4 หMอง
หMองปฏิบัติการทางภาษา
จํานวน 1 หMอง
3) คอมพิวเตอร0
ใชMเพื่อการเรียนการสอน
จํานวน 120 เครื่อง
ใชMเพื่อสืบคMนขMอมูลทางอินเตอร0เน็ต
จํานวน 100 เครื่อง
จํานวนนักเรียนที่สืบคMนขMอมูลทางอินเตอร0เน็ตในปKการศึกษาที่รายงาน 3,189 คน
คิดเปCนรMอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
ใชMเพื่อการบริหารจัดการ
จํานวน 186 เครื่อง
4) แหลงเรียนรูMภายในโรงเรียน
แหลงเรียนรูMภายใน
ชื่อแหลงเรียนรูM
กลุมสาระการเรียนรูMภาษาไทย
1. หMองสมุดโรงเรียน
2. ศูนย0วิทยบริการ
3. อุทยานการศึกษา
4. หMองเรียนคุณภาพกลุมสาระ ฯ ภาษาไทย
6. หMองสมุดกลุมสาระ ฯ ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูMสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. หMองสมุดกลุมสาระการเรียนรูMสังคมศึกษา ฯ
2. หMองจริยธรรม
3. ศาลาลานธรรม
5. เรือนสังคมอุดมปPญญา
6. หMอง ICT กลุมสาระการเรียนรูMสังคมศึกษา ฯ
กลุมสาระการเรียนรูMวิทยาศาสตร0
1. หMองเรียนสีเขียว
2. หMองคลังทฤษฎีความรูM
3. หMองสมุดกลุมสาระ ฯ วิทยาศาสตร0

สถิติการใชMจํานวนครั้ง/ปK
890
570
456
790
245
1,590
2,450
2,570
560
90
100
10
250
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แหลงเรียนรูMภายใน
ชื่อแหลงเรียนรูM
กลุมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร0
1. หMองปฏิบัติการ 412
2. หMองปฏิบัติการ 414
3. หMองสมุดกลุมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร0
กลุมสาระการเรียนรูMภาษาตางประเทศ
1. หMองสมุดกลุมสาระการเรียนรูMภาษาตางประเทศ .
2. เรือนอุทยานการศึกษานานาชาติ
กลุมสาระการเรียนรูMสุขศึกษาและพลศึกษา
1. สนามฟุตบอล
2. สนามวอลเลย0
3. สนามเทเบิลเทนนิส
4. สนามกรีฑา
5. ลานหนMาเสาธง
6. สนามฝTกมวย
7. หMองกลุมสาระการเรียนรูMสุขศึกษาและพลศึกษา
8. หMองปฐมพยาบาล
กลุมสาระการเรียนรูMศิลปะ
1. หMองปฏิบัติการเรือนชมพู ศ1
2. หMองปฏิบัติการเรือนชมพู ศ2
3. หMองปฏิบัติการเรือนชมพู ศ3
4. หMองปฏิบัติการเรือนชมพู ศ4
5. หMองปฏิบัติการเรือนชมพู ศ5
6. หMองปฏิบัติการเรือนชมพู ศ6
7. หMองไรMพรมแดน
8. สวนหยอมหลังหMองพักครูกลุมสาระการเรียนรูMศิลปะ
9. หนMาอาคารอเนกประสงค0
กลุมสาระการเรียนรูMการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. หMองสมุดโรงเรียน
2. ศูนย0วิทยบริการ
3. หMองสมุดกลุมสาระการเรียนรูMการงานอาชีพ ฯ
4. หMองปฏิบัติการคหกรรม
5. หMองไรMพรมแดน
6. หMองเรียนคุณภาพ 514
7. หMองเรียน ICT 517

สถิติการใชMจํานวนครั้ง/ปK
350
250
570
148
245
240
350
231
2,350
29
170
150
290
500
239
212
132
122
133
306
124
235
500
243
124
254
142
112
132
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แหลงเรียนรูMภายใน
ชื่อแหลงเรียนรูM
กิจกรรมพัฒนาผูMเรียน
1. เรือนอุทยานกิจกรรมพัฒนาผMเรียน
2. หMองกิจกรรมพัฒนาผูMเรียน
3. หอประชุมอเนกประสงค0
5. สนามกีฬาโรงเรียน
6. บริเวณรอบอาคารอุตสาหกรรม
7. อาคารเกียรติยศ
8. จุดนัดพบกิจกรรมชุมนุมภายในโรงเรียน
9. สนามหนMาเสาธง
10. ลานขMางหอประชุมอเนกประสงค0
11. สนามฟุตบอล
12. ลานอเนกประสงค0หนMาเสาธง
13. ลานดMานหลังอาคารสมาคม ฯ
14. แนวถนนรอบแปลงเกษตร
15. ลานธรรม
16. หMองนนทรี
17. หMองกระถินณรงค0

สถิติการใชMจํานวนครั้ง/ปK
245
143
243
211
109
211
122
124
121
132
112
123
134
231
12
132

5) แหลงเรียนรูMภายนอกโรงเรียน
แหลงเรียนรูMภายนอก
ชื่อแหลงเรียนรูM
1. เว็บไซต0ตาง ๆ เพื่อการสืบคMน
2. ปราชญ0ชาวบMาน/ภูมิปPญญาทMองถิ่น
3. หMองสมุดประชาชน
4. พิพิธภัณฑ0กอนประวัติศาสตร0โนนเมือง
5. ศาลหลักเมืองชุมแพ
6. โรงงานน้ําตาลมิตรผล
15. โรงไฟฟVาเขื่อนจุฬาภรณ0
16. ศูนย0เพาะเลี้ยงไหมเขื่อนหMวยกุม
17. ศูนย0วิจัยขMาวชุมแพ
18. พิพิธภัณฑ0สัตว0น้ํา จังหวัดหนองคาย

สถิติการใชMจํานวนครั้ง/ปK
2,243
100
81
10
5
2
3
3
5
2

แหลงเรียนรูMภายนอก
ชื่อแหลงเรียนรูM
19. ทาเสด็จ ตลาดอินโดจีน
20. พระธาตุบัวบก จังหวัดอุดรธานี

สถิติการใชMจํานวนครั้ง/ปK
180
330
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แหลงเรียนรูMภายนอก
ชื่อแหลงเรียนรูM
40. จักสานกลองขMาวบMานหนองบัวโนนเมือง
42. เครื่องปPŒนดินเผาคอนสาร
44. ขนมจีนบMานสัมพันธ0วารี
46. พั่วจักสาน
47. โนนหันเฟอร0นิเจอร0ไมMไผ
51. ศูนย0ปฏิบัติการไฟปhาขอนแกน
52. อุทยานแหงชาติภูผามาน
53. คายลูกเสือภูผามานเมาเทMนแคมปr
65. หMองสมุดประชาชน
66. อุทยานถ้ําผาพวง
67. ผาพระนอน
68. หลักเมืองชุมแพ
69. ถ้ําปูhหลุบ

สถิติการใชMจํานวนครั้ง/ปK
2
2
3
2
1
1
2
2
45
1
2
2
2

6) ปราชญ0ชาวบMาน / ภูมิปPญญาทMองถิ่น ผูMทรงคุณวุฒที่สถานศึกษาเชิญมาใหMความรูMแกครู นักเรียนในปK
การศึกษาที่รายงาน
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ใหMความรูMเกี่ยวกับ
จํานวนสถิติการใหMความรูM
ที่
ในโรงเรียน (ครั้ง/ปK )
1 นายนิคม ขันเพชร
การอานสรภัญญะ
1
2 นายบุญเกิด แพงจันทร0
คําสูขวัญ
1
3 ผูMชวยศาสตราจารย0ศิวกานท0
แนวทางการพัฒนาการอานคลองเขียนคลอง
1
ปทุมสูตร
เพื่อเตรียมความพรMอมสูอาเซียน
4 ผูMชวยศาสตราจารย0 ดร.ลาวัณย0 คายผูMนําอาเซียน พัฒนาทักษะภาษาที่สอง
1
สังขพันธานนท0
(ภาษาพมา)
5 ผูMชวยศาสตราจารย0 ดร.บัญญัติ คายผูMนําอาเซียน พัฒนาทักษะภาษาที่สอง
1
สาลี
(ภาษาเขมร)
6 ดร.พิมเสน บัวระภา
คายผูMนําอาเซียน พัฒนาทักษะภาษาที่สอง
1
(ภาษาเวียดนาม)
7 อาจารย0หนึ่งฤทัย พาอMอ
คายผูMนําอาเซียน พัฒนาทักษะภาษาที่สอง
1
(ภาษาเวียดนาม)
8 อาจารย0 Thein Thein Win
คายผูMนําอาเซียน พัฒนาทักษะภาษาที่สอง
1
(ภาษาพมา)
9 อาจารย0สมพาวัน แกMวบุดตา
คายผูMนําอาเซียน พัฒนาทักษะภาษาที่สอง
1
(ภาษาลาว)
10 ผูMชวยศาสตราจารย0บัญชา
การผลิตสื่อการเรียนการสอน
1
เกียรติจรุงพันธ0

32
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
11 นางพวงเพชร ปราบสมรชัย
12

ผศ.ศิวกานต0 ปทุมสูติ

13
14
15
16
17

นายพรม เวียงเหล็ก
นายบัง หงส0ชุมแพ
นายเรียน แกMววงตา
นายสรเดช พวงเจริญ
นายจันทร0 สุริยันต0

18
19
20
21

นายสํารอง อมัติรัตนะ
นายผจญ ชาญรอบรูM
นายเฉลียว อนุตรี
เจMาหนMาที่ศูนย0รักษาพันธุ0สัตว0ปhา
ผาผึ้ง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
นายสมคิด แสนบุญศิริ
ศน.สพป.ขอนแกน 2 อ.บMานไผ
จ.ขอนแกน
นายพยัคฆ0 วงษ0คํา

22
23
24
25
26
27
28

ใหMความรูMเกี่ยวกับ
การกลาวอวยพรงานแตงงานและ
ขึ้นบMานใหม
แนวทางการพัฒนาการอานคลองเขียนคลอง
เพื่อเตรียมความพรMอมสูอาเซียน
การจักสานไมMไผ กระดMง และเรือเปลไมMไผ
การจักสานไมMไผ กระบุง และไล
การจักสานไมMไผ กระดMง
การประดิษฐ0ของใชMจากวัสดุทMองถิ่น
การประดิษฐ0ของใชMจากวัสดุธรรมชาติ
(กระตายขูดมะพรMาวและไมMเทMา)
การฝTกระเบียบแถวของลูกเสือ
การฝTกทาประกอบอาวุธ
การฝTกทามือเปลาและการเคลื่อนที่
การดํารงชีพในปhาและการประกอบอาหาร
โดยใชMวัสดุธรรมชาติ
ธงประจํากองลูกเสือ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
วันมหาวชิราวุธ (วันราชสดุดี)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝTกอบรมนายหมู
ลูกเสือ
นายวรพงษ0 วงษ0ชาญศรี
-การฝTกระเบียบแถวและไมMงาม
-การใชMแผนที่และเข็มทิศ
นายนรวิชญ0 สนอุป
การเลือกตั้งทMองถิ่น
นางสาวกอบกาญจน0 แนวกําพล การรณรงค0และปฏิบัติหนMาที่หนMาหนวย
เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทMองถิ่น
และผูMบริหารทMองถิ่น
นายรพิธร เสนาไชย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝTกอบรม
ผูMบังคับบัญชาลูกเสือ และการดําเนินการ
เกี่ยวกับลูกเสือ
นายกิตติพงษ0 ดีบุญมี ณ ชุมแพ การฝTกอบรมผูMบังคับบัญชาลูกเสือ

จํานวนสถิติการใหMความรูM
ในโรงเรียน (ครั้ง/ปK )
1
1
2
2
2
3
2
5
3
1
1
2
2
2
5
1
2
2
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10. ผลงานดีเดนในรอบปUที่ผานมา
10.1. ผลงานดีเดน
ผลงานดีเดนประเภท สถานศึกษา
ประเภท
ที่
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
สถานศึกษา
ไดรับรางวัลเหรียญทองรวมชนะเลิศ โรงเรียนขนาดใหญ
โรงเรียน
1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
ชุมแพศึกษา
ขอนแกน ปUการศึกษา 2557
ไดMรับการคัดเลือกผลการคัดสรร รางวัลผลงาน “หนึ่ง
โรงเรียน โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ
2
ชุมแพศึกษา ผลงาน “ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศชุมนุมชุม
แพ” (โดยเกียรติบัตรใหMไวM ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557)

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
สพม.25
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 5

ผลงานดีเดนประเภท ครู
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายธํารง ชื่นนิรันดร0

2 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คําดวง

3

4 นางภัสสรีวัลย0 ทะคง
ที่

ชื่อ-สกุล

5 นางภัสสรีวัลย0 ทะคง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
ไดMรับการคัดเลือกรับรางวัลผูบังคับบัญชา
ลูกเสือดีเดน ประจําปU 2556 ประเภท
ผูบริหาร (โดยเกียรติบัตรใหMไวM ณ วันที่ 1
กรกฎาคม 2557)
ไดMรับการคัดเลือกรับรางวัลผูบังคับบัญชา
ลูกเสือดีเดน ประจําปU 2556 ประเภท
ผูบริหาร (โดยเกียรติบัตรใหMไวM ณ วันที่ 1
กรกฎาคม 2557)
ไดMรับการคัดเลือกรับรางวัลรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาดีเดน ประจําปU 2556 จาก
สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง
ประเทศไทย และ จาก สมาคมรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาแหงประเทศไทย
(โดยเกียรติบัตรใหMไวM ณ วันที่ 9 กรกฎาคม
2557)
ไดMรับการคัดเลือกรับรางวัล “ขาราชการพล
เรือนดีเดน” ประจําปK 2557 ระดับจังหวัด
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
ไดMรับการคัดเลือกรับรางวัล “คุรุสดุดี”
ประจําปK 2557

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ
สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ
สมาคมผูMบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ
หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
คุรุสภา

34
6 นางยุพาพิน บูรณสรรค0
7 นางวิไลลักษณ0 พระบรรเทา
8 นายกิตติ ทับขันต0
9 นางสาววรีพร ชาติชนะ

10 นายสุธี ศรศักดา

11 นายกิจวัฒน0 แสนศรีระ
12 นายกิตติพงษ0 จรัญศิริไพศาล
13 น.ส.กิติพร อาพา
14 น.ส.แคทลียา มหาวงศ0
15 นางจงรักษ0 พูนทอง

ไดMรับการคัดเลือกรับรางวัล “ครูผูสอน
ดีเดน” กลุมสาระการเรียนรูMภาษาไทย
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ไดMรับการคัดเลือกรับรางวัลผูบังคับบัญชา
ลูกเสือดีเดน ประจําปU 2556 (โดยเกียรติบัตร
ใหMไวM ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)
ไดMรับรางวัลครูหัวหนMาวิชาการดีเดน จากการ
ประเมินหMองสมุด 3 ดี ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (สพม.25)
ไดMรับการคัดเลือกผูMเขMารวมโครงการพัฒนา
อาสาสมัครเอเอฟเอส ดMานการสอน
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 ณ ประเทศ
นิวซีแลนด0 ระหวางวันที่ 12 ตุลาคม – 2
พฤศจิกายน 2557 ของ มูลนิธิการศึกษา
และวัฒนธรรมสัมพันธ0ไทย-นานาชาติ (เอ
เอฟเอส ประเทศไทย)
ไดMรับการคัดเลือกรับรางวัลครูผูสราง
ความสําเร็จแกศิษย1
จากโครงการ “ครูเดิมที่แสนดี”ประจําปK
พุทธศักราช 2558
(โดยเกียรติบัตรใหMไวM ณ วันที่ 21 มกราคม
2558 )
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557

คุรุสภา
สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ

สพม.25
เอเอฟเอส
ประเทศไทย

วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย

คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา

ผลงานดีเดนประเภท ครู (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล

16 นางจตุพร จิตมาตย0

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
คุรุสภา

35
17 นายชาตรี ขุนภักดี

ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
18 นายโชคสวัสดิ์ โพธิกุล
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
19 นายไชยา เหลาประเสริฐ
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
20 นางนราวดี วงศ0กิ่งคํา
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
21 นางณัฏฐิยาภรณ0 นิราศสูงเนิน ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
22 นางนันท0นภัส นามสุดตา
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
23 นางปฐมาธิดา แสนศรีระ
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
24 นายประดิษฐ0 ฦาชา
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
25 นางประทิ่น ลือชา
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
26 นายประยุทธ คําจันลา
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
27 นางปรียา แสงศรี
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
28 นายพยัพ สมลือแสน
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
29 นางพิกุลทอง เจรนุกุล
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
30 นางพิชญดา ขุนภักดี
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
31 นายพีระพงษ0 ตรีศาสตร0
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
32 นางวันเพ็ญ ทับขันต0
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
ผลงานดีเดนประเภท ครู (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล

33 น.ส.วิรังรอง ทองวิเศษ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557

คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
คุรุสภา

36
34 นางสุภาภรณ0 ดาทุมมา
35 นายศิริ ชาติชํานาญ
35 นางสุกัญญา สมรือแสน
36 นายวุฒิชัย จําปาหวาย
37 นายสุรพงษ0 พูนทอง
38 น.ส.อุไร ทองดี
39 นางเอมอร จันทาตีด
40 นายภัทรพงษ0 แซงจันดา
41 นางภัสสรีวัลย1 ทะคง

42 นางทองทศ แสงดารา
นางพัธมน ตันทพงษ0
นางอัจฉรา กีรติรังสรรค0
นางศศมน มะปราง
นางวานุช ศรีบุญมานนท0
นางนงค0นุช เพ็ชรนอก
นางนพลักษณ0 พงษ0รักษ0
นางรัชนี โพธิกุล
นางผองพรรณ อวนศรี
นางฐิตารีย0 อโหสิชูวงศ0
นางสาคร พันธะลี
นายศิริ ชาติชํานาญ
ที่

ชื่อ-สกุล
นางดรุณณี จึงตระกูล
นางนุชนาถ เหลาประเสริฐ
นางศศิรจน0 รMอยดาพันธุ0

ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
ครูผูMสอนไดMรับ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
ไดMรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
ไดMรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
ไดMรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
ไดMรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
ไดMรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําปK พ.ศ.2557
ไดMรับรางวัลผูMฝTกสอนยอดเยี่ยม จากสมาคม
วอลเลย0บอลแหงประเทศไทย
ไดMรับโลประกาศเกียรติคุณครูตMนแบบรุนที่ 4
(ประจําการศึกษา 2557 )โดยเปCนขMาราชการ
ครูที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ไดMรับโลครูดีเดน 3
ปKการศึกษา
รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเดน ประจําปKการศึกษา
2557 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนชุมแพศึกษา 20 อันดับแรก

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเดน ประจําปKการศึกษา
2557 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนชุมแพศึกษา 20 อันดับแรก

คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
สมาคมวอลเลย0บอล
แหงประเทศไทย

โรงเรียน
ชุมแพศึกษา

โรงเรียน
ชุมแพศึกษา

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
คุรุสภา

37
น.ส.สุภาพร ชวเดชารัตน0กุล
นางเยาวนิตย0 อุประชัย นาย
กิตติพงษ0 จรัญศิริไพศาล
นางภัสสรีวัลย0 ทะคง
นายสุรพงษ0 พูนทอง
ผลงานดีเดนประเภท นักเรียน
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายภาณุพงศ0 ชาตะมีนา

2 นายภูสิทธิ โพธิ์นรินทร0

3 น.ส.สุทธิดา ปJงเมือง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล

มหาวิทยาลัยขอนแกน
นักเรียนในโครงการหMองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร0 ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 6 ผานการ
สอบคักเลือกและไดMรับทุนตามโครงการ
กระจายแพทย0หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ( ODOD )
เขMาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน (1 ใน 4 ของจังหวัด
ขอนแกน)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 5 เขMารวมการ
สมาคมวอลเลย0บอล
แขงขันกีฬาวอลเลย0บอลชิงชนะเลิศแหงเอเชีย แหงประเทศไทย
ตะวันออกเฉียงใตM ครั้งที่ 18 ระหวางวันที่ 2-8
สิงหาคม 2557 ณ เมืองเนปJดอว0 ประเทศ
เมียนมาร0
รางวัลเหรียญทอง กีฬาวูซูประลองยุทธ
การกีฬาแหง
รุนน้ําหนักไมเกิน56 กิโลกรัม หญิง
ประเทศไทย
ในการแขงขันกีฬาแหงชาติ (รอบคัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬา ภาค 3) “บุรีรัมย0เกมส0”
ครั้งที่ 43 ระหวางวันที่ 5-16 กรกฎาคม
2557 และเปCนตัวแทนเขMาแขงขันกีฬา
แหงชาติ ครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส0”
โดยมีครูผูMฝTกสอนคือ นายประยุทธ คําจันลา

ผลงานดีเดนประเภท นักเรียน
ที่
4

ชื่อ – นามสกุล
น.ส.ธนาภรณ0 บุตรปาละ

เกียรติยศ/รางวัล/
การรับยกยองเชิดชูเกียรติ/หนวยงานที่จัด
รางวัลเหรียญเงิน กีฬาคาราเตโด ประเภท
ตอสูMหญิง รุนน้ําหนักไมเกิน 50 กิโลกรัม ในการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทน
นักกีฬา ภาค 3) “บุรีรัมย0เกมส0” ครั้งที่ 43

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
การกีฬาแหง
ประเทศไทย
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5

ด.ช.กิตติชน จรรยา
ด.ช.จีระพงษ0 โพธิราช
ด.ช.ธีรพงษ0 วงษ0แพงศรี
ด.ช.เจษฎา ดวงวิเศษ
ด.ช.ยุทธกาญจน0 บุญรัตน0
ด.ช.เอกพล บุรานอก
ด.ช.ศุภชัย เทือกกอง
ด.ช. พีรพรรณ สีเหลืองนอก
นายมานพ ชมโคกกรวด
นายธนากร โมMรักษา
นายภานุวัฒน0 นาคูณ
นายคมกฤช พรมจันทร0
นายทิภากร แซงภูเขียว
นายสถาพร อินชัยยา

6

นายเอกรัตน0 ทารถ
นายนราธร มุงทอง

7

นายเอกรัตน0 ทารถ
นายนราธร มุงทอง

ระหวางวันที่ 5-16 กรกฎาคม 2557 และเปCน
ตัวแทนเขMาแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 43
“นครราชสีมาเกมส0”
โดยมีครูผูMฝTกสอนคือ นายประยุทธ คําจันลา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาวอลเลย0บอล
ชาย ในการแขงขันกีฬาแหงชาติ
(รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ภาค 3)
“บุรีรัมย0เกมส0” ครั้งที่ 43 ระหวางวันที่
5-16 กรกฎาคม 2557 โดยมีครูผูMฝTกสอน คือ
นายภัทรพงษ0 แซงจันดา
และ นายชัยรัตน0 บูรณสรรค0

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแขงขัน
เครื่องบินวิทยุบังคับ “หนูนอยจาวเวหา”(นัด
พิเศษ) เพื่อเทิดพระเกียรติในวันคลายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร ระหวางวันที่
19-20 กรกฎาคม 2557
โดยมีครูผูMฝTกสอน คือ
น.ส.รัตนาภรณ0 พลธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแขงขัน
เครื่องบินวิทยุบังคับ “หนูนอยจาวเวหา”(นัด
พิเศษ) เพื่อเทิดพระเกียรติในวันคลายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร ระหวางวันที่ 19-20 กรกฎาคม
2557 โดยมีครูผูMฝTกสอน คือ น.ส.รัตนาภรณ0
พลธรรม

การกีฬาแหง
ประเทศไทย

สมาคมกีฬาเครื่องบิน
จําลองและวิทยุบังคับ

สมาคมกีฬาเครื่องบิน
จําลองและวิทยุบังคับ

ผลงานดีเดนประเภท นักเรียน ( ตอ )
ที่
8

ชื่อ – นามสกุล
ด.ญ.แพรววนิด รัชชามณี
ด.ญ.อธิติยา ดอนออนสา

เกียรติยศ/รางวัล/
การรับยกยองเชิดชูเกียรติ/หนวยงานที่จัด
นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาผานการสอบ
คัดเลือกและไดเปKนผูแทนคณะลูกเสือไทยเขา
รวมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 23 ที่ประเทศ
ประเทศญี่ปุeน โดยมีครูผูMฝTกสอนและดูแล คือ
นายภัทรพงษ0 เจริญสมบัติ และ นางวิไลลักษณ0

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
สํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ
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9

นายวราวุฒิ บํารุงดMวง
(ม.4/6) นายปPทวี ยะ
คะเนย0 (ม.6/7) นายเอก
บุญ ขจัดมลทิน (ม.6/7) ,
นายสราวุธ สุรทรัพย0 (ม.6/8)
นายศุภณัฐ วงษ0กลางชูฤทธิ์
(ม.6/8)

10 นายกิตธิศักดิ์ พิมพ0โนนทอง
นักเรียนชั้นม.6/1

11 นางสาวนัฐนิชา ศรีสุนทร
(ม.6/11)

12 นางสาวณิชากร ขนชัยภูมิ
นางสาวปวีณ0นุช จิตอรุโณทัย
นายภาณุเดช อุดม

พระบรรเทา
โลรางวัล ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา
อพวช.
ประเภทการนําเสนอผลงาน การแขงขัน
กระทรวงวิทยาศาสตร0
จรวดขวดน้ํา ระดับประเทศ ครั้งที่ 13 ปK
และเทคโนโลยี
2557 จัดโดย องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แหงชาติ (อพวช.) โดยมี
นักเรียนเขMาแขงขัน คือ ครูผูควบคุม
นางสาวรัตนาภรณ0 พลธรรม นายไผลMอม
ชมพุด
สอบผานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ม.ขอนแกน
โครงการสงเสริมการผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร0และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปKการศึกษา
2558 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร0 คณะ
วิทยาศาสตร0 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดMรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จ.ขอนแกน
การแขงขันประกวดรMองเพลง TO BE
NUMBER ONE IDAL เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน
2557 ณ เวทีกลางแจMงงานเทศกาลไหม
ขอนแกน ประจําปK 2557
โดยมีครูผูMดูแล
คือ นางสาวเยาวรัตน0 โคตรสําราญ
ไดMรับ รางวัลเหรียญทองแดง การสอบแขงขัน
สพฐ.
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปK
พ.ศ.2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
วิชาคณิตศาสตร0 ระดับมัธยมศึกษาตอนตMน
โดยมีนักเรียนชั้น ม.3 เขMาแขงขัน คือ ประกาศ
ผลเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

ผลงานดีเดนประเภท นักเรียน ( ตอ )
ที่

ชื่อ – นามสกุล

13 นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง

เกียรติยศ/รางวัล/
การรับยกยองเชิดชูเกียรติ/หนวยงานที่จัด
ไดMรับการคัดเลือกเปCน เยาวชนดีเดนจังหวัด
ขอนแกน ประจําปU 2557 สาขาพัฒนาเยาวชน
บําเพ็ญประโยชน0และสงเสริมการมีสวนรวมของ
เยาวชน และไดMสมัครเยาวชนคนเกงในโครงการ
ดMวยรักและหวงใย
ในพระราชูปถัมภ0สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
จ.ขอนแกน
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14 นายคณิน เหลาธรรมยิ่งยง
น.ส.กานต0ฤทัย โคตา
น.ส.นัทธ0ชนัน มะนารัมย0

15 น.ส.จิตรา บุดดาดวง
น.ส.พจน0จณี พรมโนนศรี
น.ส.ภัทชนิดา จันทร0หอม

16 นายผดุงผล จิโนการ
นายชนทัช อรรถาเศรษฐ
นายเกียรติศักดิ์ กกโกทา
น.ส.สุวิณี มะณีเทพ
น.ส.ศิริวรรณ ยิ่งยืน

สยามบรมราชกุมารี รุนที่ 7 ประจําปK 2558
รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมนาโนบน
หมอนขิดประเภทโครงงานวิทยาศาสตร0 ระดับ
ม.ปลาย โดยศูนย0นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ใน
งานประชุมวิชาการ สวทช. NAC2014 ณ
อุทยานวิทยาศาสตร0ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธานี ในระหวางวันที่ 31 มีนาคม–3
เมษายน 2557 โดยนักเรียนหMองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร0(ม.6/14) ครูที่ปรึกษา
คือ นางสาวกิตติพร อาพา
รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร0เปCนภาษาอังกฤษในงานประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร0 คณิตศาสตร0และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 6 เครือขายเพื่อการพัฒนาหMองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร0 กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ณ โรงเรียนกาฬสินธุ0พทิ ยาสรรพ0 อ. เมือง
จ. กาฬสินธุ0 ระหวางวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.
2557โดยนักเรียนหMองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร0
(ม.6/14)
โดยมีครูที่ปรึกษา คือ นายสิทธิชัย นิลแกMง และ
นางปรียา แสงศรี
รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันฟJสิกส0สัประยุทธ0
เครือขายเพื่อการพัฒนานักเรียนหMองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร0 กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.
สกลนคร ระหวางวันที่ 10-12 กุมภาพันธ0 2558
โดยมีนักเรียนหMองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร0 (ม.
5/14) เขMาแขงขัน ครูผูMควบคุมทีม คือ นาย
ทศพณ ทองแยMม และ นางแกนจันทร0 งิ
สันเทียะ

สวทช.

สสวท.

สสวท.

ผลงานดีเดนประเภท นักเรียน ( ตอ )
ที่

ชื่อ – นามสกุล

17 ด.ช.ศุภชัย เทือกกอง
ด.ช.กิตติชน จรรยา
ด.ช.จีระพงษ0 โพธิราช
ด.ช.ธีรพงษ0 วงษ0แพงศรี
ด.ช.ธนวุฒิ อินทะพุฒ
ด.ช.ณัฐวัตร โชติบุญ

เกียรติยศ/รางวัล/
การรับยกยองเชิดชูเกียรติ/หนวยงานที่จัด
รางวัลชนะเลิศ แชมปrภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแขงขันกีฬา
วอลเลย0บอลยุวชน “แอร0เอเชีย”ครั้งที่ 24
ประจําปK 2557 รุนอายุไมเกิน 14 ปK ระหวาง
วันที่ 21–27 มกราคม 2558 ณ จ. หนองคาย
นักเรียนที่เขMารวมการแขงขัน ผูMฝTกสอน คือ

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
สมาคม
วอลเลย0บอลแหง
ประเทศไทย

41
ด.ช.เจษฎา ดวงวิเศษ
ด.ช.พัดยศ สุมมาตร
ด.ช.อริยะ มาคลMาย
ด.ช.อัษฎายุธ สมนอก
ด.ช.ณัฐวุฒิ ตMนศรีนนท0

นายภัทรพงษ0 แซงจันดา

18 นายคมกฤช พรมจันทร0
นายภานุวัฒน0 นาคูณ
นายกิติพงษ0 คํานึง
นายสุรชาติ วรรณโคตร0
นายมานะชัย กัญญาโภค
นายภูสิทธิ โพธินรินทร0
นายพีรพรรณ สีเหลืองนอก
นายมานพ ขมโคกกรวด
นายธนากร โมMรักษา
นายอนุกูล กMอนทอง
นายเอกพล บุรานอก
นายยุทธกาญจน0 บุญรัตน0
19 เด็กชายกิตติชน จรรยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รอบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแขงขันกีฬา
วอลเลย0บอลเยาวชนการไฟฟVา “กฟภ.”
ประจําปK 2557รุนอายุไมเกิน 18ปK ระหวาง
วันที่28 สิงหาคม -4 กันยายน 2557ณ จ.
ชัยภูมิ นักเรียนที่เขMารวมการแขงขัน
ครูผูMฝTกสอนคือ นายภัทรพงษ0 แซงจันดา
(หนวยงานที่จัดคือ สมาคมวอลเลย0บอลแหง
ประเทศไทยรวมกับการไฟฟVาแหงประเทศไทย)

สมาคม
วอลเลย0บอลแหง
ประเทศไทย

ไดMรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม จากสมาคม
วอลเลย0บอลแหงประเทศไทย

สมาคม
วอลเลย0บอลแหง
ประเทศไทย

20 นายปJยวัฒน0 แพไธสงค0
รางวัลดีเดนและ เงินรางวัลจํานวน6,000
ม.5/11
บาท การแขงขันการวาดภาพศิลปกรรม
นายพงษ0สิทธิ์ อุสาชน ม.5/11 ปตท.เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 9 “กาวไปดวยกัน สูวันพรุงนี้”
ครูผูMฝTกสอนคือ นางวันเพ็ญ ทับขันต0

หนวยงานที่จัด
ณ คณะศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

นายทวนทอง วงษ0ปPญญา
นายกิจวัฒน0 แสนศรีระ
นางสายหยุด ภิรมย0ไกรภักดิ์

ผลงานดีเดนประเภท นักเรียน ( ตอ )
รางวัลเกียรติยศ จาก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มัธยมศึกษา ระดับชาติ
ครังที 64 ประจําปีการศึกษา 2557
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ระหวางวันที่ 17-19 กุมภาพันธ1 พ.ศ. 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร1 เมืองทองธานี
ที่
รายการแขงขัน
1. การประกวดวงดนตรีสตริง

ม.4 - ม.6

ชื่อผูเขาแขงขัน

1) นายจิตวิสุทธิ์ บุดดาดวง
2) นายธีรวุฒิ เกษร
3) นายฤทธิพร สมัครการ

รางวัลที่ได

ครูผูฝgกสอน

เหรียญทอง 1) นางสาคร พันธะลี
รองชนะเลิศ 2) นายจักรี อบมา
อันดับ 2 3) นายวัจนกร
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4) นายวงศธร พุทธาศรี
5) นายศราวุฒิ ทรัพย0สม
2. การแขงขันนาฏศิลปะไทย
1) น.ส.ณัฐรดา สนธิสุข
เหรียญทอง
อนุรักษ0
2) น.ส.พิมพ0ลภัส สีคต
รองชนะเลิศ
ม.4-ม.6
3) น.ส.ภัทราภรณ0 อรรถวงษ0
อันดับ 1
4) นายภูเบศร0 แหไธสง
5) นายศาสตรา ลืนภูเขียว
6) น.ส.วรพนิต ธรรมะ
7) นายศตวรรษ ตั่น
8) นายรัชชานนท0
ประเสริฐทรัพย0
3. การประกวดโครงงาน
1)นายกิตธิศักดิ์ พิมพ0โนนทอง เหรียญทอง
คอมพิวเตอร0ประเภทซอฟต0แวร0 2)นายณฐกฤต เชื้อจีน
อันดับ 6
ม.4 - ม.6
3)น.ส.พรพรรณ ธัญญเจริญ
4 การแขงขันการทําอาหารคาวจาน 1) น.ส.ธิราลักษณ0 อุนาศรี
เหรียญทอง
อันดับ 9
เดียว (ประเภทขMาว) และอาหาร 2) น.ส.พนิดา แกMวพา
หวาน (ขนมไทย) ม.4- ม.6
3) น.ส.วรัลยุพา
มณีแผลงมณีชัย

สารแขวีระกุล
1) น.ส.อารียา บุตรทา
2) นางเอมอร จันทาตีด
3) นางสายหยุด
ภิรมย0ไกรภักดิ์

1.นายกิตติพงษ0
จรัญศิริไพศาล
2.นายนพคุณ สืบเลย
1. นางมยุรี ตรึกตรอง
2. นางบุษบง นิรันต0สุข

ที่มาขอมูล : http://art64.sillapa.net/sm-nation/
เว็บไซต0การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปKการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา ณ เมืองทองธานี
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10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
1.1 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปUของสถานศึกษา
กลยุทธ1ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ/กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ
นักเรียนโรงเรียน
ชุมแพศึกษา

ยกระดับคุณภาพ
ผูMเรียนสู
มาตรฐานสากล
พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET
8 กลุมสาระ

บันทึกขMอตกลง
ความรวมมือเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ผูMเรียน (MOU)
สงเสริมและพัฒนา
ระบบงานแนะแนว
ในสถานศึกษา
สงเสริมการจัดการ
เรียนรูMที่เนMนผูMเรียน
เปCนสําคัญ
โครงการตลาดนัด
วิชาการ

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
1. นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคนมีสุขภาพดีตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
2. นักเรียนรMอยละ 95 มีสุขภาพสมบูรณ0แข็งแรงทั้งทาง
รางกายและจิตใจ มีสุขนิสัยในการระมัดระวังและรูMจักดูแล
สุขภาพของตัวเองและผูMอื่น และมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินโครงการ
1. ครูทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาและวิเคราะห0หลักสูตร
2. ครูรMอยละ 100 มีสวนสวนรวมในการพัฒนาและวิเคราะห0
หลักสูตร
1. นักเรียนชัน้ ม.3 และ ม.6 ทุกคนมีผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนจาการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ใน 8 กลุมสาระ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก จากการประเมิน
ระดับชาติเพิ่มขึ้น5คะแนน
2. มีแบบทดสอบPre O-NET 8กลุมสาระฯ ที่เนMนทักษะการ
คิดวิเคราะห0ขั้นสูง
3. ครูจํานวน 188 คนไดMรับการอบรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการวัดและประเมินผล ตามแนวทางการสอบ PISA
1. มีบันทึกขMอตกลงความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพผูMเรียน
ทุกกลุมสาระฯ
2. ทุกกลุมสาระฯมีการพัฒนาคุณภาพผูMเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ใหMบริการแนะแนว 5 บริการหลัก แกนักเรียน
2. มีเครือขายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาใหMคําปรึกษาใน
โรงเรียนทุกหMอง
3. นักเรียนที่ขอรับการบริการไดMรับการชวยเหลือใหMสามารถ
ดําเนินชีวิตและมีสุขภาพจิตดี
1. ครูทุกคนมีสื่อและวัสดุอุปกรณ0เพื่อการศึกษาโดยเนMน
ผูMเรียนเปCนสําคัญ อยางเพียงพอ
2. ครูรMอยละ90ของครูจัดการเรียนรูMที่เนMนผูMเรียนเปCนสําคัญ
ไดMในระดับดีขึ้นไป
1.นักเรียนชัน้ ม.3 ม.6 รMอยละ 90 รูMจักวางแผนการศึกษา
และอาชีพ
2. นักเรียนชัน้ ม.3 และ ม.6 รMอยละ 90 มีขMอมูลแผน

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้)

บรรลุผล

1.1-1.2

บรรลุผล

10.1-10.4
14.1-14.2
15.1-15.2
5.1-5.4
14.1-14.2
15.1-15.2

บรรลุผล

บรรลุผล

5.1-5.4
14.1-14.2
15.1-15.2

บรรลุผล

2.1, 10.6

บรรลุผล

5.1-5.4
7.4

บรรลุผล

6.1-6.4
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โครงการ/กิจกรรม

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

การเรียนและสาขาวิชาตางๆ ในการเลือกเรียนที่ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา
3.นักเรียนชัน้ ม.3 และ ม.6 มีความรูM ความเขMาใจและ
สามารถวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพไดMอยาง
เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ
คายเตรียมความพรMอม 1. ปKการศึกษา 2557 นักเรียนรMอยละ 90 ไดMเขMาแขงขันงาน
การแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
งานศิลปหัตถกรรม 2. นักเรียนที่เขMาแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่
นักเรียน ครั้งที่ 65 64 ประจําปKการศึกษา 2557 มีการพัฒนาตนเองซึ่งบงบอก
ถึงศักยภาพการเปCนพลโลก
สงเสริมคุณภาพ
1.นักเรียนรMอยละ100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน8กลุม
ผูMเรียนสู
สาระการเรียนรูM สูงขึน้ และเปCนไปตามเกณฑ0 มาตรฐาน
มาตรฐานสากล
การศึกษาที่โรงเรียนกําหนด
2.นักเรียนไดMศึกษาความรูMจากประสบการณ0จริง เกิดการใฝh
เรียน ใฝhรูM อยางตอเนื่องโดยใชMทักษะการคิดอยางเปCนระบบ
คิดสรMางสรรค0 ตัดสินใจแกMปPญหาไดMอยางสมเหตุสมผล รูMจัก
การทํางานเปCนหมูคณะ
คณิตพิชิต O-NET 1.นักเรียนชัน้ ม.3 ไดMรับการพัฒนาใหMพรMอมใน
การทดสอบระดับชาติ (O-NET)อยางเต็มศักยภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.นักเรียนชัน้ ม.3 รMอยละ90ที่เขMารวมโครงการสามารถนํา
ความรูMที่ไดMรับมาพัฒนาตนเองไดMอยางมีคุณภาพ และมีเจต
คติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร0
คลินิกคณิตศาสตร0 1.นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 200 คน(ผูMมา
รับการรักษา) และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน
30 คน (ผูชM วยแพทย0)เขMารวมโครงการ
2.นักเรียนรMอยละ90 ผูMมารับการรักษา สามารถทํา
แบบทดสอบไดMผานเกณฑ0ระดับดี และนักเรียนผูชM วยแพทย0
ไดMรับการพัฒนาดMานคณิตศาสตร0สูงขึ้น
เขMาคายคณิตศาสตร0 1. นักเรียนเขMารวมโครงการ จํานวน 100 คน
กับประสบการณ0
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร0และมีทักษะและ
ใหม
กระบวนการทางคณิตศาสตร0ทจี่ ําเปCนในการเรียน
แขงขันกีฬาภายใน 1. ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา เขMารวมกิจกรรม
“นนทรีเกมส0”ครั้งที่ รMอยละ 95 ขึ้นไป และมีความพึงพอใจตอกิจกรรมรMอยละ
39 กีฬาเปCนยาวิเศษ 90 ขึ้นไป
2. ครู นักเรียนที่เขMารวมกิจกรรมมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ0
แข็งแรง ไดMแสดงถึงความมีน้ําใจเปCนนักกีฬาอยางแทMจริง

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

บรรลุผล

บรรลุผล

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้)

3.3,3.4
6.1,6.2
10.1-10.4
14.1-14.2
15.1-15.2
3.1-3.4
14.1-14.2
15.1-15.2

บรรลุผล

3.1-3.3
4.1 14.1

บรรลุผล

3.3
5.1-5.4

บรรลุผล

13.1

บรรลุผล

1.4,1.5,1.6
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โครงการ/กิจกรรม

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

3. นักเรียนนําทักษะ ความสามารถดMานกีฬาเขMารวม
การแขงขันในระดับภูมิภาค ประเทศ
สงเสริมสุขภาพ
1. นักเรียนทุกคนรวมการทดสอบสมรรถภาพทางกายผาน
เกณฑ0มาตรฐานจํานวน 6 รายการของ สสส.และรMอยละ90
ขึ้นไป ผานตามเกณฑ0มาตรฐาน
2. นักเรียนมีนา้ํ หนัก สวนสูง ตามเกณฑ0มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขและสามารถวิ่งทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ระยะทาง 10 กิโลเมตร และรMอยละ90
ขึ้นไป ผานตามเกณฑ0มาตรฐาน
3. นักเรียนเขMารวมกิจกรรมและมีสวนรวม มีความมัน่ ใจ
กลMาแสดงออกอยางเหมาะสม และรMอยละ90ขึ้นไป มีสวน
รวมในการแขงขันกีฬา
แขงขันกีฬา
1. นักเรียนที่มีความสามารถเปCนเลิศทางดMานกีฬาที่ตนเอง
ภายนอกโรงเรียน
ถนัดเขMารวมการแขงขันรายการตางๆ ไดMแก กีฬาธนาคาร
เพื่อความเปCนเลิศ
ออมสิน กีฬานักเรียนนักศึกษา กีฬาเยาวชนแหงชาติ
กีฬาแหงชาติ และกีฬาทัวร0นาเม็นท0อื่นๆ
2. นักเรียนมีความเปCนเลิศดMานทักษะกีฬา รMอยละ 90
ขึ้นไป ไดMรับรางวัลจากการแขงขัน นําชื่อเสียงมาสูตนและ
โรงเรียน
พัฒนากีฬา
1. นักกีฬาวอลเลย0บอลชาย จํานวน 30 คนไดMเขMารวมการ
วอลเลย0บอลชาย
แขงขันกีฬาวอลเลย0บอลตามทีห่ นวยงานของภาครัฐและ
สูมาตรฐานสากล
เอกชนจัดขึ้น และไดMรับรางวัลรMอยละ90ของการแขงขั้น
ทั้งหมด
2. นักกีฬาวอลเลย0บอลชายทุกคน ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเลนกีฬา สามารถพัฒนาความสามารถ
ดMานกีฬาเปCนทีย่ อมรับของบุคคลทั่วไปสามารถกMาวไปสู
ระดับมาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค0
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยง 1.นักเรียนทั้งหมดที่เรียนเทคนิคปฏิบัติการพืน้ ฐานและ
เนื้อเยื่อพืชและ
นักเรียนที่เลือกทําโครงงานวิทยาศาสตร0 สาขาชีววิทยา เขMา
สงเสริมความสามารถ รับการอบรมเกี่ยวกับปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ
ดMานทคโนโลยีชวี ภาพ รMอยละ 90 มีความรูMความเชMาใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
ของนักเรียน
เนื้อเยื่อพืช
คายภาษาอังกฤษ
1.นักเรียนจํานวน 120 คนเขMารวมกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ และรMอยละ90 เห็นความสําคัญของกิจกรรม
และมีความพึงพอใจในการเขMารวมกิจกรรม
เพชรนนทรี

1.นักเรียนรMอยละ 90 มีโอกาสไดMเขMารวมกิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้)

บรรลุผล

1.1-1.6
3.3

บรรลุผล

1.4,1.6
14.1-14.2

บรรลุผล

1.4,1.6
14.1-14.2

บรรลุผล

3.1-3.4
13.1
14.1-14.2

บรรลุผล

13.1

บรรลุผล

3.1-3.4
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โครงการ/กิจกรรม
(Dimond C.P.S.)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการอาน
เขียน คิดคํานวณ

สงเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
คอมพิวเตอร0
สงเสริมนิสัยรัก
การอาน

สงเสริมทักษะพัฒนา
ทักษะทางภาษาไทย
ในสถานศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูM
ภาษาไทย

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
การแขงขั้นตางๆทีท่ างโรงเรียนและหนวยงานตางๆไดMจัดขึ้น
2. นักเรียนที่เขMารวมกิจกรรมการแขงขันที่โรงเรียนและ
หนวยงานตางๆจัดขึ้นมีการพัฒนาตนเองซึ่งบงบอกถึง
ศักยภาพเปCนพลโลก
1. นักเรียนชัน้ ม.1 ที่ไมผานเกณฑ0การประเมินทักษะการ
อาน การเขียน และการคิดคํานวณ ไดMรับ
การสงเสริมดMานการอาน การเขียนและการคิดคํานวณ
2. นักเรียนรMอยละ 90 มีผลการพัฒนาทักษะ ดMาน
การอาน การเขียนและการคิดคํานวณในระดับดีขนึ้
มีนิสัยฝาเรียนรูMและมุงมัน่ ในการเรียนและมีความสามารถ
ดMานการคิดคํานวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
1. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอย0ไดMอยางนMอย 1 โปรแกรม และรMอยละ 90 เขMารวม
กิจกรรมและเปCนตัวแทนเขMารวมแขงขันทักษะวิชาการและ
รายการอื่นๆ
1. นักเรียน ครู แลผูMบริหาร มีนสิ ัยรักการอานเพิ่มขึ้น
2. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
ทุกกลุมสาระฯหลากหลายและสามารถจัดกิจกรรมใหM
นักเรียนมีนิสัยรักการอานที่ยั่งยืน
3.นักเรียนมีนสิ ัยรักการอาน รักการเรียนรูM มีทักษะ
การแสวงหาความรูMดMวยตนเอง ครูและผูMบริหารรวมรณรงค0
สงเสริมการอานและสนับสนุนกิจกรรมในโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพ
1. นักเรียนรMอยละ 90 เขMารวมกิจกรรมีที่กลุมสาระการ
เรียนรูMภาษาไทยจัดขึ้น
2. นักเรียนรMอยละ 90 ที่ไดMรบั การฝTกทักษะทางภาษาไทยไดM
เปCนตัวแทนไปแขงขันกิจกรรมตางๆของกลุมสาระการ
เรียนรูMภาษาไทย
1. นักเรียน ม.3,6 รMอยละ 90 ไดMรับการสอนเสริมและ
ทดสอบเพื่อพัฒนาความรูMในการสอบ O-NET และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเฉลี่ยสูงขึ้น
2. นักเรียน ม.1-6 รMอยละ90 ไดMรับการทดสอบเพื่อ
ประเมินผลทักษะทางภาษาไทย และไดMรับการสอนเสริม
ภาษาไทย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
สูงขึ้น อยางนMอยรMอยละ 50 ขึ้นไป
3. นักเรียนเขMาคายวิชาการและไดMรับการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทย 1 ครั้ง

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

บรรลุผล

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้)
4.1-4.4
6.1-6.3
14.1-14.2
15.1-15.2
5.1-5.4
14.1-14.2
15.1-15.2

บรรลุผล

3.3,3.4
11.1
14.1-14.2

บรรลุผล

3.1-3.4
11.3, 13.1
14.1-14.2

บรรลุผล

5.1

บรรลุผล

5.1-5.4
14.1-14.2
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โครงการ/กิจกรรม
เสMนทางนักอาน เพื่อ
การคิดวิเคราะห0
ตามแนว PISA
บันไดทองของ
การคิดวิเคราะห0
กลุมสาระการเรียนรูM
ภาษาไทย
MAT MOU

The Math Skills
Development
Process (MSDP)

เรียนรูMนานา
วัฒนธรรม
คายศิลปะ ART
CAMP “เพาะพันธุ0
ศิลปr” ครั้งที่ 5

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร0ของ
ผูMเรียน

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้)

1. นักเรียนทุกระดับ รMอยละ90 ไดMรับการทดสอบ
การอานตามแนว PISA และพัฒนาทักษะการอานตามแนว
PISA
1.นักเรียนรMอยละ 90 เขียนรายงานวิชาการไดMตามรูปแบบ
และจัดทําโครงงานภาษาไทยและนําเสนอผลงานดMวย
เทคโนโลยีไดMในระดับดี

บรรลุผล

4.1
14.1-14.2

บรรลุผล

3.2-3.4
4.3-4.4

1.นักเรียนชัน้ ม.4 จํานวน 120 คน
2. นักเรียนรMอยละ90 ที่เขMารวมสามารถนําความรูMมาพัฒนา
ตนเองไดMอยางมีประสิทธิภาพ มีคะแนนสอบระหวางเรียน
ผานเกณฑ0ขMอตกลง MOU ของโรงเรียนและเจตคติที่ดีตอ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร0
1.นักเรียนรMอยละ90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2.นักเรียนรMอยละ90 เขMาแขงขัน เอแม็ทช0ระดับโรงเรียน
เกม24 กิจกรรมบันไดฝPนสูรั้วมหาวิทยาลัย สรMางสรรค0งาน
SDM และงานโอริงามิ
3. นักเรียนไดMพฒ
ั นาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร0
สูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาคณิตศาสตร0
4.สงเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางคณิตศาสตร0เขMาแขงขัน
และสามารถไดMรับรางวัลในระดับจังหวัด ภาค ชาติและ
นานาชาติ
1. นักเรียนรMอยละ90 เขMารวมกิจกรรมวัฒนธรรมของ
เจMาของภาษา มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของวัฒนธรรม
ของเจMาของภาษา
1. นักเรียนจํานวน 80 คน และครู-นักเรียนโรงเรียนใน
จังหวัดขอนแกนและจังหวัดใกลMเคียง จํานวน 5 โรงเรียน มี
ความรูMความสามารถดMานศิลปะเพิ่มขึ้น
2.นักเรียนที่เขMารวมคายศิลปะ มีความรูM นําความรูMไปใชMใน
การแขงขันการประกวดผลงานศิลปะในระดับตางๆและเพื่อ
การศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้น
1. นักเรียนรMอยละ90 ไดMรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางวิทยาศาสตร0 ในกิจกรรมตางๆ ไดMแก กิจกรรมสัปดาห0
วันวิทยาศาสตร0แหงชาติ กิจกรรม Science Talent และ
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟJสิกส0 ชัน้ ม.6
2. มีอุปกรณ0การทดลอง อุปกรณ0การแตงกายประกอบ
การเรียนรูMและการแสดง Science Show

บรรลุผล

3.1-3.3
5.1-5.4
14.1-14.2

บรรลุผล

3.1-3.4
5.1-5.4

บรรลุผล

2.1-2.3

บรรลุผล

1.4-1.6

บรรลุผล

3.1-3.4
4.1-4.4
5.1-5.4
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โครงการ/กิจกรรม

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

บริการสารสนเทศ/
ICT

1.นักเรียนทุกคนสามารถใชMคอมพิวเตอร0สําหรับสืบคMน
คMนควMาสารสนเทศ และมีสื่อมัลติมีเดียไวMศึกษา 8 กลุมสาระ
การเรียนรูM
2. นักเรียนรMอยละ 90 ศึกษา ฝTกฝนตนเองผานสื่อมัลติมีเดีย
และสื่อออนไลน0
โครงการพัฒนา
1. นักเรียนโครงการหMองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร0นักเรียนหMองเรียน คณิตศาสตร0 ชัน้ ม.1 จํานวน 30 คนไดMรับการพัฒนาอยาง
พิเศษวิทยาศาสตร0 เต็มศักยภาพ
ระดับชัน้
2. นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษดM า นวิ ท ยาศาสตร0
มัธยมศึกษาตอนตMน คณิตศาสตร0 เทคโนโลยีและสิ่งแวดลMอม
เปCนผูMมีคุณภาพสูงสุดตามเกณฑ0มาตรฐาน โดยเปCนผูMมีความ
กระตือรือรMนในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยระดับดีมาก

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้)

บรรลุผล

3.1-3.4
11.3
14.1-14.2
15.1-15.2

บรรลุผล

4.1-4.4
5.1-5.4
6.1-6.4
14.1-14.2
15.1-15.2

กลยุทธ1ที่ 2 ปลูกฝJงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ สํานึกในความเปKนไทย อยูอยางพอเพียง
และรวมรับผิดชอบในฐานะเปKนพลโลก

โครงการ/กิจกรรม

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สงเสริมการแสดงวง 1. วงดนตรีโรงเรียนชุมแพศึกษามีอุปกรณ0 เครื่องดนตรีครบ
ดนตรีโรงเรียนชุมแพ ตามจํานวนผูMเลน มีชุดการแสดงตามความเหมาะสม
ศึกษา
2. รMอยละ 95 ของนักเรียนที่เขMารวมกิจกรรมสามารถ
เลนดนตรีตามความถนัดของตนไดM
3. รMอยละ 95 ของนักเรียนที่เขMารวมดนตรี วงลูกทุง
วงโปงลาง วงโยธวาทิต วงดนตรีไทยไดMอยางเต็มตาม
ศักยภาพ และเกิดจิตสํานึกในความเปCนไทยและรักษา
เอกลักษณ0ของชาติไทย
ทํานา 1 ไร ไดM 1
1.มีแหลงเรียนรูM 1 ไร ไดMเงิน 1 แสน
แสน
2. นักเรียนรMอยละ 90 ศึกษาแหลงเรียนรูMจากนา 1 ไร
ไดMเงิน1แสน
3.นักเรียนไดMรบั ความรูMวิธีการทํานา 1 ไร ไดMเงิน1แสน ไดM
ปฏิบัติจริงสามารถนําความรูไM ปเปCนแนวทางในการประกอบ
อาชีพสุจริต

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้)

บรรลุผล

1.6

บรรลุผล

6.1-6.4
13.2
14.1-14.2
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โครงการ/กิจกรรม

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้)

หMองเรียนสีเขียว

1.บุคลากรครู นักเรียนและผูMสนใจ ไดMใชMหMองเรียนสีเขียว
เปCนแหลงเรียนรูM และมีความพึงพอใจในการรับบริการใน
ระดับมาก
2.บุคลากรครู นักเรียนเขMารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอ
การจัดกิจกรรมในระดับมาก

บรรลุผล

3.1-3.2
13.1,11.3
14.1-14.2
15.1-15.2

เชิดชูภูมิปPญญา
ทMองถิ่น

1. นักเรียน รMอยละ 90 ขึ้นไป รูMจักภูมิปPญญาทMองถิ่น
สัมภาษณ0 และสืบคMนประวัติภูมิปPญญาไทยในทMองถิ่น
2. ครูกลุมสาระการเรียนรูMภาษาไทยทุกคน จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูMที่สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเชิญภูมิปPญญาทMองถิ่นมาเปCนวิทยากรใน
การจัดการเรียนรูM
3. รMอยละ 90 นักเรียนรูMคุณคา รูMรักษาและยกยอง
ภูมิปPญญาทMองถิ่นไวMเปCนมรดกของชาติ

บรรลุผล

7.4, 10.4, 13.2
14.1-14.2
15.1-15.2

1. นักเรียนชัน้ ม.1 – ม.6 จํานวน 500 คน ไดMรับความรูM
และปฏิบตั ิงานจริงจากวิทยากรทMองถิ่น
2. รMอยละ 90 ของนักเรียนมีความรูMและสามารถผลิต
ชิ้นงานตามภูมิปPญญาทMองถิ่น และมีสวนรวมในการสงเสริม
และอนุรักษ0ภูมิปPญญาทMองถิ่น
สงเสริมอาชีพอิสระ 1. นักเรียนที่เรียน วิชาคหกรรม สามารถวางแผน
การทํางานและดําเนินการจนเสร็จ อยางมีความสุข
มุงพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง ทํางานกับผูMอื่น
และมีความรูMสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูMเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
2. นักเรียน รMอยละ 90 วางแผนการทํางานและดําเนินการ
จนเสร็จ ทํางานอยางมีความสุข มุงพัฒนางาน ภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ทํางานกับผูMอนื่ และมีความรูMสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริตและหาความรูMเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
สืบสานภูมปิ Pญญา 1. นักเรียนที่เรียนไดMฝTกปฏิบัติการสืบสานภูมปิ PญญาทMองถิ่น
ทMองถิ่นจากกิจกรรม ดMวยวิทยากร
การเรียนสูการฝTก
2. นักเรียนรMอยละ 90 เห็นคุณคาและภูมิใจในภูมิปPญญา
ปฏิบัติ
ทMองถิ่นของตนและ มีสวนรวมในอนุรักษ0และสืบสาน และ
สามารถนําความรูMทไี่ ดMไปวางแผนสรMางอาชีพในอนาคตไดM
พัฒนาเกษตรสู
1. มีแหลงเรียนรูMเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จํานวน 6
เศรษฐกิจพอเพียง แหลงเรียนรูM
2. นักเรียนรMอยละ 90 ศึกษาจากแหลงเรียนรูMเศรษฐกิจ

บรรลุผล

6.1-6.4
13.2

บรรลุผล

6.1-6.4
13.2

บรรลุผล

6.1-6.4
13.2

บรรลุผล

6.1-6.4
13.1

สงเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอน
งานคหกรรม โดยใชM
ภูมิปPญญาทMองถิ่น
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ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้)

บรรลุผล

14.1-14.2

1. บุคลากรครู นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา และผูMที่
สนใจเขMารวมกิจกรรมตางๆ รMอยละ90
2. มีกิจกรรมเพื่อเสริมใหMเกิดความตระหนักในการรักษา
สิ่งแวดลMอมใหMดีขึ้น
3. บุคลากรครู นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาเขMารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับมาก

บรรลุผล

2.4

1. นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาเขMารวมกิจกรรมทุกคน
2. นักเรียนรMอยละ 90 ไดMรับการปลูกฝPงทัศนคติใหMเห็น
คุณคา และความสําคัญในวันสําคัญของไทย มีความรูMและ
ตระหนักในการปฏิบัติตนเปCนพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย และมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
ทําบุญเลี้ยงพระของ 1. คณะครู นักเรียนชั้น ม.6 นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา
นักเรียน
และผูMมีจิตศรัทธารวมทําบุญเลี้ยงพระ
ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 6 2. นักเรียนรMอยละ 100 ไดMรับการปลูกฝPงคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตศรัทธาในการทําบุญตามกําลังของตนมีความตระหนัก
และเห็นคุณคาความสําคัญของพระพุทธศาสนา
2.2 นักเรียนรMอยละ 95 มีความรูM ความเขMาใจสามารถ
ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาไดM และมีความพึง
พอใจในการเขMารวมกิจกรรม
มารยาทงามสืบสาน 1. นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคนไดMรับความรูMดMาน
วัฒนธรรมไทย
มารยาทและเอกลักษณ0ไทย และมีมารยาทที่ถูกตMอง

บรรลุผล

2.1-2.2
3.1-3.4

บรรลุผล

2.1

บรรลุผล

2.1

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
พอเพียง

เศรษฐกิจพอพียง

สัปดาห0วนั
สิ่งแวดลMอมโลก

3. นักเรียน ม.1 – ม.6 ทุกคน ไดMฝTกปฏิบัติจริงในแหลง
เรียนรูMเศรษฐกิจพอเพียง
4. นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาไดMรับความรูMและไดM
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําความรูไM ป
เปCนแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต
1.นักเรียนชัน้ ม.6 ทุกคนไดMฝTกทําน้าํ หมักชีวภาพ เพื่อเปCน
ปุ“ยและบําบัดน้าํ เสีย
2. นักเรียนชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 14 คน ไดMฝTก
ทําน้าํ หมักชีวภาพ เพื่อใชMทาํ ความสะอาดหMองสุขาโรงเรียน
3. นักเรียนชัน้ ม.5/2,4,6,8,10,14 บันทึกรายรับ-รายจาย

อนุรักษ0วันสําคัญ
ของไทย

สามารถสงเสริมแนะนําใหMความรูMแกบุคคลอื่นดMาน
มารยาทไทย
2. นักเรียน รMอยละ 90 ประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาท
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โครงการ/กิจกรรม

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้)

บรรลุผล

2.1,2.4

บรรลุผล

1.3-1.5

บรรลุผล

2.1

บรรลุผล

2.1-2.4

บรรลุผล

2.4

ไทยไดMอยางถูกตMอง เหมาะสม สามารถแนะนําใหMความรูM
ดMานมารยาทไทยแกบุคคลอื่นไดM
สงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

1. นักเรียนรMอยละ90 มีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. คณะกรรมการนักเรียนและหัวหนMาหMอง จํานวน 100 คน
เขMารับการอบรม
3. นักเรียนรMอยละ 90 ของ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค0ตาม
หลักสูตร มีความรูMความเขMาใจเกี่ยวกับภาวะความเปCนผูMนําผูM
ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย และบทบาทหนMาที่ของ
คณะกรรมการนักเรียน และมีความตระหนัก รูMคณ
ุ คา รวม
อนุรักษ0และพัฒนาสิ่งแวดลMอม

TO BE NUMBER
ONE เปCนหนึ่งโดย
ไมพึ่งยาเสพติด

1. นักเรียนแกนนําหMองเรียนละ 2 คน จํานวน 100 คน
2. นักเรียน รMอยละ 90 เขMารวมกิจกรรม
3. แกนนําไดMรับความรูMและแนวทางในการชวยเหลือ
สมาชิกที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไดM
4. นักเรียนมีความรูMและตระหนักถึงภัยของยาเสพติด
และเอดส0 และรูMจักวิธีปVองกันตนเองและบุคคลใกลMเคียง
ใหMหางไกลจากยาเสพติดและเอดส0
เสริมสรMางและ
1. คณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน
พัฒนาความเขMมแข็ง ชุมแพศึกษาทุกคนมีสวนรวม
ระบบดูแลชวยเหลือ 2. มีเครื่องมือการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนไดMรับภูมิคุMมกัน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดMอยางเปCนคุณคาของตนเองและเปCนพลโลกที่ดี
ไดMรับการดูแลชวยเหลือทั่วถึงอยางเปCนระบบและมี
ประสิทธิภาพ และรูMจักปVองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหM
โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและปPญหาทางเพศ
เสริมสรMางและ
1. นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคน
พัฒนาคุณธรรม
2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
จริยธรรม และ
อันพึงประสงค0

คานิยมที่พงึ ประสงค0
อบรมเชิงปฏิบัติ
1. บุคลากรกลุมกิจการนักเรียนและครูแตละกลุมสาระ
การปVองกันอุบัติภัย การเรียนรูM จํานวน 40 คน นักเรียนหMองละ 2 คน
ในสถานศึกษา
รวม 148 คน คณะกรรมนักเรียน จํานวน 15 คน
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โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพ
ธนาคารโรงเรียน

สงเสริมทักษะ
กิจกรรมพัฒนา
ผูMเรียน

เขMาคายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด

ทัศนศึกษานอก
หMองเรียนและ
แหลงเรียนรูM

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ตัวแทนนักการภารโรงประจําอาคาร จํานวน 6 คน
2. บุคลากรและนักเรียนที่เขMารับการอบรมมีความรูM
ความเขMาใจ มีความตระหนักและมีความพรMอมใน
การปVองกันภัยที่อาจเกิดขึ้น
1. นักเรียนจํานวน 3,000 คน มีนิสัยรักการประหยัดอด
ออมคิดเปCนรMอยละ 100 ที่มาใชMบริการของธนาคารออม
สินโรงเรียนชุมแพศึกษา
2. นักเรียนจํานวน 100 คน มีความรูMความสามารถใน
การเผยแพรไดMประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานธนาคารไดM
3. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รูMจักการใชM
จายเงิน
4. นักเรียนมีความรูMความสามารถในการประกอบอาชีพ
พนักงานธนาคารไดM
1. นักเรียนประธานชุมนุม ทุกชุมนุมเขMารับการอบรม
2. นายหมูลูกเสือ เนตรนารี หัวหนMาหนวยยุวกาชาด
ทุกระดับชัน้ เขMารับการฝTกอบรม
3. ผูMบงั คับบัญชาลูกเสือ ผูMนาํ ยุวกาชาดทุกระดับชั้นไดM
ฝTกอบรมทบทวน
4. ลูกเสือ ยุวกาชาด ทุกระดับชั้น จํานวน 160 คน ผาน
การฝTกอบรม
5. ลูกเสือ เนตรนารี เขMารวมประกวดสวนสนาม จํานวน 40
คน
6. จัดทําคูมือกิจกรรมพัฒนาผูMเรียน ครบทุกระดับชั้น
7. ลูกเสือ ยุวกาชาด มีความรักหมูคณะ สามารถชวยเหลือ
ผูMอื่นไดMทุกเมื่อ เปCนผูMมีระเบียบ วินัยในตนเอง และสามารถ
เปCนแบบอยางที่ดีแกสังคมสวนรวม และมีความรัก หวงแหน
ในธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดลMอมของประเทศ
1. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1-3
จํานวน 1,800 คน ผานการประเมิน
2. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 1-3
มีความรักหมูคณะ สามารถชวยเหลือผูMอื่นไดMทุกเมื่อ เปCนผูMมี
ระเบียบ วินยั ในตนเองเปCนแบบอยางที่ดีตอสังคม มีความรัก
และหวงแหนในธรรมชาติและสิง่ แวดลMอมของประเทศ
1. นักเรียนรMอยละ 90 มีพฤติกรรม ตอไปนี้ รูMทัน เปCนคนหู
ตากวางไกล มีวิสัยทัศน0 กMาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม
ไดMเปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสูสถานที่ภายนอกทําใหM

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้)

บรรลุผล

1.4,1.5
2.1

บรรลุผล

1.4,1.5
2.1

บรรลุผล

1.4,1.5
2.1

บรรลุผล

13.1-13.2
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โครงการ/กิจกรรม

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบงชี้)

ไดMรับรูM ประสบการณ0ตรง เกิดความกระตือรือรMนใน
การศึกษาหาความรูM กลMาคิด กลMาตัดสินใจ แกMไขปPญหาตางๆ
ไดMดีและมีความสุข
2. ในปKการศึกษา 2557 รMอยละ 100 ของนักเรียน เปCนผูMมี
วิสัยทัศน0กวMางไกล ทันตอเหตุการณ0 ขาวสารตางๆ ไดM
ประสบการณ0ตรงจากการไปศึกษาแหลงเรียนรูMและ
ทัศนศึกษา สามารถตัดสินในการแกMปPญหา เปCนคนเกง เปCน
คนดี มีความสุขและเขMารวมกับหมูคณะไดM

กลยุทธ1ที่ 3 พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา ดวยระบบคุณภาพตามเกณฑ1รางวัลคุณภาพแหง สพฐ.
(OBECQA)

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบการ
บริหารงานกลุม
อํานวยการ
แผนงานและ
บริหารงบประมาณ
ระดมทรัพยากร
เพื่อการจัด
การศึกษา

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
1. มีวัสดุ ครุภัณฑ0 อุปกรณ0เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
และระบบสาธารณูปโภคพรMอมใชMงานและบริการไดM
รMอยละ 90 ขึ้นไป
2. มีน้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอกับการใชMงานไดMรMอยละ 100
3. จMางบุคลากรจํานวน 51 คนและมีบุคลากรปฏิบัติหนMาที่
อยางเพียงพอตามความตMองการและจําเปCนในแตละสาย
งานและผานเกณฑ0 การประเมิน รMอยละ 90
1. มีบุคลากรเพียงพอและมีคุณภาพตอการปฏิบัติงาน
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
2. ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาสามารถใชM
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
3. ครูและนักเรียนไดMรับความคุมM ครองจากอุบัติเหตุและใชM
สิทธิ์เบิกคาสินไหมจากบริษัทประกันภัยไดM 95% หรือตาม
เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม0ประกันภัย
4. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปKที่ 1 ทุกคนไดMรับประทาน
อาหารกลางวันอยางทั่วถึง
5. นักเรียนมีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณ0แข็งแรง
6. นักเรียน/ผูปM กครองชั้น ม.1/ม.4 ไดMรับคูมือนักเรียน
อยางทั่วถึง
7. นักเรียนทุกคนมีบัตรประจําตัวนักเรียน
8. โรงเรียนมีจดหมายขาวและวารสารโรงเรียนเผยแพรสู

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
บรรลุผล

บรรลุผล

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
8.1-8.6

8.3
11.1-11.3
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โครงการ/กิจกรรม

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)

สาธารณชนอยางทั่วถึง และสม่าํ เสมอ
9. นักเรียนหMองเรียนพิเศษ วิทย0/คณิตทุกหMองมีวัสดุ/
อุปกรณ0ที่พรMอมในการจัดการเรียนรูMตามหลักสูตร
10. งานหMองเรียนเปCนภาษาอังกฤษ โปรแกรม MEP มี
วัสดุ/อุปกรณ0ที่พรMอมในการจัดการเรียนรูMตามหลักสูตร

พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา

1. กลุมงานแผนงานและประกันคุณภาพมีวัสดุ
สํานักงานเพียงพอตอความตMองการไดMรMอยละ90ขึ้นไป
2. รMอยละ 90 ขึ้นไป งานแผนงานและประกันคุณภาพ
สามารถจัดทําเอกสาร หรือรายงานที่เกี่ยวขMองกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนชุมแพศึกษา
จากเอกสาร
3. ผูMที่ใชMบริการมีความพึงพอใจที่มีความรูM ความเขMาใจ
การปฏิบัติงานและรับทราบ การรายงานผลที่
เกี่ยวขMองในการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนชุมแพศึกษาอยูในระดับดีขึ้นไป
พัฒนาอาคารและ 1. โรงเรียนมีการซอมบํารุงอาคารสถานที่ปลอดภัย
แหลงเรียนรูM
มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคที่ไดMมาตรฐาน
มีการซอมบํารุงรถยนต0โรงเรียน มีการประดับตกแตง
ดMวยธงและปVายในกิจกรรมวันสําคัญ และพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ0ใหMทันสมัยและพรMอมใชMงานตลอดเวลา
รMอยละ 90
2. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคที่ไดMมาตรฐาน
3. โรงเรียนปรับปรุงหMองน้ําใหMสวยสะอาดอยางเพียงพอ
4. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการประหยัดใชM
พลังงาน
สวนสวยโรงเรียน 1. นักเรียนและครูรMอยละ 90 รวมกันพัฒนา
งามตามปรัชญา
สภาพแวดลMอมในโรงเรียนใหMสวยงาม รมรื่น สะอาด
เศรษฐกิจพอเพียง เปCนระเบียบ ไดMใชMหMองเรียนธรรมชาติที่สะอาดสวยงาม
และรวมกันรักษาความสะอาดภายในหMองเรียน
2. นักเรียนและครูรวมมือกันพัฒนาสภาพภูมิทัศน0
โรงเรียนใหMสะอาดสวยงาม
สงเสริมการบริการ 1. มีวัสดุ อุปกรณ0 ใชMในงานบริการและโภชนาการ
และโภชนาการ
2. นักเรียน ครูบุคลากร ไดMรับการบริการจากงาน
โรงเรียน
บริการฯทุกคน
ชุมแพศึกษา
3.มีการบริหารระบบงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

บรรลุผล

5.1-5.4
7.1-7.9
8.1-8.6
12.1-12.6
14.1-14.2
15.1-15.2

บรรลุผล

11.1
13.1
14.1-14.2

บรรลุผล

2.4
11.1

บรรลุผล

11.2
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โครงการ/กิจกรรม

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
8.1-8.6

พัฒนาระบบ
1.กลุมกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ0เพื่อบริหารงาน
บริการกลุมกิจการ จํานวน 54 รายการ
นักเรียน
2. กลุมกิจการนักเรียนมีความคลองตัวใน
การปฏิบัติงานทําใหMงานมีประสิทธิภาพ

บรรลุผล

สงเสริมการจัดการ 1.ครูโรงเรียนชุมแพศึกษามีสื่อและวัสดุอุปกรณ0เพื่อ
เรียนรูMที่เนMนผูMเรียน การศึกษาโดยเนMนผูMเรียนเปCนสําคัญอยางพอเพียง
เปCนสําคัญ
2.รMอยละ90ของครูจัดการเรียนรูMที่เนMนผูMเรียนเปCน
สําคัญ
3.รMอยละ90ของสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ0สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนที่เนMนผูMเรียนเปCนสําคัญอยาง
เพียงพอ
โครงการสงเสริม 1.นักเรียน จํานวน 3,000 คน มีสถานที่พักผอนหยอนใจ
และพัฒนาแหลง ไดMรับขMอมูล ขาวสารที่จําเปCนตอการสรMางสรรค0ความรูMของ
ตน และไดMรับการสงเสริมใหMแสวงหาความรูMดMานตางๆ
เรียนรูM

บรรลุผล

5.1-5.4
7.4

บรรลุผล

13.1

บรรลุผล

11.3

บรรลุผล

11.3

โครงการ
พัฒนาการ
ดําเนินงาน
หMองสมุดโรงเรียน

โครงการพัฒนา
ระบบเครือขาย
และซอม
คอมพิวเตอร0

อยางตอเนื่อง
2. ทุกกลุมสาระการเรียนรูMแหลงเรียนรูMและนักเรียนมี
ความใฝhรูMใฝhเรียน สงผลใหMนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น และมีความสุขในการแสวงหาความรูM คิดเปCน
รMอยละ 100
1.จัดหาสารนิเทศ วารสารใหม/นิตยสาร 16 รายชื่อ/เดือน
หนังสือพิมพ0รายวัน 6รายชื่อ/วัน ซื้อหนังสือใหม จํานวน
1500เลม/ปK วัสดุสํานักงาน พัฒนาการดําเนินงาน 36
รายการ
และครุภัณฑ0/วัสดุสํานักงาน 4 รายการ
2. หMองสมุดเปCนแหลงเรียนรูMในโรงเรียนที่สามารถเขMาถึง
ขMอมูลสารสนเทศไดMสะดวก รวดเร็ว มีสภาพแวดลMอม
ภายในหMองที่เอื้อตอการเรียนรูM นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชM
ในการพัฒนางานอยางเปCนระบบผูMเรียนสามารถใชMบริการ
หMองสมุดไดMอยางมีประสิทธิภาพ อยางนMอยรMอยละ 90
1.ครูและนักเรียนไดMบริการในระบบเครือขาย ครอบคลุม
พื้นที่ รMอยละ90ของโรงเรียน
2.โรงเรียนมีการซอมอุปกรณ0ที่ชาํ รุดไมนMอยกวารMอยละ90
ของอุปกรณ0ที่ขอซอม
3.โรงเรียนมีระบบเครือขายที่มีประสิทธิภาพและมีการ
ซอมบํารุงสื่อ คอมพิวเตอร0ที่มีประสิทธิภาพ
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บรรลุผล

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
3.4

1.มีหMองปฏิบัติการคอมพิวเตอร0ที่มีความพรMอมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูM จํานวน 4 หMองเรียน
2. นักเรียนไดMใชMทMองปฏิบัติการคอมพิวเตอร0ที่มีความ
เหมาะสมเทียบเคียงมาตรฐานสากลเพื่อใชMสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรูM
1. จัดซื้อหนังสือใหม จํานวน 60 เลม /ปK
โครงการพัฒนา
หMองสมุดกลุมสาระ ธง Asian 1 รายการ วัสดุสํานักงาน 2 รายการ
ครุภัณฑ0 สํานักงาน 2 รายการ
การเรียนรูM
2. มีหMองสมุดที่ใหMบริการสื่อ ที่เอื้อใหMผูMเรียนเรียนรูMดMวย
คณิตศาสตร0
ตนเอง และหรือเรียนรูM
แบบมีสวนรวม

บรรลุผล

11.1

บรรลุผล

3.1-3.2
13.1
11.3

โครงการสงเสริม
หMองสมุดกลุมสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
โครงการศูนย0
อาเซียนศึกษา

1. นักเรียน มีความสนใจในการศึกษาคMนควMาวารสาร
ในหMองสมุดกลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ เพิ่มมากขึ้น
2.รMอยละ 90 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการศึกษา
คMนควMาวารสาร

บรรลุผล

3.1-3.2
13.1
11.3

1. โรงเรียนชุมแพศึกษามีศูนย0อาเซียนศึกษา
และครู/นักเรียนและบุคลากร ไดMใชMศูนย0
2. รMอยละ 90 ของครู/นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน
ชุมแพศึกษามีความรูMความเขMาใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และมีความพึงพอใจตอศูนย0อาเซียนศึกษา
3. รMอยละ 100 ของนักเรียน ไดMเขMารวมกิจกรรมเตรียม
ความพรMอมสูประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนา
1. มีหนังสือคูมือประกอบการคMนควMาดMานวิทยาศาสตร0
หMองสมุดกลุมสาระ อยางนMอย 50 เลม VCD และCAI ดMานวิทยาศาสตร0
การเรียนเรียนรูM
อยางนMอย 40 แผน และมีปVายนิเทศประชาสัมพันธ0
วิทยาศาสตร0
และโปสเตอร0ทางวิทยาศาสตร0 จํานวน 1 ชุด
2. นักเรียนสามารถใชMขMอมูลหนังสือคูมือและสื่อ VCD
และ CAI ประกอบการคMนควMาดMานวิทยาศาสตร0ไดM
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง

บรรลุผล

11.3

บรรลุผล

3.1-3.2
11.3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร0
เพื่อใชMจัดกิจกรรม
การเรียนรูM

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
1. มีหMองปฏิบัติการคอมพิวเตอร0มีเครื่องคอมพิวเตอร0
พรMอมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูMเพิ่มขึ้น จํานวน 20 เครื่อง
2. สามารถใชMหMองปฏิบัติการคอมพิวเตอร02และ3.จัด
กิจกรรมการเรียนรูMไดMอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการปรับปรุง
และพัฒนา
หMองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร0

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

57

กลยุทธ1ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

1. รMอยละ 90 ผูMบริหารและครูไดMรวมประชุม อบรม
สัมมนา และครูไดMเขMารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเขMาสู
มาตรฐานสากลโดยการศึกษาดูงานทัง้ ใน และนอก
ประเทศ
2. ครูดีเดน และครูเกษียณอายุราชการ รับโลเกียรติยศ
จํานวน 20 คน
3. บุคลากรโรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคนไดMรับสวัสดิการ
เนื่องในโอกาสตางๆ
4. ผูMบริหารและครูไดMพัฒนาศักยภาพโดยการรวม
ประชุม อบรม สัมมนา
5. ครูไดMรับการพัฒนาศักยภาพเขMาสูมาตรฐานสากลโดย
การศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ
6. ครูไดMรับการพัฒนาและผานการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับดีมาก มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
7. บุคลากรโรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคนไดMรับสวัสดิการ
เนื่องในโอกาสตางๆและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
1. ครูผูMสอนกลุมสาระการเรียนรูMการงานอาชีพและ
โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพครู เทคโนโลยี จํานวน 28 คน เขMารับการอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มสัมฤทธิผลที่ 2. ครูผูMสอนไดMเขMารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเขMาสู
มาตรฐานสากลโดยการประชุม อบรม สัมมนา โดย
สอดคลMองกับการ
สงเสริมครูผูMสอนภายในโรงเรียนชุมแพศึกษาเปCน
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ วิทยากรใหMความรูM
3. ครูรMอยละ 90 มีความรูM ความสามารถดMานการสรMาง
ขั้นพื้นฐาน
ขMอสอบตามแนวทางการสอนเพือ่ เพิ่มสัมฤทธิผลที่
(O-NET)
สอดคลMองกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พื้นฐาน (O-NET) และชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนใหMสูงขึ้น
จัดการเรียนรูMตามแผนการจัดการเรียนรูM และสามารถ
เสริมประสบการณ0ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล

โครงการพัฒนา
บุคลากร

โครงการพัฒนาการ 1. ครูกลุมสาระการเรียนรูMศิลปะ และครูที่สนใจ
เรียนการสอนผาน จํานวน 70 คน
ระบบออนไลน0 “Art 2. ครูกลุมสาระการเรียนรูMศิลปะและครูที่สนใจมี

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
บรรลุผล

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
7, 8.4

บรรลุผล

8.1-6
13.2

บรรลุผล

7.1-7.4
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โครงการ/กิจกรรม
Online”

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)

บทเรียนออนไลน0 ใหMนักเรียนไดMไปศึกษาคMนควMา

กลยุทธ1ที่ 5 พัฒนาการศึกษารวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการชุมชนและ
ภาคีเครือขาย

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)

1. ผูMปกครองและชุมชน เขMามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา
2. บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผูMปกครอง ชุมชน
และองค0กรที่เกี่ยวขMอง
3. รMอยละ90 ครู นักเรียน ผูMปกครอง ชุมชน องค0กร
ชุมชน องค0กรปกครองสวนทMองถิ่น องค0กรเอกชน
องค0กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นๆ ไดMรับความรูM ความเขMาใจ และมี
สัมพันธภาพอันดีระหวางชุมชน
1. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ชุมแพศึกษา โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร และโรงเรียน
ชุมแพพิทยาคม จํานวน 120 คน และครูคณิตศาสตร0
ทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูMรวมโครงการ 23 คน
2. นักเรียนรMอยละ 90 ที่เขMารวมโครงการสามารถนํา
ความรูMไปประยุกต0ใชMในการเรียนรูMและการทํา
แบบทดสอบคณิตศาสตร0ไดMผานเกณฑ0ระดับดี และไดMรับ
การพัฒนาใหMมีความสามารถทางดMานคณิตศาสตร0สงู ขึ้น

บรรลุผล

9.3
13.2

บรรลุผล

3.3

โครงการภาคี
1. รMอยละ 90 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนชุมแพ
เครือขายรวมพัฒนา ศึกษา และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิต
สภานักเรียน CS
มหาวิทยาลัยขอนแกน (สาธิตศึกษาศาสตร0)ไดMแสดง
ศักยภาพความเปCนผูMนําและรับผิดชอบสังคมโลกและ
ใหMความรวมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพสภานักเรียนของทั้งสองโรงเรียน
2. งานสภานักเรียนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน(สาธิตศึกษาศาสตร0) และ
โรงเรียนชุมแพศึกษามีคุณภาพมากขึ้นและเปCนที่
ยอมรับของสังคม ไดMรวมกิจกรรมของภาคีซึ่งสื่อถึง
การรับผิดชอบตอสังคมโลก และมีความสมัครสมาน

บรรลุผล

2.1-2.3

MATH STAR
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โครงการ/กิจกรรม

เปBาหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)

สามัคคีและรวมกันแกMปPญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนไดM
โครงการพัฒนา
นักเรียนหMองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร0
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

1. นักเรียนโครงการหMองเรียนพิเศษ ชั้น ม.4-6 ไดMรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดMานวิทยาศาสตร0
คณิตศาสตร0 เทคโนโลยีและสิ่งแวดลMอม เปCนผูMมี
คุณภาพสูงสุดตามเกณฑ0มาตรฐาน โดยเปCนผูMมีความ
กระตือรือรMนในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยระดับดีมาก

บรรลุผล

4.1-4.4 5.1-5.4
6.1-6.4 14.1-14.2
15.1-15.2
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11. ผลการประเมินภายในรอบที่ผานมา
11.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปUการศึกษา 2557)
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูMเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูMเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค0
มาตรฐานที่ 3 ผูMเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูMดMวยตนเอง รักเรียนรูM และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผูMเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปCนระบบ คิดสรMางสรรค0
ตัดสินใจแกMปญ
P หาไดMอยางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผูMเรียนมีความรูแM ละทักษะที่จําเปCนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูMเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูMอื่นไดM และมีเจตคติทดี่ ีตออาชีพสุจริต
ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนMาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผูMบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนMาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูMปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนMาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในองสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ดานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสรMาง สงเสริม สนับสนุน ใหMสถานศึกษาเปCนสังคม
แหงการเรียนรูM
ดานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณ1ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหMบรรลุเปVาหมายตามวิสัยทัศน0 ปรัชญา และ
จุดเนMนที่กําหนดขึ้น
ดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนMน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหMยกระดับคุณภาพ สูงขึ้น

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา
หนวยงานตนสังกัด
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี
ดีมาก

ดี
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา
12.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา (รอบสอง)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ปรับปรุง พอใช
ดี
ดานนักเรียน
มาตรฐานที่ 1. ผูMเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึ่งประสงค0
มาตรฐานที่ 2 ผูMเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 3 ผูเM รียนมีสนุ ทรียภาพและ ลักษณะนิสัยดMานศิลปะดนตรีและกีฬา
มาตรฐานที่ 4 ผูMเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห0 คิด
สังเคราะห0 มีวิจารณญาณ มีความคิดสรMางสรรค0 คิดไตรตรองและ มี
วิสัยทัศน0
มาตรฐานที่ 5 ผูMเรียนมีความรูMและทักษะที่จําเปCนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูMเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูM ดMวยตนเอง รัก
การเรียนรูM และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 ผูMเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางาน
รวมกับผูMอนื่ ไดMและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ดานครู
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรูM ความสามารถตรงกับงาน ที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนMนผูMเรียนเปCนสําคัญ
ดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ 10 ผูMบริหารมีภาวะผูMนําและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค0กร/โครงสรMางการบริหารงาน
อยางเปCนระบบ ครบวงจรใหMบรรลุเปVาหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนMนผูMเรียนเปCนสําคัญ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูMเรียน และ
ทMองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูM
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ0และความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
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12.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบรอบสาม
( สําหรับโรงเรียนที่ไดผลจากฉบับจริงจาก สมศ. )
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบงชี้พื้นฐาน (5 ตัวบงชี้หลัก)
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (10 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผูMเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ0 รวมทั้งรูMจักดูแลตนเองใหMมีความ
ปลอดภัย (5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผูMเรียนมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค1
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ผูMเรียนเปCนลูกที่ดีของพอแม ผูMปกครอง (4 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผูMเรียนเปCนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (4 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผูMเรียนมีการบําเพ็ญประโยชน0ตอสังคม (4 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝeรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง (10 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผูMเรียนคMนควMาหาความรูMจากการอานและใชMเทคโนโลยี
สารสนเทศ (5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผูMเรียนเรียนรูMผานประสบการณ0ตรงรวมกับผูMอื่นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา (5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปKน ทําเปKน (10 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผูMเรียนมีความสามารถดMานการคิด (5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผูMเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขMากับสังคม
(5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูMเรียน (20 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 – 5.8 ผูMเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ
(กลุมสาระละ 2.5 คะแนน เปCนคะแนนผลสัมฤทธิ์ 2 คะแนน คะแนน
พัฒนาการ 0.5 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปKนสําคัญ (10 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา (5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู (5 คะแนน)

ระดับคุณภาพ
ตองปรับปรุง
ปรับปรุง พอใช ดี
เรงดวน
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ตองปรับปรุง
เรงดวน

ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา (5 คะแนน)
ขอที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหนMาที่ของ
ผูMบริหารสถานศึกษา (2 คะแนน)
ขอที่ 2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1 คะแนน)
ขอที่ 3 บรรยากาศและสภาพแวดลMอม (2 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตMนสังกัด(5 คะแนน)
1. เกณฑ1การพิจารณาเชิงปริมาณ (2.5 คะแนน)
ใชMคะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากตMนสังกัด 1 ปK
2. เกณฑ1การพิจารณาพัฒนาการ (2.5 คะแนน)
ใชMคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปK
ยMอนหลัง
ตัวบงชี้อัตลักษณ1 (2 ตัวบงชี้หลัก) (10 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหMบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค0ของการจัดตั้งสถานศึกษา (5
คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนMนและจุดเดนที่สงผลสะทMอน
เปCนเอกลักษณ0ของสถานศึกษา(5 คะแนน)
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (2 ตัวบงชี้หลัก) (10 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา (5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อใหMสอดคลMอง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา(5 คะแนน)
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีคาเฉลี่ย 3.44 (รMอยละ 86.10)
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
รับรอง
ไมรับรอง
กรณีที่ไมไดMรับรอง เนื่องจาก..........-..................................................................

พอใช

ดี
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13. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด
จุดเดน
1. สถานศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน0ยุทธศาสตร0 เปVาหมายที่ชัดเจนสอดคลMองกับแนวทาง
ของตMนสังกัด
2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สถานศึกษามีโครงสรMางการบริหารงานชัดเจน
4. มีระบบการบริหารงานที่เขMมแข็งและชัดเจน
5. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร
6. สถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอและมีประสบการณ0ในการจัดการเรียนการสอน
7. ความรวมมือของบุคลากรเขMมแข็ง
8. สถานศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
9. นักเรียนมีความรูMในดMานการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดควรพัฒนา
1. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(O-NET) วิชาหลัก คณิตศาสตร0,ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร0 ไมเปCนไปตามเปVาหมาย
2. เครื่องคอมพิวเตอร0ในการเรียนการสอนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
3. การใชMระบบเครือขายอินเตอร0เน็ตในโรงเรียน ยังมีอุปสรรคและไมทั่วถึง
4. หMองเรียน ICT ยังไมครบทุกกลุมสาระการเรียนรูM
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ
2. ควรพัฒนาระบบเครือขายอินเตอร0เน็ตในสถานศึกษาใหMมีประสิทธิภาพ
3. ควรพัฒนาหMองเรียน ICT ใหMครบทุกกลุมสาระการเรียนรูM
4. ควรสรMางความตระหนัก และกํากับดูแลหรือกําหนดมาตรการใหMนักเรียนในการใชM
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประหยัด
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
1. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. การพัฒนาการบริหารดMวยระบบคุณภาพ TQA
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพผูMเรียนใหMมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด และตาม
คุณลักษณะนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสกล
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
จุดเดน
1. เปCนสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจําปKการศึกษา 2549
2. เปCนสถานศึกษาประเภทที่ 1
3. เปCนสถานศึกษาที่เขMารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
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4. ไดMรับคัดเลือกเขMารวมโครงการหMองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร0
5. โรงเรียนสงเสริมรักการอานระดับประเทศ
6. ผูMเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค0
7. ผูMเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
8. ผูMเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดMานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
9. ผูMเรียนมีความสามรถในการคิดวิเคราะห0 คิดสังเคราะห0 มีวิจารณญาณ มีความคิดสรMางสรรค0
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน0
10. ผูMเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูMดMวยตนเอง รักการเรียนรูM และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
11. ผูMเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูMอื่นไดM
12. บุคลากรครูมีความรูMความสามารถและมีความมุงมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนทันตอ
การเปลี่ยนแปลง
13. ประพฤติตนเปCนแบบอยางที่ดี มีความรักและสามัคคีและมีปฏิสัมพันธ0ที่ดีกับชุมชนและบุคคล
ทั่วไป
14. ผูMบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่น และ อุทิศตนในการทํางาน มีความคิดริเริ่มและ
มีวิสัยทัศน0มีความสารถในการบริหารวิชาการ และเปCนผูMนําทางวิชาการ มีการบริหารที่มีประสิทธิผล
จุดควรพัฒนา
1. ควรใหMชุมชนมีสวนรวมสนับสนุนดMานเทคโนโลยี
2. ใหMบุคลากรมีสวนรวมในการสํารวจ จัดทําจัดหาสื่อวัสดุ ครุภัณฑ0ใหMเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน
3. พัฒนาครูใหMมีความรูMความสามารถและใชMสื่อในการจัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษาควรกําหนดแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับภารกิจเปCนแหลงวิทยาการใหM
กับโรงเรียนอื่น
5. ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริม กระตุMนจูงใจดMานการประหยัด และพัฒนาคุณลักษณะดMาน
การประหยัดอยางเปCนกระบวนการ มีมาตรการกํากับ ติดตาม ใหMมีการจัดกิจกรรมอยางเปCนระบบ ตอเนื่อง
6. สถานศึกษาควรวิเคราะห0ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาเปCนแนวทางในการจัด
กิจกรรมเพื่อแกMปPญหาความไมประหยัด และปฏิบัติตนอยางไมสรMางสรรค0ของผูMเรียน
7. ปรับวิสัยทัศน0 พันธกิจ เปVาหมายของสถานศึกษา
8. จัดทําแผนกลยุทธ0พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปK
9. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปKที่สอดคลMองกับแผนกลยุทธ0
10. รวมกับธนาคารออมสินจัดตั้งธนาคารโรงเรียนเพื่อสงเสริมการออม
11. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูหนวยการเรียนรูM
12. จัดทําโครงการเสริมสรMางคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
13. นักเรียนบางสวนไมมีความประหยัด ใชMทรัพยากรไมคุMมคา
14. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร0 วิทยาศาสตร0 และ
ภาษาตางประเทศ
15. วัสดุอุปกรณ0การเรียนการสอนบางสาขา เชน คอมพิวเตอร0 อินเทอร0เน็ตและสื่อเทคโนโลยี
ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
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16. การใชMหMองปฏิบัติการบางหMองยังใชMไมคุMมคา เชน หMองศูนย0การเรียนรูMภาษาอังกฤษ
หMองวิทยาศาสตร0 และการเรียนทางไกลผานดาวเทียม ซึ่งสาเหตุบางหMองมาจากสื่อ อุปกรณ0และวิธีจัดการเรียน
ไมนาสนใจ
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเดน
1. ผูMเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค0มึ
ความใฝhรูMและเรียนรูMอยางตอเนื่อง มีความสามารถดMานการคิดเปCน ทําเปCน สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหMบรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค0ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเนMนและจุดเดนที่
สงผลสะทMอนเปCน เอกลั กษณ0ของสถานศึกษาและมี ผลการดํา เนิ นงานโครงการพิ เศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
2. สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนMนผูMเรียนเปCนสําคัญ
3. สถานศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีผล
การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปCนเลิศที่สอดคลMองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตMนสังกัด
จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูMเรียนกลุมสาระการเรียนรูMภาษาไทย คณิตศาสตร0
วิทยาศาสตร0 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระภาษาตางประเทศ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ1และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553
1. สถานศึกษาควรดําเนินการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหMสูงขึ้นโดย
เพิ่มประสิทธิภาพของโครงการและกิจกรรมตางๆ ใหMเขMมแข็งมากขึ้ น เชน มีการทบทวนการทดสอบระดับชาติ
เปCนตMน
2. สถานศึกษาควรรวมมือกับผูMปกครองในการเขMมงวดกวดขันผูMเรียนใหMทําการบMาน
การทบทวนบทเรียน การทํางานสงครู และรวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรวมกันกําหนดมาตรการ
และวิธีการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูMเรียนใหMสูงขึ้น

