ข!อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมแพศึกษา
ถนนมลิวรรณ ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ
โรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ตั้งอยูเลขที่ 167หมู 18ถนนมลิ
จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย% 40130 โทรศัพท% 0-4331-1118 โทรสาร 0-4331-2195
2195 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
เขต 25 สํานักงานคณะกรรมการการศึ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปTนโรงเรียนขนาด
ใหญพิเศษเป+ดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 1ถึง มัธยมศึกษาป,ที่ 6เว็บไซต% :http://www.cpss.ac.th
http://www.cpss.ac.th
อีเมล% :cpschoso@gmail.com
cpschoso@gmail.com
โรงเรียนชุมแพศึกษาเป+ดทําการสอนป,การศึ
าร กษา 2512 มีเนื้อที่ 75 ไร 3งาน
งาน 21ตารางวา
ผู<ดําเนินการจัดตั้งได<แก
แก นายบุญธรรม ใจรักษ%พันธุ% นายอําเภอชุมแพ และนายตา ภวภูตานนท% ศึกษาธิการ
อําเภอ โดยใช<เงินงบประมาณแผนดิน สร<างในป, พ.ศ.
พ 2511 ในลักษณะอาคารเรียนชั่วคราวเป+ดทําการ
สอนในวันที่ 18พฤษภาคม 2512จํ
2512 านวนนักเรียน 2 ห<องเรียน มีนายสมคิด คมคาย เปTนครูใหญ ปYจจุบัน
นายธํารง ชื่นนิรันดร%ดํดาํ รงตําแหนงผู<อํานวยการโรงเรียน
การบริหารโรงเรียนนอกจากอาศัยเงินงบประมาณแผนดิน ยังอาศัยการชวยสนับสนุนจากชุมชน
ด<านการจัดการเรียนรู< ได<ดําเนินการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ
ษ การ
ตราประจําโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน
คติพจนประจําโรงเรียน
สีประจําโรงเรียน

:
:
:

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน :
อักษรยอของโรงเรียน
:

คบเพลิงและหนังสือ หมายถึง ความรู<ด<านวิชาสามัญ
คันไถและลูกดิ่ง
หมายถึง ความรู<ด<านวิชาชีพ
ลายกนกไทย
หมายถึง การอนุรักษ%และสงเสริมวัฒนธรรมไทย
อยูในวงกลม
หมายถึง ความมีระเบียบวินัย
ความรู<เลิศล้ําคุณธรรมนําชีวิต
“นตฺถิปญญาสมา อาภา” แสงสวางเสมอด<วยปYญญาไมมี
เขียว – ชมพู
สีเขียวหมายถึง ความชุมชื้น ความรมเย็น
สีชมพูหมายถึ
หมายถึง ความกล<าหาญ เสียสละ มานะอดทนความมั่นคง
สมาธิ ตั้งจิตมั่น
อันแสดงถึงความเปTนผู<อยูในดินแดนแหงพระพุทธศาสนา
พระพุทธกริตาอาภาธรรม

ช.ศ.
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ข!อมูลด!านผูผู!บริหารโรงเรียน ตั้งแตเริ่มกอตั้งโรงเรียนจนถึงป0จจุบันดังนี้
1. นายสมคิด คมคาย
2. นายสวาท ภูคําแสน
3. นายเชียร ศีลนะชัย
4. นายทํานอง รังสีปYญญา
5. นายประยูร สมบัติธีระ
6. นายจํานงค%อาศิรวัจน%
7. นายเฉลิม บึงไสย%
8.นายวั
นายวันชัย ศิริรัตนปYญญากร
9.นายธํธํารง ชื่นนิรันดร%

ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2512 - 2529
2529 - 2532
2532 - 2534
2534 - 2536
2536 - 2540
2540 - 2543
2544 – 2550
2551 –2556
2556
2556

ข!อมูลด!านงบประมาณ
ที่
1
2

รายรับ
เงินงบประมาณ รายหัว
เงินงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู<เรียน
รวมเงินทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
11,709,2
11,709,200
2,934,940
14,732,040

ข!อมูลจํานวนนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา
ระดับชั้น
จํานวนนักเรียน

ม.1
527

ม.2
484

ม.3
517

ม.4
575

ม.5
588

ม.6
511

รวม
3,202
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ข!อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา
วุฒิการศึกษา
ตรี

โท

เอก

ช ญ
1
1 1
2 1
- 4
- 5
5 6
3 2
1 1
5 5
- 2
5 1
- 3
19 29
51
- - - - -

ช ญ

-

1
4
5
13
17
21
9
9
27
19
28
4
147
152
1
28
5
12

-

-

- -

22

15 16 14 23 -

-

- -

68

ต่ํากวาป.ตรี

ช ญ ช ญ
ผู<อํานวยการโรงเรียน
รองผู<อํานวยการโรงเรียน
รวมผู!บริหาร
ครูภาษาไทย
ครูสังคมศึกษา ฯ
ครูคณิตศาสตร%
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูวิทยาศาสตร%
ครูภาษาตางประเทศ
ครูการงานอาชีพฯ
ครูแนะแนว, ห<องสมุด
รวมครูแตละระดับการศึกษา
รวมผู!บริหารและครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ<าง
ครูชาวตางชาติ
นักการภารโรง
ลูกจ<างชัว่ คราว
ทุกตําแหนง
รวมแตละระดับการศึกษา

วิทยฐานะ

1
1

1

9

-

2
2
2 7
3 9
5 5
1 3
2 4
6 9
1 16
11 11
- 1
31 65
98
- 1
7 21
4 1
3 -

6 16 -

-

2
2

รวม

2

-

ไมมี

ช

2
1
1
4

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ

ญ

ช

1
1
4
1
7

1
1
2
5
7

ญ

1
1
3
1
6

11
-

14
-

-

-

ช
1
2
3
2
3
6
4
4
7
1
15
42
127
-
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ญ
1
1
10
13
11
5
4
9
15
11
3
81
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ข!อมูลด!านสินทรัพย
โรงเรียนชุ มแพศึกษา มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญของ
โรงเรียนประกอบด<วย อาคารเรียน อาคารประกอบ ห<องปฏิบัติการ สนามกีฬา ห<องสมุด ศูนย%วิทยบริการ
อุปกรณ%เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู< ดังนี้
1.ข!ข!อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ
1. อาคารถาวร
1.1 อาคาร 1 แบบ 316 ล.3 ชั้น จํานวน 16 ห<องเรียน เปTนอาคารคอนกรีตสร<าง เมื่อป,
พ.ศ. 2528
1.2 อาคารเฉลิ
เฉลิมพระเกียรติฯ แบบ 324ล (ตอกเข็ม 324)3 ชั้น จํานวน 24 ห<องเรียน เปTนอาคาร
คอนกรีตสร<าง เมื่อป, พ.ศ. 2553
53-2554
1.3 อาคาร 3 แบบ 318 (คมภ.) 3 ชั้น จํานวน 18 ห<องเรียน เปTนอาคารคอนกรีต สร<างเมื่อป,
พ.ศ. 2519
ง ่อป, พ.ศ.
1.4 อาคาร 4 แบบ 216 2 ชั้น จํานวน 12 ห<องเรียน เปTนอาคารครึ่งตึกครึ่งไม<สร<างเมื
2516
1.5 อาคาร 5 แบบ 216 ค. 2 ชั้น จํานวน 16 ห<องเรียน เปTนอาคารคอนกรีตสร<างเมื่อป,
พ.ศ. 2525
1.6 อาคาร 6 แบบ 316 ล. 2 ชั้น จํานวน 16 ห<องเรียน เปTนอาคารคอนกรีตสร<างเมื่อป,
พ.ศ. 2536
2. อาคารประกอบ
เรือนชมพู จํานวน 6 หลังสร<างเมื่อป, พ.ศ.
พ 2552
3. โรงอาหาร/ หอประชุม
3.1โรงอาหาร
โรงอาหาร แบบมาตรฐาน (คมภ.) สร<างเมื่อป, พ.ศ. 2519
3.2 โรงอาหาร สร<างเมื่อป, พ.ศ.
พ 2551
3.3 หอประชุมเอนกประสงค% แบบ 100/27 สร<างเมื่อป, พ.ศ. 2535
4. อาคารฝGกงาน
4.1โรงฝa
โรงฝaกงานอาชีวเกษตร(
เกษตร อาคารดนตรีและนันทนาการ ในปYจจุบัน ) สร<างเมื่อป, พ.ศ.
พ 2513
4.2 โรงฝaกงานคหกรรม (ไม<) สร<างเมื่อป, พ.ศ. 2516
4.3 โรงฝaกงานไฟฟcา (คมภ
คมภ.) สร<างเมื่อป, พ.ศ. 2519
4.4 โรงฝaกงานโลหะ (คมภ
คมภ.) สร<างเมื่อป, พ.ศ. 2519
4.5 โรงฝaกงานคหกรรม (คมภ.) สร<างเมื่อป, พ.ศ. 2519
5. อาคารชั่วคราว
โรงเรียนปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง เปTนอาคารเกษตรกรรมเสร็จสิ้นเมื่อป, พ.ศ.
พ 2551
6. บ!านพักครู
6.1 แบบมาตรฐาน จํานวน 6 หลัง
6.2 แบบมาตรฐาน (คมภ
คมภ.) จํานวน 4 หลัง
6.3 แบบ 202 ก จํานวน 3 หลัง
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6.4 แบบ 207 (บ<านผู<บริหาร) จํานวน 1 หลัง
6.5 แบบแฟลต จํานวน 1 หลัง
7. บ!านพักนักการภารโรง
7.1 แบบมาตรฐาน จํานวน 3 หลัง
7.2 แบบมาตรฐาน (คมภ.) จํานวน 1 หลัง( 2 หนวย)
8. ห!องน้ํา-ห!องส!วม จํานวน 12หลัง จํานวน 72 ที่
2. ข!อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวกการใช!ประโยชนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จํานวน
เครื่อง
เลม

ศูนยการเรียน
เครื่องคอมพิวเตอร%
- แบบตั้งโตfะ (PC) เพื่อการเรียนการสอน
- แบบพกพา (Note book ) เพื่อการเรียนการสอน
- แบบพกพา (Note book ) เพื่อการบริหาร
- Tablet ipadเพื่อการบริหาร
- Server
Wireless Access Point (อุปกรณ%กระจายสัญญาณ)
เครื่องเลน วีดิทัศน%/ซีดี
เครื่องโทรสาร
โทรทัศน%
หนังสือ
วิทยุสื่อสาร
เครื่องฉาย Projector
กระดาน Active Board
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
ห<องเอกสารการพิมพ% (เครื่องถายเอกสาร)
อุปกรณ%เครือขาย Videoconference

317
6
5
1
5
30
31
1
57
51,780
12
40
3
6
4
1

ที่มา : กลุมบริหารทั่วไป พฤศจิกายน2556
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ข!อมูลการจัดแผนการเรียนโรงเรี
นโร ยนชุมแพศึกษา ปJการศึกษา 2556
255
แผน
แผนการเรี
ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต!น
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร%-คณิตศาสตร% (ระดับละ2 ห<องเรียน)
2.แผนการเรียนทั่วไป (ม.1= 8 ห<อง,ม.2 = 9 ห<อง ,ม.3 =9 ห<อง)
ชั้นมัธยมศึกษาปJที่ 4
1.แผนการเรียนวิทย%-คณิต (โครงการห<
โครงการห<องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร%
(สสวท.)
2.แผนการเรียนวิทยาศาสตร%-คณิตศาสตร%
3.แผนการเรียนคณิตศาสตร% – ภาษาอังกฤษ –ภาษาไทย-สังคม
4.แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส +ภาษาเยอรมั
+
น+พาณิชยกรรม
5.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ+พาณิ
พาณิชยกรรม
7.แผนการเรียนศิลปะ
8.แผนการเรียนช<ช<างอุตสาหกรรม+ปวช.ชางโลหะ
สาหกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปJที่ 5
1.แผนการเรียนวิทย%-คณิต (โครงการห<
โครงการห<องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร%
(สสวท.)
2.แผนการเรียนวิทยาศาสตร%-คณิตศาสตร%
3.แผนการเรียนคณิตศาสตร% – ภาษาอังกฤษ –ภาษาไทย-สังคม
4.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ + พาณิชยกรรม
4.แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส++ ภาษาเยอรมัน
5.แผนการเรียนหลักสูตรปวช.สาขาโลหะการ
สาขาโลหะการ
6.แผนการเรียนศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปJที่ 6
1.แผนการเรียนวิทย%-คณิต (โครงการห<
โครงการห<องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร%
(สสวท.)
2.แผนการเรียนวิทยาศาสตร%-คณิตศาสตร%
3.แผนการเรียนคณิตศาสตร% – ภาษาอังกฤษ –ภาษาไทย-สังคม
4.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ- ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาเยอรมั
เศส
น
5.แผนการเรียนหลักสูตรปวช.สาขาโลหะการ
สาขาโลหะการ
6.แผนการเรียนศิลปะ
7.แผนการเรียนหลักสูตรปวช.สาขาคอมพิ
สาขาคอมพิวเตอร%ธุรกิจ

ระดับชั้น

จํานวนห!อง

ม.1-ม.33
ม.1-ม.33

6
26

ม.4/14
14

1

ม.4/1-44/8
ม.4/9-10
10
ม.4/11
11
ม.4/12
12
ม.4/13
13
ม.4/13
13

8
2
1
1
ครึ่งห<องเรียน
ครึ่งห<องเรียน

ม.5/14
14

1

ม.5/1-55/8
ม.5/9-10
10
ม.5/11
11
ม.5/122
ม.5/133
ม.5/13
13

8
2
1
1
ครึ่งห<องเรียน
ครึ่งห<องเรียน

ม.6/133

1

ม.6/1-66/8
ม.6/99
ม.6/100
ม.6/111
ม.6/111
ม.6/12
12

8
1
1
ครึ่งห<องเรียน
ครึ่งห<องเรียน
1

ที่มา :งานหลั
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน กลุมงานวิ
ม ชาการ

โครงสร!างงานบริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ผู!อํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
รองผู!อํานวยการกลุมวิชาการ
คณะกรรมการบริหารกลุม

รองผู!อํานวยการกลุมอํานวยการแผนงานและบริหารงบประมาณ

รองผู!อํานวยการกลุมบริหารทั่วไป

รองผู!อํานวยการกลุมกิจการนักเรียน

คณะกรรมการบริหารกลุม

คณะกรรมการบริหารกลุม

คณะกรรมการบริหารกลุม

กลุมงานพัฒนา
วิชาการ

กลุมงานสงเสริม
ศักยภาพครู/นักเรียน

หัวหน!ากลุมงาน
อํานวยการ

หัวหน!ากลุมงานแผนงาน
และประกันคุณภาพ

หัวหน!ากลุมงานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล!อม

หัวหน!ากลุมงาน
บริการ

หัวหน!างานดนตรี
และนันทนาการ

หัวหน!ากลุมงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน

หัวหน!ากลุมงานสงเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

1.งานแผนงานและ
บริหารกลุมวิชาการ

1.งานแผนงานและ
บริหารกลุมวิชาการ
2.งานสํานักงานกลุมงาน
สงเสริมศักยภาพครู/
นักเรียน
3.งานสงเสริมพัฒนาครู/
นักเรียน
4.งานแนะแนว
5.งานศูนยวิทยบริการ
6.งานอื่นๆที่ได!รับ
มอบหมาย

1.งานแผนงานและบริหาร
กลุมอํานวยการแผนงาน
และบริหารงบประมาณ
2.งานสํานักงาน
กลุมงานอํานวยการ
3.งานธุรการ4.งานบุคคล
5.งานการเงิน
6.งานพัสดุ
7.งาน
อื่นๆที่ได!รับ
มอบหมาย

1.งานแผนงานและบริหาร
กลุมงานอํานวยการแผนงาน
และบริหารงบประมาณ
2.งานสํานักงานกลุมงาน
แผนงานและประกันคุณภาพ
3.งานคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน/คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.งานประสานสหวิทยาเขต/
สมาคมฯ
5.งานจัดระบบบริหารและ
พัฒนาองคกร
6.งานประกันคุณภาพภายใน
7.งานเว็บไซตและสารสนเทศ
8.งานแผนงานและติดตาม
ประเมินผล
9.งานวิจัยและพัฒนา
10.งานอื่นๆที่ได!รับมอบหมาย

1.งานวางแผนและ
บริหารกลุมบริหารทั่วไป
2.งานสํานักงานกลุมงาน
อาคารสถานที่ฯ
3.งานอาคารและสถานที่
4.งานภูมิทัศนและ
สภาพแวดล!อม
5.งานสาธารณูปโภค
6.งานสื่อสารและ
โสตทัศนูปกรณ
7.งานอื่นๆที่ได!รับ
มอบหมาย

1.งานวางแผนและ
บริหารกลุมบริหาร
ทั่วไป

1.งานวางแผนและ
บริหารกลุมบริหาร
ทั่วไป
2.งานสํานักงานฯ
3.งานบริการดนตรี
และ นันทนาการ
4.งานปฏิบัติกาดนตรี
และนันทนาการ
5.งานอื่นๆที่ได!รับ
มอบหมาย

1.งานวางแผนและ
บริหารกลุมกิจการ
นักเรียน
2.งานสํานักงานกลุมกิจการ
นักเรียน
3.งานหัวหน!าระดับ
4.งานครูที่ปรึกษา
5.งานเวรประจําวัน
6.งานอื่นๆที่ได!รับ
มอบหมาย

1.งานวางแผนและ
บริหารกลุมกิจการนักเรียน
2.งานสํานักงานกลุม
กิจการนักเรียน
3.งานสงเสริมพัฒนาความ
ประพฤติและระเบียบวินัย
นักเรียน
4.งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค
5.งานสารวัตรนักเรียน
6.งานห!องเรียนสีขาว
7.งานชมรม
To Be Number One
8. งานสงเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา
9. งานธนาคารโรงเรียน10.
งานอื่นๆที่ได!รับ
มอบหมาย

2.งานสํานักงานกลุมงาน
พัฒนาวิชาการ
3.งานการเรียนการสอน
4.งานทะเบียนวัดผล
5.งานอื่นๆที่ได!รับ
มอบหมาย

2.

งานสํานักงานกลุมฯ
3.งานบริการและ
โภชนาการ
4.งานสงเสริมสุขภาพ
อนามัย
5.งาประชาสัมพันธ
และชุมชน
6.งานอื่นๆที่ได!รับ
มอบหมาย

ผลการวิเคราะหสภาพแวดล!อม (SWOT)
การประเมินสภาพแวดล!อมภายในองคกร(2S4M)
มภายใน
1.ป0ป0จจัยด!านโครงสร!างและนโยบายของโรงเรียน (S1)
จุดแข็ง
1. โรงเรียนมีการจัดโครงสร<างการบริหารงาน และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่เปTนระบบ
ครบถ<วนชัดเจน
2. โรงเรียนสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนมีนโยบายสนองตาม สพฐ.
4. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาทําให<เพิ่มพูน
ศักยภาพของโรงเรียนให<มีคุณภาพ
จุดออน
คลากรตามโครงสร<างสายงานยังไมเพียงพอ และไมตรงตามความสามารถ
ตรงตามความสามารถ
1. บุคลากรตามโครงสร<
2. ขั้นตอนการทํางานมีหลายขั้นตอนเกินไป ทําให<เสียเวลามากในการดํ
เวลามากในก รดําเนินงานไมทันเวลา
3. องค%กรมีขนาดใหญ ทําให<การกํากับ ดูแล ติดตามได<ยากเกิดจุดออนและขาดการกระจายอํานาจ
2.ป0ป0จจัยด!านการบริหารและคุณลักษณะของผู!เรียน (S2)
จุดแข็ง
1. โรงเรียนมีการจัจัดกิจกรรมหลากหลายที่เน<นการพัฒนาทักษะและศักยภาพในทุกด<านสงผลให<ผู<
เรียนรู<มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดและเปcาหมายของหลักสูตร มีคุคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค%ตรงตามที่
ต<องการของสถานศึกษามีผลการสอบระดับชาติ (O-Net)ผานขี
ผานขีดจํากัดลางและโดยภาพรวมเพิ่มขึ้น
2. โรงเรียนมีแหลงเรียนรู<ภายในและภายนอกของชุมชนที่สามารถนํามาใช<ในการจัดการเรียนรู<ได<
อยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนให<การบริการที
าร ่เพียงพอ ทุกๆด<าน เชน สาธารณูปโภค
4. โรงเรียนมีมีแผนการเรียนที่หลากหลาย ตอบสนองความต<องการของผู<เรียนและผู
และผู<มีสวนได<สวนเสีย
5. โรงเรียนมีมีการกําหนดการบริหารและคุณภาพผู<เรียนชัดเจน
จุดออน
1. จํานวนนักเรียนตอห<องมีมากเปTนอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. การจัดระบบให<บริการด<านตรวจสอบผลการเรี
น
ยนยังไมชัดเจน
3. ระบบการจัดการนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมพึ่งประสงค% ยังไมเข<มงวดและไมเปTนมาตรฐาน
3.ป0จจัยด!านบุคลากร (M1)
จุดแข็ง
1. ครูสวนใหญมีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในหน<าที่ ขยันและเปTนแบบอยางที่ดีแกผู<เรียนได<
2. ครูสวนใหญมี
ใหญมีวุฒิ มีความรู<ทักษะ และความสามารถตรงตามวิชาที่สอน สงผลตอการจัดการ
เรียนรู<
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3. ครูสวนใหญมีการพัฒนาตนเองให<มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ
จุดออน
1. ครูบางสวนขาดความรู<ความเข<าใจและการยอมรับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เชน ครูขาด
ทักษะในการใช<สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมขาดความรู<เรื่องการวิจัยขาดการอุทิศตัวเพื่อวิชาชีพไมทํางาน
ตามความสามารถของตนเนื่องจากมีคาบสอนมาก และมีภาระงานอื่นๆ
2. อัตรากําลังของบุคลากรแตละกลุมสาระไมเหมาะสม บุคลากรบางสาขามีมากเกินความจําเปTน
แตบางสาขาไมเพียงพอจึงต<องใช<งบประมาณเพื่อจัดจ<าง
3. อายุเฉลี่ยของบุคลากรอยูในเกณฑ%ผู<สูงวัย
4.ป0จจัยด!านการเงิน (M2)
จุดแข็ง
1. โรงเรียนได<จัดสรรงบประมาณในการบริหารงาน/ โครงการ ตางๆของโรงเรียนได<อยางเหมาะสม
2. โรงเรียนจัดระบบการเบิกจายเงินที่สะดวกโปรงใส/ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากผู<ปกครองในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได<เปTนอยางดี
4. โรงเรียนมีระบบการติดตามและตรวจสอบการใช<จายเงินที่ชัดเจนและเปTนระบบ
จุดออน
1. การระดมทุนในการจัดทุนการศึกษาแกนักเรียน และการจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม
เพียงพอ
2. ยังขาดความคลองในการบริหารจัดการใช<จาย
3. นํางบประมาณมาใช<จายในด<านสาธารณูปโภคมากเกินไป จึงทําให<ไมเพียงพอตอการจัดการเรียน
การสอน
5.ป0จจัยด!านวัสดุอุปกรณ (M3)
จุดแข็ง
1. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศที่สงเสริมการจัดการเรียนรู<ได<อยางเหมาะสมได<แก สื่อ อุปกรณ%
สถานที่ เครือขาย Internet และInternet
2. โรงเรียนมีความพร<อมด<านสถานที่ให<บริการแกชุมชน
จุดออน
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไมสมบูรณ%และเพียงพอตอการใช<งานของครู และนักเรียน
(ซอฟต%แวร% – การบริการข<อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)
2. ห<องเรียนคุณภาพยังไมเพียงพอจะต<องพัฒนา
3. อาคารเรียนและห<องเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
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6.ป0จจัยด!านการบริหารจัดการ (M4)
จุดแข็ง
1.โรงเรียนมีการวางแผน มีการบริหารจัดการที่เปTนระบบมีกระบวนการบริหารจัดการสูโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพเอื้อตอการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
2. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการที่ดี สงผลให<โรงเรียนได<รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 2 ป,ซ<อน
3. โรงเรียนมีเครือขายผู<ปกครองเข<ามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
จุดออน
1. โรงเรียนได<รับผลกระทบจากนโยบายของ สพฐ. ในการรับนักเรียนเขตพื้นที่บริการ ซึ่งไม
สอดคล<องกับความต<องการของประชาชน
2. การบริหารจัดการเรื่องการจําหนายสินค<าและอาหารยังไมเปTนระบบเทาที่ควร สงผลให<
นักเรียนขาดวินัย
3. การจัดการบริหารงานหลายขั้นตอนเกินไป ทําให<สิ้นเปลืองบุคลากร
การประเมินสภาพแวดล!อมภายนอกองคกร(STEP)
1.ป0จจัยด!านสังคม – วัฒนธรรม (S)
โอกาส
1. ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธใช<หลักศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ
2. ชุมชนและผู<ปกครองมีความสนใจและเห็นความสําคัญของการศึกษามีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน
ให<การยอมรับศักยภาพโรงเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทําให<สงบุตรหลานเข<าศึกษา
เปTนจํานวนมากและให<การสนับสนุนโรงเรียนจัดทํากิจกรรมตางๆ
3. มีหนวยงานองค%กรทั้งภาครัฐและเอกชนให<ความรวมมือที่เข็มแข็งและหลากหลาย
4. ชุมชนมีการอนุรักษ%สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทําให<โรงเรียนมีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
มีการจัดกิจกรรม ตามชวงเทศกาลและเข<ารวมกิจกรรมในชุมชน
5. โรงเรียนมีทําเลที่ตั้ง การคมนาคมสะดวกพื้นที่ของโรงเรียนมีขนาดใหญ มีสภาพแวดล<อมที่ดี
บรรยากาศรมรื่นเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
6. มีสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย นักเรียนได<เข<าสังคมที่กว<างขึ้น และหลากหลาย
อุปสรรค
1. โรงเรียนตั้งอยูในแหลงชุมชนที่มีความเสี่ยงตออบายมุขและวัฒนธรรมสมัยใหมสภาพแวดล<อม/
บรรยากาศ
ลอตาลอใจ ทําให<นักเรียนบางสวนหนีเรียนและไมยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
2. สภาพสังคมมีความเจริญเข<าสูสังคมแบบตะวันตก ให<ความสําคัญทางด<านวัตถุมากกวาจิตใจมี
ความเปTนอยูแบบเห็นแกตัว สงผลให<นักเรียนเกิดการเห็นแกตัวมากขึ้น มีการใช<จายฟุ•มเฟ€อย ไมมีสัมมา
คารวะและขาดความเคารพซึ่งกันและกัน
3. ผู<ปกครองมีคานิยมให<บุตรหลานเข<าเรียนโรงเรียนประจําอําเภอ หรือโรงเรียนแขงขันสูง
มากเกินไป ไมสอดคล<องกับศักยภาพและความพร<อมของผู<เรียน
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2.ป0จจัยด!านเทคโนโลยี (T)
โอกาส
1. ความก<าวหน<าทางเทคโนโลยีมีบทบาทในสังคมและครอบครัวมาก โดยเฉพาะในยุค
Social Networkและชวยสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใช<เปTนแหลงเรียนรู<ของครูและนักเรียน
ตลอดจนเปTนเครื่องมือในการบริหารจัดการในชั้นเรียนและในโรงเรียน
2. โรงเรียนมีห<องปฏิบัติการ ห<องเรียนไร<พรมแดนอุปกรณ% สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
เครื่องคอมพิวเตอร%จํานวนมาก ทําให<บุคลากรและนักเรียนได<ศึกษาค<นคว<า และแสวงหาความรู<ได<อยาง
อิสระ
3. มีบุคลากรที่มีความรู<ด<านเทคโนโลยี
อุปสรรค
1. ระบบควบคุมการใช<เทคโนโลยียังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําให<นักเรียนบางกลุมใช<
เทคโนโลยีในทางที่ผิด ขาดจิตสํานึกในการบริโภคสื่อ ICT
2. ประสิทธิภาพการใช< Internet ยังต<องพัฒนา และไมครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน
เนื่องจากมีความลาช<า และบางครั้งไมสามารถเข<าถึงได<
3. มีสิ่งแวดล<อมที่ยั่วยุ เชน ร<านเกม เว็บไซต%ที่ไมเหมาะสม การหมกมุนอยูกับสังคมออนไลน%
สงผลให<นักเรียนเกิดความเสี่ยงในการดํารงชีวิต
3.ป0จจัยด!านเศรษฐกิจ (E)
โอกาส
1. โรงเรียนได<น<อมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปTนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
โรงเรียน
2. โรงเรียนอยูในแหลงชุมชนที่มีความเจริญก<าวหน<าทางเศรษฐกิจผู<ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ปานกลางถึงดี ทําให<ชุมชนพร<อมสนับสนุนและสงเสริมด<านการเรียนของบุตรหลาน
3. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยูในระดับดี ทําให<เอื้อตอการมีสวนรวมระดมทรัพย%ในการพัฒนา
โรงเรียน
อุปสรรค
1. คาครองชีพในปYจจุบันคอนข<างสูงมีการวางงานและความยากจนยังมีอยู เปTนปYญหาตอ
ผู<ปกครองทําให<มีเวลาในการดูแลนักเรียนน<อยลง มีผลตอพฤติกรรมของนักเรียนเกิดปYญหาตอสังคม
2. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนในปYจจุบัน มีการเหลี่ยมล้ําทางสังคม ทําให<คานิยมการดํารงชีวิตของ
นักเรียนบางสวนเปลี่ยนไปอยางไมเหมาะสม เชน มีการใช<จาย อยางฟุ•มเฟ€อย ฟุcงเฟcอ มีการเลียนแบบและ
การลักขโมยมากขึ้น นอกจากนั้นยังแขงขัน เพื่อแสวงหาผลประโยชน%ในทางที่ผิด
3. เงินระดมทรัพยากร ยังไมเพียงพอแกความต<องการของโรงเรียน
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4.ป0จจัยด!านการเมืองและกฎหมาย (P)
โอกาส
1.นโยบายการปฏิรูปการศึกษา กําหนดแนวปฏิบัติชัดเจนทําให<นักเรียนมีโอกาสได<รับการพัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพ
2.โรงเรียนได<รับการสนับสนุนให<เข<ารวมโครงการห<องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร%
3.โรงเรียนอยูในโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
4.โรงเรียนเปTนศูนย%ภาษาตางประเทศในระดับ สพม.25
5. โรงเรียนมีการแขงขันสูง เปTนสถานศึกษายอดนิยม
6. พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ฉบับ แก<ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 ทําให<โรเรียนมีการพัฒนา
ตามบริบท
7. มีการบริหารเรื่องการจัดการด<านกฎหมายและการเมืองเปTนรูปแบบและชัดเจน มี
คณะกรรมการนักเรียน กรรมการสถานศึกษา
8. สพฐ.ประกาศการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู<เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยใน
ทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552- 2561)
อุปสรรค
1.ขาดความตอเนื่องในการกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการเปลี่ยนแนวนโยบาย
หรือเปลี่ยนรัฐบาล/ผู<บริหาร
2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลไมเพียงพอตอการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน
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ตารางสรุปการวิเคราะหสภาพแวดล!อมภายนอก
รายการ
ปYจจัย
S
T
E
P
รวม

น้ําหนัก
คะแนน
0.22
0.25
0.28
0.25
1.00

คะแนนเฉลี่ย
โอกาส อุปสรรค
3.61
-3.14
3.71
-3.27
3.49
-3.01
3.50
-3.22

น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย
โอกาส อุปสรรค
0.79
-0.69
0.93
-0.82
0.98
-0.84
0.87
-0.80

สรุปผล
การวิเคราะห%
0.10
0.11
0.13
0.07
0.41

ตารางสรุปการวิเคราะหสภาพแวดล!อมภายใน
รายการ
ปYจจัย
S1
S2
M1
M2
M3
M4
รวม

น้ําหนัก
คะแนน
0.25
0.2
0.15
0.12
0.1
0.18
1.00

คะแนนเฉลี่ย
จุดแข็ง
จุดออน
3.81
-3.04
3.89
-2.58
4.21
-2.57
3.90
-2.82
3.58
-2.40
4.15
-2.82

น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย
จุดแข็ง
จุดออน
0.95
-0.76
0.78
-0.52
0.63
-0.39
0.47
-0.34
0.36
-0.24
0.75
-0.51

สรุปผล
การวิเคราะห%
0.19
0.26
0.25
0.13
0.12
0.24
1.19
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สรุปผลการวิเคราะห SWOT ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ป0จจัยภายในสถานศึกษา
โรงเรียนชุมแพศึกษา มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีทําให<สามารถให<บริการทางการศึกษาและ
บริการทางด<านตางๆ แกผู<เรียนอยางทั่วถึง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีเจนคติที่ดีตอ
การสอน มีความตั้งใจมีความรับผิดชอบได<รับการพัฒนาด<านการจัดกิจกรรมการเรียนรู<อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
ทําให<นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่นาพอใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค%
โรงเรียนชุมแพศึกษาผานการประเมินคุณภาพจาก สมศ. ทั้งครั้งที่1 และครั้งที่2 ในระดับดีถึงดีมากและได<รับ
เลือกเปTนสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจําป,การศึกษา2549 เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดโครงสร<างการ
บริหารจัดการภายในที่ชัดเจน ผู<บริหารมีวิสัยทัศน%และมีความรู<ความสามารถ มีการบริหารจัดการที่ดี มีการ
สงเสริมสนับสนุนให<ทีมงานปฏิบัติงานเปTนระบบอยางมีประสิทธิภาพมีการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลและ
นําข<อมูลที่ได<จากการประเมินมาใช<ประโยชน%ในการปรับปรุงและพัฒนางานของโรงเรียนให<เกิดประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง
นอกจากนี้โรงเรียนได<สนับสนุนชวยเหลือนักเรียนด<านทุนการศึกษา ทําให<มีขวัญกําลังใจในการศึกษา
เลาเรียน โรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล<องกับศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท<องถิ่น
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการพัฒนาผู<เรียนตามศักยภาพ สงผลให<นักเรียนพัฒนาตนเองได<ทั้ง
4 ด<าน โรงเรียนมีการใช<งบประมาณอยางคุ<มคาในการหาวัสดุอุปกรณ%ที่ใช<ในการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร
และด<านอาคารสถานที่ เชนมีห<องปฏิบัติการทางภาษา ห<องปฏิบัติการทางด<านวิทยาศาสตร% ห<องคอมพิวเตอร%
โรงฝaกงานด<านตางๆ และมีคอมพิวเตอร%สําหรับให<นักเรียนสืบค<น ห<องศูนย%วิทยบริการ
และ
ห<องสมุดโรงเรียน ทําให<การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการมีการนําระบบข<อมูลสารสนเทศมา
ใช<ในการพัฒนาอยางจริงจัง ทําให<การพัฒนาการศึกษาสอดคล<องกับสภาพจริง
จุดเดน
จุดควรพัฒนา
1.โรงเรียนมีโครงสร<างการบริหารงานชัดเจน
1.ขั้นตอนการทํางานมีหลายขั้นตอน เสียเวลาในการ
2. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ดําเนินงาน
บุคลากร
2. จํานวนนักเรียนตอห<องมีมาก
3.โรงเรียนมีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
3. บุคลากรบางสาขามีมากเกิน บางสาขาไมเพียงพอ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง
4. อายุเฉลี่ยของบุคลากรในเกณฑ%ผู<สูงวัย
4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมสมบูรณ%และ
5. โรงเรียนให<บริการที่เพียงพอ เชน สาธารณูปโภค
เพียงพอตอการใช<งานของครูและนักเรียน
6. บุคลากรสวนใหญมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู<
6.ห<องเรียนคุณภาพยังไมเพียงพอ
ความสามารถตรงตามวิชาที่สอน
7. อาคารและห<องเรียนไมเพียงพอ
7. โรงเรียนการติดตามและตรวจสอบการใช<จายเงินอยาง 8. การบริการจัดการเรียน การจําหนายสินค<าและ
เปTนระบบ
อาหารยังไมเปTนระบบ
8.โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศที่สงเสริมการจัด
การเรียนรู<
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ป0จจัยภายนอกสถานศึกษา
โรงเรียนชุมแพศึกษาอยูในบริบทที่เปTนชุมชนเมือง ซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี มีแหลงเรียนรู<หลากหลายทางด<าน
เทคโนโลยี ภูมิปYญญาท<องถิ่นและภูมิปYญญาไทย การสร<างความสัมพันธ%อันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนและ
องค%กรท<องถิ่นทําให<ได<รับการสงเสริม และรวมมือในการมีสวนรวมในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา บริการ
ด<านเทคโนโลยีสารสนเทศ การระดมทุนเพื่อชวยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ความเจริญทางด<านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โรงงานตางๆ มีจํานวนมากโดยรอบอําเภอชุมแพและยังคงต<องการ
แรงงานจากคนเปTนจํานวนมาก ทําให<ไมมีปYญหาการวางงานผู<ปกครองสวนใหญมีรายได<ที่ดีแตมีการเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม และคาครองชีพคอนข<างสูงในอีกทางหนึ่งก็สงผลกระทบให<กับนักเรียนบางสวนเกิดคานิยมที่ใช<จาย
ฟุ•มเฟ€อย ไมปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทาที่ควร
โอกาส
อุปสรรค
1.ชุมชนและผู<ปกครองมีความสนใจและเห็น
1.มีสิ่งแวดล<อมที่มีสื่อยั่วยุ เชนร<านเกม การใช<
ความสําคัญของการศึกษา มีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน
โทรศัพท%มือถือ ทําให<นักเรียนมีความเสี่ยงในการ
2. ความก<าวหน<าทางเทคโนโลยีมีบทบาทในสังคม
ดํารงชีวิต
สนับสนุนการเรียนการสอนและเปTนเครื่องมือใน
2.สภาพสังคมเข<าสูสังคมแบบตะวันตกให<
การบริหารจัดการในชั้นเรียนและในโรงเรียน
ความสําคัญทางด<านวัตถุมากกวาจิตใจ
3. นโยบายการปฏิรูปการศึกษา กําหนดแนวปฏิบัติ
3. สภาพเศรษฐกิจในปYจจุบัน มีการเหลื่อมล้ําทาง
ชัดเจน
สังคม คาครองชีพคอนข<างสูง
4.สถานศึกษาได<รับการสนับสนุนให<เข<ารวมโครงการ
4. ขาดความตอเนื่องในการกําหนดแนวทางพัฒนา
ห<องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร%
คุณภาพการศึกษา จากการเปลี่ยนแนวนโยบาย
5.สถานศึกษาได<รับการคัดเลือกเข<าโครงการ
หรือเปลี่ยนรัฐบาล/ผู<บริหาร
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
5.งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
6.สพฐ.กําหนดเปTนสถานศึกษายอดนิยม
ที่สถานศึกษาเข<ารวมโครงการมีจํากัด
7.ผู<ปกครองให<ความสําคัญและให<ความรวมมือเปTน
อยางดี
8.โรงเรียนได<รับการสนับสนุนจากชุมชน
ข!อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ
2. ควรพัฒนาระบบเครือขายอินเตอร%เน็ตในสถานศึกษาให<มีประสิทธิภาพ
3. ควรพัฒนาห<องเรียนคุณภาพให<ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู<
4. ควรสร<างความตระหนัก และกํากับดูแลหรือกําหนดมาตรการให<นักเรียนในการใช<เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประหยัด
5. ควรจัดทําวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด<านตางๆ อยางตอเนื่องและใช<ผลการวิจัยเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล
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ทิศทางการพัฒนาคุ
นา ณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมแพศึกษา
วิสัยทัศน (Vision)
ภายในป, 2560 โรงเรียนชุมแพศึกษา เปTนโรงเรียนคุณภาพชั้นนํา ก<าวล้ําสูมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเปTนไทย เครือขายรวมพั
ขายรวม ฒนา นําพาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ : “ ลูกนนทรี รักความสะอาด มารยาทงาม”
เอกลักษณ : “ โรงเรียนคุณภาพชั้นนํา ก<าวล้ําสูมาตรฐานสากล”
คานิยมองคกร:“SMART” หมายถึง องค%กรแหงความสงางาม
S : Sufficiency หมายถึง ความพอเพียง
M : Morality หมายถึง เปTนองค%กรแหงความดีงาม มีการดํารงไว<ซึ่งความดีงาม
จริยธรรม คุณธรรม สร<างสังคม สมานฉันท%
A : Accountability หมายถึง การปฏิบัติงานด<วยความซื่อสัตย% สุจริต โปรงใส และ
รับผิดชอบ
หมายถึง นักอาน การศึกษาค<นคว<า
R : Readerหมายถึ
T : Technology หมายถึง ความสามารถตอการพัฒนาด<านเทคโนโลยี
พันธกิจ (Mission
Mission statement)
statement
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู<เทียบเคียงมาตรฐานสากลมุงสูความ
เปTนเลิศบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปลูกฝYงผู<เรียนให<มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ สํานึกในความเปTนไทยอยูอยางพอเพียงและ
รวมรับผิดชอบในฐานะเปTนพลโลก
3. ยกระดับการบริหารจัดการการศึ
การการศึกษาด<วยระบบคุณภาพตามเกณฑ%รางวัล คุณภาพแหงสพฐ.
ภาพแหง
(OBECQA)
4. สงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรู< เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)เพื
เพื่อการเรียนรู<
5. พัฒนาบุคลากรให<มีความรู< ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู ยุค
ใหม
6. สร<างและพัฒนาภาคีเครื
เครือขาย การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพครอบคลุมทุกภาคสวน
เปhาประสงค (Goal)
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู<เทียบเคียงมาตรฐานสากลมุ
งมาตรฐานสากล งสู
ความเปTนเลิศ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู<เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ สํานึกในความเปTนไทยอยูอยางพอเพียงและรวม
รับผิดชอบในฐานะเปTนพลโลก
3. โรงเรียนยกระดับการบริหารจัดการการศึกษาด<วยระบบคุณภาพตามเกณฑ%รางวัลคุณภาพแหง
สพฐ. (OBECQA)
4. โรงเรียนมีแหลงเรียนรู< เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส (ICT)เพื
เพื่อการเรียนรู<
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5. บุคลากรมีความรู< ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู ยุคใหม
6. โรงเรียนสร<างและพัฒนาภาคีเครือขาย การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพครอบคลุมทุกภาคสวน
กลยุทธองคกรสูมาตรฐานสากล
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู<เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ปลูกฝYงผู<เรียนให<มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ สํานึกในความเปTนไทยอยูอยางพอเพียง
และรวมรับผิดชอบในฐานะเปTนพลโลก
3. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา ด<วยระบบคุณภาพตามเกณฑ%รางวัลคุณภาพแหงสพฐ.
(OBECQA)
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให<สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได<อยางมีคุณภาพ
5. พัฒนาการศึกษารวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ
จุดเน!นของกลยุทธ
กลยุทธที่ 1พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู!เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
จุดเน!นที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
จุดเน!นที่ 2 ผู<เรียนมีความรู< ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานสากล
จุดเน!นที่ 3 จัดการเรียนการสอนโดยใช<ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู<
จุดเน!นที่ 4 จัดการเรียนรู<เรื่องภาษาดิจิทัล และการใช<เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู<
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝ0งผู!เรียนให!มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ สํานึกในความเปkนไทยอยู
อยางพอเพียง
และรวมรับผิดชอบในฐานะเปkนพลโลก
จุดเน!นที่ 1ผู<เรียนใฝ•ดี มีคุณธรรม จริยธรรม หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด
จุดเน!นที่ 2ผู<เรียนมีความเปTนไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีความพอเพียง มีความเปTน
พลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย และมีความรักชาติ ศาสน% กษัตริย%
จุดเน!นที่ 3ผู<เรียนมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ มีจิตใจบริการ และจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคมโลก
กลยุทธที่ 3 พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา ด!วยระบบคุณภาพตามเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงสพฐ. (OBECQA)
จุดเน!นที่ 1บริหารจัดการได<คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล
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กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให!สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได!
อยางมีคุณภาพ
จุดเน!นที่1 พัฒนาครู ให<มีความรู< ความสามารถ ให<เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู<
จุดเน!นที่2พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนและตนเองอยางตอเนื่อง
จุดเน!นที่3 พัฒนาระบบจูงใจ เพื่อสงเสริมให<ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กําลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
จุดเน!นที่4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เปTนแบบอยางที่ดีแกสังคม
กลยุทธที่ 5 พัฒนาการศึกษารวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ
จุดเน!นที่1 มีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู< ทั้งในระดับท<องถิ่น
ระดับประเทศ และระหวางประเทศ

การกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ ในกิจกรรม/งาน/โครงการ
ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธระดับองคกรที่สอดคล!องกับกลยุทธระดับแผนงาน และตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลยุทธระดับองคกร
กลยุทธระดับแผนงาน
1.พัฒนาหลักสูตร
1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนอิง
มาตรฐานสากล (World-Class Standard Curriculum
and Instruction) ทุกระดับชั้น
-โรงเรียนจัดให<มีการเรียนรู<ในสาระสากลทุกระดับชั้น
-โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริมความ
เปTนเลิศเฉพาะทาง ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ
ความต<องการของผู<เรียนทุกระดับชั้น
-โรงเรียนจัดให<มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)
ทั้งเศรษฐกิจ ฐานความรู< (Knowledge Based
Economy) และเศรษฐกิจสร<างสรรค%
(Creative Economy) ทุกระดับชั้น
1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาตางประเทศของ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
นักเรียนห<องเรียนพิเศษมีระดับดีขึ้นไป
-นักเรียนห<องเรียนพิเศษทุกคนสามารถใช<
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารได<ในระดับดีขึ้นไป
2.ผู<เรียนมีความรู<
-นักเรียนทุกคนที่เข<ารวมโครงการเข<ารวมกิจกรรมคาย
ความสามารถ
และศึกษาดูงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
-นักเรียนห<องเรียนพิเศษทุกคนได<ทดสอบความรู<
ขั้นพื้นฐานและ
ภาษาตางประเทศจากสถาบันที่ได<มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการยกระดับคุณภาพผู!เรียนสู
มาตรฐานสากล
1)กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2)กิจกรรมการนิเทศภายในพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
3)กิจกรรมติดตามการเรียนการสอน
4) กิจกรรมแนะแนวการเรียนรู<
การศึกษาและอาชีพ สูอาเซียน
5) การจัดแผนการเรียนสําหรับ
นักเรียนที่มีความต<องการพิเศษ

ผู!รับผิดชอบ
- งานการเรียน
การสอน
- กลุมวิชาการ

โครงการห!องเรียนพิเศษ
ภาษาตางประเทศ
1) กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
2) กิจกรรมศึกษาดูงาน
3) กิจกรรม Summer Camp Abroad
4) กิจกรรมสอนปรับพื้นฐาน
5) กิจกรรมสอบวัดความรู<ด<วยข<อสอบ
ระดับนานาชาติ

-กลุมสาระ

การเรียนรู<
ภาษาตาง
ประเทศ
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ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)
กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2.ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู<ที่มุงสงเสริม
ความเปTนเลิศ ตอบสนองตอความถนัดและศักยภาพตาม
ความต<องการของผู<เรียน
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนห<องเรียนพิเศษได<เข<ารวมกิจกรรม
ตามความถนัดและได<รับสงเสริมตามศักยภาพ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู!รับผิดชอบ
โครงการพัฒนานักเรียนห!องเรียน -คณะกรรมการ
พิเศษวิทยาศาสตร ระดับชั้น
บริหารงาน
มัธยมศึกษาตอนต!น
ห<องเรียนพิเศษ
1) กิจกรรมคายเสริมประสบการณ%
วิทยาศาสตร%
2) กิจกรรมคายวิชาการ
-ครูกลุมสาระการ
3)
กิ
จ
กรรมศึ
ก
ษาดู
ง
านแหลงเรี
ย
นรู
<
-นักเรียนแสดงความรู< ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางปรากฏเปTนที่
เรียนรู<
นอกห<
อ
งเรี
ย
น
ประจักในระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มขึ้นไมต่ํากวาร<อยละ 5 ตอป,
วิทยาศาสตร%
4) กิจกรรมอบรมเพิม่ พูนความรูด< <าน
-น.ส.รัตนาภรณ%
วิชาการ
5) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติเสริม พลธรรม
ความรู<
โครงการพัฒนานักเรียนห!องเรียน -คณะกรรมการ
-โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู<ที่มุงสงเสริม
พิเศษวิทยาศาสตร ระดับชั้น
ความเปTนเลิศ ตอบสนองตอความถนัดและศักยภาพตาม
บริหารงาน
ความต<องการของผู<เรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห<องเรียนพิเศษ
1) กิจกรรมเครือขายห<องเรียนพิเศษ
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนน
วิทยาศาสตร%
2)
กิ
จ
กรรมคายเสริ
ม
ประสบการณ%
เฉลี่ยระดับดีเยี่ยม
-ครูกลุมสาระการ
3)
กิ
จ
กรรมศึ
ก
ษาดู
ง
านแหลงเรี
ย
นรู
<
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนได<เข<ารวมกิจกรรมตามความถนัด
เรียนรู<
นอกห<องเรียน
และได<รับสงเสริมตามศักยภาพ
วิทยาศาสตร%4) กิจกรรมอบรมเพิม่ พูนความรู<
5) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติเสริม คณิตศาสตร%
-น.ส.กิตติพร
ความรู<
อาพา
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ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)
กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
จัดการเรียนรู<
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2.ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน 8 กลุมสาระการเรียนรู< สูงขึ้นร<อยละ 3และ
เปTนไปตามเกณฑ% มาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกําหนด
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุมสาระการเรียนรู< นักเรียน
ม.3,6 จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไมน<อยกวา 5
คะแนน
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ได<ศึกษาหา
ความรู<จากประสบการณ%จริง เกิดการใฝ•เรียน ใฝ•รู<
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา
ได<รับการพัฒนาตามความแตกตางของแตละบุคคล
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ม.3 ละ ม.6 ผานการทดสอบ
จากสถาบันที่ได<รับการรับรอง

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.โครงการสงเสริมคุณภาพผู!เรียนสู
มาตรฐานสากล

ผู!รับผิดชอบ
-งานสงเสริม
พัฒนา
1) กิจกรรม Rally วิชาการ
ครู-นักเรียน
2) กิจกรรม นนทรีนิทรรศการ (OPEN HOUSE) -กลุมวิชาการ
3) กิจกรรมการนําเสนอผลงานวิชาการ
การศึกษาค<นคว<าด<วยตนเอง (IS)
4) กิจกรรมหลังเลิกเรียน
-งานวัดผล
2.โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
และ
8 กลุมสาระการเรียนรู!
ประเมินผล
1) กิจกรรม พัฒนาคลังข<อสอบ
2) กิจกรรม สอนเสริมเพิ่มความรู<สู O-NET -กลุมวิชาการ
และข<อสอบกลาง
3) กิจกรรม ปลอด 0, ร.มส.
4) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักเรียนด<าน
การอาน เขียน และคิดวิเคราะห% โดยใช<องค%
ความรู<จากผลการทดสอบ PISA
5) กิจกรรม การทดสอบจากสถาบันฯที่
ได<รับการรับรอง
3.โครงการบันทึกข!อตกลงความรวมมือ -งานการ
เรียนการ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู!เรียน (MOU)
สอน
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ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)
กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
จัดการเรียนรู<
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2.ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 90ของนักเรียนที่มีความสามารถ ความถนัด
เฉพาะทางเปTนที่ประจักษ% สามารถแขงขันในระดับภูมิภาค
ระดับชาติและนานาชาติ
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนสามารถใช<ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาสัญลักษณ% ภาษาดิจิทัล และความสามารถด<านทัศ
นภาพ ในการสื่อสารได<
-ร<อยละ 90ของนักเรียนมีผลงานด<านการประดิษฐ%
สร<างสรรค%และออกแบบผลงานทางวิชาการ /อาชีพเข<ารวม
แขงขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการเพชรนนทรี
1) กิจกรรมแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
2) กิจกรรม พัฒนาทักษะด<านภาษา
สัญลักษณ% ภาษาดิจิทัล และความสามารถ
ด<านทัศนภาพ
3) กิจกรรม สงเสริมความเปTนเลิศ
ทางภาษา(Smart skill)
4) กิจกรรม สงเสริมความเปTนเลิศด<าน
วิทยาศาสตร%
5) กิจกรรมสงเสริมความเปTนเลิศทาง
ศิลปะ
6) กิจกรรม สงเสริมความเปTนเลิศทาง
สังคมศึกษา
7) กิจกรรม นักบินน<อยตามรอยพอ
8) กิจกรรม ประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ-เนตรนารี

ผู!รับผิดชอบ
-กลุมวิชาการ
-หัวหน<ากลุม
สาระฯ
ทั้ง 8กลุม
สาระ
การเรียนรู<
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ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)
กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2.ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-มีเครื่องมือที่ได<มาตรฐานในการคัดกรองการอานการ
เขียนของนักเรียนในระดับชั้น ม. 1ที่เข<าเรียนตอใน
โรงเรียนชุมแพศึกษา
-ร<อยละ100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ที่1 ที่อานไม
คลองเขียนไมคลอง ได<รับการสงเสริมการอานการเขียน
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนที่พัฒนาทักษะการอานการ
เขียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการอาน เขียน คิดคํานวณ
1) กิจกรรมการคัดกรอง
2)กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานการอาน
การเขียน
3)กิจกรรมทัศนศึกษา
4) กิจกรรมการติดตาม

ผู!รับผิดชอบ
-กลุมวิชาการ
-กลุมสาระการ
เรียนรู<ภาษาไทย
-กลุมสาระการ
เรียนรู<
คณิตศาสตร%
-งานแนะแนว

-ร<อยละ 95 ขึ้นไป ของนักเรียนมีน้ําหนัก-สวนสูงตาม
เกณฑ%มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนได<รับการตรวจสุขภาพ
ประจําป,เปTนประจําทุกป,
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนรู<จักดูแลสุขภาพของ
ตัวเองให<ปลอดภัยจากโรคติดตอตางๆ ที่เกิดขึ้น
-ร<อยละ 80 ของนักเรียนที่มีอายุ 17 ป,ขึ้นไปบริจาค
โลหิตเพื่อสาธารณะประโยชน%ตอผู<อื่นอยางน<อยป,ละ
2 ครั้ง

โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน
โรงเรียนชุมแพศึกษา
1) กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป,
2) กิจกรรมเฝcาระวังภาวะการ
เจริญเติบโต
3) กิจกรรมเยาวชนไทยใสใจสุขภาพ
4) งานรณรงค%ปcองกันโรคติดตอใน
โรงเรียน
5) งานบริจาคโลหิต

-งานสงเสริม
สุขภาพ
กลุมงานบริการ
-กลุมบริหารทั่วไป

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)
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กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2.ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนได<รับประสบการณ%ตรงจาก
การใช<คอมพิวเตอร%ในการสืบค<นข<อมูลสารสนเทศ
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนมีแหลงเรียนรู<มัลติมีเดีย
และแบบออนไลน%
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนได<ฝaกฝนและทดสอบการ
ใช<งานมัลติมีเดียและสื่อออนไลน%

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู!รับผิดชอบ
โครงการบริการสารสนเทศ/ICT
-งานศูนย%วิทย
1) กิจกรรมบริการการสืบค<นด<าน ICT บริการ
2) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารนิเทศ กลุมวิชาการ
งาน ICT
3) กิจกรรมพัฒนาทักษะผู<เรียนด<าน
ICT

-นักเรียนร<อยละ 100 ได<ไปศึกษาแหลงเรียนรู<หรือ
ทัศนศึกษานอกสถานที่
-นักเรียน ร<อยละ 100 ได<สัมผัสสถานที่ตาง ๆ
ด<วยตนเองเกิดประสบการณ%ตรง

โครงการทัศนศึกษานอกห!องเรียน
และแหลงเรียนรู!

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

กลุมวิชาการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -26-

กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2.ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 90ขึ้นไปของนักเรียนมีนิสัยรักการอานรัก
การเรียนรู<มีทักษะในการอานอยางมีประสิทธิภาพ
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนเข<ารวมกิจกรรมตาม
โครงการ
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียน มีคะแนนผานเกณฑ%
ประเมินการอาน คิดวิเคราะห% ตามเกณฑ%คุณภาพของ
โรงเรียน

-ร<อยละ 90ของนักเรียนที่มีความสามารถ ความถนัด
เฉพาะทางเปTนที่ประจักษ% สามารถแขงขันในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ
-ร<อยละ 90 ของจํานวนรายการที่ฝaกซ<อม/จํานวน
นักเรียนเข<ารวมกิจกรรมได<เปTนตัวแทนระดับเขตพื้นที่

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
1) กิจกรรมสงเสริมการอานห<องสมุดกลุม
สาระ
การเรียนรู< 8 กลุมสาระ
2) กิจกรรมจัดห<องสมุดโรงเรียนและ
ห<องสมุด
กลุมสาระการเรียนรู<เปTนห<องสมุดมีชีวิต
3) กิจกรรมรณรงค%สงเสริมนิสัยรักการอาน
ตลอดป,การศึกษา
4) กิจกรรมห<องสมุด 3 ดี
โครงการเตรียมความพร!อมการแขงขัน
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน

ผู!รับผิดชอบ
-บรรณารักษ%
ห<องสมุด
-บรรณารักษ%
ห<องสมุด
กลุมสาระการ
เรียนรู<

กลุมวิชาการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -27-

กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2.ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนที่พออานได< และที่อานและ โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ
1) กิจกรรมสอนซอมเสริม
เขียนภาษาอังกฤษไมได< สามารถอานออกเขียนได<
-นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษามีผลการเรียนรายวิชา
2) กิจกรรมสงเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษในระดับที่ดีขึ้นทุกป,
-ร<อยละ 90ของนักเรียนมีความรู< มีความพึงพอใจและ

เห็นคุณคาของวัฒนธรรมของเจ<าของภาษา

-ร<อยละ 90 ของนักเรียนผู<รวมโครงการมีความพึง

พอใจและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมของเจ<าของภาษา
-ร<อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนรวมโครงการมี
ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร%ระดับดีมาก/ดี
-ร<อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนรวมโครงการสามารถ
เพิ่มผลการสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น 5 คะแนน

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

ผู!รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาตางประเทศ

โครงการเรียนรู!นานาวัฒนธรรม
1) กิจกรรมวันคริสต%มาส
2) กิจกรรมวันตรุษจีน
3) กิจกรรมนิทรรศการเนื่องในโอกาส
วันสําคัญ

กลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาตางประเทศ

โครงการคายภาษาอังกฤษ
1) กิจกรรมสงเสริมการสื่อสารโดยใช<
ภาษาอังกฤษ

กลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาตางประเทศ

โครงการคณิตพิชิต O-net

กลุมสาระการเรียนรู<
คณิตศาสตร%

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -28-

กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2.ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนได<รับความพึงพอใจในการเข<า
รวมกิจกรรมแขงขันเกมเอแม็ทซ%
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนได<รับความพึงพอใจในการเข<า
รวมกิจกรรมแขงขันเกม 24 (คณิตคิดเร็ว)
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนได<รับความพึงพอใจในการเข<า
รวมกิจกรรมแขงขันเกมซูโดกุ
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนได<รับความพึงพอใจในการเข<า
รวมกิจกรรมสร<างสรรค%งานโอรินามิ
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนได<รับความพึงพอใจในการเข<า
รวมกิจกรรมสร<างสรรค%งาน SDM

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการ The Math Skills
Development Process (MSDP)
1) กิจกรรมการแขงขันเกมเอแม็ทซ%
2) กิจกรรมการแขงขันเกม 24
3) กิจกรรมการแขงขันเกมซูโดกุ
4) กิจกรรมการสร<างสรรค%งาน
โอรินามิ
5) กิจกรรมการสร<างสรรค%งาน SDM

ผู!รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรู<
คณิตศาสตร%

-ร<อยละ 90 ของนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชา

โครงการคายคณิตศาสตรกับ
ประสบการณใหม

กลุมสาระการเรียนรู<
คณิตศาสตร%

คณิตศาสตร%
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนได<รับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร%
-ร<อยละ 90 ของนักเรียน ได<รับการพัฒนาทักษะทาง
สังคม

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -29-

กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.ผู<เรียนมีความรู<
-ร<อยละ 90 ของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ความสามารถ
รายวิชาคณิตศาสตร%สูงขึ้น
ตามมาตรฐาน
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบเข<า
การศึกษา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษารายวิชาคณิตศาสตร%สูงขึ้น
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนที่เข<ารวมโครงการมีผลการ
ทดสอบ
วิชาคณิตศาสตร%ระดับดีมาก/ดี
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนที่เข<ารวมโครงการสามารถเพิ่ม
ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 5 คะแนน
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ครูและนักเรียนเข<ารวม และมี
สวนรวมการแขงขันกีฬาภายใน“นนทรีเกมส%”
-ร<อยละ90ขึ้นไป ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรม

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการMATH MOU

ผู!รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรู<
คณิตศาสตร%

โครงการคลินิคคณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรู<
คณิตศาสตร%

โครงการ การแขงขันกีฬาภายใน
“นนทรีเกมส”

-กลุมสาระการเรียนรู<
สุขศึกษาและพลศึกษา
-ครูทุกคนที่สังกัดคณะสี

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -30-

กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2.ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนผานการทดสอบ
สมรรถภาพและผานตามเกณฑ%มาตรฐาน สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร<างเสริมสุขภาพ (สสส)
-ร<อยละ 90ขึ้นไป ของนักเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงตาม
เกณฑ%มาตรฐานของกรมอนามัย และสามารถวิ่งทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
-ร<อยละ 95ขึ้นไป ของนักเรียนเข<ารวมการแขงขันกีฬา
ระหวางห<องอยางมีคุณภาพ
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนที่สนใจในลานกีฬา มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี มีน้ําใจเปTนนักกีฬา
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาเข<ารวม
กิจกรรมและ มีตัวแทนกลุมสาระฯเข<ารวมแขงขันทักษะ
วิชาการ

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู!รับผิดชอบ
โครงการสงเสริมสุขภาพ
กลุมสาระการเรียนรู<
1) กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทางกาย
2)กิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน
3)กิจกรรมการแขงขันกีฬาในห<องและ
ระหวางห<องเรียน
4)กิจกรรมลานกีฬานานาชนิด

โครงการสงเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพ
ทางคอมพิวเตอร%
1) กิจกรรมอบรมการประกอบและ
การเขียนโปรแกรม ควบคุมหุนยนต%
2) กิจกรรมอบรมการใช<โปรแกรม
นําเสนอและโปรแกรมตกแตงภาพ
3) กิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรม
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด%
4) กิจกรรมอบรมการผลิตหนังสั้น

-กลุมวิชาการ
-งานศูนย%วิทยบริการ
ศูนย%เทคโนโลยีและ
ดิจิทัล
-งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-งานศูนย%เครือชายการ
เรียนรู<ไร<พรมแดน
นายนพคุณ สืบเลย

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -31-

กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2.ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนมีความเปTนเลิศด<าน
ทักษะกีฬาที่ตนเองถนัดและได<รับรางวัลจากการแขงขัน
ตามรายการแขงขันที่เข<ารวมการแขงขัน
-ร<อยละ90ขึ้นไปของนักเรียนมีสุขกายสุขภาพจิต และ
เปTนบุคคลที่มีน้ําใจเปTนนักกีฬาและนักเรียนรวมกันนํา
ชื่อเสียงมาสูตนเองและโรงเรียน
-ร<อยละ3 ของนักเรียนที่มีทักษะทางด<านกีฬา
หลากหลายแสดง ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง
กีฬาปรากฏเปTนที่ประจักในระดับจังหวัด/ระดับเขต/
ระดับภาค/ระดับชาติ เพิ่มขึ้นทุกป,
-ร<อยละ 90 ขึ้นไปของนักกีฬามีความเปTนเลิศทางด<าน
กีฬาวอลเลย%บอลและได<รับรางวัลจากการแขงขันตาม
รายการแขงขันที่เข<ารวมการ
-ร<อยละ 100 ของนักกีฬามีชุดแขงขันและมีอุปกรณ%ใน
การแขงขันและการฝaกซ<อมแขงขันและสวัสดิการที่ดี
เหมาะสม
-ร<อยละ 100ของนักกีฬาวอลเลย%บอลชายแสดง
ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางกีฬาปรากฏเปTนที่
ประจักในระดับจังหวัด/ระดับเขต/ระดับภาค/ระดับชาติ
เพิ่มขึ้นทุกป,

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการ การแขงขันกีฬาภายนอก
โรงเรียนเพื่อความเปkนเลิศ
1) กิจกรรมกีฬาธนาคารออมสิน
2) กิจกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษา
แหงชาติ
3) กิจกรรมกีฬาเยาวชนแหงชาติ
4)กิจกรรมกีฬาแหงชาติ
5)กิจกรรมกีฬาทัวร%นาเม็นท%อื่นๆ

ผู!รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรู<
สุขศึกษาและพลศึกษา

โครงการ การพัฒนากีฬา
วอลเลยบอลชาย
สูมาตรฐานสากล
1)กิจกรรม“กฟภ.”รอบคัดเลือกภาค
อีสานตอนบน
2)กิจกรรมการแขงขันกีฬา “นักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ”
3)กิจกรรมการแขงขันกีฬา “เยาวชน
แหงชาติ”
4)กิจกรรมการแขงขันมหกรรมกีฬา
ท<องถิ่น
5)กิจกรรมกีฬาทัวร%นาเม็นท%อื่นๆ

-กลุมสาระการเรียนรู<
สุขศึกษาและพลศึกษา
-นายภัทรพงษ%
แซงจันดา
-นายชัยรัตน%
บูรณสรรค%
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กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2.ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนชั้นม.3 และม.6 ได<รับการ
สอนเสริมและทดสอบเพื่อพัฒนาความรู<การสอบ O-

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรู!ภาษาไทย
NET
1)กิจกรรมสอนเสริม ม.3,ม.6
-ร<อยละ 95 ของโรงเรียนชุมแพศึกษา ได<รับการ
2)กิจกรรมคายอัจฉริยะภาษาไทย
ทดสอบเพื่อประเมินผลทักษะทางภาษาไทย
3)กิจกรรมทดสอบทักษะภาษาไทย 5
สาระระดับ ม. 1-6
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาได<รับ
โครงการเส!นทางนักอาน เพื่อการคิด
การประเมินการอานตามแนว PISA
วิเคราะห ตามแนว PISA
1) กิจกรรมสงเสริมการอานตามแนว
PISA
-ร<อยละ90 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา แสวงหา โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ความรู<เพิ่มเติมด<วยการอานหนังสืออยางน<อยคนละ
การอาน
15 เลม /ภาคเรียน
1) กิจกรรมหนังสือดีที่ฉันชอบ
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา มีนิสัย 2) กิจกรรมแฟนพันธุ%แท<ในวรรณคดีแต
รักการอานรู<จักแสวงหาความรู<ด<วยตนเองและศึกษา ละระดับชั้น
ค<นคว<าเพิ่มเติม
3) กิจกรรมทายปYญหาจากการอาน
4) กิจกรรมเกมสงเสริมการอาน
โครงการสงเสริมทักษะพัฒนาทักษะ
-ร<อยละ95 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ได<รับ
การฝaกทักษะทางภาษาไทย
ทางภาษาไทยในสถานศึกษา
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาเข<ารวม 1) กิจกรรมวันสุนทรภู
กิจกรรมและมีตัวแทนกลุมสาระฯเข<ารวมแขงขัน
2) กิจกรรมวันภาษาไทย
ทักษะวิชาการ
ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

ผู!รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาไทย
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กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2. ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ90 ของนักเรียนที่เข<ารวมโครงการมีความเข<าใจใน
การเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรมรองรับการเปTน
สมาชิกประชาคมอาเซียนและทักษะภาษาที่สอง
(กลุมประเทศอาเซียน)
-ร<อยละ90 ของนักเรียนทุกคนที่เข<ารวมโครงการได<รับ
การพัฒนาคุณภาพผู<เรียนในการเตรียมความพร<อมสู
ประชาคมเซียน
-ร<อยละ90 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาเขียนรายงาน
วิชาการได<ตามรูปแบบ
-ร<อยละ 90ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา จัดทํา
โครงงานภาษาไทยและนําเสนอผลงานได<ในระดับดี

-นักเรียนจํานวน 80 คนของโรงเรียนชุมแพศึกษาเข<ารวม
กิจกรรมและมีตัวแทนกลุมสาระฯเข<ารวมแขงขันทักษะ
วิชาการ และมีความรู<ด<านศิลปะเพิ่มขึ้น
-มีนักเรียนและครู จากโรงเรียนตางๆในสหวิทยาเขต และ
จังหวัดขอนแกนเข<ารวม อยางน<อย 5 โรงเรียน
-ร<อยละ 90ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ได<รับ
การสอนเสริมและทดสอบเพื่อพัฒนาความรู<
การสอบ O-NET
ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการภาษาอาเซียนเพื่อ
การสื่อสาร
1)คายผู<นําเยาวชนอาเซียน พัฒนา
ทักษะภาษาของอาเซียน

ผู!รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาไทย

โครงการบันไดทองของการคิด
วิเคราะหกลุมสาระการเรียนรู!
ภาษาไทย
1) ประกวดการเขียนรายงานทาง
วิชาการ
2) ประกวดโครงงาน
โครงการ คายศิลปะ ART CAMP
เพาะพันธศิลป}

กลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาไทย

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู!
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรู<
ศิลปะ

กลุมสาระการเรียนรู<
การงานอาชีพ
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กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
จัดการเรียนรู<
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2. ผู<เรียนมีความรู<
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 90ของนักเรียนที่เข<ารวมโครงการมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร%
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนที่เข<ารวมโครงการได<รับการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร%
-ร<อยละ 90 ได<รับการพัฒนาทักษะทางสังคม
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ได<รับการสอน
เสริมและทดสอบเพื่อพัฒนาความรู<การสอบ O-NET
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษามี
ความพึงพอใจในการเข<ารวมกิจกรรมสัปดาห%
วันวิทยาศาสตร%แหงชาติ
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาเข<ารวม
กิจกรรมและมีตัวแทนกลุมสาระฯเข<ารวมแขงขัน
ทักษะวิชาการ
-ร<อยละ 5 ของนักเรียนที่เข<ารวมโครงการ ผานการ
คัดเลือกเข<าคาย 1 โครงการโอลิมป+ก (สอวน.)
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู<ความเข<าใจเกี่ยวกับ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนสามารถทําโครงงาน
วิทยาศาสตร%เกี่ยวกับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได<

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการคายวิทยาศาสตร

ผู!รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรู<
วิทยาศาสตร%

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุมสาระการเรียนรู<
วิทยาศาสตร%
ทางวิทยาศาสตรของผู!เรียน
1) กิจกรรมสัปดาห%วันวิทยาศาสตร%
แหงชาติ
2) กิจกรรม Science Show
3) กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเทคนิคพิชิต
O-net ม.3,ม.6
4) กิจกรรม Gifted Chemistry
โครงการดาวรุงมุงสูโอลิมบิก
กลุมสาระการเรียนรู<
วิทยาศาสตร%
โครงการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กลุมสาระการเรียนรู<
และสงเสริมความสามารถด!าน
วิทยาศาสตร%
เทคโนโลยีชีวภาพของนักเรียน
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กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
3.จัดการเรียนการสอน -ร<อยละ 100 ของครูกลุมสาระการเรียนรู<วิทยาศาสตร%- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู!
โดยใช<
คณิตศาสตร% จัดการเรียนการสอนโดยใช<
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เปkน
ภาษาตางประเทศเพื่อ ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู<
ภาษาอังกฤษ
การสื่อสารและการ
เรียนรู<

1.พัฒนาหลักสูตร

4.จัดการเรียนรู<เรื่อง

สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

ภาษาดิจิทัล และการใช<
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)
เพื่อการเรียนรู<

-ห<องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนพร<อมใช<ร<อยละ 90

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

ผู!รับผิดชอบ
งานการเรียนการสอน
กลุมวิชาการ

โครงการห!องเรียนคุณภาพ
-งานการเรียน
1)กิจกรรมพัฒนาศูนย%เครือขายการ
การสอน
เรียนรู<
-กลุมวิชาการ
ไร<พรมแดน
2)กิจกรรมพัฒนาห<องคลังทฤษฏี
ความรู<และอ<างอิง
3)กิจกรรมพัฒนาห<องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร%
4)กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ห<องเรียนคุณภาพกลุมสาระการเรียนรู<
8 กลุม
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน
2. ปลูกฝYงผู<เรียนให<มี
1. ผู<เรียนใฝ•ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะ สํานึก หลีกเลี่ยงอบายมุข
ในความเปTนไทย อยู และสิ่งเสพติด
อยางพอเพียง และ 2. ผู<เรียนมีความเปTน
รวมรับผิดชอบ ใน
ไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน
ฐานะเปTนพลโลก
มีความพอเพียง
มีความเปTนพลเมือง
ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และมี
ความรักชาติ ศาสน%
กษัตริย%
3. ผู<เรียนมีทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ
มีจิตใจบริการ และ
จิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคมโลก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-นักเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในความเปTนไทย รับผิดชอบตอ
สังคม และความเปTนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
-นักเรียนทุกคนรู<จักปcองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให<โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปYญหาทางเพศ
-นักเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในการปกปcองคุ<มครองตนเอง
สังคม สิ่งแวดล<อม และอุดมการณ%ประชาธิปไตย
-นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
โลกและมีจิตสาธารณะ

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
1) กิจกรรมอบรมผู<นํานักเรียน
2) กิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ
3) กิจกรรมรณรงค%เพื่อสาธารณะ
ประโยชน% สิทธิ เสรีภาพและ
ประชาธิปไตย
4) กิจกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน
5) กิจกรรมคายจิตอาสาสภา
นักเรียน
6) กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียน
7) กิจกรรมธนาคารขยะลูกนนทรี
ลดโลกร<อน
โครงการTo Be Number One
เปkนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด
1) อบรมแกนนํานักเรียนห<องเรียนสี
ขาว
2) วันงดสูบบุหรี่โลก
3) วันยาเสพติด
4) วันเอดส%โลก

ผู!รับผิดชอบ
-กลุมกิจการนักเรียน
-คณะกรรมการ
นักเรียนโรงเรียนชุมแพ
ศึกษา

-กลุมกิจการนักเรียน
-คณะกรรมการ

นักเรียนโรงเรียนชุมแพ
ศึกษา
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน
2. ปลูกฝYงผู<เรียนให<มี
1. ผู<เรียนใฝ•ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะ สํานึก หลีกเลี่ยงอบายมุขและ
ในความเปTนไทย อยู สิ่งเสพติด
อยางพอเพียง และ 2. ผู<เรียนมีความเปTน
รวมรับผิดชอบ ใน
ไทยภูมิใจในถิ่นฐาน
ฐานะเปTนพลโลก
มีความพอเพียง
มีความเปTนพลเมือง
ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และ
มีความรักชาติ ศาสน%
กษัตริย%
3. ผู<เรียนมีทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ มีจิตใจ
บริการ และจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมโลก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-นักเรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค%
-นักเรียนทุกคนมีความเอื้ออาทรผู<อื่นและกตัญŽูกตเวที
ตอผู<มีพระคุณ
-นักเรียนทุกคนได<รับภูมิคุ<มกัน รู<จักคุ<มครองตนเอง
ดํารงชีวิตอยูในสังคมได<อยางเห็นคุณคาของตนเองและ
รับผิดชอบตอสังคมโลกได<
-นักเรียนทุกคนได<รับการดูแลชวยเหลือทั่วถึงอยางเปTน
ระบบและมีประสิทธิภาพ
-นักเรียนทุกคนรู<จักปcองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให<โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและปYญหาทางเพศ

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร!าง
ความเข!มแข็งระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
1) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปcองกันภัยวัยรุน
3) กิจกรรมการเยี่ยมบ<านนักเรียน
4) กิจกรรมคายสายใยรัก
5) กิจกรรมประชุมครูผู<ปกครอง
นักเรียน

ผู!รับผิดชอบ
-กลุมกิจการนักเรียน
-งานแนะแนว
-หัวหน<าระดับ 1-6
-ครูที่ปรึกษา
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กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน
2. ปลูกฝYงผู<เรียนให<มี
1. ผู<เรียนใฝ•ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะ สํานึก หลีกเลี่ยงอบายมุข
ในความเปTนไทย อยู และสิ่งเสพติด
อยางพอเพียง และ 2. ผู<เรียนมีความเปTน
รวมรับผิดชอบ ใน
ไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน
ฐานะเปTนพลโลก
มีความพอเพียง
มีความเปTนพลเมือง
ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และ
มีความรักชาติ
ศาสน% กษัตริย%
3. ผู<เรียนมีทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ
มีจิตใจบริการ และ
จิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคมโลก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-นักเรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค%
-นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค%ตามหลักสูตร
-นักเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในความเปTนไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบตอสังคมและความเปTนพลเมือง
ในวิถีประชาธิปไตย
-นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
-นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลกและ
มีจิตสาธารณะ
-นักเรียนทุกคนได<รับภูมิคุ<มกัน รู<จักคุ<มครองตนเอง ดํารงชีวิตอยู
ในสังคมได<อยางเห็นคุณคาของตนเองและรับผิดชอบตอสังคมโลก
ได<

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการเสริมสร!างและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค
1) กิจกรรมคายพุทธธรรม
นักเรียน ม.4
2) กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน ม.1,4
3) กิจกรรมวันไหว<ครู
4) กิจกรรมคายพัฒนา
พฤติกรรม
5) กิจกรรมมอบรางวัลคนดี
ศรี ชศ.
6) คูมือนักเรียนผู<ปกครอง
และครู
โรงเรียนชุมแพศึกษา
7) กิจกรรมสงเสริมการออม
8) กิจกรรมรวมใจจิตอาสา
9) ประเพณีสงท<ายป,เกา
ต<อนรับป,ใหมและวันเด็ก
แหงชาติ

ผู!รับผิดชอบ
กลุมกิจการนักเรียน
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กลยุทธระดับองคกร
2.ปลูกฝYงผู<เรียนให<มี
คุณธรรมจริยธรรมจิต
สาธารณะสํานึกใน
ความเปTนไทย อยู
อยางพอเพียง และ
รวมรับผิดชอบใน
ฐานะเปTนพลโลก

กลยุทธระดับแผนงาน
1. ผู<เรียนใฝ•ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม หลีกเลี่ยงอบายมุข
และสิ่งเสพติด
2. ผู<เรียนมีความเปTนไทย
ภูมิใจในถิ่นฐานมีความ
พอเพียง มีความเปTนพลเมือง
ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และมีความรักชาติ ศาสน%
กษัตริย%
3. ผู<เรียนมีทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ มีจิตใจบริการ
และจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมโลก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-นักเรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค%
-นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค%ตาม
หลักสูตร
-นักเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในความเปTนไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบตอสังคมและความ
เปTนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
-นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
-นักเรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค%
-นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค%ตาม
หลักสูตร
-นักเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในความเปTนไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบตอสังคมและความ
เปTนพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
-นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
-นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต จิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมโลกและมีจิตสาธารณะ

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการอบรมอาสาจราจร

ผู!รับผิดชอบ
กลุมกิจการนักเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การปhองกันสาธารณภัยและ
อุบัติภัยในสถานศึกษา
โครงการธนาคารโรงเรียน
1) กิจกรรมอบรมพนักงาน
ธนาคารโรงเรียน
2) กิจกรรมศึกษาดูงาน
ธนาคารโรงเรียน
3) กิจกรรมสงเสริมการออม

กลุมกิจการนักเรียน
กลุมกิจการนักเรียน
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กลยุทธระดับองคกร
2.ปลูกฝYงผู<เรียนให<มี
คุณธรรมจริยธรรมจิต
สาธารณะสํานึกใน
ความเปTนไทย อยู
อยางพอเพียง และ
รวมรับผิดชอบใน
ฐานะเปTนพลโลก

กลยุทธระดับแผนงาน
1. ผู<เรียนใฝ•ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม
หลีกเลี่ยงอบายมุขและ
สิ่งเสพติด
2. ผู<เรียนมีความเปTน
ไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน
มีความพอเพียง มีความ
เปTนพลเมืองตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
และมีความรักชาติ
ศาสน% กษัตริย%
3. ผู<เรียนมีทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ มีจิตใจ
บริการ และจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมโลก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนระดับ ม.ต<น (ม.1-3)ที่เรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี และ ยุกาชาด มีระเบียบวินัย ผาน
การฝaกอบรม และนําความรู<ไปใช<ในชีวิตประจําวันได<
-ร<อยละ100 ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มี
ระเบียบวินัย ผานการประเมินผลกิจกรรมและนํา
ความรู<ไปใช<ในชีวิตประจําวันได<

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการสงเสริมทักษะกิจกรรม
พัฒนาผู!เรียน
-อบรมนายหมูลูกเสือ เนตรนารียุว
กาชาด
-อบรมลูกเสือ กกต.
-อบรมประธานกิจกรรมชุมนุม
-อบรมลูกเสืออาสาจราจร
-อบรมลูกเสือประชาธิปไตย
-อบรมลูกเสือคุณธรร
โครงการเข!าคายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารีและยุวกาชาด
-สอบวิชาพิเศษลูกเสือ,เนตรนารี,
ยุวกาชาด
-ร<อยละ 100 ของนักเรียนได<รับการปลูกฝYง คุณธรรม โครงการอนุรักษวันสําคัญของไทย
จริยธรรมมีจิตศรัทธาในการทําบุญและเห็นคุณคา
1) กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ความสําคัญของศาสนาที่ตนเองนับถือ
2) กิจกรรมวันเข<าพรรษา/
-ร<อยละ 95 ขึ้นไปของนักเรียนได<เข<ารวมกิจกรรมในวัน อาสาฬหบูชา
สําคัญและวันสําคัญทางพุทธศาสนาและได<รับการ
3) กิจกรรมวันแมแหงชาติ
สงเสริมตามศักยภาพ
4) กิจกรรมกฐินสามัคคี
-ร<อยละ 95 ขึ้นไป ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการ 5) กิจกรรมวันพอแหงชาติ
เข<ารวมกิจกรรม
6) กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
7) กิจกรรมวันมาฆบูชา
ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

ผู!รับผิดชอบ
-งานสงเสริมพัฒนา
ครู-นักเรียน
-กลุมวิชาการ

-งานสงเสริมพัฒนา
ครู-นักเรียน
-กลุมวิชาการ

กลุมสาระการเรียนรู<
สังคมศึกษาฯ
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กลยุทธระดับองคกร
2.ปลูกฝYงผู<เรียนให<มี
คุณธรรมจริยธรรม
จิตสาธารณะสํานึกใน
ความเปTนไทย อยู
อยางพอเพียง และ
รวมรับผิดชอบใน
ฐานะเปTนพลโลก

กลยุทธระดับแผนงาน
1. ผู<เรียนใฝ•ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม
หลีกเลี่ยงอบายมุขและ
สิ่งเสพติด
2. ผู<เรียนมีความเปTน
ไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน
มีความพอเพียง
มีความเปTนพลเมือง
ตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และ
มีความรักชาติ ศาสน%
กษัตริย%
3. ผู<เรียนมีทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ มีจิตใจ
บริการ และจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมโลก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 95ของนักเรียนเข<ารวมโครงการสงเสริมการ
แสดงดงตรีโรงเรียนชุมแพศึกษา
-ร<อยละ95 สามารถให<บริการชุมชนด<านการแสดงดนตรี
ทุกประเภท
-ร<อยละ 95 ของวัสดุอุปกรณ%เครื่องดนตรีและนาฏศิลป•
มีความพร<อมและเพียงพอตอการใช<งานและให<บริการ
-นักเรียนมีความรู< ความสามารถ ความถนัด เฉพาะทาง
จนสามารถเข<ารวมแขงขันทักษะและพัฒนาตนเองสูใน
ระดับมืออาชีพ

-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนมีความพึงพอใจใน

การเข<ารวมกิจกรรม
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนที่เข<ารวมกิจกรรม
เกิดความตระหนัก มีจิตสํานึกในการใช<พลังงาน
และการอนุรักษ%สิ่งแวดล<อม
ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
งานดนตรีและนันทนาการ
1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด<าน
ดนตรีและนาฏศิลป•พื้นเมือง
2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด<าน
ดนตรีสากล
3) กิจกรรมเรียนรู<จากวิทยากร
พิเศษ
4) กิจกรรมคายเตรียมความพร<อม
ในการประกวดวงดนตรี
5) กิจกรรมการประกวดแขงขันวง
ดนตรี
6) งานจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
7) งานซอมบํารุงวัสดุ-อุปกรณ%
8) กิจกรรมแสดงศักยภาพทาง
ดนตรี
โครงการสัปดาหวันสิ่งแวดล!อมโลก
โครงการห!องเรียนสีเขียว

ผู!รับผิดชอบ
-งานดนตรีและ
นันทนาการ
-กลุมบริหารทั่วไป

กลุมสาระฯ
วิทยาศาสตร%
กลุมสาระฯ
วิทยาศาสตร%
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กลยุทธระดับองคกร
2.ปลูกฝYงผู<เรียนให<มี
คุณธรรมจริยธรรม
จิตสาธารณะสํานึกใน
ความเปTนไทย อยู
อยางพอเพียง และ
รวมรับผิดชอบใน
ฐานะเปTนพลโลก

กลยุทธระดับแผนงาน
1. ผู<เรียนใฝ•ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด
2. ผู<เรียนมีความเปTนไทย ภูมิใจในถิ่น
ฐานมีความพอเพียง มีความเปTน
พลเมืองตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และมีความรักชาติ
ศาสน% กษัตริย%
3. ผู<เรียนมีทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ มีจิตใจบริการ และ
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-นักเรียนทุกคนได<รับการปลูกฝYง คุณธรรม
จริยธรรมมีจิตศรัทธาในการทําบุญและเห็น
คุณคาความสําคัญของพระพุทธศาสนา
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 6 ทุกคนเข<ารวม
กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระและได<รับการสงเสริม
ตามศักยภาพ
-ร<อยละ 95 ขึ้นไป ของผู<เข<ารวมกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในการเข<ารวมกิจกรรม
ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพ
ศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได<
อยางถูกต<องเหมาะสมตามกาลเทศะ

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการทําบุญเลี้ยงพระของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปJที่ 6
1) กิจกรรมมัคทายกน<อย
2) กิจกรรมประกอบพิธีทําบุญ
เลี้ยงพระ

ผู!รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรู<
สังคมศึกษาฯ

โครงการมารยาทงามสืบสาน
กลุมสาระการเรียนรู<
วัฒนธรรมไทย
สังคมศึกษาฯ
1) กิจกรรมสร<างความตระหนัก
ในวันปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1
และม.4
2)กิจกรรมสร<างแกนนํา The Star
มารยาทงาม หนึ่งในนนทรี
3) กิจกรรม ค<นนนทรี คว<า Star
มารยาทงาม หนึ่งในนนทรี
4) กิจกรรมประกวด The Star
มารยาทงาม หนึ่งในนนทรี
5)ปรับปรุงห<องฝaกปฏิบัติ
มารยาท
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กลยุทธระดับองคกร
2 ปลูกฝYงผู<เรียนให<มี
คุณธรรมจริยธรรม

จิตสาธารณะ สํานึก
ในความเปTนไทย อยู
อยางพอเพียง และ
รวมรับผิดชอบ ใน
ฐานะเปTนพลโลก

กลยุทธระดับแผนงาน
1. ผู<เรียนใฝ•ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม หลีกเลี่ยงอบายมุข
และสิ่งเสพติด
2. ผู<เรียนมีความเปTนไทย ภูมิใจ
ในถิ่นฐานมีความพอเพียง มี
ความเปTนพลเมืองตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และมี
ความรักชาติ ศาสน% กษัตริย%
3. ผู<เรียนมีทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ มีจิตใจบริการ
และจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมโลก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนรู<จักภูมิปYญญาไทย
ในท<องถิ่นตนเองที่มีมีวิถีการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนมีชิ้นงาน
นิทรรศการเชิดชูภูมิปYญญา
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของครูมีความรู< ความเข<าใจ
เกี่ยวกับการจัดแผนการจัดการเรียนรู<สอดแทรก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู!รับผิดชอบ
โครงการ เชิดชูภูมิป0ญญาท!องถิ่น กลุมสาระการเรียนรู<
1) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู<ที่ ภาษาไทย
สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2) กิจกรรมสํารวจ/สัมภาษณ%
บุคคลที่เปTนภูมิปYญญาท<องถิ่นใน
ชุมชนของตนเอง
3) ศึกษาแหลงเรียนรู<ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
4)นิทรรศการผลงานของบุคคลที่
เปTนภูมิปYญญาท<องถิ่น

โครงการพัฒนาเกษตรสู
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในการดําเนิน เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
นักเรียนมีความรู<สึกที่ดีตออาชีพสุจริต
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียน รู<จักแหลงเรียนรู<

-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนรู<จักดําเนินชีวิตตาม โครงการทํานาหนึ่งไรได!หนึ่งแสน

แนวทางการมีชีวิตแบบไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

งานเกษตร
กลุมสาระการเรียนรู<
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
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กลยุทธระดับองคกร
2 ปลูกฝYงผู<เรียนให<มี
คุณธรรมจริยธรรม

จิตสาธารณะ สํานึก
ในความเปTนไทย อยู
อยางพอเพียง และ
รวมรับผิดชอบ ใน
ฐานะเปTนพลโลก

กลยุทธระดับแผนงาน
1. ผู<เรียนใฝ•ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม หลีกเลี่ยงอบายมุข
และสิ่งเสพติด
2. ผู<เรียนมีความเปTนไทย ภูมิใจ
ในถิ่นฐานมีความพอเพียง มี
ความเปTนพลเมืองตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และมี
ความรักชาติ ศาสน% กษัตริย%
3. ผู<เรียนมีทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ มีจิตใจบริการ
และจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมโลก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ90 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพ
ศึกษา สามารถทํางานกลุมด<วยความ
ซื่อสัตย%สุจริต ใฝ•เรียนรู< อยูอยางพอเพียง
มุงมั่นในการทํางานมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพ
ศึกษาเข<ารวมกิจกรรมและ มีตัวแทนกลุม
สาระฯเข<ารวมแขงขันทักษะวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
-โครงการสงเสริมกิจกรรมการเรียน
การสอนงานคหกรรมโดยใช!ภูมิป0ญญา
ท!องถิ่น
-โครงการสงเสริมอาชีพอิสระ
-โครงการสืบสานภูมิป0ญญาท!องถิ่นจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนสู
การปฏิบัติ

ผู!รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรู<
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

- ร<อยละ 90 ของครูและนักเรียน รวมกัน
พัฒนาสภาพแวดล<อมในโรงเรียนให<
สวยงาม รมรื่น สะอาด

โครงการสวนสวยโรงเรียนงามตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-งานภูมิทัศน%โรงเรียน
-กลุมงานอาคาร

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

สถานที่และ
สภาพแวดล<อม
-กลุมบริหารทั่วไป

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -45-

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน
3.พัฒนาการบริหาร
1.บริหารจัดการได<
และการจัดการศึกษา คุณภาพ
ด<วยระบบคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล
ตามเกณฑ%รางวัล
คุณภาพแหงสพฐ.
(OBEC QA)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ90 ของครูจัดการเรียนรู<ที่เน<นผู<เรียนเปTน
สําคัญได<ในระดับดี ขึ้นไป
-สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ%สนับสนุนการจัด
การเรียนการสอนที่เน<นผู<เรียนเปTนสําคัญอยาง
เพียงพอ
-ร<อยละ 100 ของนักเรียน มีสถานที่พักผอนหยอน
ใจ ได<รับข<อมูล ขาวสาร ที่จําเปTนตอการสร<างสรรค%
วามรู<ของตนและได<รับการสงเสริมให<แสวงหาความรู<
ด<านตางๆอยางตอเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู!ที่
เน!นผู!เรียนเปkนสําคัญ

โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลง
เรียนรู!
1) กิจกรรมจัดอุทยานการศึกษา
2) กิจกรรมติดตามแหลงเรียนรู<
3) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาแหลง
เรียนรู<ในท<องถิ่น
-นักเรียนร<อยละ 90 ขึ้นไปได<รับการบริการด<านการ โครงการพัฒนาการดําเนินงาน
อานวัสดุสารนิเทศห<องสมุดอยางเพียงพอ และ
ห!องสมุดโรงเรียน
สอดคล<องความต<องการตลอดป,การศึกษา
1) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารนิเทศ
-นักเรียนร<อยละ 90 ขึ้นไป ได<รับการบริการและมี
ห<องสมุด
สวนรวมในการดําเนินงานห<องสมุดตลอดป,
2) กิจกรรมการพัฒนาระบบงานบริหาร
การศึกษา
งานเทคนิค และงานบริการห<องสมุด
-นักเรียนร<อยละ 90 ขึ้นไป ได<รับการบริการด<าน
3) กิจกรรมรณรงค%และพัฒนาห<องสมุด
อาคารสถานที่ห<องสมุดที่เอื้อตอการเรียนการสอน ให<เอื้อตอการให<บริการ
และสงเสริมนิสัยรักการอาน

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

ผู!รับผิดชอบ
-พัสดุกลุมวิชาการ
-พัสดุ8กลุมสาระฯ

-งานสงเสริมพัฒนา
ครู-นักเรียน
-กลุมวิชาการ

งานห<องสมุด
กลุมวิชาการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -46-

กลยุทธระดับองคกร
3.พัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ด<วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ%รางวัล
คุณภาพแหงสพฐ.
(OBEC QA)

กลยุทธระดับแผนงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.บริหารจัดการได< -ร<อยละ 90ครูและนักเรียนได<รับบริการอินเตอร%เน็ต
คุณภาพ
ครอบคลุมพื้นที่
ระดับ
-ร<อยละ 90คอมพิวเตอร%และอินเตอร%เน็ตที่ชํารุดได<รับ
มาตรฐานสากล
การซอมแซม

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู!รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาระบบเครือขายและ
กลุมวิชาการ
ซอมคอมพิเตอร
1) กิจกรรมพัฒนางานระบบ
อินเตอร%เน็ต
2) กิจกรรมซอมบํารุงคอมพิวเตอร%และ
อินเทอร%เน็ต

โครงการพัฒนาระบบบริการ
--ร<อยละ 90 ของผู<ใช<บริการมีความพึงพอใจ
- มีวัสดุ ครุภัณฑ% และอุปกรณ%เพียงพอตอการบริหารงาน กลุมกิจการนักเรียน

กลุมกิจการนักเรียน

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน
-ร<อยละ 90 ของผู<ใช<บริการมีความพึงพอใจ
- มีวัสดุ ครุภัณฑ% และอุปกรณ%เพียงพอตอการบริหารงาน กลุมอํานวยการ แผนงานและบริหาร

กลุมงานอํานวยการ

งบประมาณ
-รถยนต%สวนกลางของโรงเรียน เปTนรสบัสปรับอากาศใช< โครงการจัดซื้อรถยนตสวนกลางของ
ในกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียน
-มีรถยนต%สวนกลางสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
และการศึกษาค<นคว<าจากแหลงเรียนรู<นอกสถานที่ของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

กลุมงานอํานวยการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -47-

กลยุทธระดับองคกร
3.พัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ด<วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ%รางวัล
คุณภาพแหงสพฐ.
(OBEC QA)

กลยุทธระดับแผนงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.บริหารจัดการได< -สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยาง
คุณภาพระดับ
น<อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
มาตรฐานสากล
-สถานศึกษามีการจัดแสดงแผนภูมิโครงสร<างของ
สถานศึกษาอยางชัดเจน
-สถานศึกษามีคูมือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ครบทุกกลุม/ทุกงาน
-สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป,
-สถานศึกษามีการบริหารงานด<วยระบบคุณภาพตาม
แนวทาง OBECQA
-ร<อยละ 90โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่
-ร<อยละ 90โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียน
-ร<อยละ 90 โรงเรียนมีการซอมบํารุงยานพาหนะ
โรงเรียนให<มีสภาพพร<อมใช<งาน
-ร<อยละ 90โรงเรียนมีการพัฒนางานสํานักงานกลุม
บริหารทั่วไปให<มีความพร<อมในการปฏิบัติงาน
-ร<อยละ 90โรงเรียนมีการซอมบํารุงอาคารและสถานที่
ให<แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู!รับผิดชอบ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของ กลุมงานแผนงานและ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) กิจกรรมพัฒนาอาคารและสถานที่
2) กิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภค
3) กิจกรรมซอมบํารุงรถยนต%โรงเรียน
4) กิจกรรมพัฒนางานสํานักงาน
5) กิจกรรมซอมบํารุง
6)กิจกรรมประดับตกแตงสถานที่
7)กิจกรรมปรับปรุงห<องน้ําโรงเรียน
8)กิจกรรมพัฒนาระบบจราจร

-งานอาคารสถานที่

กลุมงานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล<อม
กลุมบริหารทั่วไป

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -48-

กลยุทธระดับองคกร
3.พัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ด<วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ%รางวัล
คุณภาพแหงสพฐ.
(OBEC QA)

กลยุทธระดับแผนงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.บริหารจัดการได< -ร<อยละ 90โรงเรียนมีการพัฒนาการประดับตกแตง
คุณภาพระดับ
อาคารสถานที่
มาตรฐานสากล
-ร<อยละ 90โรงเรียนมีการพัฒนาระบบจราจร
-ร<อยละ 90ครูและนักเรียนได<รับบริการด<าน
โสตทัศนูปกรณ%
-ร<อยละ 90สื่อและโสตทัศนูปกรณ%ของโรงเรียนที่ชํารุด
มีการซอมบํารุง
1. มีวัสดุอุปกรณ% ใช<ในงานบริการและโภชนาการกลุม
งานบริการ กลุมบริหารทั่วไปโรงเรียนชุมแพศึกษาร<อย
ละ 100
2.นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนชุมแพศึกษาได<รับการ
บริการ จากงานบริการ และโภชนาการ กลุมงานบริการ
กลุมบริหารทั่วไปโรงเรียนชุมแพศึกษา
ร<อยละ 100

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
9) กิจกรรมพัฒนาและบริการงาน
โสตรทัศนูปกรณ%

ผู!รับผิดชอบ
-งานอาคารสถานที่
กลุมงานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล<อม
กลุมบริหารทั่วไป

โครงการสงเสริมการบริการและ
โภชนาการโรงเรียนชุมแพศึกษา
1) งานสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงาน
กลุมงานบริการ
2) งานสงเสริมความสะอาดภาชนะ
อาหาร โรงอาหารห<องประชุม ที่บริการ
น้ําดื่ม ห<องน้ํา ห<องส<วม
3) งานผู<จําหนายอาหารโรงอาหาร
4) งานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 1
5)งานบริการร<านอาหารสวัสดิการครู
(แคนทีน)

-งานบริการและ

โภชนาการ
กลุมงานบริการ
กลุมบริหารทั่วไป

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -49-

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน
3.พัฒนาการบริหาร 1.บริหารจัดการได<
และการจัดการศึกษา คุณภาพระดับ
ด<วยระบบคุณภาพ มาตรฐานสากล
ตามเกณฑ%รางวัล
คุณภาพแหงสพฐ.
(OBEC QA)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- โรงเรียนมีแหลงเรียนรู<อาเซียนเพื่อให<
ความรู<ข<อมูลขาวสาร ที่เปTนปYจจุบัน
-นักเรียนร<อยละ 100 มีความรู<ความ
เข<าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
-นักเรียนร<อยละ 100 ได<เข<ารวม
กิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู!รับผิดชอบ
ศูนย%อาเซียน
โครงการแหลงเรียนรู!อาเซียน
1) กิจกรรมจัดทําแหลงเรียนรู<อาเซียน
กลุมสาระการเรียนรู<
2) กิจกรรมเผยแพรข<อมูลอาเซียนโดยผานสื่อตางๆ สังคมศึกษาฯ
3) กิจกรรมตอบปYญหาเกี่ยวกับอาเซียน
4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู<ด<านวัฒนธรรม
ประเพณี สังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองฯลฯ
ในกลุมอาเซียน

-ร<อยละ 90โรงเรียนมีคอมพิวเตอร%

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใช!จัด
กิจกรรม
การเรียนรู!

งานคอมพิวเตอร%
กลุมวิชาการ

โครงการปรับปรุงพัฒนาห!องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร

งานคอมพิวเตอร%
กลุมวิชาการ

เพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู<
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนและครูพึง
พอใจตอการบริการ
-ร<อยละ 90โรงเรียนมีการพัฒนา

ห<องปฏิบัติการคอมพิวเตอร%ให<เอื้อตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู<
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนและครูพึง
พอใจตอการบริการ

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -50-

กลยุทธระดับองคกร

กลยุทธระดับแผนงาน

3.พัฒนาการบริหาร

1.บริหารจัดการได<

และการจัดการศึกษา
ด<วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ%รางวัล
คุณภาพแหงสพฐ.
(OBEC QA)

คุณภาพ
ระดับ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนได<รับการบริการด<านการอาน
หนังสือพิมพ% จุลสาร หนังสือคูมือครู หนังสือเพิ่มเติมของ
นักเรียนตลอดป,การศึกษา
-ร<อยละ 90 ของนักเรียนได<รับการบริการและมีสวนรวมใน
การดําเนินงานห<องสมุดอยางตอเนื่องตลอดป,การศึกษา
-โรงเรียนมีห<องสมุดประจํากลุมสาระการเรียนรู<
-ร<อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนได<ศึกษาค<นคว<าสืบค<น
สื่อสิ่งพิมพ%และสื่อ ICT

โครงการ/กิจกรรม/งาน
-โครงการพัฒนาห!องสมุด
กลุมสาระการเรียนรู!คณิตศาสตร
โครงการพัฒนาห!องสมุด
กลุมสาระการเรียนรู!ศิลปะ
โครงการสงเสริมห!องสมุด
กลุมสาระการเรียนรู!สังคมศึกษฯ
โครงการพัฒนาห!องสมุด
กลุมสาระการเรียนรู!วิทยาศาสตร
-ร<อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาได<รับ
โครงการสงเสริมและพัฒนา
การชวยเหลือให<รู<จักตนเองปรับตนเองและอยูรวมกับผู<อื่น ระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
อยางมีความสุข มีความรักชาติ ศาสน% กษัตริย%มีจิตสํานึกและ 1) บริการแนะแนว 5บริการหลัก
มีความภาคภูมิใจในความเปTนไทย มีความพอเพียงในการ
2) กิจกรรมอบรมและพัฒนา
ดําเนินชีวิตมีจิตสาธารณะในการบริการและชวยเหลือผู<อื่น นักเรียนแกนนําเพื่อนที่ปรึกษา
-ร<อยละ 90ขึ้นไป ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา มีทักษะ (YC)ตามระบบการดูแลชวยเหลือ
ในการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวและอยูรวมกับผู<อื่น
นักเรียน
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ได<รับ 3) ชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
การชวยเหลือคาใช<จายในการศึกษา

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

ผู!รับผิดชอบ
-กลุมสาระการเรียนรู<
คณิตศาสตร%
กลุมสาระการเรียนรู<
ศิลปะ
กลุมสาระการเรียนรู<
สังคมศึกษาฯ
กลุมสาระการเรียนรู<
วิทยาศาสตร%
งานแนะแนว
กลุมวิชาการ
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กลยุทธระดับองคกร
4.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให<สามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได<อยางมี
คุณภาพ

กลยุทธระดับแผนงาน
1. พัฒนาครูให<มีความรู< ความสามารถให<
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู<
2. พัฒนาครูในการจัด การเรียนการสอน
และตนเองอยางตอเนื่อง
3.พัฒนาระบบจูงใจ เพื่อสงเสริมให<ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจ
และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เปTนแบบอยางที่ดีแก
สังคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ร<อยละ 90 ของบุคลากรโรงเรียนชุมแพ
ศึกษาได<รับการพัฒนาและมีขวัญ กําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
-ครูทุกคนสามารถใช<ภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอนอยางน<อย1
แผนการจัดการเรียนรู<
-ร<อยละ100 ของครูมีสื่อการจัดการเรียนรู<ที่
มีคุณภาพ
-ร<อยละ100ของครูมีการวัดผลประเมินผลที่
มีคุณภาพ

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ(ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการพัฒนาบุคลากร

ผู!รับผิดชอบ
กลุม
อํานวยการ

โครงการสงเสริมและพัฒนา
กลุมวิชาการ
บุคลากร
1) กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อ
2) กิจกรรมอบรมการวัดผล
ประเมินผล
3) กิจกรรมอบรมการจัด
การเรียนการสอนวิทย%-คณิต
เปTนภาษาอังกฤษ
4) กิจกรรมอบรมพัฒนาการจัด
การเรียนรู< การศึกษาค<นคว<าด<วย
ตนเอง
5)กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อการ
เรียนไร<พรมแดน
6)กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ
การใช<เครื่องมือห<องทฤษฎีคลัง
ความรู<และการอ<างอิง
7)กิจกรรมพัฒนาสื่อ Active
board
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กลยุทธระดับองคกร
4.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให<สามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได<อยางมี
คุณภาพ

กลยุทธระดับแผนงาน
1. พัฒนาครูให<มีความรู<
ความสามารถให<
เชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู<
2. พัฒนาครูในการจัด
การเรียนการสอนและ
ตนเองอยางตอเนื่อง
3.พัฒนาระบบจูงใจ
เพื่อสงเสริมให<ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและกําลังใจและ
แสดงศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เปTน
แบบอยางที่ดีแกสังคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 100 ของครูกลุมสาระการเรียนรู<ศิลปะ มี
การจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน% Art

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ผานระบบออนไลน“Art Online”
Online
1) กิจกรรมอบรมครู สร<างบทเรียน
ออนไลน%
2) กิจกรรมการสร<าง E-Book
-ครูกลุมสาระการเรียนรู<ภาษาตางประเทศทุกคนได< โครงการพัฒนาครูกลุมสาระการ
เข<ารวมกิจกรรมตามความถนัดและได<รับการสงเสริม เรียนรู!ภาษาตางประเทศ
1) กิจกรรมการทดสอบความรู<ทาง
ตามศักยภาพ
ภาษา
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของครูกลุมสาระการเรียนรู< มี
ความพึงพอใจ และนําความรู<ความสามารถมาใช<ใน 2) กิจกรรมอบรมพัฒนาครู ใน
ตางประเทศ
การจัดการเรียนการสอน
-ครูมีผลงานอันเกิดจากการจัดการเรียนการสอน ใน
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ เพิ่มขึ้นทุกป,
-ร<อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมสาระ โครงการอบรมพัฒนาและผลิตสื่อ
การเรียนรู<วิทยาศาสตร% สามารถผลิตสื่อดิจิทัล
ดิจิทัล
เพื่อนํามาใช<ในการจัดการเรียนรู<เกี่ยวกับวิทยาสาสตร% กลุมสาระการเรียนรู!วิทยาศาสตร
อยางมีคุณภาพ
-ร<อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมสาระ
การเรียนรู<วิทยาศาสตร% สามารถใช<สื่อดิจิทัลผาน
ระบบ Online ได<

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ(ตอ)

ผู!รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรู<
ศิลปะ

กลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาตางประเทศ

กลุมสาระการเรียนรู<
วิทยาศาสตร%
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กลยุทธระดับองคกร
4.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให<สามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได<อยางมี
คุณภาพ

กลยุทธระดับแผนงาน
1. พัฒนาครูให<มีความรู<
ความสามารถให<เชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู<
2. พัฒนาครูในการจัด การเรียน
การสอนและตนเองอยาง
ตอเนื่อง
3.พัฒนาระบบจูงใจ เพื่อสงเสริม
ให<ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและกําลังใจและ
แสดงศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เปTนแบบอยาง
ที่ดีแกสังคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 90 ของครูที่เข<ารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให<พร<อมรับการ
กระจายอํานาจให<สามารถจัดการเรียนการ
สอนให<มีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการแนวทางการสอนเพื่อเพิ่ม
สัมฤทธิผลที่สอดคล!องกับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
1) กิจกรรมอบรมครู
2) กิจกรรมการใช<สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน

ผู!รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรู<
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
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กลยุทธระดับองคกร
5.การพัฒนา
การศึกษารวมกับ
ภาคีเครือขายทุกภาค
สวน ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

กลยุทธระดับแผนงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.มีภาคีรวมพัฒนา -ร<อยละ 95 ของบุคลากรสนับสนุนการศึกษาปฏิบัติหน<าที่อยางมี
คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพ
หรือแลกเปลี่ยน
-นักเรียนและบุคลากรได<รับการชดเชยเงินคารักษาพยาบาลตาม
เรียนรู<
สภาพจริง
ทั้งในระดับท<องถิ่น -ร<อยละ 95 ของนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ%แข็งแรงทั้งรางกายและ
ระดับประเทศ
จิตใจ
-นักเรียน/ผู<ปกครองชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกคนได<รับคูมือนักเรียน
และระหวาง
อยางทั่วถึง
ประเทศ
-นักเรียนทุกคนมีบัตรประจําตัวนักเรียน
-จดหมายขาวและวารสารโรงเรียนเผยแพรสูสาธารณชนอยาง
ทั่วถึง
-นักเรียนห<องเรียนพิเศษวิทย%/คณิตทุกห<องมีวัสดุ/อุปกรณ%ที่พร<อม
ในการจัดการเรียนรู<ตามหลักสูตร
- ร<อยละ 90 ของครู และนักเรียน ให<ความรวมกับภาคีเครือขาย
ทุกภาคสวน รวมทั้งผู<ปกครองนักเรียน ชุมชน องค%กรภาครัฐ
และเอกชน ได<รับการยอมรับและมีสัมพันธภาพอันดีระหวาง
ชุมชนและภาคีเครือขาย

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา

ผู!รับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ

โครงการ ประชาสัมพันธ
และชุมชน
1)จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ%
สํานักงานชุมชนและภาคี
เครือขาย
2)กิจกรรมชุมชนสัมพันธ%
3)กิจกรรมรวมมือพัฒนา
และสืบสานงานชุมชน

-งานประชาสัมพันธ%

และชุมชน
กลุมงานบริการ
กลุมบริหารทั่วไป
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กลยุทธระดับองคกร
5.พัฒนาการศึกษา
รวมกับภาคีเครือขาย
ทุกภาคสวนทั้งใน
และตางประเทศ

กลยุทธระดับแผนงาน
1.มีภาคีเครือขายรวม
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู<ทั้งใน
ระดับท<องถิ่น
ระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนรู<จักวางแผน
อนาคตตนเอง เกี่ยวกับการศึกษา การประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองและ
สามารถกําหนดเปcาหมายในชีวิตของตนเองได<
-ร<อยละ 90 ขึ้นไป ของนักเรียนสามารถสืบค<น
ข<อมูลและใช<ข<อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผน
การศึกษาตอ การเลือกสาขาอาชีพในอนาคตที่
สอดคล<องกับศักยภาพของตนเอง ตรงตามความ
ต<องการของตลาดแรงงานในอนาคต ตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
-นักเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มี
ประสบการณ%ในการเรียนรู<เกี่ยวกับอาชีพจาก
หนวยงาน/องค%กร /แหลงเรียนรู< ตางๆที่เปTน
เครือขายการเรียนรู<

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.โครงการตลาดนัดวิชาการ
งานแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ
1) กิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน
2) กิจกรรมให<บริการข<อมูลสารสนเทศ
ทางการแนะแนว
3) กิจกรรมแนะแนวสัญจร /ตลาดนัด
อุดมศึกษารวมกับเครือขายหนวยงานสถาบัน
ตางๆทั้งในและตางประเทศ
4) กิจกรรมวันเป+ดโลกกว<างทางการศึกษา
และอาชีพ
5) กิจกรรมทดสอบความรู<เพื่อค<นหา
ศักยภาพของตนเองด<านตางๆรวมกับชมรม
บัณฑิตแนะแนวสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ขอนแกนและหนวยงานตางๆ
6) กิจกรรม พัฒนานักเรียนสูเปTนเลิศทาง
วิชาการรวมกับ อบจ.ขอนแกน
7)กิจกรรม เกียรติภูมินนทรี

ผู!รับผิดชอบ
งานแนะแนว
กลุมวิชาการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -56-

กลยุทธระดับองคกร
5.พัฒนาการศึกษา
รวมกับภาคีเครือขาย
ทุกภาคสวนทั้งใน
และตางประเทศ

กลยุทธระดับแผนงาน
1.มีภาคีเครือขายรวม
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู<ทั้งใน
ระดับท<องถิ่น
ระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-ร<อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษามี
ความสามารถในการใช<ภาษาตางประเทศในการ
สื่อสารในระดับดี
- นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา มีความรู<
ความสามารถ แขงขันในระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ เพิ่มขึ้นทุกป,

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู!รับผิดชอบ
โครงการเครือขายรวมพัฒนากับตางประเทศ กลุมสาระการ
1.1 งานจ<างครูชาวตางชาติ
เรียนรู<
ภาษาตางประเทศ
1.2 งานนักเรียนแลกเปลี่ยน
1.3 งานครูอาสาสมัคร

-ร<อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษามี
ความสามารถในการใช<ภาษาตางประเทศในการ
สื่อสารในระดับดี
-นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา มีความรู<
ความสามารถ แขงขันในระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ เพิ่มขึ้นทุกป,

โครงการเครือขายรวมพัฒนากับตางประเทศ กลุมสาระการ
-กิจกรรม Summer Camp Abroad
เรียนรู<
ภาษาตางประเทศ

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดกลยุทธที่สอดคล!องกับจุดเน!น และตัวชี้วัดความสําเร็จ (ตอ)

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -57-

กลยุทธระดับองคกร
5. พัฒนาการศึกษา
รวมกับภาคีเครือขาย
ทุกภาคสวน ทั้งใน
ประเทศ และ
ตางประเทศ

กลยุทธระดับแผนงาน
1. มีภาคีรวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู< ทั้ง
ในระดับท<องถิ่น
ระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
-มีนักเรียนที่จากโรงเรียนชุมแพศึกษา ชุมพิทยาคมจตุรมิตร
โครงการ MATH STAR
วิทยาคารเข<ารวมโครงการ
-ร<อยละ90ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาตอนปลายที่เข<ารวม
โครงการสามารถนําความรู<ไปประยุกต%ใช<และทําแบบทดสอบ
ผานเกณฑ%
-มีนักเรียนและครู จากโรงเรียนตางๆในสหวิทยาเขต และจังหวัด โครงการ คายศิลปะ ART
ขอนแกนเข<ารวม อยางน<อย 5 โรงเรียน
CAMP
เพาะพันธุศิลป}
-ร<อยละ90 คณะกรรมการโรงเรียนชุมแพศึกษาและโรงเรียน
โครงการภาคีเครือขายรวม
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (สาธิตศึกษาศาสตร%) ได<แสดง
พัฒนา
ศักยภาพความเปTนผู<นําและรวมมือกันแก<ปYญหา
สภานักเรียน
-โรงเรียนมีเครือขายรวมพัฒนาทั้งในระดับท<องถิ่น ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
-ครูและนักเรียนมีเครือขายการเรียนรู<กับบุคคลอื่นทั้ง
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

โครงการภาคีรวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู!
1) กิจกรรมระดับท<องถิ่น
2) กิจกรรมระดับประเทศ
3) กิจกรรมระหวางประเทศ

การกําหนดงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล!องกับกลยุทธโรงเรียนชุมแพศึกษาปJ 2557-2560

ผู!รับผิดชอบ
กลุมสาระการ
เรียนรู<
คณิตศาสตร%
กลุมสาระการ
เรียนรู<ศิลปะ
-กลุมกิจการ
นักเรียน
-คณะกรรมการ
นักเรียนโรงเรียน
ชุมแพศึกษา
-กลุมแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -58-

ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล!องกับกลยุทธโรงเรียนชุมแพศึกษาปJ 2557-2560
กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน

2557

1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.ผู<เรียนมีความรู<ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

งบประมาณ
2558
2559
-

โครงการยกระดับคุณภาพผู<เรียนสูมาตรฐานสากล
เงินรายได< เงินรายได<
โครงการห<องเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ
เงินรายได< เงินรายได<
โครงการพัฒนานักเรียนห<องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร%
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต<น
เงินรายได< เงินรายได<
โครงการพัฒนานักเรียนห<องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร%
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.ผู<เรียนมีความรู<ความสามารถตาม โครงการสงเสริมคุณภาพผู<เรียนสูมาตรฐานสากล
61,020 61,020
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการเพชรนนทรี
616,560 616,560
และมาตรฐานสากล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาน เขียน คิด
41,860 41,860
คํานวณ
โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา 90,193 90,193
โครงการบริการสารสนเทศ/ICT
42,683 42,683
โครงการทัศนศึกษานอกห<องเรียนและแหลงเรียนรู<
800,000 800,000
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
30,000 30,000
โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ
1,770 1,770
โครงการเรียนรู<นานาวัฒนธรรม
27,295 27,295
ระดม
ระดม
โครงการคายภาษาอังกฤษ
ทรัพย%

ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล!องกับกลยุทธโรงเรียนชุมแพศึกษาปJ 2557-2560 (ตอ)

ทรัพย%

2560
-

เงินรายได< เงินรายได<
เงินรายได< เงินรายได<
เงินรายได< เงินรายได<

61,020 61,020
616,560 616,560
41,860 41,860
90,193 90,193
42,683 42,683
800,000 800,000
30,000 30,000
1,770 1,770
27,295 27,295
ระดม
ทรัพย%

ระดม
ทรัพย%

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -59-

กลยุทธระดับองคกร

กลยุทธระดับแผนงาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน
5,000

งบประมาณ
2558
2559
5,000
5,000

ระดม
ทรัพย%

ระดม ระดมทรัพย%
ทรัพย%

2557
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

2.ผู<เรียนมีความรู< ความสามารถ โครงการคณิตพิชิต O-net
ตามมาตรฐานการศึกษา
โครงการ The Math Skills Development Process (MSDP)
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล โครงการคายคณิตศาสตร%กับประสบการณ%ใหม
โครงการ MATH MOU
โครงการคลินิกคณิตศาสตร%
โครงการ การแขงขันกีฬาภายใน “นนทรีเกมส%”
โครงการสงเสริมสุขภาพ
โครงการ การแขงขันกีฬาภายนอกโรงเรียนเพื่อความเปTนเลิศ
โครงการ การพัฒนากีฬาวอลเลย%บอลชายสูมาตรฐานสากล
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาไทย
โครงการเส<นทางนักอาน เพื่อการคิดวิเคราะห% ตามแนว PISA
โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการอาน

2560
5,000
ระดม
ทรัพย%

2,000 2,000
2,000
2,000
130,000 130,000 130,000 130,000
30,000 30,000 30,000 30,000
55,500 55,500 55,500 55,500
230,000 230,000 230,000 230,000
46,840 46,840 46,840 46,840
6,000
10,000

ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล!องกับกลยุทธโรงเรียนชุมแพศึกษาปJ 2557-2560 (ตอ)

6,000
10,000

6,000
10,000

6,000
10,000

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -60-

กลยุทธระดับองคกร
1.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู<เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2.ผู<เรียนมีความรู< ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการสงเสริมทักษะพัฒนาทักษะทางภาษาไทยใน
สถานศึกษา
โครงการภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
โครงการบันไดทองของการคิดวิเคราะห%กลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาไทย
โครงการ คายศิลปะ ART CAMP เพาะพันธ%ศิลป•
โครงการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู<การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการคายวิทยาศาสตร%
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร%ของ
ผู<เรียน
โครงการดาวรุงมุงสูโอลิมบิก
โครงการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและสงเสริม
ความสามารถด<านเทคโนโลยีชีวภาพของนักเรียน

2557
11,200

งบประมาณ
2558
2559
11,200 11,200

2560
11,200

20,000
13,000

20,000
13,000

20,000
13,000

20,000
13,000

50,162
9,862

50,162
9,862

50,162
9,862

50,162
9,862

ระดม
ทรัพย%

ระดม
ทรัพย%

ระดม
ทรัพย%

ระดม
ทรัพย%

72,500

72,500

72,500

72,500

55,000

20,000
55,000

20,000
55,000

20,000
55,000

ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล!องกับกลยุทธโรงเรียนชุมแพศึกษาปJ 2557-2560 (ตอ)

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -61-

กลยุทธระดับ
องคกร
1.พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู<
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กลยุทธระดับแผนงาน
2.ผู<เรียนมีความรู< ความสามารถ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
2557
787,044

งบประมาณ
2558
2559
767,044 767,044

2560
767,044

โครงการคายเตรียมความพร<อมการแขงขันงานศิลปะ
ตามมาตรฐานการศึกษา
หัตกรรมนักเรียน
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
20,000
20,000
20,000
20,000
คอมพิวเตอร%
โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET 8 กลุม
67,100
67,100
67,100
67,100
สาระ
3.จัดการเรียนการสอนโดยใช<
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู<วิทยาศาสตร%ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร คณิตศาสตร% เปTนภาษาอังกฤษ
และการเรียนรู<
4.จัดการเรียนรู<เรื่องภาษาดิจิทัล โครงการห<องเรียนคุณภาพ
200,000
200,000 200,000
200,000
และการใช<เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)เพื่อการ
เรียนรู<
รวมเงินทั้งสิน
3,552,58
3,532,58
3,552,589
3,532,589
9
9

ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล!องกับกลยุทธโรงเรียนชุมแพศึกษาปJ 2557-2560 (ตอ)

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -62-

กลยุทธระดับองคกร
2. ปลูกฝYงผู<เรียนให<
มีคุณธรรมจริยธรรม
จิตสาธารณะ สํานึก
ในความเปTนไทย อยู
อยางพอเพียง และ
รวมรับผิดชอบ ใน
ฐานะเปTนพลโลก

กลยุทธระดับแผนงาน
1. ผู<เรียนใฝ•ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด
2. ผู<เรียนมีความเปTนไทย ภูมิใจใน
ถิ่นฐานมีความพอเพียง มีความ
เปTนพลเมืองตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และมีความรักชาติ
ศาสน% กษัตริย%
3. ผู<เรียนมีทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ มีจิตใจบริการ
และจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
โลก

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โครงการ TO BE NUMBER ONE เปTนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพ
ติด
โครงการเสริมสร<างและพัฒนาความเข<มแข็งระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
โครงการเสริมสร<างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค%
โครงการอบรมอาสาจราจร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปcองกันสาธารณภัยและอุบัติภัย
ในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพธนาคารโรงเรียน
โครงการสงเสริมทักษะกิจกรรมพัฒนาผู<เรียน
โครงการเข<าคายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพงานดนตรีและนันทนาการ
โครงการอนุรักษ%วันสําคัญของไทย
โครงการทําบุญเลี้ยงพระของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 6
โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย

2557
76,500
79,200

งบประมาณ
2558
2559
76,500 76,500
79,200 79,200

2560
76,500
79,200

266,580 266,580 266,580 266,580
258,588 258,588 258,588 258,588
18,000
28,800

18,000
28,800

18,000
28,800

18,000
28,800

29,232 29,232 29,232 29,232
30,000 30,000 30,000 30,000
120,000 120,000 120,000 120,000
270,000 270,000 270,000 270,000
25,800 25,800 25,800 25,800
10,000 10,000 10,000 10,000
30,700 30,700 30,700 30,700

ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล!องกับกลยุทธโรงเรียนชุมแพศึกษาปJ 2557-2560 (ตอ)

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -63-

กลยุทธระดับ
องคกร
2. ปลูกฝYงผู<เรียน
ให<มีคุณธรรม
จริยธรรม
จิตสาธารณะ
สํานึกในความ
เปTนไทย อยูอยาง
พอเพียง และ
รวมรับผิดชอบ
ในฐานะเปTนพล
โลก

กลยุทธระดับแผนงาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน

1. ผู<เรียนใฝ•ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด
2. ผู<เรียนมีความเปTนไทย ภูมิใจ
ในถิ่นฐานมีความพอเพียง
มีความเปTนพลเมืองตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และมีความรักชาติ
ศาสน% กษัตริย%
3. ผู<เรียนมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ มี
จิตใจบริการ และจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคมโลก

โครงการ เชิดชูภูมิปYญญาท<องถิ่น
โครงการพัฒนาเกษตรสูเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการทํานา 1 ไรได< 1 แสน
โครงการสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
งานคหกรรมโดยใช<ภูมิปYญญาท<องถิ่น
โครงการสงเสริมอาชีพอิสระ
โครงการสืบสานภูมิปYญญาท<องถิ่นจากกิจกรรม
การเรียนสูการฝaกปฏิบัติ
โครงการสวนสวยโรงเรียนงามตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการวันสิ่งแวดล<อมโลก
โครงการห<องเรียนสีเขียว
รวมเงินทั้งสิ้น

2557

งบประมาณ
2558
2559

2560

6,000
23,250
40,000
12,000

6,000
23,250
40,000
12,000

6,000
23,250
40,000
12,000

6,000
23,250
40,000
12,000

15,720
6,000

15,720
6,000

15,720
6,000

15,720
6,000

160,000

160,000

160,000

160,000

10,000
10,000
10,000
10,000
18,000
18,000
18,000
18,000
1,534,370 1,534,370 1,534,370 1,534,370

ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล!องกับกลยุทธโรงเรียนชุมแพศึกษาปJ 2557-2560 (ตอ)
โครงการ/กิจกรรม/งาน

งบประมาณ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -64-

กลยุทธระดับ
กลยุทธระดับแผนงาน
2557
2558
องคกร
3.พัฒนาการ
1.บริหารจัดการได<
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู<ที่เน<นผู<เรียนเปTนสําคัญ
1,655,868 1,655,869
บริหารและการ คุณภาพ
โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู<
50,000
จัดการศึกษา
ระดับมาตรฐานสากล โครงการพัฒนาระบบเครือขายและซอมคอมพิวเตอร%
350,000 350,000
ด<วยระบบ
โครงการพัฒนาระบบบริการ กลุมกิจการนักเรียน
66,600
66,600
คุณภาพตาม
โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานกลุมอํานวยการ แผนงานและ 3,335,164 3,335,164
เกณฑ%รางวัล
บริหารงบประมาณ
คุณภาพแหงสพฐ.
โครงการจัดซื้อรถยนต%สวนกลางของโรงเรียน
(OBECQA)
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
201,000 201,000
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1,814,780 1,814,780
โครงการสงเสริมการบริการและโภชนาการโรงเรียนชุมแพศึกษา
150,000 150,000
โครงการแหลงเรียนรู<อาเซียน
39,208
39,208
โครงการพัฒนาการดําเนินงานห<องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา
178,540 178,540
โครงการพัฒนาห<องสมุด กลุมสาระการเรียนรู<คณิตศาสตร%
13,000
13,000
โครงการพัฒนาห<องสมุด กลุมสาระการเรียนรู<ศิลปะ
10,000
10,000
โครงการพัฒนาห<องสมุด กลุมสาระการเรียนรู<วิทยาศาสตร%
50,000
50,000
โครงการสงเสริมห<องสมุด กลุมสาระการเรียนรู<สังคมศึกษา
9,420
9,420
โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
40,000
40,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร%เพื่อใช<จัดกิจกรรมการเรียนรู<
298,000 298,000
โครงการปรับปรุงพัฒนาห<องปฏิบัติการคอมพิวเตอร%
50,000
รวมเงินทั้งสิ้น
8,261,581 8,261,580
ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล!องกับกลยุทธโรงเรียนชุมแพศึกษาปJ 2557-2560 (ตอ)

2559

2560

1,655,870 1,655,871
50,000
50,000
350,000 350,000
66,600
66,600
3,335,164 3,335,164
201,000 201,000
1,814,780 1,814,780
150,000 150,000
39,208
39,208
178,540 178,540
13,000
13,000
10,000
10,000
50,000
50,000
9,420
9,420
40,000
40,000
298,000 298,000
8,261,581 8,261,581

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -65-

กลยุทธระดับ
องคกร
4.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให<สามารถ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได<
อยางมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม/งาน

กลยุทธระดับแผนงาน
1. พัฒนาครูให<มีความรู< ความสามารถให<
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู<
2. พัฒนาครูในการจัด การเรียนการสอน
และตนเองอยางตอเนื่อง
3.พัฒนาระบบจูงใจเพื่อสงเสริมให<ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจ
และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เปTนแบบอยางที่ดีแก
สังคม

โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรู<
ภาษาตางประเทศ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผาน ระบบ
ออนไลน%
“Art Online”
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม
สัมฤทธิผลที่สอดคล<องกับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-NET)
โครงการอบรมพัฒนาและผลิตสื่อดิจิทัล
กลุมสาระการเรียนรู<วิทยาศาสตร%
รวมเงินทั้งสิ้น

2557

งบประมาณ
2558
2559

2560

998,000
100,000
19,771

998,000
100,000
19,771

998,000
100,000
19,771

998,000
100,000
19,771

30,000

30,000

30,000

30,000

12,130

12,130

12,130

12,130

15,000

15,000

15,000

15,000

1,174,901 1,174,901 1,174,901 1,174,901

ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล!องกับกลยุทธโรงเรียนชุมแพศึกษาปJ 2557-2560 (ตอ)

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2557-2560 หนา -66-

กลยุทธระดับ
องคกร
5.การพัฒนา
การศึกษารวมกับ
ภาคีเครือขายทุก
ภาคสวน ทั้งใน
ประเทศ และ
ตางประเทศ

โครงการ/กิจกรรม/งาน

กลยุทธระดับแผนงาน

2557

1. มีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู<
ทั้งในระดับท<องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศ

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
โครงการ ประชาสัมพันธ% และชุมชน
โครงการภาคีเครือขายรวมพัฒนาสภานักเรียน
โครงการ MATH STAR
โครงการตลาดนัดวิชาการ
โครงการเครือขายรวมพัฒนากับตางประเทศ
โครงการบันทึกข<อตกลงความรวมมือเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู<เรียน (MOU)

รวมเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
2558
2559

2560

ระดมทรัพย%

ระดมทรัพย%

ระดมทรัพย%

ระดมทรัพย%

25,000
13,500
32,200
50,000
เงินรายได<
-

25,000
13,500
32,200
50,000
เงินรายได<
-

25,000
13,500
32,200
50,000
เงินรายได<
-

25,000
13,500
32,200
50,000
เงินรายได<
-

120,700

120,700

120,700

120,700

