ตอนที่ 3
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป)ของสถานศึกษา
1.1 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป)ของสถานศึกษา
กลยุทธ.ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล

โครงการ/กิจกรรม

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ7งชี้)

ส!งเสริมสุขภาพ
นักเรียนโรงเรียน
ชุมแพศึกษา

1. นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคนมีสุขภาพดีตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
2. นักเรียนรอยละ 95 มีสุขภาพสมบูรณ0แข็งแรงทั้งทาง
ร!างกายและจิตใจ มีสุขนิสัยในการระมัดระวังและรูจักดูแล
สุขภาพของตัวเองและผูอื่น และมีความพึงพอใจต!อการ
ดําเนินโครงการ

บรรลุผล

1.1-1.2

ยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนสู!
มาตรฐานสากล

1. ครูทุกคนมีส!วนร!วมในการพัฒนาและวิเคราะห0หลักสูตร
2. ครูรอยละ 100 มีส!วนส!วนร!วมในการพัฒนาและวิเคราะห0
หลักสูตร

บรรลุผล

10.1-10.4
14.1-14.2
15.1-15.2

พัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET
8 กลุ!มสาระ

1. นักเรียนชัน้ ม.3 และ ม.6 ทุกคนมีผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนจาการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ใน 8 กลุ!มสาระ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก จากการประเมิน
ระดับชาติเพิ่มขึ้น5คะแนน
2. มีแบบทดสอบPre O-NET 8กลุ!มสาระฯ ที่เนนทักษะการ
คิดวิเคราะห0ขั้นสูง
3. ครูจํานวน 188 คนไดรับการอบรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการวัดและประเมินผล ตามแนวทางการสอบ PISA
1. มีบันทึกขอตกลงความร!วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน
ทุกกลุ!มสาระฯ
2. ทุกกลุ!มสาระฯมีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ใหบริการแนะแนว 5 บริการหลัก แก!นักเรียน
2. มีเครือข!ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาใหคําปรึกษาใน
โรงเรียนทุกหอง
3. นักเรียนที่ขอรับการบริการไดรับการช!วยเหลือใหสามารถ
ดําเนินชีวิตและมีสุขภาพจิตดี
1. ครูทุกคนมีสื่อและวัสดุอุปกรณ0เพื่อการศึกษาโดยเนน
ผูเรียนเปRนสําคัญ อย!างเพียงพอ

บรรลุผล

5.1-5.4
14.1-14.2
15.1-15.2

บรรลุผล

5.1-5.4
14.1-14.2
15.1-15.2

บรรลุผล

2.1, 10.6

บรรลุผล

5.1-5.4
7.4

บันทึกขอตกลง
ความร!วมมือเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ผูเรียน (MOU)
ส!งเสริมและพัฒนา
ระบบงานแนะแนว
ในสถานศึกษา
ส!งเสริมการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียน
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โครงการ/กิจกรรม

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

2. ครูรอยละ90ของครูจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปRนสําคัญ
ไดในระดับดีขึ้นไป
โครงการตลาดนัด 1.นักเรียนชัน้ ม.3 ม.6 รอยละ 90 รูจักวางแผนการศึกษา
วิชาการ
และอาชีพ
2. นักเรียนชัน้ ม.3 และ ม.6 รอยละ 90 มีขอมูลแผน
การเรียนและสาขาวิชาต!างๆ ในการเลือกเรียนที่ทันต!อการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา
3.นักเรียนชัน้ ม.3 และ ม.6 มีความรู ความเขาใจและ
สามารถวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพไดอย!าง
เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ
ค!ายเตรียมความพรอม 1. ปVการศึกษา 2557 นักเรียนรอยละ 90 ไดเขาแข!งขันงาน
การแข!งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
งานศิลปหัตถกรรม 2. นักเรียนที่เขาแข!งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่
นักเรียน ครั้งที่ 65 64 ประจําปVการศึกษา 2557 มีการพัฒนาตนเองซึ่งบ!งบอก
ถึงศักยภาพการเปRนพลโลก
ส!งเสริมคุณภาพ
1.นักเรียนรอยละ100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน8กลุ!ม
ผูเรียนสู!
สาระการเรียนรู สูงขึน้ และเปRนไปตามเกณฑ0 มาตรฐาน
มาตรฐานสากล
การศึกษาที่โรงเรียนกําหนด
2.นักเรียนไดศึกษาความรูจากประสบการณ0จริง เกิดการใฝZ
เรียน ใฝZรู อย!างต!อเนื่องโดยใชทักษะการคิดอย!างเปRนระบบ
คิดสรางสรรค0 ตัดสินใจแกป[ญหาไดอย!างสมเหตุสมผล รูจัก
การทํางานเปRนหมู!คณะ
คณิตพิชิต O-NET 1.นักเรียนชัน้ ม.3 ไดรับการพัฒนาใหพรอมใน
การทดสอบระดับชาติ (O-NET)อย!างเต็มศักยภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.นักเรียนชัน้ ม.3 รอยละ90ที่เขาร!วมโครงการสามารถนํา
ความรูที่ไดรับมาพัฒนาตนเองไดอย!างมีคุณภาพ และมีเจต
คติที่ดีต!อการเรียนวิชาคณิตศาสตร0
คลินิกคณิตศาสตร0 1.นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 200 คน(ผูมา
รับการรักษา) และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน
30 คน (ผูช!วยแพทย0)เขาร!วมโครงการ
2.นักเรียนรอยละ90 ผูมารับการรักษา สามารถทํา
แบบทดสอบไดผ!านเกณฑ0ระดับดี และนักเรียนผูช!วยแพทย0
ไดรับการพัฒนาดานคณิตศาสตร0สูงขึ้น

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ7งชี้)

บรรลุผล

6.1-6.4

บรรลุผล

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

เปRนสําคัญ

เขาค!ายคณิตศาสตร0 1. นักเรียนเขาร!วมโครงการ จํานวน 100 คน
กับประสบการณ0
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต!อวิชาคณิตศาสตร0และมีทักษะและ
ใหม!
กระบวนการทางคณิตศาสตร0ทจี่ ําเปRนในการเรียน

บรรลุผล

บรรลุผล

3.1-3.3
4.1 14.1

บรรลุผล

3.3
5.1-5.4

บรรลุผล

13.1
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ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ7งชี้)

แข!งขันกีฬาภายใน 1. ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา เขาร!วมกิจกรรม
“นนทรีเกมส0”ครั้งที่ รอยละ 95 ขึ้นไป และมีความพึงพอใจต!อกิจกรรมรอยละ
39 กีฬาเปRนยาวิเศษ 90 ขึ้นไป
2. ครู นักเรียนที่เขาร!วมกิจกรรมมีสุขภาพร!างกายที่สมบูรณ0
แข็งแรง ไดแสดงถึงความมีน้ําใจเปRนนักกีฬาอย!างแทจริง
3. นักเรียนนําทักษะ ความสามารถดานกีฬาเขาร!วม
การแข!งขันในระดับภูมิภาค ประเทศ

บรรลุผล

1.4,1.5,1.6

ส!งเสริมสุขภาพ

บรรลุผล

1.1-1.6
3.3

บรรลุผล

1.4,1.6
14.1-14.2

บรรลุผล

1.4,1.6
14.1-14.2

บรรลุผล

3.1-3.4
13.1
14.1-14.2

โครงการ/กิจกรรม

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

1. นักเรียนทุกคนร!วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายผ!าน
เกณฑ0มาตรฐานจํานวน 6 รายการของ สสส.และรอยละ90
ขึ้นไป ผ!านตามเกณฑ0มาตรฐาน
2. นักเรียนมีนา้ํ หนัก ส!วนสูง ตามเกณฑ0มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขและสามารถวิ่งทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ระยะทาง 10 กิโลเมตร และรอยละ90
ขึ้นไป ผ!านตามเกณฑ0มาตรฐาน
3. นักเรียนเขาร!วมกิจกรรมและมีส!วนร!วม มีความมัน่ ใจ
กลาแสดงออกอย!างเหมาะสม และรอยละ90ขึ้นไป มีส!วน
ร!วมในการแข!งขันกีฬา
แข!งขันกีฬา
1. นักเรียนที่มีความสามารถเปRนเลิศทางดานกีฬาที่ตนเอง
ภายนอกโรงเรียน
ถนัดเขาร!วมการแข!งขันรายการต!างๆ ไดแก! กีฬาธนาคาร
เพื่อความเปRนเลิศ
ออมสิน กีฬานักเรียนนักศึกษา กีฬาเยาวชนแห!งชาติ
กีฬาแห!งชาติ และกีฬาทัวร0นาเม็นท0อื่นๆ
2. นักเรียนมีความเปRนเลิศดานทักษะกีฬา รอยละ 90
ขึ้นไป ไดรับรางวัลจากการแข!งขัน นําชื่อเสียงมาสู!ตนและ
โรงเรียน
พัฒนากีฬา
1. นักกีฬาวอลเลย0บอลชาย จํานวน 30 คนไดเขาร!วมการ
วอลเลย0บอลชาย
แข!งขันกีฬาวอลเลย0บอลตามทีห่ น!วยงานของภาครัฐและ
สู!มาตรฐานสากล
เอกชนจัดขึ้น และไดรับรางวัลรอยละ90ของการแข!งขั้น
ทั้งหมด
2. นักกีฬาวอลเลย0บอลชายทุกคน ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเล!นกีฬา สามารถพัฒนาความสามารถ
ดานกีฬาเปRนทีย่ อมรับของบุคคลทั่วไปสามารถกาวไปสู!
ระดับมาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค0
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยง 1.นักเรียนทั้งหมดที่เรียนเทคนิคปฏิบัติการพืน้ ฐานและ
เนื้อเยื่อพืชและ
นักเรียนที่เลือกทําโครงงานวิทยาศาสตร0 สาขาชีววิทยา เขา
ส!งเสริมความสามารถ รับการอบรมเกี่ยวกับปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ
ดานทคโนโลยีชวี ภาพ รอยละ 90 มีความรูความเชาใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
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โครงการ/กิจกรรม
ของนักเรียน
ค!ายภาษาอังกฤษ
เพชรนนทรี
(Dimond C.P.S.)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการอ!าน
เขียน คิดคํานวณ

ส!งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
คอมพิวเตอร0
ส!งเสริมนิสัยรัก
การอ!าน

ส!งเสริมทักษะพัฒนา
ทักษะทางภาษาไทย
ในสถานศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุ!มสาระการเรียนรู
ภาษาไทย

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เนื้อเยื่อพืช
1.นักเรียนจํานวน 120 คนเขาร!วมกิจกรรมค!าย
ภาษาอังกฤษ และรอยละ90 เห็นความสําคัญของกิจกรรม
และมีความพึงพอใจในการเขาร!วมกิจกรรม
1.นักเรียนรอยละ 90 มีโอกาสไดเขาร!วมกิจกรรม
การแข!งขั้นต!างๆทีท่ างโรงเรียนและหน!วยงานต!างๆไดจัดขึ้น
2. นักเรียนที่เขาร!วมกิจกรรมการแข!งขันที่โรงเรียนและ
หน!วยงานต!างๆจัดขึ้นมีการพัฒนาตนเองซึ่งบ!งบอกถึง
ศักยภาพเปRนพลโลก
1. นักเรียนชัน้ ม.1 ที่ไม!ผา! นเกณฑ0การประเมินทักษะการ
อ!าน การเขียน และการคิดคํานวณ ไดรับ
การส!งเสริมดานการอ!าน การเขียนและการคิดคํานวณ
2. นักเรียนรอยละ 90 มีผลการพัฒนาทักษะ ดาน
การอ!าน การเขียนและการคิดคํานวณในระดับดีขนึ้
มีนิสัยฝาเรียนรูและมุ!งมัน่ ในการเรียนและมีความสามารถ
ดานการคิดคํานวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
1. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอย0ไดอย!างนอย 1 โปรแกรม และรอยละ 90 เขาร!วม
กิจกรรมและเปRนตัวแทนเขาร!วมแข!งขันทักษะวิชาการและ
รายการอื่นๆ
1. นักเรียน ครู แลผูบริหาร มีนสิ ัยรักการอ!านเพิ่มขึ้น
2. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมส!งเสริมนิสัยรักการอ!าน
ทุกกลุ!มสาระฯหลากหลายและสามารถจัดกิจกรรมให
นักเรียนมีนิสัยรักการอ!านที่ยั่งยืน
3.นักเรียนมีนสิ ัยรักการอ!าน รักการเรียนรู มีทักษะ
การแสวงหาความรูดวยตนเอง ครูและผูบริหารร!วมรณรงค0
ส!งเสริมการอ!านและสนับสนุนกิจกรรมในโครงการอย!างมี
ประสิทธิภาพ
1. นักเรียนรอยละ 90 เขาร!วมกิจกรรมีที่กลุ!มสาระการ
เรียนรูภาษาไทยจัดขึ้น
2. นักเรียนรอยละ 90 ที่ไดรับการฝaกทักษะทางภาษาไทยได
เปRนตัวแทนไปแข!งขันกิจกรรมต!างๆของกลุ!มสาระการ
เรียนรูภาษาไทย
1. นักเรียน ม.3,6 รอยละ 90 ไดรับการสอนเสริมและ
ทดสอบเพื่อพัฒนาความรูในการสอบ O-NET และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเฉลี่ยสูงขึ้น
2. นักเรียน ม.1-6 รอยละ90 ไดรับการทดสอบเพื่อ
ประเมินผลทักษะทางภาษาไทย และไดรับการสอนเสริม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ7งชี้)

บรรลุผล

13.1

บรรลุผล

3.1-3.4
4.1-4.4
6.1-6.3
14.1-14.2
15.1-15.2
5.1-5.4
14.1-14.2
15.1-15.2

บรรลุผล

บรรลุผล

3.3,3.4
11.1
14.1-14.2

บรรลุผล

3.1-3.4
11.3, 13.1
14.1-14.2

บรรลุผล

5.1

บรรลุผล

5.1-5.4
14.1-14.2
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โครงการ/กิจกรรม

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ภาษาไทย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
สูงขึ้น อย!างนอยรอยละ 50 ขึ้นไป
3. นักเรียนเขาค!ายวิชาการและไดรับการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทย 1 ครั้ง
เสนทางนักอ!าน เพื่อ 1. นักเรียนทุกระดับ รอยละ90 ไดรับการทดสอบ
การคิดวิเคราะห0
การอ!านตามแนว PISA และพัฒนาทักษะการอ!านตามแนว
ตามแนว PISA
PISA
บันไดทองของ
1.นักเรียนรอยละ 90 เขียนรายงานวิชาการไดตามรูปแบบ
การคิดวิเคราะห0
และจัดทําโครงงานภาษาไทยและนําเสนอผลงานดวย
กลุ!มสาระการเรียนรู เทคโนโลยีไดในระดับดี
ภาษาไทย
MAT MOU
1.นักเรียนชัน้ ม.4 จํานวน 120 คน
2. นักเรียนรอยละ90 ที่เขาร!วมสามารถนําความรูมาพัฒนา
ตนเองไดอย!างมีประสิทธิภาพ มีคะแนนสอบระหว!างเรียน
ผ!านเกณฑ0ขอตกลง MOU ของโรงเรียนและเจตคติที่ดีต!อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร0
The Math Skills 1.นักเรียนรอยละ90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
Development
2.นักเรียนรอยละ90 เขาแข!งขัน เอแม็ทช0ระดับโรงเรียน
Process (MSDP) เกม24 กิจกรรมบันไดฝ[นสู!รั้วมหาวิทยาลัย สรางสรรค0งาน
SDM และงานโอริงามิ
3. นักเรียนไดพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร0
สูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต!อ
วิชาคณิตศาสตร0
4.ส!งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางคณิตศาสตร0เขาแข!งขัน
และสามารถไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ภาค ชาติและ
นานาชาติ
เรียนรูนานา
1. นักเรียนรอยละ90 เขาร!วมกิจกรรมวัฒนธรรมของ
วัฒนธรรม
เจาของภาษา มีความพึงพอใจและเห็นคุณค!าของวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา
ค!ายศิลปะ ART
1. นักเรียนจํานวน 80 คน และครู-นักเรียนโรงเรียนใน
CAMP “เพาะพันธุ0 จังหวัดขอนแก!นและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 5 โรงเรียน มี
ศิลปs” ครั้งที่ 5
ความรูความสามารถดานศิลปะเพิ่มขึ้น
2.นักเรียนที่เขาร!วมค!ายศิลปะ มีความรู นําความรูไปใชใน
การแข!งขันการประกวดผลงานศิลปะในระดับต!างๆและเพื่อ
การศึกษาต!อในระดับทีส่ ูงขึ้น
ส!งเสริมและพัฒนา 1. นักเรียนรอยละ90 ไดรับการส!งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพทาง
ทางวิทยาศาสตร0 ในกิจกรรมต!างๆ ไดแก! กิจกรรมสัปดาห0
วิทยาศาสตร0ของ
วันวิทยาศาสตร0แห!งชาติ กิจกรรม Science Talent และ

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ7งชี้)

บรรลุผล

4.1
14.1-14.2

บรรลุผล

3.2-3.4
4.3-4.4

บรรลุผล

3.1-3.3
5.1-5.4
14.1-14.2

บรรลุผล

3.1-3.4
5.1-5.4

บรรลุผล

2.1-2.3

บรรลุผล

1.4-1.6

บรรลุผล

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

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ7งชี้)

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟuสิกส0 ชัน้ ม.6
2. มีอุปกรณ0การทดลอง อุปกรณ0การแต!งกายประกอบ
การเรียนรูและการแสดง Science Show

บริการสารสนเทศ/
ICT

1.นักเรียนทุกคนสามารถใชคอมพิวเตอร0สําหรับสืบคน
คนควาสารสนเทศ และมีสื่อมัลติมีเดียไวศึกษา 8 กลุ!มสาระ
การเรียนรู
2. นักเรียนรอยละ 90 ศึกษา ฝaกฝนตนเองผ!านสื่อมัลติมีเดีย
และสื่อออนไลน0
โครงการพัฒนา
1. นักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร0นักเรียนหองเรียน คณิตศาสตร0 ชัน้ ม.1 จํานวน 30 คนไดรับการพัฒนาอย!าง
พิเศษวิทยาศาสตร0 เต็มศักยภาพ
ระดับชัน้
2. นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษดานวิ ท ยาศาสตร0
มัธยมศึกษาตอนตน คณิตศาสตร0 เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
เปRนผูมีคุณภาพสูงสุดตามเกณฑ0มาตรฐาน โดยเปRนผูมีความ
กระตือรือรนในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยระดับดีมาก

บรรลุผล

3.1-3.4
11.3
14.1-14.2
15.1-15.2

บรรลุผล

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

กลยุทธ0ที่ 2 ปลูกฝ[งผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ สํานึกในความเปRนไทย อยู!อย!างพอเพียง
และร!วมรับผิดชอบในฐานะเปRนพลโลก

โครงการ/กิจกรรม

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ส!งเสริมการแสดงวง 1. วงดนตรีโรงเรียนชุมแพศึกษามีอุปกรณ0 เครื่องดนตรีครบ
ดนตรีโรงเรียนชุมแพ ตามจํานวนผูเล!น มีชุดการแสดงตามความเหมาะสม
ศึกษา
2. รอยละ 95 ของนักเรียนที่เขาร!วมกิจกรรมสามารถ
เล!นดนตรีตามความถนัดของตนได
3. รอยละ 95 ของนักเรียนที่เขาร!วมดนตรี วงลูกทุ!ง
วงโปงลาง วงโยธวาทิต วงดนตรีไทยไดอย!างเต็มตาม
ศักยภาพ และเกิดจิตสํานึกในความเปRนไทยและรักษา
เอกลักษณ0ของชาติไทย
ทํานา 1 ไร! ได 1
1.มีแหล!งเรียนรู 1 ไร! ไดเงิน 1 แสน
แสน
2. นักเรียนรอยละ 90 ศึกษาแหล!งเรียนรูจากนา 1 ไร!
ไดเงิน1แสน
3.นักเรียนไดรับความรูวิธีการทํานา 1 ไร! ไดเงิน1แสน ได

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ7งชี้)

บรรลุผล

1.6

บรรลุผล

6.1-6.4
13.2
14.1-14.2
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โครงการ/กิจกรรม

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ7งชี้)

ปฏิบัติจริงสามารถนําความรูไปเปRนแนวทางในการประกอบ
อาชีพสุจริต
หองเรียนสีเขียว

1.บุคลากรครู นักเรียนและผูสนใจ ไดใชหองเรียนสีเขียว
เปRนแหล!งเรียนรู และมีความพึงพอใจในการรับบริการใน
ระดับมาก
2.บุคลากรครู นักเรียนเขาร!วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต!อ
การจัดกิจกรรมในระดับมาก

บรรลุผล

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

เชิดชูภูมิป[ญญา
ทองถิ่น

1. นักเรียน รอยละ 90 ขึ้นไป รูจักภูมิป[ญญาทองถิ่น
สัมภาษณ0 และสืบคนประวัติภูมิป[ญญาไทยในทองถิ่น
2. ครูกลุ!มสาระการเรียนรูภาษาไทยทุกคน จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเชิญภูมิป[ญญาทองถิ่นมาเปRนวิทยากรใน
การจัดการเรียนรู
3. รอยละ 90 นักเรียนรูคุณค!า รูรักษาและยกย!อง
ภูมิป[ญญาทองถิ่นไวเปRนมรดกของชาติ

บรรลุผล

7.4, 10.4, 13.2
14.1-14.2
15.1-15.2

1. นักเรียนชัน้ ม.1 – ม.6 จํานวน 500 คน ไดรับความรู
และปฏิบตั ิงานจริงจากวิทยากรทองถิ่น
2. รอยละ 90 ของนักเรียนมีความรูและสามารถผลิต
ชิ้นงานตามภูมิป[ญญาทองถิ่น และมีส!วนร!วมในการส!งเสริม
และอนุรักษ0ภูมิป[ญญาทองถิ่น
ส!งเสริมอาชีพอิสระ 1. นักเรียนที่เรียน วิชาคหกรรม สามารถวางแผน
การทํางานและดําเนินการจนเสร็จ อย!างมีความสุข
มุ!งพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง ทํางานกับผูอื่น
และมีความรูสึกที่ดีต!ออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
2. นักเรียน รอยละ 90 วางแผนการทํางานและดําเนินการ
จนเสร็จ ทํางานอย!างมีความสุข มุ!งพัฒนางาน ภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ทํางานกับผูอืน่ และมีความรูสึกที่ดีต!อ
อาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
สืบสานภูมปิ [ญญา 1. นักเรียนที่เรียนไดฝaกปฏิบัติการสืบสานภูมปิ [ญญาทองถิ่น
ทองถิ่นจากกิจกรรม ดวยวิทยากร
การเรียนสู!การฝaก
2. นักเรียนรอยละ 90 เห็นคุณค!าและภูมิใจในภูมิป[ญญา
ปฏิบัติ
ทองถิ่นของตนและ มีส!วนร!วมในอนุรักษ0และสืบสาน และ
สามารถนําความรูทีไ่ ดไปวางแผนสรางอาชีพในอนาคตได
พัฒนาเกษตรสู!
1. มีแหล!งเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง 2. นักเรียนรอยละ 90 ศึกษาจากแหล!งเรียนรูเศรษฐกิจ

บรรลุผล

6.1-6.4
13.2

บรรลุผล

6.1-6.4
13.2

บรรลุผล

6.1-6.4
13.2

บรรลุผล

6.1-6.4
13.1

ส!งเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอน
งานคหกรรม โดยใช
ภูมิป[ญญาทองถิ่น
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ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ7งชี้)

บรรลุผล

14.1-14.2

1. บุคลากรครู นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา และผูที่
สนใจเขาร!วมกิจกรรมต!างๆ รอยละ90
2. มีกิจกรรมเพื่อเสริมใหเกิดความตระหนักในการรักษา
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
3. บุคลากรครู นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาเขาร!วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจต!อการจัดกิจกรรมในระดับมาก

บรรลุผล

2.4

1. นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาเขาร!วมกิจกรรมทุกคน
2. นักเรียนรอยละ 90 ไดรับการปลูกฝ[งทัศนคติใหเห็น
คุณค!า และความสําคัญในวันสําคัญของไทย มีความรูและ
ตระหนักในการปฏิบัติตนเปRนพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย และมีความพึงพอใจต!อการจัดกิจกรรม
ทําบุญเลี้ยงพระของ 1. คณะครู นักเรียนชั้น ม.6 นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา
นักเรียน
และผูมีจิตศรัทธาร!วมทําบุญเลี้ยงพระ
ชั้นมัธยมศึกษาปVที่ 6 2. นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการปลูกฝ[งคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตศรัทธาในการทําบุญตามกําลังของตนมีความตระหนัก
และเห็นคุณค!าความสําคัญของพระพุทธศาสนา
2.2 นักเรียนรอยละ 95 มีความรู ความเขาใจสามารถ
ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได และมีความพึง
พอใจในการเขาร!วมกิจกรรม
มารยาทงามสืบสาน 1. นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคนไดรับความรูดาน
วัฒนธรรมไทย
มารยาทและเอกลักษณ0ไทย และมีมารยาทที่ถูกตอง

บรรลุผล

2.1-2.2
3.1-3.4

บรรลุผล

2.1

บรรลุผล

2.1

โครงการ/กิจกรรม

เศรษฐกิจพอพียง

สัปดาห0วนั
สิ่งแวดลอมโลก

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
พอเพียง
3. นักเรียน ม.1 – ม.6 ทุกคน ไดฝaกปฏิบัติจริงในแหล!ง
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
4. นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาไดรับความรูและได
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําความรูไป
เปRนแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต
1.นักเรียนชัน้ ม.6 ทุกคนไดฝaกทําน้าํ หมักชีวภาพ เพื่อเปRน
ปุxยและบําบัดน้าํ เสีย
2. นักเรียนชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 14 คน ไดฝaก
ทําน้าํ หมักชีวภาพ เพื่อใชทําความสะอาดหองสุขาโรงเรียน
3. นักเรียนชัน้ ม.5/2,4,6,8,10,14 บันทึกรายรับ-รายจ!าย

อนุรักษ0วันสําคัญ
ของไทย

สามารถส!งเสริมแนะนําใหความรูแก!บุคคลอื่นดาน
มารยาทไทย
2. นักเรียน รอยละ 90 ประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยไดอย!างถูกตอง เหมาะสม สามารถแนะนําใหความรู
ดานมารยาทไทยแก!บุคคลอื่นได
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โครงการ/กิจกรรม

ส!งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ7งชี้)

บรรลุผล

2.1,2.4

บรรลุผล

1.3-1.5

บรรลุผล

2.1

1. นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคน
2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค0

บรรลุผล

2.1-2.4

1. บุคลากรกลุ!มกิจการนักเรียนและครูแต!ละกลุ!มสาระ
การเรียนรู จํานวน 40 คน นักเรียนหองละ 2 คน
รวม 148 คน คณะกรรมนักเรียน จํานวน 15 คน
ตัวแทนนักการภารโรงประจําอาคาร จํานวน 6 คน

บรรลุผล

2.4

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
1. นักเรียนรอยละ90 มีส!วนร!วมในกิจกรรมส!งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. คณะกรรมการนักเรียนและหัวหนาหอง จํานวน 100 คน
เขารับการอบรม
3. นักเรียนรอยละ 90 ของ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค0ตาม
หลักสูตร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะความเปRนผูนําผู
ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย และบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการนักเรียน และมีความตระหนัก รูคุณค!า ร!วม
อนุรักษ0และพัฒนาสิ่งแวดลอม

TO BE NUMBER
ONE เปRนหนึ่งโดย
ไม!พึ่งยาเสพติด

1. นักเรียนแกนนําหองเรียนละ 2 คน จํานวน 100 คน
2. นักเรียน รอยละ 90 เขาร!วมกิจกรรม
3. แกนนําไดรับความรูและแนวทางในการช!วยเหลือ
สมาชิกที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได
4. นักเรียนมีความรูและตระหนักถึงภัยของยาเสพติด
และเอดส0 และรูจักวิธีปzองกันตนเองและบุคคลใกลเคียง
ใหห!างไกลจากยาเสพติดและเอดส0
เสริมสรางและ
1. คณะกรรมการระบบดูแลช!วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
พัฒนาความเขมแข็ง ชุมแพศึกษาทุกคนมีส!วนร!วม
ระบบดูแลช!วยเหลือ 2. มีเครื่องมือการดําเนินงานระบบการดูแลช!วยเหลือ
นักเรียน
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนไดรับภูมิคุมกัน สามารถดํารงชีวิตอยู!ในสังคม
ไดอย!างเปRนคุณค!าของตนเองและเปRนพลโลกที่ดี
ไดรับการดูแลช!วยเหลือทั่วถึงอย!างเปRนระบบและมี
ประสิทธิภาพ และรูจักปzองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต!อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและป[ญหาทางเพศ

เสริมสรางและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
ค!านิยมที่พงึ ประสงค0
อบรมเชิงปฏิบัติ
การปzองกันอุบัติภัย
ในสถานศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพ
ธนาคารโรงเรียน

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
2. บุคลากรและนักเรียนที่เขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจ มีความตระหนักและมีความพรอมใน
การปzองกันภัยที่อาจเกิดขึ้น
1. นักเรียนจํานวน 3,000 คน มีนิสัยรักการประหยัดอด
ออมคิดเปRนรอยละ 100 ที่มาใชบริการของธนาคารออม
สินโรงเรียนชุมแพศึกษา
2. นักเรียนจํานวน 100 คน มีความรูความสามารถใน
การเผยแพร!ไดประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานธนาคารได
3. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รูจักการใช
จ!ายเงิน
4. นักเรียนมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ
พนักงานธนาคารได

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ7งชี้)

บรรลุผล

1.4,1.5
2.1

ส!งเสริมทักษะ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

1. นักเรียนประธานชุมนุม ทุกชุมนุมเขารับการอบรม
2. นายหมู!ลูกเสือ เนตรนารี หัวหนาหน!วยยุวกาชาด
ทุกระดับชัน้ เขารับการฝaกอบรม
3. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูนํายุวกาชาดทุกระดับชั้นได
ฝaกอบรมทบทวน
4. ลูกเสือ ยุวกาชาด ทุกระดับชั้น จํานวน 160 คน ผ!าน
การฝaกอบรม
5. ลูกเสือ เนตรนารี เขาร!วมประกวดสวนสนาม จํานวน 40
คน
6. จัดทําคู!มือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครบทุกระดับชั้น
7. ลูกเสือ ยุวกาชาด มีความรักหมู!คณะ สามารถช!วยเหลือ
ผูอื่นไดทุกเมื่อ เปRนผูมีระเบียบ วินัยในตนเอง และสามารถ
เปRนแบบอย!างที่ดีแก!สงั คมส!วนรวม และมีความรัก หวงแหน
ในธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดลอมของประเทศ

บรรลุผล

1.4,1.5
2.1

เขาค!ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด

1. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปVที่ 1-3
จํานวน 1,800 คน ผ!านการประเมิน
2. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปVที่ 1-3
มีความรักหมู!คณะ สามารถช!วยเหลือผูอื่นไดทุกเมื่อ เปRนผูมี
ระเบียบ วินยั ในตนเองเปRนแบบอย!างที่ดีต!อสังคม มีความรัก
และหวงแหนในธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของประเทศ
1. นักเรียนรอยละ 90 มีพฤติกรรม ต!อไปนี้ รูทัน เปRนคนหู
ตากว!างไกล มีวิสัยทัศน0 กาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม!
ไดเปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู!สถานที่ภายนอกทําให

บรรลุผล

1.4,1.5
2.1

บรรลุผล

13.1-13.2

ทัศนศึกษานอก
หองเรียนและ
แหล!งเรียนรู
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โครงการ/กิจกรรม

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ7งชี้)

ไดรับรู ประสบการณ0ตรง เกิดความกระตือรือรนใน
การศึกษาหาความรู กลาคิด กลาตัดสินใจ แกไขป[ญหาต!างๆ
ไดดีและมีความสุข
2. ในปVการศึกษา 2557 รอยละ 100 ของนักเรียน เปRนผูมี
วิสัยทัศน0กวางไกล ทันต!อเหตุการณ0 ข!าวสารต!างๆ ได
ประสบการณ0ตรงจากการไปศึกษาแหล!งเรียนรูและ
ทัศนศึกษา สามารถตัดสินในการแกป[ญหา เปRนคนเก!ง เปRน
คนดี มีความสุขและเขาร!วมกับหมู!คณะได

กลยุทธ0ที่ 3 พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา ดวยระบบคุณภาพตามเกณฑ0รางวัลคุณภาพแห!ง สพฐ.
(OBECQA)

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบการ
บริหารงานกลุ!ม
อํานวยการ
แผนงานและ
บริหารงบประมาณ
ระดมทรัพยากร
เพื่อการจัด
การศึกษา

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
1. มีวัสดุ ครุภัณฑ0 อุปกรณ0เพียงพอต!อการปฏิบัติงาน
และระบบสาธารณูปโภคพรอมใชงานและบริการได
รอยละ 90 ขึ้นไป
2. มีน้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอกับการใชงานไดรอยละ 100
3. จางบุคลากรจํานวน 51 คนและมีบุคลากรปฏิบัติหนาที่
อย!างเพียงพอตามความตองการและจําเปRนในแต!ละสาย
งานและผ!านเกณฑ0 การประเมิน รอยละ 90
1. มีบุคลากรเพียงพอและมีคุณภาพต!อการปฏิบัติงาน
ส!งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
2. ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาสามารถใช
ภาษาต!างประเทศในการสื่อสาร
3. ครูและนักเรียนไดรับความคุมครองจากอุบัติเหตุและใช
สิทธิ์เบิกค!าสินไหมจากบริษัทประกันภัยได 95% หรือตาม
เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม0ประกันภัย
4. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปVที่ 1 ทุกคนไดรับประทาน
อาหารกลางวันอย!างทั่วถึง
5. นักเรียนมีสุขภาพร!างกายและจิตใจสมบูรณ0แข็งแรง
6. นักเรียน/ผูปกครองชั้น ม.1/ม.4 ไดรับคู!มือนักเรียน
อย!างทั่วถึง
7. นักเรียนทุกคนมีบัตรประจําตัวนักเรียน
8. โรงเรียนมีจดหมายข!าวและวารสารโรงเรียนเผยแพร!สู!

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
บรรลุผล

บรรลุผล

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ7งชี้)
8.1-8.6

8.3
11.1-11.3
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โครงการ/กิจกรรม

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ7งชี้)

สาธารณชนอย!างทั่วถึง และสม่าํ เสมอ
9. นักเรียนหองเรียนพิเศษ วิทย0/คณิตทุกหองมีวัสดุ/
อุปกรณ0ที่พรอมในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
10. งานหองเรียนเปRนภาษาอังกฤษ โปรแกรม MEP มี
วัสดุ/อุปกรณ0ที่พรอมในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา

พัฒนาอาคารและ
แหล!งเรียนรู

สวนสวยโรงเรียน
งามตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. กลุ!มงานแผนงานและประกันคุณภาพมีวัสดุ
สํานักงานเพียงพอต!อความตองการไดรอยละ90ขึ้นไป
2. รอยละ 90 ขึ้นไป งานแผนงานและประกันคุณภาพ
สามารถจัดทําเอกสาร หรือรายงานที่เกี่ยวของกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนชุมแพศึกษา
จากเอกสาร
3. ผูที่ใชบริการมีความพึงพอใจที่มีความรู ความเขาใจ
การปฏิบัติงานและรับทราบ การรายงานผลที่
เกี่ยวของในการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนชุมแพศึกษาอยู!ในระดับดีขึ้นไป
1. โรงเรียนมีการซ!อมบํารุงอาคารสถานที่ปลอดภัย
มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐาน
มีการซ!อมบํารุงรถยนต0โรงเรียน มีการประดับตกแต!ง
ดวยธงและปzายในกิจกรรมวันสําคัญ และพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ0ใหทันสมัยและพรอมใชงานตลอดเวลา
รอยละ 90
2. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐาน
3. โรงเรียนปรับปรุงหองน้ําใหสวยสะอาดอย!างเพียงพอ
4. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการประหยัดใช
พลังงาน

บรรลุผล

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

บรรลุผล

11.1
13.1
14.1-14.2

1. นักเรียนและครูรอยละ 90 ร!วมกันพัฒนา
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสวยงาม ร!มรื่น สะอาด
เปRนระเบียบ ไดใชหองเรียนธรรมชาติที่สะอาดสวยงาม
และร!วมกันรักษาความสะอาดภายในหองเรียน
2. นักเรียนและครูร!วมมือกันพัฒนาสภาพภูมิทัศน0
โรงเรียนใหสะอาดสวยงาม

บรรลุผล

2.4
11.1

บรรลุผล

11.2

ส!งเสริมการบริการ 1. มีวัสดุ อุปกรณ0 ใชในงานบริการและโภชนาการ
และโภชนาการ
2. นักเรียน ครูบุคลากร ไดรับการบริการจากงาน
โรงเรียน
บริการฯทุกคน

99

โครงการ/กิจกรรม

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ชุมแพศึกษา
พัฒนาระบบ
บริการกลุ!มกิจการ
นักเรียน

3.มีการบริหารระบบงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
1.กลุ!มกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ0เพื่อบริหารงาน
จํานวน 54 รายการ
2. กลุ!มกิจการนักเรียนมีความคล!องตัวใน
การปฏิบัติงานทําใหงานมีประสิทธิภาพ
ส!งเสริมการจัดการ 1.ครูโรงเรียนชุมแพศึกษามีสื่อและวัสดุอุปกรณ0เพื่อ
เรียนรูที่เนนผูเรียน การศึกษาโดยเนนผูเรียนเปRนสําคัญอย!างพอเพียง
เปRนสําคัญ
2.รอยละ90ของครูจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปRน
สําคัญ
3.รอยละ90ของสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ0สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปRนสําคัญอย!าง
เพียงพอ
โครงการส!งเสริม 1.นักเรียน จํานวน 3,000 คน มีสถานที่พักผ!อนหย!อนใจ
และพัฒนาแหล!ง ไดรับขอมูล ข!าวสารที่จําเปRนต!อการสรางสรรค0ความรูของ
ตน และไดรับการส!งเสริมใหแสวงหาความรูดานต!างๆ
เรียนรู

โครงการ
พัฒนาการ
ดําเนินงาน
หองสมุดโรงเรียน

โครงการพัฒนา
ระบบเครือข!าย
และซ!อม
คอมพิวเตอร0

อย!างต!อเนื่อง
2. ทุกกลุ!มสาระการเรียนรูแหล!งเรียนรูและนักเรียนมี
ความใฝZรูใฝZเรียน ส!งผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น และมีความสุขในการแสวงหาความรู คิดเปRน
รอยละ 100
1.จัดหาสารนิเทศ วารสารใหม!/นิตยสาร 16 รายชื่อ/เดือน
หนังสือพิมพ0รายวัน 6รายชื่อ/วัน ซื้อหนังสือใหม! จํานวน
1500เล!ม/ปV วัสดุสํานักงาน พัฒนาการดําเนินงาน 36
รายการ
และครุภัณฑ0/วัสดุสํานักงาน 4 รายการ
2. หองสมุดเปRนแหล!งเรียนรูในโรงเรียนที่สามารถเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศไดสะดวก รวดเร็ว มีสภาพแวดลอม
ภายในหองที่เอื้อต!อการเรียนรู นําเทคโนโลยีใหม!ๆ มาใช
ในการพัฒนางานอย!างเปRนระบบผูเรียนสามารถใชบริการ
หองสมุดไดอย!างมีประสิทธิภาพ อย!างนอยรอยละ 90
1.ครูและนักเรียนไดบริการในระบบเครือข!าย ครอบคลุม
พื้นที่ รอยละ90ของโรงเรียน
2.โรงเรียนมีการซ!อมอุปกรณ0ที่ชาํ รุดไม!นอยกว!ารอยละ90
ของอุปกรณ0ที่ขอซ!อม
3.โรงเรียนมีระบบเครือข!ายที่มีประสิทธิภาพและมีการ
ซ!อมบํารุงสื่อ คอมพิวเตอร0ที่มีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ7งชี้)

บรรลุผล

8.1-8.6

บรรลุผล

5.1-5.4
7.4

บรรลุผล

13.1

บรรลุผล

11.3

บรรลุผล

11.3

100
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ7งชี้)

บรรลุผล

3.4

1.มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร0ที่มีความพรอมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู จํานวน 4 หองเรียน
2. นักเรียนไดใชทองปฏิบัติการคอมพิวเตอร0ที่มีความ
เหมาะสมเทียบเคียงมาตรฐานสากลเพื่อใชสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู
1. จัดซื้อหนังสือใหม! จํานวน 60 เล!ม /ปV
โครงการพัฒนา
หองสมุดกลุ!มสาระ ธง Asian 1 รายการ วัสดุสํานักงาน 2 รายการ
ครุภัณฑ0 สํานักงาน 2 รายการ
การเรียนรู
2. มีหองสมุดที่ใหบริการสื่อ ที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย
คณิตศาสตร0
ตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสว! นร!วม

บรรลุผล

11.1

บรรลุผล

3.1-3.2
13.1
11.3

โครงการส!งเสริม
หองสมุดกลุ!มสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
โครงการศูนย0
อาเซียนศึกษา

1. นักเรียน มีความสนใจในการศึกษาคนควาวารสาร
ในหองสมุดกลุ!มสาระฯ สังคมศึกษาฯ เพิ่มมากขึ้น
2.รอยละ 90 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการศึกษา
คนควาวารสาร

บรรลุผล

3.1-3.2
13.1
11.3

1. โรงเรียนชุมแพศึกษามีศูนย0อาเซียนศึกษา
และครู/นักเรียนและบุคลากร ไดใชศูนย0
2. รอยละ 90 ของครู/นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน
ชุมแพศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และมีความพึงพอใจต!อศูนย0อาเซียนศึกษา
3. รอยละ 100 ของนักเรียน ไดเขาร!วมกิจกรรมเตรียม
ความพรอมสู!ประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนา
1. มีหนังสือคู!มือประกอบการคนควาดานวิทยาศาสตร0
หองสมุดกลุ!มสาระ อย!างนอย 50 เล!ม VCD และCAI ดานวิทยาศาสตร0
การเรียนเรียนรู
อย!างนอย 40 แผ!น และมีปzายนิเทศประชาสัมพันธ0
วิทยาศาสตร0
และโปสเตอร0ทางวิทยาศาสตร0 จํานวน 1 ชุด
2. นักเรียนสามารถใชขอมูลหนังสือคู!มือและสื่อ VCD
และ CAI ประกอบการคนควาดานวิทยาศาสตร0ได
อย!างมีประสิทธิภาพและต!อเนื่อง

บรรลุผล

11.3

บรรลุผล

3.1-3.2
11.3

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร0
เพื่อใชจัดกิจกรรม
การเรียนรู

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
1. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร0มีเครื่องคอมพิวเตอร0
พรอมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพิ่มขึ้น จํานวน 20 เครื่อง
2. สามารถใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร02และ3.จัด
กิจกรรมการเรียนรูไดอย!างมีประสิทธิภาพ

โครงการปรับปรุง
และพัฒนา
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร0

101
กลยุทธ0ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอย!างมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

1. รอยละ 90 ผูบริหารและครูไดร!วมประชุม อบรม
สัมมนา และครูไดเขาร!วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเขาสู!
มาตรฐานสากลโดยการศึกษาดูงานทัง้ ใน และนอก
ประเทศ
2. ครูดีเด!น และครูเกษียณอายุราชการ รับโล!เกียรติยศ
จํานวน 20 คน
3. บุคลากรโรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคนไดรับสวัสดิการ
เนื่องในโอกาสต!างๆ
4. ผูบริหารและครูไดพัฒนาศักยภาพโดยการร!วม
ประชุม อบรม สัมมนา
5. ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพเขาสู!มาตรฐานสากลโดย
การศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ
6. ครูไดรับการพัฒนาและผ!านการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับดีมาก มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
7. บุคลากรโรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคนไดรับสวัสดิการ
เนื่องในโอกาสต!างๆและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
1. ครูผูสอนกลุ!มสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพครู เทคโนโลยี จํานวน 28 คน เขารับการอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มสัมฤทธิผลที่ 2. ครูผูสอนไดเขาร!วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเขาสู!
มาตรฐานสากลโดยการประชุม อบรม สัมมนา โดย
สอดคลองกับการ
ส!งเสริมครูผูสอนภายในโรงเรียนชุมแพศึกษาเปRน
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ วิทยากรใหความรู
3. ครูรอยละ 90 มีความรู ความสามารถดานการสราง
ขั้นพื้นฐาน
ขอสอบตามแนวทางการสอนเพือ่ เพิ่มสัมฤทธิผลที่
(O-NET)
สอดคลองกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พื้นฐาน (O-NET) และช!วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนใหสูงขึ้น
จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู และสามารถ
เสริมประสบการณ0ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู!มาตรฐานสากล

โครงการพัฒนา
บุคลากร

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนผ!าน
ระบบออนไลน0 “Art
Online”

1. ครูกลุ!มสาระการเรียนรูศิลปะ และครูที่สนใจ
จํานวน 70 คน
2. ครูกลุ!มสาระการเรียนรูศิลปะและครูที่สนใจมี
บทเรียนออนไลน0 ใหนักเรียนไดไปศึกษาคนควา

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
บรรลุผล

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ7งชี้)
7, 8.4

บรรลุผล

8.1-6
13.2

บรรลุผล

7.1-7.4
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กลยุทธ0ที่ 5 พัฒนาการศึกษาร!วมกับภาคีเครือข!ายทุกภาคส!วน ทั้งในประเทศ และต!างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ7งชี้)

โครงการชุมชนและ
ภาคีเครือข!าย

1. ผูปกครองและชุมชน เขามามีส!วนร!วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
2. บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน
และองค0กรที่เกี่ยวของ
3. รอยละ90 ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน องค0กร
ชุมชน องค0กรปกครองส!วนทองถิ่น องค0กรเอกชน
องค0กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นๆ ไดรับความรู ความเขาใจ และมี
สัมพันธภาพอันดีระหว!างชุมชน

บรรลุผล

9.3
13.2

MATH STAR

1. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ชุมแพศึกษา โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร และโรงเรียน
ชุมแพพิทยาคม จํานวน 120 คน และครูคณิตศาสตร0
ทุกคนในกลุ!มสาระการเรียนรูร!วมโครงการ 23 คน
2. นักเรียนรอยละ 90 ที่เขาร!วมโครงการสามารถนํา
ความรูไปประยุกต0ใชในการเรียนรูและการทํา
แบบทดสอบคณิตศาสตร0ไดผ!านเกณฑ0ระดับดี และไดรับ
การพัฒนาใหมีความสามารถทางดานคณิตศาสตร0สงู ขึ้น

บรรลุผล

3.3

โครงการภาคี
1. รอยละ 90 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนชุมแพ
เครือข!ายร!วมพัฒนา ศึกษา และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิต
สภานักเรียน CS
มหาวิทยาลัยขอนแก!น (สาธิตศึกษาศาสตร0)ไดแสดง
ศักยภาพความเปRนผูนําและรับผิดชอบสังคมโลกและ
ใหความร!วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพสภานักเรียนของทั้งสองโรงเรียน
2. งานสภานักเรียนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก!น(สาธิตศึกษาศาสตร0) และ
โรงเรียนชุมแพศึกษามีคุณภาพมากขึ้นและเปRนที่
ยอมรับของสังคม ไดร!วมกิจกรรมของภาคีซึ่งสื่อถึง
การรับผิดชอบต!อสังคมโลก และมีความสมัครสมาน
สามัคคีและร!วมกันแกป[ญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนได

บรรลุผล

2.1-2.3

โครงการพัฒนา
นักเรียนหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร0
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา

บรรลุผล

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

1. นักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ ชั้น ม.4-6 ไดรับ
การพัฒนาอย!างเต็มศักยภาพ
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร0
คณิตศาสตร0 เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปRนผูมี
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โครงการ/กิจกรรม
ตอนปลาย

เป/าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
คุณภาพสูงสุดตามเกณฑ0มาตรฐาน โดยเปRนผูมีความ
กระตือรือรนในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยระดับดีมาก

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ7งชี้)

