
ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ข้อมูลท่ัวไป 
  ชื่อโรงเรียนค ำม่วง  สถำนที่ต้ัง ๑๘๗ หมู่ ๔  บ้ำนค ำม่วง ต ำบลทุ่งคลอง อ ำเภอค ำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์ 
รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๘๐  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ จังหวัดกำฬสินธุ์   
โทรศัพท์ ๐-๔๓๘๗-๙๐๕๐  โทรสำร ๐-๔๓๘๗-๙๓๓๕  e-mail : Khammuang@obec.go.th  
website : http//www.kmschool.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  
มีเนื้อที  ๖๙ ไร่ ๒ งำน ๒๒.๘ ตำรำงวำ  เขตพ้ืนที่บริกำรทั่วไป 

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
           โรงเรียนค ำม่วงได้รับกำรจัดต้ังเม่ือวันที่  ๒  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๑๘  โดยมีนำยสถิต จิตจักร  
เป็นครูใหญ่คนแรก  มีครูบรรจุครั้งแรก  ๓  คน  เปิดสอนชั้น  ม.ศ.๑  ครั้งแรกเม่ือวันที่  ๒  มิถุนำยน ๒๕๑๘  
มีนักเรียน  ๒  ห้องเรียน  จ ำนวนนักเรียน  ๖๗  คน 
           ปีกำรศึกษำ  ๒๕๒๖  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจำกกรมสำมัญศึกษำ  ให้เข้ำโครงกำรมัธยม 
เพ่ือพัฒนำชนบท  (มพช.) รุ่นที่ ๑ และในปีกำรศึกษำ  ๒๕๒๙  ได้รับอนุญำตจำกกรมสำมัญศึกษำให้เปิดสอน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  จ ำนวน  ๒ ห้องเรียน  
                     ปีกำรศึกษำ  ๒๕๔๖ ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ โรงเรียนในฝันและได้ผ่ำน
กำรประเมินเพ่ือรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เม่ือวันที่ ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
             ปัจจุบัน โรงเรียนค ำม่วง มีครู  ๕๘  คน พนักงำนรำชกำร  ๔  คน และลูกจ้ำงชั่วครำว ๔ คน  
นักเรียน  ๓๒  ห้องเรียน  จ ำนวน  ๑,๒๓๗  คน   โดยมีนำงจำรุวรรณ รัตนมำลี  เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

แผนท่ีโรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ชื่อนำงจำรุวรรณ  รัตนมำลี วุฒิกำรศึกษำสูงสุด กำรศึกษำมหำบัณฑิต 
 (กศ.ม.)  สำขำ จิตวิทยำกำรให้ค ำปรึกษำ   โทรศัพท์ ๐๙-๑๐๖๕-๗๙๘๓      
e-mail : charuwan8388@gmail.com. ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๓  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๘   
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ  ๖   เดือน 
  ๒) รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ๒  คน 
   ๒.๑ ชื่อ-สกุล นำยสำยันต์  ไมยะปัน วุฒิกำรศึกษำสูงสุด กำรศึกษำมหำบัณฑิต (กศ.ม.)  
สำขำ กำรบริหำรกำรศึกษำ โทรศัพท์ ๐๘-๗๘๕๓-๒๘๑๑ e-mail: sayanmai@hotmail.com รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหำรงบประมำณ และกลุ่มบริหำรทั่วไป 
   ๒.๒ ชื่อ-สกุล นำยสุพัฒน์ สำรพันธ์  วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ครุศำสตร์บัณฑิต (ค.บ.)   
สำขำพลศึกษำ โทรศัพท์ ๐๘-๗๒๑๓-๔๐๙๔ e-mail: supatsarapun_9@hotmail.com   รับผิดชอบ 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร และกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 

๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถถุนำยน ของปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘) 

 ๑) จ ำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรทั้งสิ้น  ๑,๒๖๘     คน 
 ๒) จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น    ๑,๒๖๘   คน  จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๕ ๘๕ ๑๑๐ ๑๙๕ ๓๙ 

ม.๒ ๕ ๘๔ ๘๖ ๑๗๐ ๓๔ 

ม.๓ ๕ ๑๐๑ ๗๙ ๑๘๐ ๓๖ 

รวม ๑๔ ๒๗๐ ๒๗๕ ๕๔๕  

ม.๔ ๖ ๑๐๓ ๑๖๒ ๒๖๕ ๔๔ 

ม.๕ ๖ ๘๒ ๑๔๑ ๒๒๓ ๓๗ 

ม.๖ ๖ ๘๕ ๑๕๐ ๒๓๕ ๓๙ 

รวม ๑๘ ๒๗๐ ๔๕๓ ๗๒๓  

mailto:sayanmai@hotmail.com
mailto:supatsarapun_9@hotmail.com


รวมท้ังหมด ๓๓ ๕๔๐ ๗๒๘ ๑,๒๖๘  

 
 ๓)  จ ำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำหรือส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)  ๑,๒๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔)  จ ำนวนนักเรียนที่มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย ๑,๒๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๒ 
 ๕)  จ ำนวนนักเรียนที่มีควำมบกพร่องเรียนร่วม  ๑  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๘ 
 ๖)  จ ำนวนนักเรียนมีภำวะทุพโภชนำกำร  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 ๗)  จ ำนวนนักเรียนปัญญำเลิศ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 ๘)  จ ำนวนนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ -  คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 ๙)  จ ำนวนนักเรียนที่ลำออกกลำงคัน (ปัจจุบัน)   ๒๘   คน   คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๑ 
 ๑๐) สถิติกำรขำดเรียน    คน   คิดเป็นร้อยละ  
 ๑๑) จ ำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ ำชั้น       คน   คิดเป็นร้อยละ  
 ๑๒) จ ำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.๓               จ ำนวน     ๑๔๙     คน  คิดเป็นร้อยละ   ๘๗.๑๓ 
   ม.๖               จ ำนวน     ๒๓๔     คน  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๑๓) อัตรำส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๒๐ 
 ๑๔) จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนำกำร ๑,๒๖๘ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จ ำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑,๒๖๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๖) จ ำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑,๒๖๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๗) จ ำนวนนักเรียนที่ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๑,๒๖๘  คน  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๘) จ ำนวนนักเรียนที่มีบันทึกกำรเรียนรู้จำกกำรอ่ำนและกำรสืบค้นจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๑,๒๖๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๙) จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดตำมที่ก ำหนดในหลักสูตรสถำนศึกษำ  
๑,๒๖๘   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒๐) จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมตำมที่ก ำหนดใน
หลักสูตรสถำนศึกษำ ๑,๒๖๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 

ครูประจ าการ 

        จ ำนวนคร้ัง/



ท่ี ช่ือ-สกุล อำยุ อำยุ 
รำชกำร 

ต ำแหน่ง
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ช้ัน ช่ัวโมงที่
ได้รับกำร

พัฒนำต่อปี 
๑ นำงจำรุวรรณ  รัตนมำลี ๔๖ ๒๑ ผอ/คศ.๓ กศ.ม. จิตวิทยำกำรให้

ค ำปรึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำร  

๒ นำยสำยันต์ ไมยะปัน ๕๙ ๓๘ รอง.ผอ./
คศ.๓ 

กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำร  

๓ นำยสุพัฒน์  สำรพันธ์ ๔๔ ๑๙ รอง.ผอ./
คศ.๒ 

ค.บ. พลศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำร   

๔ นำยศรชัย  ช่อรักษ์ ๒๕ ๓( ด) ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษำ สุข,พละ ม.๒, พละ 
ม.๕ 

 

๕ นำงสำวสุนิจ  วิลำศรี ๓๓ ๗ ครู/คศ.๒ ศน.ม. กำรจัดกำรศึกษำ คณิต ม.๑,๒  
๖ นำงสำวโชติกำ    

        ภูมิศำสตร์ 
๓๘ ๗ ครู/คศ.๑ ศศ.บ./ 

ป.บัณฑิต 
ภำษำอังกฤษ อังกฤษ ม.๖  

๗ นำงสำววิภวำณี  โพนะทำ ๓๖ ๑๐ ครู/คศ.๒ ค.บ. ภำษำอังกฤษ อังกฤษ ม.๔  
๘ นำงเยำวเรศ  ป่ินขจร ๓๑ ๒ ครู/คศ.๑ ศษ.ม. กำรบริหำร

กำรศึกษำ 
สังคม ม.๑,๓  

 
ท่ี 

 
ช่ือ-สกุล 

 
อำยุ 

 
อำยุ 

รำชกำร 

 
ต ำแหน่ง
วิทยฐำนะ 

 
วุฒิ 

 
วิชำเอก 

 
สอนวิชำ/ช้ัน 

จ ำนวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่
ได้รับกำร

พัฒนำต่อปี 
๙ นำงสำวชบำไพร   

              ดลจ ำรัส 
๓๕ ๘ ครู/คศ.๒ ค.บ./ศษ.

ม. 
อังกฤษ/บริหำร

กำรศึกษำ 
อังกฤษ ม.๖  

๑๐ นำยธีระพงษ์  แก้วค ำ ๓๐ ๓ ครู/คศ.๑ วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๖  
๑๑ นำงสำวน้ ำฝน  สำโยธำ ๒๙ ๔ ครู/คศ.๑ ศศ.บ./

ศษ.ม. 
สำรสนเทศ/

บริหำร 
สังคม ๑,๒ ไทย 
๑ 

 

๑๒ นำยณัฐทวี  เนมิน ๒๕ ๗( ด) ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมศึกษำ สังคม ม.๕  
๑๓ นำยเจริญ  โทไข่ษร ๕๖ ๓๕ ครู/คศ.๓ ค.บ. สุขศึกษำ พละ ม.๔  
๑๔ นำงสำวสุพินญำ  คิสำลัง ๓๖ ๖ ครู/คศ.๒ ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ เคมี ม.๔,๖  
๑๕ นำงสำวอรวรรณ  

             สำรขันธ์ 
๔๙ ๒๒ ครู/คศ.๓ ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ สังคม ม.๓  

๑๖ นำงนันทำ มีฤทธ์ิ ๔๕ ๒๒ ครู/คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรและ 
กำรสอน 

วิทย์ ม.๑  

๑๗ นำยศรำวุธ  ศรีสวัสด์ิ ๔๐ ๑๔ ครู/คศ.๒ กศ.บ. ศิลปศึกษำ ศิลปะ ม.๕  
๑๘ นำงสำวสุกัญญำ   

             ศรีมงคล 
๔๓ ๒๑ ครู/คศ.๓ ค.บ./ศษ.

ม. 
อังกฤษ/บริหำร

กำรศึกษำ 
อังกฤษ ม.๕  

๑๙ นำยประสงค์   
            เทียบจันทึก 

๔๓ ๒๐ ครู/คศ.๓ กศ.ม. คณิตศำสตร์ คณิต ม.๕  

๒๐ นำงนริศรำ  โพนเฉลียว ๔๖ ๒๒ ครู/คศ.๓ ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิต ม.๕  



๒๑ นำยก ำพล  พลเชียงสำ ๕๐ ๒๖ ครู/คศ.๓ ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ กำรงำน ม.๓,๖  
๒๒ นำยศิริโยทิน  สีรักษ์ ๓๖ ๖ ครู/คศ.๑ วท.บ. ชีววิทยำ ชีววิทยำ  

ม. ๔,๖ 
 

๒๓ นำงเกษรินทร์  
             ดลอำรมณ์ 

๔๘ ๒๔ ครู/คศ.๓ ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย ม.๓  

๒๔ นำยถวิล  ดลอำรมณ์ ๔๘ ๒๕ ครู/คศ.๓ ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย ม.๑  
๒๕ นำงทิพยำ  รินทรำช ๕๗ ๓๕ ครู/คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม ม.๑  
๒๖ นำยอุทัย  ชำแสน ๓๗ ๑๓ ครู/คศ.๓ ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิต ม.๓  
๒๗ นำงเสำวภำ  ไมยะปัน ๕๕ ๓๓ ครู/คศ.๓ กศ.บ. คหกรรมศำสตร์ กำรงำน ม.๓  
๒๘ นำงกฤษณำ  หัสนิสสัย ๕๔ ๒๒ ครู/คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม ม.๔  
๒๙ นำงมะลิวัลย์  เจริญตะคุ ๕๕ ๓๓ ครู/คศ.๓ กศ.บ. วิทยำศำสตร์ วิทย์ ม.๒  
๓๐ นำงอ่ิมทอง  ปัญญำ ๕๑ ๒๒ ครู/คศ.๓ กศ.ม. กำรสอน

ส่ิงแวดล้อม 
สังคม ม.๒  

๓๑ นำงประเทือง  ปำระภำ ๕๙ ๓๘ ครู/คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศำสตร์ กำรงำน ม.๔,๕  
๓๒ นำยจ ำเนียร  โปสำวำท ๖๐ ๓๘ ครู/คศ.๓ ค.บ. เกษตรศำสตร์ กำรงำน ม.๒  
๓๓ นำยท ำเนียบ  คะอังกุ ๔๔ ๒๒ ครู/คศ.๓ ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย ม.๕  
๓๔ นำงทัศนีย์  ณ กำฬสินธ์ุ ๕๖ ๓๔ ครู/คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยี 

ทำงกำรศึกษำ 
สังคม ม.๖  

๓๕ นำงจันทร์เพ็ญ   
               โปสำวำท 

๕๙ ๓๘ ครู/คศ.๓ ค.บ. สุขศึกษำ สุขศึกษำ ม.๖  

๓๖ นำงสำวทิพย์อุทัย   
               ชำค ำเรือง 

๓๓ ๙ ครู/คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรและ 
กำรสอน 

ภำษำไทย ม.๔  

 
ท่ี 

 
ช่ือ-สกุล 

 
อำยุ 

 
อำยุ 

รำชกำร 

 
ต ำแหน่ง
วิทยฐำนะ 

 
วุฒิ 
 

 
วิชำเอก 

 
สอนวิชำ/ช้ัน 

จ ำนวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่
ได้รับกำร

พัฒนำต่อปี 
๓๗ นำยประกำศิต  ฉำยจรัส ๔๙ ๒๒ ครู/คศ.๓ ค.บ. พลศึกษำ พลศึกษำ ม.๓  
๓๘ นำงวันธะนำ   

            ปัญญพิมพ์ 
๔๒ ๑๘ ครู/คศ.๓ ค.บ./ 

ป.บัณฑิต 
คณิต/บริหำร คณิต ม.๒  

๓๙ นำยเกียรติชัย  คะอังกุ ๒๗ ๒ ครู/คศ.๑ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ คอม ม.๖ 
อำเซียน ม.๔ 

 

๔๐ นำงสำวออนวดี   
              สันประภำ 

๓๑ ๒ ครู/คศ.๑ วท.บ./ป.
บัณฑิต 

เคมี เคมี ม.๒,๔  

๔๑ นำงสำวนตชำ   
              จันทะหงษ์ 

๔๓ ๑๙ ครู/คศ.๓ ศศ.ม. ภำษำอังกฤษ อังกฤษ ม.๑  

๔๒ นำงนันท์ปพร   
             เจนนำมแก้ว 

๕๓ ๒๔ ครู/คศ.๓ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ อังกฤษ ม.๒  

๔๓ นำงสำวสุพรรษำ   ๔๒ ๑๙ ครู/คศ.๓ กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ คณิต ม.๔  



              พอลีละ 
๔๔ นำงบุศรำ  พลเชียงสำ ๕๐ ๒๖ ครู/คศ.๓ ค.บ./ศษ.ม. อังกฤษ/บริหำร

กำรศึกษำ 
อังกฤษ ม.๓  

๔๕ นำงวำยุพิษย์  นำสงวน ๔๒ ๑๘ ครู/คศ.๓ ค.บ. ภำษำอังกฤษ อังกฤษ ม.๕  
๔๖ นำยปัญญำ  มีฤทธ์ิ ๔๐ ๑๘ ครู/คศ.๒ ค.บ. ดนตรีศึกษำ ศิลปดนตรี  

ม.๓,๖ 
 

๔๗ นำยสำมำรถ  สวัสดี ๓๘ ๑๒ ครู/คศ.๓ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๕  
๔๘ นำงวรรณิภำภรณ์  

                 ยนยุบล 
๔๓ ๑๙ ครู/คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยีและ

ส่ือสำรกำรศึกษำ 
คอม ม.๔  

๔๙ นำยธนพล  มหำกำล ๓๔ ๕ ครู/คศ.๒ ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิต ม.๔,๖  
๕๐ นำยจักรี  ชมภูศรี ๔๔ ๒๐ ครู/คศ.๒ ศศ.บ. ภำษำฝร่ังเศส ฝร่ังเศส ม.๔-๖  
๕๑ นำงอรสำ  ศรีเวียง ๓๘ ๗ ครู/คศ.๒ ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ ภำษำไทย ม.  
๕๒ นำงรัตนพร  ศรีขัดเค้ำ ๔๔ ๒๑ ครู/คศ.๓ ค.บ. ภำษำอังกฤษ อังกฤษ ม.๖  
๕๓ นำงสำวสุวจี   

              ภูหนองโอง 
๔๙ ๒๔ ครู/คศ.๓ ศศ.บ./

ศษ.ม. 
ภำษำอังกฤษ/
บริหำร 

อังกฤษ ม.๔  

๕๔ นำงจินตนำ สวัสดี ๓๖ ๑๒ ครู/คศ.๓ ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิต ม.๖  
๕๕ นำงสำวอรวดี  ศรีบัว ๓๑ ๗ ครู/คศ.๒ วท.บ./

ค.ม. 
ฟิสิกส์/กำรสอน 
วิทยำศำสตร์

(ฟิสิกส์)  

ฟิสิกส์ ม.๔  

๕๖ นำงนุชนภำ  ชำแสน ๔๑ ๑๔ ครู/คศ.๓ ศษ.บ. เคมี – ชีววิทยำ ชีววิทยำ ม.๔  
๕๗ นำยสิทธิชัย  ภูพำที ๒๔ ๑๐(ด) ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิต ม.๔,๖  
๕๘ นำยศุภชัย  สุริโย ๓๓ ๒(ด) ครูผู้ช่วย ค.อ.บ. วิศวกรรม

อิเลคทรอนิกส์ 
คอม ม.๑,๕  

 

                  จ ำนวนครูท่ีสอนตรงวิชำเอก            ๕๐    คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๙๑ 

                  จ ำนวนครูท่ีสอนตรงควำมถนัด            ๕   คน  คิดเป็นร้อยละ    ๙.๐๙ 

พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
 

 
ท่ี 

   
ช่ือ-สกุล 

 
อำยุ 

 
ประสบกำรณ์ 
ในกำรสอน 

 
วุฒิ 

 
วิชำเอก 

 
สอนวิชำ/ช้ัน 

 
จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นำยคมสันต์  หำระทำ ๓๔ ๑๑ ค.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำ ม.๑ งบประมำณ 
๒ นำยอรรถวิทย์  ปำระภำ ๓๖ ๘ ค.บ. ชีววิทยำ ชีวะ ม.๕ งบประมำณ 
๓ นำงสำวแววดำว  ศรี

บ้ำนโพน 
๓๕ ๙ วท.บ./ศษ.

ม. 
เคมี/บริหำร เคมี ม.๕ งบประมำณ 

๔ นำยณัช  แจ้งสูงเนิน ๓๔ ๔(ด) วท.ม. พัฒนำผลิตภัณฑ์ วิทย์ ม.๓ งบประมำณ 



อุตสำหกรรมเกษตร กำรงำน ม.๔ 
๕ นำยวุฒิศักด์ิ  ภูธรรมะ ๓๐ ๘ วท.บ. คณิตศำสตร์ คณิต ม. ๑-๓ นอก

งบประมำณ 
๖ นำยอรรถพล  โทไข่ษร ๓๑ ๖ วศ.บ. เคร่ืองกล คณิต ม.๓,๕ นอก

งบประมำณ 
๗ นำงสำวเพ็ญพรรณ  จรัส

แผ้ว 
๓๑ ๖ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ งำนธุรกำร งบประมำณ 

สพม.๒๔ 
๘ นำงสำวกัลยรัตน์  นวน

งำม 
๒๕ ๒ ศป.บ. ดนตรีและ 

กำรแสดงพ้ืนเมือง 
ศิลปะ ม.๑,๔ งบประมำณ  

สพม.๒๔ 
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
 อำคำรเรียนจ ำนวน ๓  หลัง อำคำรประกอบ จ ำนวน ๓ หลัง ส้วม ๗ หลัง สระว่ำยน้ ำ...... สระ   สนำม

เด็กเล่น......สนำม  สนำมฟุตบอล ๑ สนำม สนำมบำสเกตบอล ๑ สนำม  สนำมวอลเลย์บอล ๑ สนำม สนำมตะกร้อ 
๑ สนำม สนำมฟุตซอล ๑ สนำม  อ่ืนๆ (ระบุ) ................... 

               

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมำณ (รับ-จ่ำย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมำณ ๒,๘๔๙,๗๐๐ งบด ำเนินกำร/เงินเดือน-ค่ำจ้ำง ๕,๑๐๒,๕๐๖ 

เงินนอกงบประมำณ ๘,๒๐๔,๒๑๔ งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ๓,๖๙๓,๑๐๐ 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 
- เงินสำธำรณูปโภค 
- เงินปัจจัยพ้ืนฐำน 

 
๑๕๕,๐๐๐ 
๔๘๖,๐๐๐ 

งบอ่ืนๆ(ระบุ) 
- ค่ำหนังสือ 
- ค่ำเครื่องแบบ 
- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
 

 
๙๑๔,๔๐๗ 
๔๕๘,๙๐๐ 
๑๙๘,๘๙๐ 

รวมรายรับ ๑๑,๖๙๔,๙๑๔ รวมรายจ่าย ๑๐,๓๖๗,๘๐๓ 

 
 งบด ำเนินกำร/เงินเดือน เงินค่ำจ้ำง     คิดเป็นร้อยละ    ๔๓.๖๓     ของรำยรับ 
 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ    คิดเป็นร้อยละ     ๓๑.๕๗     ของรำยรับ 
 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  

มีไร่อ้อย สวนยำงพำรำ และร้ำนค้ำ อำชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ท ำสวน ท ำไร่ และท ำนำ ส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ บุญบั้งไฟ/ผ้ำไหมแพรวำ 



  ๒) ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำภำคบังคับ อำชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศำสนำ
พุทธ ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว  ประมำณ ๓๐,๐๐๐  บำท/ปี  จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว
เฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 

 ๓) โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
         ๓.๑ โอกำส 

                          ๓.๑.๑ สภำพแวดล้อมภำยนอกของโรงเรียนค ำม่วงนั้น มีสภำพเป็นโอกำสที่เอ้ือต่อ 
กำรบริหำรงำน  ซ่ึงได้แก่ โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งทำง ประเพณี วัฒนธรรม มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
คือกำรทอผ้ำไหมแพรวำที่มีชื่อเสียง อันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญของนักเรียน ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพ่ิม
รำยได้ให้แก่ชุมชน ประชำกรในหมู่บ้ำนด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีรำยได้จำกกำรประกอบ
อำชีพ ผู้ปกครองมีเจตคติและค่ำนิยมที่ดีในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน และชุมชนสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ ของโรงเรียนด้วยดี  ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและสนับสนุนและร่วมมือ ในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 
                 ๓.๑.๒ สภำพแวดล้อมภำยในของโรงเรียน  มีปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน จุดแข็งที่เด่นชัด
หลำยประเด็นของโรงเรียนค ำม่วง  คือ  โครงสร้ำงและนโยบำยที่มีกำรจัดระบบงำนอย่ำงชัดเจน  จัดวำงตัวบุคลำกร
อย่ำงเหมำะสม จัดระเบียบกฎเกณฑ์อย่ำงชัดเจน ปัจจัยด้ำนผลผลิต ภูมิทัศน์  อำคำรสถำนที่สวยงำมและปลอดภัย 
ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน  มีกำรส่งเสริมนักเรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดนตรี  กีฬำ  ศิลปะ  อำชีพ  
ภำษำ และคอมพิวเตอร์ ซ่ึงคณะครูได้รับกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง กำรบริหำรงบประมำณมีคุณภำพ  
สภำพทำงด้ำนกำรเงินมีควำมคล่องตัวเอ้ือต่อกำรพัฒนำงำน  กำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปตำมแผนงำนและโครงกำรที่
ก ำหนด  และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้จัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรและวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ ำเสมอ นักเรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และตอนปลำย สำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
ได้มำกกว่ำร้อยละ 80  
                    ๓.๒ ข้อจ ำกัด 

      ๓.๒.๑ สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นอุปสรรคส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของ 
โรงเรียนคือ นักเรียนอำศัยอยู่กับผู้ปกครองอ่ืนที่ไม่ใช่พ่อ แม่ ครอบครัวแตกแยก อยู่ในชุมชนที่เสี่ยงต่อกำรมี
อบำยมุขต่ำงๆ เช่น ใกล้บ่อนกำรพนัน ใกล้ร้ำนเกม ใกล้แหล่งม่ัวสุมยำเสพติด และกำรแพร่ระบำดของวัฒนธรรมที่
ไม่เหมำะสมผ่ำนสื่อส่งผลต่อกำรเลียนแบบของนักเรียน ด้ำนเศรษฐกิจ  ผู้ปกครองมีรำยได้ต่ ำ ในส่วนของปัจจัยด้ำน
กำรเมืองและกฎหมำย นโยบำยภำครัฐในกำรจดสรรงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรศึกษำ 

      ๓.๒.๒ สภำพแวดล้อมภำยใน ที่เป็นประเด็นปัญหำ คือ ด้ำนอำคำรสถำนที่ไม่เพียงพอ 
กับจ ำนวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน 5 วิชำหลัก ต้องได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุงให้สูงขึ้นตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 
 



            เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปรากฏว่า  โรงเรียนค าม่วงอยู่ในต าแหน่ง  “ดาวรุ่ง 
(STARS)”  ในลักษณะ เอ้ือและแข็ง  น่ันหมายถึง การมีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสและสภาพแวดล้อม
ภายในเป็นจุดแข็ง  ซ่ึงเอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
 

 ๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ๑) ห้องสมุดมีขนำด  ๔๕๔  ตำรำงเมตร จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด ๖,๐๐๐  เล่ม 
กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม-คืน ใช้ระบบ Lily 
 จ ำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีกำรศึกษำที่รำยงำน เฉลี่ย ๔๐๐  คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๒ ของ
นักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติกำร 
  ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์    จ ำนวน       ๔       ห้อง 

   ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์    จ ำนวน       ๒       ห้อง 
   ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ        จ ำนวน       ๑      ห้อง 
   ห้อง (ระบุ).......................       จ ำนวน ………………. ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์  จ ำนวน  ๑๔๐    เครื่อง 
   ใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน ๙๐  เครื่อง 
   ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต ๒๐  เครื่อง 
   จ ำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตในปีกำรศึกษำที่รำยงำน  
เฉลี่ย ๕๐๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๓ ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  ๓๐  เครื่อง 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.ห้องสมุด 
๒.ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
๓. ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ 
๔. ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 
๕. ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ 
๖. ห้องนิทรรศกำรฟอสซิล 
๗. ศูนย์กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 
๘.ห้องวิถีพุทธ 

๑,๖๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 
๘๐๐ 

  ๕.) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน  
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 



ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องสมุดประชำชน 
๒. ศูนย์วิจิตรแพรวำบ้ำนโพน 
๓. แหล่งขุดค้นซำกดึกด ำบรรพ์บ้ำนดินจี่ 
๔. แหล่งโบรำณคดีบ้ำนโนนค้อ 
๕. พิพิธภัณฑ์สิรินธร 
๖. วัดรังสีปำลิวัน บ้ำนโพน 

๑,๐๐๐ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

 

 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๗. แหล่งไม้กลำยเป็นหินบ้ำนค ำสมบูรณ์ 
๘. ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูพำน 
๙. ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน ต ำบลนำบอน 
๑๐. พระธำตุพนม จังหวัดนครพนม 
๑๑. พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติบ้ำนเชียง 
๑๒. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำจังหวัดหนองคำย 
๑๓. มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

๔ 
๒ 
๕ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 ๖) ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ใน 
ปีกำรศึกษำที่รำยงำน 
      ๖.๑ นำงเกสร  โทเพชร   ให้ควำมรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์  สถิติกำรให้ควำมรู้  ๒  ครั้ง/ปี 
      ๖.๒ นำงลอง บุตรวัง      ให้ควำมรู้เรื่องปรำชญ์หมอดิน สถิติกำรให้ควำมรู้  ๒  ครั้ง/ปี 
      ๖.๓ นำยผำศักด์ิ ค ำออน  ให้ควำมรู้เรื่องแนวปฏิบัติตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง สถิติกำรให้ควำมรู้  ๒  ครั้ง/ปี 
       ๖.๔ บุคลำกรจำกโรงพยำบำลค ำม่วง ให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพอนำมัย กำรศึกษำต่อและอำชีพ สถิติกำร
ให้ควำมรู้  ๒  ครั้ง/ปี 
        ๖.๕ บุคลำกรจำกสถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอค ำม่วง ให้ควำมรู้เรื่องกฎหมำย ภัยยำเสพติด วินัยจรำจร กำรศึกษำ
ต่อและอำชีพ สถิติกำรให้ควำมรู้  ๒  ครั้ง/ปี 
 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
  
        ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

รำงวัลเหรียญทอง Gold Level 
ประเภท Street Parade & 

Sound Sport ในกำรประกวด 
วงโยธวำทิตระดับนำนำชำติ 
“Thailand World Music 
Championships 2015”  

สมำคมวงโยธวำทิตโลก กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ 

ณ สนำมไอโมบำยสเตเดียม 
จ.บุรีรัมย์ 

รำงวัลเหรียญเงิน ประเภทเดิน
พำเหรด ในกำรประกวด 

วงโยธวำทิตนักเรียน นักศึกษำ ชิง
ถ้วยพระรำชทำนครั้งที่ 35 และ

นำนำชำติ ประจ ำปี 2559  
 

 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
ณ สนำมศุภชลำสัย สนำมกีฬำแห่งชำติ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) 
๑. นำงจำรุวรรณ  รัตนมำลี 

 

ศิษย์เก่ำดีเด่น สำขำกำรบริหำร
กำรศึกษำ ปี 2558 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำฬสินธุ์ 

ผู้บริหำรที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปี 
2558 

สมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ

แห่งประเทศไทย 

ผู้บริหำรสุดยอดอำเซียน  
รำงวัลเหรียญทอง   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ  เขต  24 

 

ครู(ระบุชื่อ) 

๑. นำงสำวอรวดี  ศรีบัว 

๒. นำยศิริโยธิน  ศรีรักษ์ 

๓. นำงสำวสุพินญำ  คิสำลัง 

๔. นำงอ่ิมทอง  ปัญญำ 

 

หนึ่งแสนครูดี 

หนึ่งแสนครูดี 

หนึ่งแสนครูดี 

- ครูผู้มีผลงำนด้ำนวัฒนธรรมเป็น
ที่ประจักษ์มีควำมเสียสละเพ่ือ
อนุรักษ์สนับสนุนส่งเสริมงำน
วัฒนธรรมของอ ำเภอและท้องถิ่น 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรำงวัล

 
คุรุสภำ 
คุรุสภำ 
คุรุสภำ 

วัฒนธรรมอ ำเภอค ำม่วง 

 
 

ธนำคำรธนชำติ 



ชนะเลิศกำรแข่งขันประกวดอ่ำน
ฟังเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
4-6 

 
 

๕. นำงกฤษณำ  หัสนิสสัย 

 
 
 

๖. นำยปัญญำ  มีฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 

 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรำงวัล
ชนะเลิศกำรแข่งขันประกวดอ่ำน
ฟังเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
๔-๖ 

- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง
กำรแข่งขันเด่ียวแคน ม.๑-๓, 
กำรแข่งขันเด่ียวแคน ม.๔-๖, 
กำรแข่งขันเด่ียวโหวด ม.๔-๖, 
กำรแข่งขันเด่ียวโปงลำง ม.๑-๓, 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทชำย ม.๔-๖ 
 

 

 

 

ธนำคำรธนชำติ 
 
 
 

สพฐ. 

 

 
 
 
 
 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

๗. นำงวรรณิภำภรณ์   

                 ยนยุบล 
 
 
 
 
 

 

๘. นำยเกียรติชัย  คะอังกุ 

 

- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง 
กำรสร้ำง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.๑-๓, 
กำรสร้ำง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.๔-๖, กำรเขียน 
โปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญเงินกำร
สร้ำง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.๔-๖ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง 
กำรสร้ำง Webpage ประเภท 

สพม.๒๔ 
 
 
 
 
 

สพฐ. 
 
 

สพม.๒๔ 
 



 
 
 
 
 

 

๙. นำยศรำวุธ  ศรีสวัสด์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. นำงสำวนตชำ  จันทะหงษ์ 

 
 
 

Web Editor ม.๑-๓, 
กำรสร้ำง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.๔-๖, กำรเขียน 
โปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญเงินกำร
สร้ำง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.๔-๖ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง 
แข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.๑-๓, 
แข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.๔-๖, 
แข่งขันวำดภำพไทยประเพณี ม.
๑-๓,แข่งขันเขียนภำพไทย 
เอกรงค์  ม.๔-๖, กำรแข่งขันวำด
ภำพลำยเส้น(Drawing) ม.๑-๓,
กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น
(Drawing) ม.๔-๖ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญเงิน 
กำรแข่งขันประติมำกรรม ม.๔-๖ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญ
ทองแดง แข่งขันเขียนภำพไทย 
เอกรงค์  ม.๔-๖ 

- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง     
กำรแข่งขันร้องเพลงสำกล ประเภท
หญิง ม.๔-๖ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญเงิน      
กำรแข่งขันประติมำกรรม ม.๔-๖ 

 
 

 
 

สพฐ. 
 
 

สพม.๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพฐ. 
 

สพฐ. 
 
 

สพม.๒๔ 
 

สพฐ. 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
 

๑๑. นำงสำววิภวำณี  โพนะทำ 

 
 
๑๒. นำยท ำเนียบ คะอังกุ 
 

 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง 
กำรแข่งขันร้องเพลงสำกล 
ประเภทหญิง ม.๑-๓ 

- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญเงิน 
กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 

 
สพฐ. 

 
 

สพฐ. 
 



 

๑๓.นำงสำวกัลยรัตน์  นวนงำม 
 
 
๑๔. นำงสำวสุนิจ  วิลำศรี 
 
 
๑๕. นำงประเทือง  ปำระภำ 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖. นำยธีระพงษ์  แก้วค ำ 
 
 
๑๗. นำงเกษรินทร์  ดลอำรมณ์ 
 
 
๑๘.นำยถวิล  ดลอำรมณ์ 
 
 
๑๙. นำงเสำวภำ  ไมยะปัน 

ม.๑-๓ 

- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญเงิน 
กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.๑-๓ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญเงิน 
กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.๑-๓ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญเงิน 
กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.๑-๓ 
-ครูที่มีผลงำนกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง 
กำรประดิษฐ์กระทงดอกมธูป
เทียนแพ ม.๑-๓ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง 
กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง
ประเภทบินนำน ม.๑-๓ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง 
กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.๑-๓ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง 
กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.๑-๓ 
- ครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง
กำรประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพม.๑-๓, 
กำรแกะสลักผลไม้ ม.๑-๓ 
 

 

สพฐ. 
 

 
สพฐ. 

 
 

สพฐ. 
 
 

สพม.๒๔ 
 

สพม.๒๔ 
 
 

สพม.๒๔ 
 
 

สพม.๒๔ 
 

 
สพม.๒๔ 

 
 

สพม.๒๔ 
 
 
 

 
ประเภท ระดับรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรียน ระดับภาค  



ผลการแข่งขันทักษะนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑.กำรแข่งขันเด่ียวแคน ม.๑-๓, เหรียญทอง สพฐ. 

๒. กำรแข่งขันเด่ียวแคน ม.๔-๖  เหรียญทอง สพฐ. 

๓. กำรแข่งขันเด่ียวโหวด ม.๔-๖ เหรียญทอง สพฐ. 
๔. กำรแข่งขันเดียวโปงลำง ม.๑-๓ เหรียญทอง สพฐ. 

๕. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกลประเภทหญิง ม.๑-๓ เหรียญทอง สพฐ. 
๖. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย ม.๑-๓ เหรียญทอง สพฐ. 

๗. กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำงประเภทบินไกล ม.๑-๓ เหรียญทอง สพฐ. 

๘. กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ม.๔-๖ เหรียญเงิน สพฐ. 
๙. กำรแข่งขันกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-๓ เหรียญเงิน สพฐ. 

๑๐. กำรแข่งขันประติมำกรรม   ม.๔-๖ เหรียญเงิน สพฐ. 
๑๑. กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์ ม. ๑-๓ เหรียญทองแดง สพฐ. 

ผลการแข่งขันทักษะนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ระดับเขตพ้ืนท่ี 
๑๒.  กำรแข่งขันเคร่ืองบินพลังยำงประเภทบินนำน ม.๑-๓ เหรียญทอง สพม.๒๔ 
๑๓. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.๑-๓ เหรียญทอง สพม.๒๔ 

๑๔. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.๔-๖ เหรียญทอง สพม.๒๔ 

๑๕. กำรแข่งขันวำดภำพไทยประเพณี ม.๑-๓ เหรียญทอง สพม.๒๔ 
๑๖. กำรแข่งขันวำดภำพไทยประเพณี ม.๔-๖ เหรียญทอง สพม.๒๔ 

๑๗.กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์  ม.๔-๖ เหรียญทอง สพม.๒๔ 
๑๘. กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ม.๑-๓ เหรียญทอง สพม.๒๔ 

๑๙. กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ม.๔-๖ เหรียญทอง สพม.๒๔ 

๒๐. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกลประเภทหญิง  ม.๔-๖ เหรียญทอง สพม.๒๔ 
๒๑. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย  ม.๔-๖ เหรียญทอง สพม.๒๔ 

๒๒. กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓ เหรียญทอง สพม.๒๔ 
๒๓.  กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ม.๑-๓ เหรียญทอง สพม.๒๔ 

๒๔. กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ม.๔-๖ เหรียญทอง สพม.๒๔ 

๒๕. กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์  ม.๔-๖ เหรียญทอง สพม.๒๔ 
๒๖. กำรประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-๓ เหรียญทอง สพม.๒๔ 

๒๗. กำรแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-๖ เหรียญทอง สพม.๒๔ 

๒๘. กำรแข่งขันเด่ียวพิณ  ม.๑-๓ เหรียญทอง สพม.๒๔ 
ผลงำนอ่ืนๆ 

๒๙. กำรประกวดกำรอ่ำนฟังเสียงระดับมัธยมศึกษำปีที่ รำงวัลชนะเลิศ ธนำคำรธนชำติ 



๔-๖ และปวช. 
๓๐. กำรประกวดโครงงำนระดับภำคครั้งที่ ๑๓ ประจ ำปี 
๒๕๕๘ โครงงำนประวัติศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ชนะเลิศระดับจังหวัด มูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

          ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ 
งำน/โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

วิธีด ำเนินกำร 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

๑ พัฒนาวงโยธวาทิต
โรงเรียนค าม่วง 
 
 

๑.เพ่ือส่งเสริม
ศักยภำพด้ำน
ดนตรีของ
นักเรียน 
๒. เพ่ือพัฒนำ
วงโยธวำทิตให้
ได้มำตรฐำน 
๓. เพ่ือบริกำร
แก่ชุมชนและ
โรงเรียน 

๑.รับสมัครและ
คัดเลือกนักเรียนที่
สนใจ 
๒.จัดหำอุปกรณ์
เพ่ิมเติม 
๓.ฝึกซ้อมนอกเวลำ
เรียนตลอดปี 
๔. ให้บริกำรแก่ชุมชน
และโรงเรียนต่ำง  
๕. น ำนักเรียนร่วม
แข่งขันตำมโอกำส
เหมำะสม 

๑.นักเรียนร้อยละ 
๘๐ มีพัฒนำกำร
ทำงด้ำนดนตรี 
๒. รำงวัลเหรียญ
ทองในกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ 

๒ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๑. เพ่ือให้
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
สูงขึ้น 
๒. เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพของ
ผู้เรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

๑. จัดโครงกำรสอน
เพ่ิมเติม (ติว) ให้กับ
นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 
โดยครูผู้สอนตำม
ช่วงเวลำที่ก ำหนด 
๒. ติดตำมผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและผล
กำรทดสอบระดับชำติ 

๑. นักเรียน ม.๓ 
และ ม.๖ ร้อยละ 
๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้น 
๒. ผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ (ONET) 
ม.๓ และ ม.๖ 
เพ่ิมขึ้น 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
สู่ความเป็นเลิศ 

๑. นักเรียน
สำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพตนเอง 
คิดเป็นท ำเป็น 
แก้ปัญหำได้ 

๑. จัดอบรมพัฒนำ
นักเรียน ม.๑และม.๔ 
โดยวิทยำกรจำก
สถำบัน The Trainer 
๒. สอบถำมและ

๑. นักเรียน ม.๑ 
และ ม.๔ ร้อยละ 
๘๐ มีพัฒนำกำรใน
กำรคิด กล้ำ
แสดงออก 



๒. นักเรียน
ตระหนักรู้ใน
คุณค่ำของ
ตนเองเละผู้อ่ืน 

ติดตำมผลจำกนักเรียน
ที่เข้ำร่วมอบรม 

๒.นักเรียน ม.๑ และ 
ม.๔ ร้อยละ ๘๐ มี
ควำมรักสำมัคคีใน
หมู่คณะและสถำบัน 
 

 
 
 

ที ่ ชื่อ 
งำน/โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

วิธีด ำเนินกำร 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

๔ บูรณาการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เพ่ือส่งเสริม
ให้ โรงเรียน
ชุมชน 
ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในกำรดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
๒. ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 
ด ำรงชีวิตอย่ำง
พอเพียง 
หลีกเลี่ยง
อบำยมุข 

๑. ประชุมชี้แจง 
๒. ออกเยี่ยมบ้ำน คัด
กรองนักเรียน 
๓. ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ส่งต่อ 
๔. ค่ำยคุณธรรม
พอเพียง หลีกเลี่ยง
อบำยมุข 
๕. นิเทศติดตำม 
รำยงำน 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับกำรเยี่ยม
บ้ำน 
๒. ผู้ปกครองร้อยละ 
๙๐ มีควำมพึงพอใจ 
๓. นักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงได้รับกำร
ช่วยเหลือดูแล 

๕ โครงการ “สถานศึกษาสี
ขาว” 

๑. เพ่ือสร้ำง
นักเรียนแกนน ำ
ในกำรดูแล
ช่วยเหลือกัน 
๒. เพื่อลดปัญหา
ยาเสพตดิและ
อบายมุขใน
สถานศึกษา 
๓.เพื่อร่วมมือ
ประสานกนัระ

๑. ประชุมอบรมและ
ชี้แจงนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัติแก่
บุคลำกร 
๒. อบรมนักเรียนแกน
น ำห้องเรียนสีขำว 
๓. ประกวดห้องเรียนสี
ขำว 
๔. ประเมินผลรำยงำน 

๑. ครูและนักเรียน
ร้อยละ ๑๐๐ เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
๒. นักเรียนแกนน ำ
ร้อยละ ๘๐ สำมำรถ
แนะน ำช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนได้ 
๓. นักเรียนร้อยละ 
๙๐ สำมำรถ



หวา่ครู นร 
ผูป้กครองในการ
แกปั้ญหา
พฤตกิรรมเส่ียง
ตา่งๆ 

 

หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา(ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
 ๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   * ให้บันทึกระดับคุณภำพเช่น พอใช้  ดี ....ตำมผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย 

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี1ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่
พึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็น
ระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสม
เหตุผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำม
หลักสูตร 

ดีมำก ดีมำก 

มาตรฐานท่ี6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ
สุจริต 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย 

หน่วยงานต้นสังกัด * 

ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 

 
ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานท่ี9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 10สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
อย่ำงรอบด้ำน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 11สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อม และ
กำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น 
แนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำและส่งเสริม
สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 



          มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

 

ชั้น จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมิน (คน) 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม รวม 

ม.๑ ๔ ๘๑ ๑๖ ๓๐ ๖๗ ๑๙๘ 

ม.๒ ๔ ๐ ๙ ๒๓ ๑๓๕ ๑๗๑ 

ม.๓ ๓ ๒ ๑๙ ๗๐ ๗๗ ๑๗๑ 

ม.๔ ๙ ๒ ๔๘ ๑๐๓ ๘๐ ๒๔๒ 

ม.๕ ๒ ๒ ๑๗ ๒๖ ๑๖๓ ๒๑๐ 

ม.๖ ๒ ๒๑ ๓๐ ๕๒ ๑๓๑ ๒๓๖ 

รวม ๒๔ ๑๐๘ ๑๓๙ ๓๐๔ ๖๕๓ ๑,๒๒๘ 

ร้อยละ ๑.๙๕ ๘.๗๙ ๑๑.๓๒ ๒๔.๗๖ ๕๓.๑๘ ๑๐๐ 

    

 

 

 

        

 มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 

 

 
จ ำนวนนักเรียน 

ผลกำรประเมินระดับปรับปรุงและพอใช้ ผลกำรประเมินระดับดี ดีมำก และดีเยี่ยม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ม.๑ ๑๖ ๘.๐๔ ๑๘๓ ๙๑.๙๖ 



ม.๒ ๑ ๐.๕๘ ๑๗๐ ๙๙.๔๒ 

ม.๓ ๗ ๔.๐๙ ๑๖๔ ๙๕.๙๑ 

ม.๔ ๔ ๑.๖๖ ๒๓๗ ๙๘.๓๔ 

ม.๕ ๗ ๓.๓๐ ๒๐๕ ๙๖.๗๐ 

ม.๖ ๑๒ ๕.๐๘ ๒๒๔ ๙๔.๙๒ 

รวมทั้งหมด ๔๗ ๓.๘๒ ๑,๑๘๓ ๙๖.๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ระหวา่งวนัท่ี 10 – 11, 14  มกราคม 2556)   
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 



กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐำน (๘ ตัวบ่งช้ีหลัก)      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดย
สถำนศึกษำและต้นสังกัด 

  
 
 
 
  

  
 
  
  
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งช้ี)       
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำนศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ  

     
 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม (๒ ตัวบ่งช้ี)      
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำท
ของสถำนศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับ
มำตรฐำน รักษำมำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้อง
กับแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ 

     
 

 

 
โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพระดับดี  โดยมีค่ำเฉลี่ย ๘๑.๘๒ 

ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ        รับรอง    ไม่รับรอง 
กรณีไม่รับรอง เนื่องจำก ผลกำรทดสอบระดับชำติ ม.๓ และ ม.๖ ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
หมายเหตุ   โรงเรียนค าม่วงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในตัว
บ่งชี้ท่ี ๕  เพ่ือประเมินซ้ า ปรากฏว่า ในตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ได้คะแนน ๘.๕๑ อยู่ระดับพอใช้ ผลรวมคะแนน ๘๒.๗๒ 
ระดับคุณภาพดี ส่งผลให้โรงเรียนค าม่วง ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม  
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ต้ังแต่ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗   
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 



       ๑๓.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
โดยสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
               จุดเด่นของสถำนศึกษำ 

              ๑. ครูและบุคลำกรทุกคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมต้ังใจ รับผิดชอบหน้ำที่ของตนเอง           

มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ ให้กำรสนับสนุนในทุกด้ำน เช่น สนับสนุนให้ครูเข้ำรับ 

กำรพัฒนำตนเอง ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เป็นแบบอย่ำงที่ดี และสนับสนุนด้ำนสื่อ อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน 

              ๒. นักเรียนมีควำมสำมำรถทำงด้ำนวิชำกำร เข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรมและได้รับรำงวัลระดับเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ สำมำรถผ่ำนไปเข้ำร่วมแข่งขันระดับภำคได้ อีกทั้งยังสำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อยังสถำบันกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ  กำรสอบเข้ำศึกษำตำมโครงกำรต่ำง ๆ 

              ๓. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนมีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรในกำรจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมพัฒนำ 

วงโยธวำทิตโรงเรียน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญ  จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียนใน

ทุกๆด้ำน พบว่ำผู้เรียนมีควำมสำมำรถ  เป็นที่ยอมรับและได้รับกำรชื่นชมจำกชุมชนและหน่วยงำนอ่ืนๆ สร้ำง

ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ทั้งในระดับจังหวัดและปรำกฏผลงำนเด่นชัด ในกำรสร้ำงชื่อเสียงระดับประเทศ ได้รับ

รำงวัลอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  ควำมสำมำรถของนักเรียนน ำมำซ่ึงควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองที่สนับสนุนส่งเสริม

กิจกรรมของโรงเรียน และ โรงเรียนก็ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับชุมชนเสมอมำ  

                จุดที่ควรพัฒนำ  

                   ๑. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนยังไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักเรียน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ กำรใช้
อินเตอร์เน็ตในกำรสืบค้นยังไม่สะดวก ไม่รวดเร็ว หรือยังไม่ทันสมัยพอ 
                    ๒. กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้และสนองนโยบำยและเพ่ือพัฒนำโรงเรียนให้มี
คุณภำพนั้น โดยเฉพำะโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำต่ำงประเทศนั้น ยังไม่หลำกหลำย อีกทั้งยังขำด
บุคลำกรเจ้ำของภำษำหรือ ครูต่ำงชำติ มำสนับสนุนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงจะเป็นกำรสร้ำงประกำรณ์ และ     
กำรเรียนรู้ ที่น่ำสนใจมำกกว่ำ จึงควรได้รับกำรสนับสนุนด้ำนครูต่ำงชำติมำร่วมพัฒนำผู้เรียนต่อไป  

                    ๓. พัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้น 
กระบวนกำรคิด โดยใช้กิจกรรมที่หลำกหลำยและวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริง น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำช่วย     
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกสถำนศึกษำให้มำกขึ้น  

                 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยใน 



                     ๑. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เพียงพอและทันสมัย อีกทั้งควรน ำนักเรียนไปศึกษำแหล่ง

เรียนรู้นอกโรงเรียนมำกขึ้น 

                      ๒. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่อำเซียนอย่ำงหลำกหลำย และจัดหำครูต่ำงชำติใน  

กำรสอนภำษำต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น เช่น ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น เป็นต้น 

                    

                     ๓. ควรจัดโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ส่งเสริมกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภำพและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งยังสำมำรถพัฒนำคุณภำพและ

มำตรฐำนของสถำนศึกษำให้สูงขึ้นได้ 

        ๑๓.๒ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
               จุดเด่น 
                  ๑. ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีน้ ำหนักส่วนสูงและสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์    
รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจำกสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมำต่ำง ๆ มีสุนทรียภำพในด้ำนศิลปะ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ 
นันทนำกำร มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
รวมทั้งรู้จักบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนมีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง รู้จักค้นคว้ำหำควำมรู้จำก  
แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ คิดเป็นท ำเป็น ส่งผลให้สถำนศึกษำบรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถำนศึกษำ เกิดเป็นอัตลักษณ์ คือ ผู้เรียนมีวิชำกำรดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ก้ำวล้ ำเทคโนโลยี  
นอกจำกนี้ สถำนศึกษำยังมีวงโยธวำทิตที่ได้รับกำรฝึกฝน มีควำมช ำนำญ มีผลงำนผ่ำนกำรประกวด ได้รับรำงวัล
ระดับนำนำชำติ ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำคือ กิจกรรมวงโยธวำทิตเด่นล้ ำ น ำสู่สำกล รวมทั้งมี
โครงกำรพิเศษเพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำ คือ โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำ     
แบบบูรณำกำรและโครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำรด ำเนินงำนมีผลงำนนับเป็นแบบอย่ำงได้ 
                    ๒. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนสถำนศึกษำ
ได้ดี บริหำรงำนโดยยึดโรงเรียนเป็นฐำนและกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหำรได้แต่งต้ังครูใหญ่ประจ ำระดับชั้น 
จ ำนวน ๖ คน มีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้บริหำรในกำรก ำกับ ติดตำมงำนและประสำนงำนงำนกับครูในแต่ละระดับเพ่ือ
พัฒนำช่วยเหลือนักเรียนท ำกิจกรรมรักษำควำมสะอำดและงำนอ่ืน ๆ รวมทั้งด ำเนินกำรพัฒนำสถำนศึกษำจน
สำมำรถรักษำมำตรฐำนไว้ได้ สอดคล้องกับแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำทศวรรษที่สอง 
                     ๓. ครูส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ สถำนศึกษำประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูทุกคน 
ประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและแบบทดสอบของครูทุกคน 
                      ๔. สถำนศึกษำด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นระบบ ครบทั้ง ๘ ขั้นตอน        
โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ๑๕ มำตรฐำน ๖๕ ตัวบ่งชี้ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของต้นสังกัด 
ผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกปีและสถำนศึกษำได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยใน
จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๔ ในระดับดีเยี่ยม 



                  จุดที่ควรพัฒนำ 
                      ๑. ผู้เรียนส่วนหนึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกว่ำระดับ ดี ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และ
ภำษำต่ำงประเทศ หนังสือในห้องสมุดยังมีปริมำณและประเภทของหนังสือไม่หลำกหลำย และไม่เพียงพอกับจ ำนวน
นักเรียน สถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้ำนกำรคิดยังไม่หลำกหลำย 
                      ๒. สถำนศึกษำไม่ได้แต่งต้ังที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และกำรประชุม
คณะกรรมกำร ไม่ครบตำมเกณฑ์ รวมทั้งไม่ได้รำยงำนผลกำรประชุมต่อผู้บังคับบัญชำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
                      ๓. ครูส่วนหนึ่งยังขำดทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 
 
                   ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำ 
                      ๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                          ๑) สถำนศึกษำควรเพ่ิมปริมำณและประเภทหนังสือในห้องสมุดให้มำกยิ่งขึ้น และเพียงพอกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน 
                           ๒) สถำนศึกษำควรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิด โดยใช้กิจกรรมและโครงกำร
ต่ำง ๆ ให้มำกขึ้น และมีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบที่ดีและต่อเนื่อง 
                           ๓) ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำงเร่งด่วน โดยเฉพำะ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ต่ ำกว่ำระดับดี ได้แก่  ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำต่ำงประเทศ โดยครูควรน ำผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน
ในระดับต่ำง ๆ มำวิเครำะห์และจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มอ่อน กลุ่มปำนกลำงและกลุ่มเก่ง แล้วออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้เหมำะสม เช่น กลุ่มอ่อนจัดสอนซ่อมหรือสอนซ้ ำ กลุ่มปำนกลำงและกลุ่มเก่งควรสอนเสริม ให้งำนเพ่ิม 
นอกจำกนี้ ครูควรปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนรู้  โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมคิด หรือร่วมวำง
แผนกำรเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจำกสภำพจริง กำรเรียนรู้ในแบบต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย 
                          ๔) ผู้เรียนควรได้รับกำรส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ เช่น ทดลองจริงตำมกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ กำรเรียนรู้แบบโครงงำน และควรใช้สื่อเทคโนโลยีฝึกฝนทบทวนให้เกิดทักษะทำงภำษำ  
ต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) โดยใช้สื่อจำกเจ้ำของภำษำ ฟังพูด สนทนำ ครูควรปรับกำรเรียนกำรสอน ภำคควำมรู้
(ทฤษฎี) และภำคปฏิบัติให้เหมำะสม ทบทวน ทดสอบย่อยเป็นระยะ ใช้ผลทดสอบเพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
                      ๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
                          ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำดีมำกอยู่แล้ว สถำนศึกษำควร
ก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำให้สูงขึ้นเพ่ือให้มีคุณภำพ โดยสรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือแต่งต้ังเป็นที่
ปรึกษำ และจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ  ๒ ครั้ง รวมทั้งรำยงำนผลกำรประชุม
ต่อผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป ภำยใน ๑๕ วัน ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
                      ๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 



                          สถำนศึกษำควรวำงแผนพัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบให้ครูวำงแผนพัฒนำตนเอง โดยใช้มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรพัฒนำครู   
ไปพร้อม ๆ กับกำรปฏิบัติงำนที่สถำนศึกษำ ขณะเดียวกันสถำนศึกษำควรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน     
โดยจัดท ำฐำนข้อมูลครูและผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของครูเป็นรำยบุคคล สรุปผลเป็นสำรสนเทศเพ่ือกำร
พัฒนำ ควรใช้ผลประเมินเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้เป็น
รูปธรรม มีกำรนิเทศติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ และทุกระบบของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ต้ังแต่กำรนิเทศ กำรจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ ติดตำมกำรประเมินพัฒนำกำรและแก้ปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
                       ๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
                           สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เป็นระบบดีมำกอยู่แล้ว ดังนั้น ควรก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนให้พัฒนำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยสำมำรถก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดไว้เดิม ให้สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ โดยก ำหนดเพ่ิมในตัวบ่งชี้และมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง และเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ รวมทั้งพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสู่ควำมเป็นเลิศต่อไปในอนำคต  

                ก ำหนดระยะเวลำในกำรพัฒนำทุกด้ำนภำยใน ๒ ปี 
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

             สภาพปัญหา 
    ๑. แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ยังขำดสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย
หลำกหลำยและเพียงพอ ทั้งสื่อด้ำนเทคโนโลยีและสื่อสิ่งพิมพ์ 
           ๒. กิจกรรมที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดมีน้อยและไม่หลำกหลำย อีกทั้งยังมีนักเรียนจ ำนวน
มำกที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกว่ำระดับดีใน ๗ กลุ่มสำระ 
                   ๓. ครูส่วนหนึ่งขำดทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
              จุดเด่น 
                    ๑. นักเรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้ำหำควำมรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ส่งผลให้บรรลุตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จนเกิดเป็นอัตลักษณ์คือ วิชำกำรดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ก้ำวล้ ำเทคโนโลยี พร้อมทั้งสำมำรถฝึกฝนจนมีควำมช ำนำญ
สะท้อนเอกลักษณ์สถำนศึกษำคือ โยธวำทิตเด่นล้ ำ น ำสู่สำกล โดยได้รับรำงวัลเหรียญรำงวัลในกำรประกวดระดับ
นำนำชำติอยู่เสมอ 
                     ๒. ผู้บริหำรวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีภำวะผู้น ำ ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนครูในกำร
พัฒนำตนเองและกำรจัดกำรเรียนกำ   รสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง 



                      ๓. ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบ อีกทั้งมีพัฒนำตนเองโดยกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
อบรม เพ่ือน ำมำใช้ในกำรปรับเปลี่ยนกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
                      ๔. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ ครบทั้ง ๘ ขั้นตอน   

                 จุดท่ีควรพัฒนา 

                      ๑. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ทันสมัยและมีสื่อกำรเรียนรู้เพียงพอต่อจ ำนวนนักเรียน เช่น 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ฯลฯ 
                      ๒. กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำรควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงหลำกหลำยเพ่ิมขึ้น ในทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พร้อมติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง  

          ๓. พัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ และทักษะกระบวนกำรคิด โดยใช้กิจกรรมที่หลำกหลำยและวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริง  
น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำช่วยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกสถำนศึกษำให้มำกขึ้น  
เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 


