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ตอนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนค ำม่วง ได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น ๔  กลุ่ม ได้แก่กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน และกลุ่มบริหำรทั่วไป ผู้บริหำรยึดหลักกำรบริหำร/
เทคนิคกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ ดังแผนภูมิกำรบริหำรงำน
ตำมโครงสร้ำงของโรงเรียน ดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนค าม่วง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

      ผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

0d0dki 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

- งำนส ำนักงำน/
สำรสนเทศ 
- งำนสำรบรรณ 
-งำนกำรเงิน/บัญชี 
-งำนบุคลำกร 
-งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
-งำนคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
-งำนอ่ืนๆท่ีได้รับ 

มอบหมำย 

- งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
และหลักสูตรท้องถิ่น 
- งำนวำงแผนวิชำกำร 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและ
พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
- กำรวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลกำรเรียน 
- งำนวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
- งำนพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 
- งำนนิเทศกำรศึกษำ 
- งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพฯ 
- งำนโรงเรียนในฝัน 
- งำนคัดเลือกหนังสือ 
- งำนพัฒนำส่ือเทคโนโลยี 
- งำนโสตทัศนูปกรณ์ 
- งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
-งำนส ำนักงำน,งำนทะเบียน ฯลฯ 

- งำนส ำนักงำน 
- งำนป้องกันและแก้ไข 
  ปัญหำยำเสพติด 
-งำนกิจกรรมนักเรียน 
-งำนระบบดูแลช่วยเหลือ 
 นักเรียน 
-งำนรักษำควำมปลอดภัย 
-งำนส่งเสริมระเบียบวินัย 
-งำนกิจกรรมสหกรณ์ 
 โรงเรียน 
-งำนหำรำยได้ 
 ระหว่ำงเรียน 
- งำนนักเรียนสำรวัตร 
-งำนอ่ืนๆท่ีได้รับ 
 มอบหมำย 

-งำนส ำนักงำน 
-งำนระบบสำรสนเทศ 
-งำนนโยบำยและแผนงำน 
-งำนโรงเรียนกับชุมชน 
-งำนโภชนำกำร 
-งำนอนำมัยและพยำบำล 
-งำนประชำสัมพันธ์ 
- งำนเว็บไซต์โรงเรียน 
-งำนอำคำรสถำนท่ี 
 และส่ิงแวดล้อม 
- งำนนักกำรภำรโรง 
-งำนอ่ืนๆท่ีได้รับ 
 มอบหมำย 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงาน 
กิจการนักเรียน 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่ม 

บริหารงานท ัว่ไป 
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11.  

 

 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนค ำม่วง 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

 VISION 

 

โรงเรียนค าม่วง เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือก้าวสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล (World Class Standard School) บนวิถีความพอเพียง 

 
 
 

                              “วิชาการดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ก้าวล้ าเทคโนโลยี” 

 
 

 

                                       “โยธวาทิตเด่นล้ า น าสู่สากล” 

 

 
 

๑. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๒. บูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรบริหำรและจัดกำรเรียนรู้ 

๓. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

เต็มศักยภำพ 

๔. พัฒนำอำคำรสถำนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

๕. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
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ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

 

 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑. การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี ๑ สร้ำงควำมเสมอภำคและเพ่ิมโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน 

      กระบวนงานท่ี ๑ ประกันโอกำสและสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

๒. การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ท่ี ๒เพ่ิมศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 

        กระบวนงานท่ี ๑  พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล 

        กระบวนงานท่ี ๒  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยเน้นกระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร

เรียนรู้ที่มุ่งสู่คุณภำพผู้เรียน 

         กระบวนงานท่ี ๑ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 

         กระบวนงานท่ี ๒ พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

         กระบวนงานท่ี ๓ พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

         กระบวนงานท่ี ๔ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 

         กระบวนงานท่ี ๕ พัฒนำระบบกำรวำงแผน นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำน 

         กระบวนงานท่ี ๖ ส่งเสริมกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ 

         กระบวนงานท่ี ๗ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำร 

กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนำผู้เรียนให้เห็นคุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่น มีจิตส ำนึกรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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         กระบวนงานท่ี ๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

         กระบวนงานท่ี ๒ ส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๓. ระดมและจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ในสังคม 

กลยุทธ์ท่ี ๕ ระดมและจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ โดยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในสังคม 

         กระบวนงานท่ี ๑ ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรศึกษำ 

        กระบวนงานท่ี ๒ พัฒนำและยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 

 

 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี ๑ สร้ำงควำมเสมอภำคและเพ่ิมโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน 

กลยุทธ์ท่ี ๒ เพ่ิมศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน 

ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยเน้นกระบวนกำรบริหำร 

และกำร จัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งสู่คุณภำพผู้เรียน 

กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนำผู้เรียนให้เห็นคุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่น มีจิตส ำนึกรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย   

   และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ท่ี ๕ ระดมและจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ โดยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในสังคม 

๕.การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๑ สร้ำงควำมเสมอภำคและเพ่ิมโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

แนะแนวศึกษาต่อ ๑. เพ่ือเป็นกำรเปิดโลก ๑.นักเรียนโรงเรียนค ำม่วง ข้อที ่๓ 
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และอาชีพ กว้ำงทำงกำรศึกษำต่อและ
อำชีพ 
๒. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเลือก
และโอกำสทำงกำรศึกษำ
ต่อและกำรประกอบอำชีพ 
 

ได้รับข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
กำรศึกษำต่อและประกอบ
อำชีพ 
๒.นักเรียนในระดับชั้น ม. ๓ 
ม. ๖ทุกคนมีแนวทำงในกำร
ตัดสินใจศึกษำต่อหรือ
ประกอบอำชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑,๓.๒,๓.๓ 
 

ปฐมนิเทศ,ปัจฉิม
นิเทศ 

๑.สร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
เรียนกำรสอนใน
สถำนศึกษำ 
๒. สร้ำงขวัญก ำลังใจใน
กำรศึกษำต่อ/อำชีพ 

๑. นักเรียนม.๑,ม.๔ รับกำร
ปฐมนิเทศ 
๒. นักเรียน ม.๓,ม.๖ รับกำร
ปัจฉิมนิเทศ 
๓. นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ควำมรักและผูกพันใน
สถำบัน 

ข้อที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑,๒.๓ 

 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

เย่ียมบ้านนักเรียน ๑. เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน 
๒. เพ่ือศึกษำปัญหำและ
แนวทำงช่วยเหลือนักเรียน 
 

๑.นักเรียนโรงเรียนค ำม่วง
ได้รับกำรเยี่ยมบ้ำนทุกคน 
๒.นักเรียนยำกจน มีปัญหำ
ได้รับกำรช่วยเหลือ 

ข้อที่ ๑๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ 
ข้อที ่๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ 
 

รณรงค์ศึกษาต่อ
และรับสมัคร
นักเรียนใหม่ ม.๑,ม.
๔ 

๑. เพ่ือแนะแนวโรงเรียน
ประถมในพ้ืนที่บริกำร 
๒. ประชำสัมพันธ์รณรงค์
รับสมัครนักเรียนใหม่ 

๑. โรงเรียนประถมศึกษำใน
เขตพ้ืนที่บริกำร จ ำนวน 10 
โรง 
๒. นักเรียน ม.๑,ม.๔ มี
จ ำนวนเพ่ิมขึ้น 

ข้อที่ ๑๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ 
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กลยุทธ์ท่ี ๒ เพ่ิมศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน 

ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 
 

๑. เพ่ือให้ได้หลักสูตร
สถำนศึกษำที่ดีมีคุณภำพ 
ตรงตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
ศักยภำพของผู้เรียน 
๒. เพ่ือปรับปรุงให้ได้
หลักสูตรสถำนศึกษำและ
กระบวนกำรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภำพสมบูรณ์ ให้
เหมำะสมทันสมัยอยู่เสมอ 
 

ด้านปริมาณ 
๑.ทุกกลุ่มสำระพัฒนำหลักสูตร
ของสำระให้สมบูรณ์เหมำะสม 
๒.มีกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำให้สมบูรณ์ 
เหมำะสม สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของท้องถ่ิน 
ด้านคุณภาพ 
๑.  ครู-อำจำรย์ทุกกลุ่มสำระ
ด ำเนินกำรเรียนกำรสอนไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
๒.  ได้หลักสูตรสถำนศึกษำท่ีดีมี
คุณภำพ ตรงตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ท้องถ่ิน และสอดคล้องกับ
ศักยภำพของผู้เรียน 

 

ข้อที่ ๗ ตัวบ่งชี้ ๗.๑ – 
๗.๙ 
ข้อที๑่๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ 
- ๑๐.๔ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

อบรมพัฒนา
บุคลากรทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้   
 

๑.เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ควำมช ำนำญในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
๒.เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้กับ
คณะครูได้มีโอกำสศึกษำดู

๑. คณะครูทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ได้อบรมพัฒนำตนเอง 
อย่ำงน้อย ปีละ ๑ครั้ง 
๒. สำมำรถผลิตสื่อกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงน้อยภำคเรียน

ข้อที่ ๗ ตัวบ่งชี้ ๗.๑ – 
๗.๙ 
ข้อที่ ๑๐ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๐.๑,๑๐.๓,๑๐.๔ 

 



รายงานประจ าปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนค  าม่วง หน้า ๓๗ 

 

งำนเพ่ือน ำมำพัฒนำ
ผู้เรียน 
๔.เพ่ือให้บุคลำกร ศึกษำ
และผลิตสื่อกำรสอนที่
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ละ ๑ ชิ้น 
 

กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยเน้นกระบวนกำรบริหำร 

และกำร จัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งสู่คุณภำพผู้เรียน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจและตระหนัก
ในกำรประกันคุณภำพ 
๒. เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนของสถำนศึกษำ
โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรทุกคน 
๓.เพ่ือพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
๔. เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี เอกสำร
สำรสนเทศ และรำยงำน
ประเมินตนเอง 
 
 

ด้านปริมาณ  
๑.ครูโรงเรียนค ำม่วงทุกคน 
๒. มีเอกสำรสำรสนเทศ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และ 
รำยงำนประเมินตนเอง 
ด้านคุณภาพ 
๑.ครู - อำจำรย์เห็นควำมส ำคัญ
ของกำรประกันคุณภำพ 
๒.. ครู-อำจำรย์พัฒนำงำนใน
หน้ำที่ได้สอดคล้องกับมำตรฐำน 
๓. โรงเรียนมีคุณภำพมำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

ข้อที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๒.๑-๑๒.๖ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 (มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 



รายงานประจ าปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนค  าม่วง หน้า ๓๘ 

 

พัฒนาการเรียนการ
การสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

๑. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ให้มีประสิทธิภำพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนำควำมคิด  
สำมำรถคิดเป็น  ท ำเป็น  
และแก้ปัญหำเป็น 
 

ด้านปริมาณ  
๑. ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มี
กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
๒. ครูทุกคนปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับ
มอบหมำย 
ด้านคุณภาพ 
๑. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
๒. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ข้อที่ ๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ - ๔.๔ 
ข้อที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – 
๕.๔ 
ข้อที ่๗  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – 
๗.๙ 

ส่งเสริมทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

๑.  เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนให้มีคุณภำพ 
ที่ดีขึ้น 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนำควำมคิด  
สำมำรถคิดเป็น  ท ำเป็น  
และแก้ปัญหำเป็น 

ด้านปริมาณ  
๑.ครูจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ทักษะกระบวนกำรกำรเรียนรู้ทุก
กลุ่มสำระ 
๒.จัดส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน
ทักษะ 
วิชำกำรในระดับต่ำงๆ 
ด้านคุณภาพ 
๑.ครู เห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
สูงข้ึนตำมควำมถนัดและ
ควำมสำมำรถตำมศักยภำพ 

ข้อที๕่ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  - 
๕.๔ 
 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ม.๓ และ ม.๖ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้น 
๒. เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียน ม.๓ , ม.๖ ทุกคน ได้รับ
กำรอบรมพัฒนำ 
๒. วิทยำกรและคณะครูในโรงเรียน
ร่วมฝึกอบรม 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีควำมรู้ประสบกำรณ์
เพ่ิมข้ึน 
๒. ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและผล

ข้อที ่๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ - ๕.๔ 
 
 



รายงานประจ าปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนค  าม่วง หน้า ๓๙ 

 

สอบ O – net เพ่ิมข้ึน 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
เสริมสร้างระเบียบ
วินัยและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม    

๑.เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก
ในควำมมีวินัยในตนเอง 
๒.เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่ำ
ของตนเอง 
๓.เพ่ือฝึกให้นักเรียนเป็น
คนตรงต่อเวลำ 
๔.เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนที่
มีระเบียบวินัย 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนค ำม่วงทุกคน
เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี  มี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลำ 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนโรงเรียนค ำม่วงทุกคน
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

ข้อที ่๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๒ 
 

โครงการรักการอ่าน 
 

๑.  พัฒนำปรับปรุง
ห้องสมุด 
๒. จัดกิจกรรมสัปดำห์
ห้องสมุด 
     - รักกำรอ่ำน 
     - สุดยอดนักอ่ำน 
๓. ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
 

ด้านปริมาณ 
๑.มีห้องสมุดที่สมบูรณ์พร้อม
ให้บริกำร 
๒.มีหนังสือและสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่หลำกหลำยและเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนเกิดควำมสนใจและรัก
ในกำรอ่ำนเพ่ิมขึ้น 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้น 

ข้อที ่๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – 
๓.๓ 
ข้อที ่๑๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ 
 

โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานท่ีทุก
ระดับชั้น 
 

๑.เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ 
๒.เพ่ือพัฒนำทักษะชีวิต 
 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนค ำม่วงทุก
ระดับชั้น 
๒.คณะครู-อำจำรย์โรงเรียนค ำ
ม่วงทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีควำมรู้ประสบกำรณ์
เพ่ิมขึ้น 

ข้อที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ 
ข้อที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 



รายงานประจ าปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนค  าม่วง หน้า ๔๐ 

 

๒. มีควำมรักสำมัคคีในหมู่คณะ 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
- วันสุนทรภู่ 
- วันส าคัญทาง
ศาสนา 
- วันวิทยาศาสตร์ 
- วันคริสต์มาส 
- วันแม่ วันพ่อ ฯลฯ 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
ส ำคัญต่ำง ๆ 
๒.เพ่ือพัฒนำศักยภำพและ
ทักษะชีวิต  

ด้านปริมาณ 
๑. มีกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญ ภำค
เรียนละ ๑ คร้ัง    
๒. นักเรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ 80 เข้ำร่วม
กิจกรรม 
๒. นักเรียนมีควำมรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน 

ข้อที ่๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ - ๑.๖ 
ข้อที ่๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – 
๒.๔ 
 

เดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่และ
ลูกเสือวิสามัญ 
 

๑  เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนำรีมี
นิสัยในกำรสังเกต  จดจ ำ เช่ือ
ฟัง และพึงตนเอง 
๒  เพ่ือให้ลูกเสือเนตรนำรี มี
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต  มีระเบียบ
วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๓  เพ่ือให้ลูกเสือ  เนตรนำรี 
รู้จักบ ำเพ็ญตนเพ่ือ
สำธำรณประโยชน์ 
๔  เพ่ือให้ลูกเสือ  เนตรนำรี 
รู้จักท ำกำรฝีมือ และฝึกฝนให้ 
ท ำกิจกรรมต่ำงๆ ตำมควำม
เหมำะสม 
๕  เพ่ือให้ลูกเสือเนตรนำรี 
รู้จักรักษำจำรีตประเพณี 
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น และมัธยมศึกษำตอน
ปลำยโรงเรียนค ำม่วงจ ำนวน 
๑,๑๗๐   คน ได้ร่วมกิจกรรมเดิน
ทำงไกลและอยู่ค่ำยพักแรม
ลูกเสือทุกคนผู้ก ำกับและรองผู้
ก ำกับ จ ำนวน ๖๐  คน 
 

ข้อที ่๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ 
ข้อที ่๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 
ข้อที ่๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 
 



รายงานประจ าปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนค  าม่วง หน้า ๔๑ 

 

พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๑.เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเส่ียง / 
มีปัญหำได้รับกำรดูแลอย่ำง
ใกล้ชิดและเป็นระบบ 
๒.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนกลุ่ม
ปกติให้มีคุณภำพย่ิงข้ึน 
๓.เพ่ือให้งำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด ำเนินงำน
ไปอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนค ำม่วงทุกคนได้รับ
กำรดูแลช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและเป็น
ระบบ 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนโรงเรียนค ำม่วงเป็นคนดี  
คนเก่งและสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคม
ได้อย่ำงเป็นสุข 
๒. นักเรียนโรงเรียนค ำม่วงทุกคน
สำมำรถดูแลตัวเองได้และสำมำรถ
ปรับเปล่ียมพฤติกรรมของตนเองไป
ในทำงท่ีดีข้ึน 

 

ข้อที ่๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – 
๑.๓ 
ข้อที ่๒ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ – 
๒.๓ 
ข้อที ่๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖ 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

จัดการแข่งกีฬา 
ภายในโรงเรียน 

๑.เพ่ือส่งเสริมความรู้  
ทักษะและประสบการณ์
ในการเล่นและการ
แข่งขัน 
๒.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา 
๓.เพ่ือใหันักเรียนไดัแสดง
ออก 
ถึงความสามารถของ
ตนเองในด้านกีฬา 
๔.เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
อันพึงประสงค์ในการอยู่
ร่วมกันในสังคม  เช่น
ความสามัคคี   
ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

ด้านปริมาณ 
๑.ครู  นักเรียน  นักกำรภำรโรง  
ยำม  เข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 
๒.โรงเรียนค ำม่วงจะได้นักกีฬำ
เป็นตัวแทนนักเรียนครบทุก
ประเภท 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนได้แสดงออกซ่ึง
ควำมสำมำรถของตนเอง 
๒.ครูและนักเรียนได้รับควำม
สนุกสนำนเพลิดเพลินในกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
๓.นักเรียนที่เล่นกีฬำจะมีทักษะ 
และประสบกำรณ์มำกขึ้นกว่ำเดิม 
๓.นักเรียนมีกำรแสดงออกทำง
พฤติกรรมดีขึ้น 
 

ข้อที ่๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – 
๑.๖ 
ข้อที ่๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 
 
 



รายงานประจ าปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนค  าม่วง หน้า ๔๒ 

 

๕.เพ่ือเป็นการคัดเลือก
นักกีฬาเป็นตัวแทนของ
โรงเรียน 

นิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
 

เพ่ือให้ครูได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 

ด้านปริมาณ  
ครูทุกคนได้รับกำรนิเทศเก่ียวกับ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ 
ด้านคุณภาพ  
ครูและนักเรียนได้รับกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และได้รับกำร 
แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรเรียน
กำรสอน 
 
 
 
 

ข้อที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาเพ่ือนท่ี
ปรึกษา YC 

๑.เพ่ือสร้ำงยุวชนแนะแนวเป็น
เยำวชนท่ีมีควำมพร้อม ในกำร
ด ำรงชีวิตกำรให้ค ำปรึกษำ
และแนะแนวแก่ผู้อ่ืนอย่ำง
ถูกต้อง  เหมำะสม 
๒.  เพ่ือให้ยุวชนแนะแนวมี
บทบำทในกำรแก้ปัญหำของ 
สังคมท้ังในโรงเรียนและชุมชน 
๓.  เพ่ือผลักดันให้เกิด
เครือข่ำยของ  “ยุวชนแนะ
แนว” (YouthCounselors )”  
ท่ีย่ังยืน ในโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนค ำม่วง  ช่วง
ชั้นที่  ๓  และ  ๔    จ ำนวน  ๖๐  
คน   เป็นยุวชนแนะแนว  
ของโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑.  ยุวชนแนะแนวสำมำรถให้
ค ำปรึกษำและแนะแนวแก่ตนเอง
และผู้อ่ืนได้อย่ำงเหมำะสม 
๒.  ครูแนะแนว  ครูผู้รับผิดชอบ 
งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สำมำรถเป็นที่ปรึกษำ 

ข้อที ่๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ 
ข้อที ่๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ – 
๑๔.๒ 



รายงานประจ าปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนค  าม่วง หน้า ๔๓ 

 

และสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ยุวชนแนะแนว 

โครงการอย่าชิงสุก
ก่อนห่าม 

๑.เพ่ือให้วัยรุ่น(นักเรียน)
ชำยและวัยรุ่น(นักเรียน)
หญิง ตระหนักและเข้ำใจ
ถึงผลเสียของกำรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงำน
ทั้งในด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ 
อำรมณ์ สังคมและ
ศีลธรรม 
๒.สร้ำงควำมตระหนัก
เก่ียวกับคุณค่ำและ
ควำมส ำคัญของกำรรัก
นวลสงวนตัวกำรรู้จัก
ยับยั้งชั่งใจในเรื่องเพศ 
กำรมีมีทัศนคติและกำรมี
พฤติกรรมที่ถูกต้อง
เหมำะสมในเรื่องเพศ 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
๑.  นักเรียนโรงเรียนค ำม่วง  ช่วง
นั้นที่ ๔  ที่เข้ำรับกำรอบรม
ตัดสินใจปฏิญำณตนที่จะไม่มี
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงำนหรือ
หยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมใน
เรื่องเพศต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐โดย
วัดจำกบัตรปฏิญำณตนที่นักเรียน
ได้ลงชื่อปฏิญำณตน 
ด้านคุณภาพ 
๑. กำรลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๘๐ของปัญหำพฤติกรรมทำงเพศ
ที่ไม่เหมำะสมกับวัยรุ่นที่โรงเรียน
ประสบอยู่โดยวัดจำกกำรลดลง
กำรออกจำกกำรศึกษำกลำงคัน
เพรำะต้ังท้องหรือต้องถูกฝ่ำย
พัฒนำนักเรียนเรียกมำตักเตือน 
(หรือเชิญผู้ปกครองมำพบ)เพรำะ
ปัญหำเรื่องพฤติกรรมทำงเพศ 
ไม่เหมำะสม 

ข้อที ่๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ – 

๑.๔ 
ข้อที ่๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 

 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
ประชุมอบรมภาวะ
ผู้น าให้กับ
คณะกรรมการ
นักเรียน   

๑.เพ่ือให้คณะกรรมกำร
นักเรียนได้เรียนรู้กำรบริหำร
จัดกำรกิจกรรมนักเรียนให้มี
ประสิทธิภำพ  
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของภำวะควำม
เป็นผู้น ำท่ีดี 
๓.เพ่ือให้คณะกรรมกำร

ด้านปริมาณ 
๑. คณะกรรมกำรนักเรียน  
จ ำนวน  ๔๐  คน ได้รับกำร
พัฒนำ 
๒. คณะกรรมกำรนักเรียน แสดง
ภำวะผู้น ำและผู้ตำมได้อย่ำง
เหมำะสม 

ข้อที ่๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔,๑.๕ 
 



รายงานประจ าปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนค  าม่วง หน้า ๔๔ 

 

นักเรียนได้เรียนรู้กำรเป็นผู้น ำ  
และผู้ตำมท่ีดี 
๔. เพ่ือเป็นกำรบ ำรุงขวัญและ
ให้ก ำลังใจแก่คณะกรรมกำร
นักเรียน 
๕.เพ่ือให้นักเรียนน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์มำปรับใช้ใน
กำรเรียนและในชีวิตประจ ำวัน 

ด้านคุณภาพ 
๑.  คณะกรรมกำรนักเรียน 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของภำวะ
ควำมเป็นผู้น ำที่ดี 
๒.  คณะกรรมกำรนักเรียน น ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์มำปรับ
ใช้ในกำรเรียนและใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

 

 กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนำผู้เรียนให้เห็นคุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่น มีจิตส ำนึกรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย   

 และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
- วันสุนทรภู่ 
- วันส าคัญทาง
ศาสนา 
- วันวิทยาศาสตร์ 
- วันคริสต์มาส 
- ร่วมกิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน ฯลฯ 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
ส ำคัญต่ำง ๆ 
๒.เพ่ือพัฒนำศักยภำพและ
ทักษะชีวิต  

ด้านปริมาณ 
๑. มีกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญ 
ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง    
๒. นักเรียนทุกคนเข้ำร่วม
กิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีควำมรู้และ
ทักษะเพ่ิมขึ้น 

ข้อที ่๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ - ๑.๖ 
ข้อที ่๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนสาระ

๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก
รักษ์ควำมเป็นไทย 

๑. นักเรียนทุกคนได้รับกำร
พัฒนำด้ำนศิลปะ ดนตรีและ

ข้อที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ 



รายงานประจ าปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนค  าม่วง หน้า ๔๕ 

 

การเรียนรู้ศิลปะ ๒. เพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำน
ศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์ 

นำฏศิลป์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
 

ข้อที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
ข้อที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 

ส่งเสริมและพัฒนา 
วงดนตรีไทย
โรงเรียน 
ค าม่วง 

๑เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในกำรท ำกิจกรรมด้ำนดนตรี
ไทย 
๒เพ่ือให้นักเรียนได้น ำทักษะ
ด้ำนดนตรีไทยมำใช้ในกำร
แสดงท้ังภำยในและภำยนอก 
๓เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่
คณะ 
๔เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์ตรงและน ำไปใช้
ในชีวิตประจ ำวัน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนค ำม่วง  เข้ำ
ร่วมกิจกรรมด้ำนดนตรีไทยใน
โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กำรท ำกิจกรรมด้ำนดนตรีไทย 
๒. นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิต 
๓. นักเรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้
เป็นประโยชน์และรู้จัก
แสดงออกในสิ่งที่ดี 

ข้อที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ 
ข้อที ่๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒,๑๐.๓ 
 

พัฒนาวงโยธวาทิต
โรงเรียนค าม่วง 
 

๑. เพ่ือส่งเสริม  พัฒนำวงโยธ
วำทิตให้ได้มำตรฐำนสำมำรถ
แข่งขันในรำยกำรต่ำง ๆ  ท่ีจัด
ข้ึนในระดับประเทศได้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถ
ของนักเรียนด้ำนอัจฉริยะภำพ
ทำงดนตรี   
๓. เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรศึกษำต่อ  ตลอดจนกำร
น ำไปเป็นพ้ืนฐำนในกำร
ประกอบอำชีพได้ 
๔. เพ่ือจัดหำเคร่ืองดนตรีและ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้มีจ ำนวน
เพียงพอกับกำรใช้งำน 
๕. เพ่ือให้มีวงโยธวำทิต
ส ำหรับบริกำรโรงเรียนและ
ชุมชน 

ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนวงโยธวำทิต  นักแสดง
ประกอบจ ำนวน  ๑๐๐  คน 
๒. จัดหำเคร่ืองดนตรีและปรับปรุง
ซ่อมแซมเคร่ืองมือ จ ำนวน  ๒๐  
ช้ิน 
๓. เข้ำร่วมกำรแข่งขันวงโยธวำทิต
ระดับประเทศ,นำนำชำติ   ๑  
รำยกำร 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริม
ทักษะควำมสำมำรถด้ำนดนตรี
อย่ำงถูกต้องตำมหลักสำกล 
๒. มีวงโยธวำทิตท่ีได้มำตรฐำน  
สำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันใน
ระดับประเทศได้ 
 

ข้อที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒ 
 

  เป้าหมาย สนองมาตรฐาน
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม 

การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการค่าย 
- วิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษ 
 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
รู้จักแหล่งควำมรู้ใน
ท้องถิ่น 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน 
๓.เพ่ือพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
สำระวิชำ 

ด้านปริมาณ 
๑. มีกำรจัดกิจกรรมค่ำย 
อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง    
๒. นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ตำมเป้ำหมำยของแต่ละค่ำย 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ประสบกำรณ์และ
ทักษะเพ่ิมขึ้น 

ข้อที ่๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ 
ข้อที ่๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ 
 
 

พัฒนาศักยภาพ
เยาวชนในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ 

๑.  เพ่ีอให้นักเรียนได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพ คิด
เป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำได้ 
๒.  เพ่ีอให้นักเรียน
ตระหนักและรู้คุณค่ำของ
ตนเองและผู้อ่ืน 
๓.  เพ่ีอสร้ำงสำมัคคีในหมู่
คณะและรักในสถำบัน 

ด้านปริมาณ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรวมทั้งสิ้น  
๕๑๙ คน รำยละเอียด 
-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  
๑  จ ำนวน ๑๙๕  คน 
-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  
๔  จ ำนวน  ๒๖๔  คน 
- ครูและพ่ีเลี้ยง ๖๐ คน  
ด้านคุณภาพ 
ผู้เข้ำอบรมเข้ำใจถึง
วัตถุประสงค์ของโครงกำรและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ข้อที ่๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ – ๑.๕ 
ข้อที ่๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๓  

พัฒนาความรู้ 
คู่คุณธรรม   

๑.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำ
ทักษะทำงวิชำกำร 
๒.เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก
และเห็นควำมส ำคัญของ
คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนค ำม่วงทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนมีควำมรู้และ
คุณธรรม 
๒. ผู้เรียนเรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุข 

ข้อที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

พิธีไหว้ครูและ
กิจกรรมสาย
สัมพันธ์พ่ีน้องขาว- 
แดง 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงควำมกตัญญู
กตเวทีในฐำนะลูกศิษย์ที่ดี
ที่มีต่อครู 
๒.เพ่ือเป็นกำรปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมอันดี
งำมให้กับนักเรียน 
๓.เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ควำมรัก ควำมสำมัคคีใน
หมู่คณะ รักและมีควำม
ภำคภูมิใจต่อสถำนศึกษำ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน/ ศิษย์เก่ำ และ คณะ
ครู-อำจำรย์โรงเรียนค ำม่วง 
ได้ร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนเป็นผู้มีควำมรู้และ
คุณธรรม 
๒.  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
อย่ำงมีควำมสุข 
๓.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำม
รัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 

ข้อที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
 

อนุสรณ์รุ่น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓ , ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี๖ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงคุณค่ำ และ
ควำมส ำคัญของโรงเรียนที่
มีต่อนักเรียน/ชุมชน 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงควำมกตัญญู 
กตเวทีที่มีต่อโรงเรียน 
 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ม.๓ ,ม.๖ ทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้ร่วมกันสร้ำง
อนุสรณ์รุ่น 
๒. รักสำมัคคีในหมู่คณะ 

ข้อที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
 

บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กับการจัดการเรียน
การสอน 

๑. ปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
๒. ตระหนักในกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำร 
๓. ขับเคลื่อนหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านปริมาณ 
๑. ปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 
๒. ครูผู้สอนทุกคนบูรณำกำร
สู่หน่วยกำรเรียนรู้ 

 
ข้อที่ ๑๐  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – 
๑๐.๖  



รายงานประจ าปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนค  าม่วง หน้า ๔๘ 

 

อย่ำงยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณภาพ 
๑. ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
๒. ผลกำรนิเทศติดตำม 
น ำไปสู่กำรปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำต่อไป 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงครูและนักเรียน 
๒. ปลุกจิตส ำนึกควำม
รับผิดชอบและกำรรักษำ
ควำมสะอำดของโรงเรียน 
๓. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้านปริมาณ 
๑. ครูและนักเรียนทุกคน
ช่วยกันรักษำควำมสะอำด
ของโรงเรียน 
๒. ปรับปรุงพัฒนำอำคำร
เรียนและภูมิทัศน์เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
๑. โรงเรียนสะอำดน่ำอยู่ 
ภูมิทัศน์สวยงำมปลอดภัย 
๒. มีแหล่งเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง น ำเป็นแบบอย่ำง
ในกำรด ำรงชีวิตได้ 

ข้อที่  ๑๓   
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ 
 

บูรณาการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกับหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำง ครูที่ปรึกษำ 
ผู้ปกครอง และชุมชน ใน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. ส่งเสริมคุณธรรม

ด้านปริมาณ 
๑. โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน มีกำรบูรณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกำรดูแล

ข้อที่ ๑๐  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖ 
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จริยธรรม ด ำรงชีวิต
พอเพียง หลีกเลี่ยง
อบำยมุข 
๓. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ช่วยเหลือนักเรียน 
๒. มีกำรนิเทศติดตำมภำค
เรียนละ ๑ ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
๑. ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเร ียนมีมำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับ 
๒. นักเรียนด ำรงชีวิตอยู่
อย่ำงพอประมำณ มีเหตุผล 
มีภูมิคุ้มกันในตนเองควบคู่
กับกำรมีควำมรู้คู่คุณธรรม 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๕ ระดมและจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ โดยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในสังคม 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กับการบริหาร 
งบประมาณ 

๑. เพ่ือจัดสรรงบประมำณ
ให้สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. เพ่ือก ำกับติดตำม กำร
ด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่ม
บริหำรงำน ในกำรใช้
งบประมำณเกิดประโยชน์
และคุ้มค่ำ 

ด้านปริมาณ 
กลุ่มบริหำรงำนทั้ง ๔ กลุ่ม 
มีกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านคุณภาพ 
บริหำรงำนได้สอดคล้องและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ข้อที่  ๘   
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖ 
 

กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน  
(Classroom  

๑.ผู้ปกครองตระหนักถึง
บทบำทและหน้ำท่ีในกำรดูแล
เอำใจใส่บุตรหลำนและเป็นท่ี
พ่ึงของบุตรหลำน 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนค ำ
ม่วงประมำณ   ๘๔๐คน 
ด้านคุณภาพ 

ข้อที ่๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒ 
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Meeting ) ๒.ผู้ปกครองมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเทคนิควิธีกำรเล้ียงดู
บุตรหลำนในสังคมยุคใหม่ 
๓.ผู้ปกครองมีเจตคติท่ีดีต่อ
บุตรหลำน  มองในส่วนท่ีดี
ของบุตรหลำน  ส ำหรับส่วนท่ี
บกพร่อง 
ก็ยินดีร่วมมือปรับปรุงแก้ไข 
๔.ผู้ปกครองมีทักษะในกำร
ส่ือสำรกับบุตรหลำน  รู้จักรับ
ฟังบุตรหลำนเพ่ือสัมพันธภำพ 
อันอบอุ่นของครอบครัว 
๕.ผู้ปกครองยินดีร่วมมือกับ
โรงเรียนในกำรวำงแนวทำง
อนำคตของบุตรหลำน 
๖.ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจกัน
สร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครองท่ี
เข้มแข็งเพ่ือกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกันระหว่ำง
ผู้ปกครองด้วยกันและระหว่ำง
บ้ำนกับโรงเรียน 

๑.  ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบำทและ
หน้ำที่ในกำรดูแลเอำใจใส่บุตรหลำน 
และเป็นที่พ่ึงของบุตรหลำน 
๒.ผู้ปกครองมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เทคนิควิธีกำรเล้ียงดูบุตรหลำนใน
สังคมยุคใหม่ 
๓. ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อบุตร
หลำน  มองในส่วนที่ดีของบุตรหลำน  
ส ำหรับส่วนที่บกพร่องก็ยินดีร่วมมือ
ปรับปรุงแก้ไข 

๔. ผู้ปกครองมีทักษะในกำรส่ือสำรกับ

บุตรหลำน  รู้จักรับฟังบุตรหลำนเพ่ือ

สัมพันธภำพอันอบอุ่นของครอบครัว 

๕. ผู้ปกครองยินดีร่วมมือกับโรงเรียน

ในกำรวำงแนวทำงอนำคตของบุตร

หลำน 

๖. ผู้ปกครองร่วมใจกันสร้ำงเครือข่ำย

ผู้ปกครองที่เข้มแข็งเพ่ือกำรดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่ำง

ผู้ปกครองด้วยกันและระหว่ำงบ้ำนกับ

โรงเรียน 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 
โครงการออกเย่ียม
บ้านนักเรียน 

๑. .เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนของ

นักเรียนดีขึ้น 

๒. เพ่ือทรำบปัญหำ

พ้ืนฐำนของนักเรียน

อย่ำงแท้จริง 

๓. เพ่ือแก้ไขปัญหำ

พฤติกรรมของ

ด้านปริมาณ 
บ้ำนหรือที่พักของนักเรียน
โรงเรียนค ำม่วงทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนได้รับกำร
ช่วยเหลือและดูแลอย่ำง
ทั่วถึง 
๒.สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงครู- ผู้ปกครอง 

ข้อที ่๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒ 
ข้อที ่๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ 



รายงานประจ าปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนค  าม่วง หน้า ๕๑ 

 

นักเรียนให้ดีขึ้น 

๔. เพ่ือควำมสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่ำงบ้ำนและ

โรงเรียน 

 

โครงการบริหารงาน
แนะแนว 

๑. เพ่ือบริกำรนักเรียน
อย่ำงทั่วถึง ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภำพ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
บริกำร 
ด้านคุณภาพ 
๑. บริกำรทั่งถึงมี
ประสิทธิภำพ 
๒. ผู้รับบริกำรพึงพอใจ
ระดับมำก 

ข้อที ่๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑,๑๓.๒ 
 

โครงการพัฒนา
อาคารสถานท่ี/
ส่ิงแวดล้อม 

๑. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พัฒนำสวนหย่อม 
๒. เพ่ือซ่อมแซมอำคำร
สถำนที่ 
๓. ปรับปรุงโรงอำหำร 
 
 

ด้านปริมาณ 
สวนหย่อม ๑ แห่ง ซ่อมแซม
อำคำรสถำนที่ ปรับปรุง
ไฟฟ้ำประปำ และระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย 
ด้านคุณภาพ 
๑. ภูมิทัศน์เหมำะสมเอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ 
๒. ผู้รับบริกำรพึงพอใจ
ระดับมำก 

ข้อที ่๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 
ข้อที ่๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
ประชาสัมพันธ์ 

๑. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
โรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงำนภำยนอก 

ด้านปริมาณ 
จัดท ำจดหมำยข่ำวและ
เอกสำรประชำสัมพันธ์  ๒ 
ฉบับ 
ด้านคุณภาพ 

ข้อที ่๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ 
 



รายงานประจ าปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนค  าม่วง หน้า ๕๒ 

 

๑. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ได้
ทั่วถึง 
๒. ชุมชนเข้ำถึงโรงเรียน
ได้มำกขึ้น 

โครงการ 
“สถานศึกษาสี
ขาว” 

๑. เพ่ือสร้ำงนักเรียนแกน
น ำในกำรดูแลช่วยเหลือ
กัน 
๒. เพ่ือลดปัญหำยำเสพติด
และอบำยมุขในสถำนศึกษำ 

๓.เพ่ือร่วมมือประสำนกันระ
หว่ำครู นร ผู้ปกครองในกำร
แก้ปัญหำพฤติกรรมเส่ียงต่ำงๆ 

๑. ครูและนักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ เข้ำร่วมกิจกรรม 
๒. นักเรียนแกนน ำร้อยละ 
๘๐ สำมำรถแนะน ำ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
สำมำรถหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงได้ 
 

ข้อที ่๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ – ๑.๕ 
 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ  
-  อ.ย.น้อย 
- พัฒนาโภชนาการ 

๑.เพ่ืออบรมให้ควำมรู้เรื่อง
สุขภำพแก่นักเรียน 
๒.เพ่ือปรับปรุงระบบ
โภชนำกำรภำยในโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ร้อยละ ๙๐ 
สำมำรถดูแลตนเองได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีสุขภำพอนำมัย
ที่ดี 
๒. นักเรียนรู้ทันป้องกัน
ควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ได้ 

ข้อที ่๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๓ 
ข้อที ่๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒  
 

 


