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ส่วนที่  ๑   
ข้อมูลโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม ตั้งอยูํเลขท่ี ๘๐ หมูํที่ ๑๑ ตําบล ห๎วยม๎า อําเภอ เมืองแพรํ   

จังหวัด  แพรํ  รหัสไปรษณีย์  ๕๔๐๐๐     
โทรศัพท์ ๐๕๔ – ๖๔๙๗๐๗ – ๘  โทรสาร  ๐๕๔ – ๖๔๙๗๐๗ – ๘    
e-mail : huaima@hotmail.co.th   website   www.hmk.ac.th   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๗  แพรํ – นําน 

๑.๒  เปิดสอนตั้งแตํระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
       มีเขตพ้ืนที่บริการ  ๑๓  โรงเรียน ได๎แกํ 

  ๑) โรงเรียนบ๎านห๎วยม๎า  (สุนทรนิวาส) 
  ๒) โรงเรียนบ๎านน้ําชํา  (วิชัยชนานุเคราะห์) 
  3) โรงเรียนวัดทุํงล๎อม  (ทองประชานุเคราะห์) 
  4) โรงเรียนบ๎านปง  (ป้อมประชานุกูล) 

5) โรงเรียนบ๎านแมํหลําย (ประชานุสรณ์) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
6) โรงเรียนบ๎านไผํย๎อย (สังกัด อปท. เปิดสอน ระดับ อนุบาล – ม.ต๎น) 
7) โรงเรียนบ๎านอ๎อยวิทยาคาร (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
8) โรงเรียนบ๎านศรีสิทธิ์  (ใจมาอนุเคราะห์) ยุบรวมไปเรียนที่วัดทุํงล๎อม 

  9) โรงเรียนบ๎านป่ากล๎วย  ยุบรวมไปเรียนที่โรงเรียนบ๎านอ๎อยวิทยาคาร 
  10) โรงเรียนบ๎านเวียง  ยุบรวมไปเรียนที่โรงเรียนบ๎านอ๎อยวิทยาคาร 
  11) โรงเรียนบ๎านบุญเริง  ยุบรวมไปเรียนที่โรงเรียนบ๎านอ๎อยวิทยาคาร 
  12) โรงเรียนวัดบุญเจริญ (ประชานุสรณ์) ยุบรวมไปเรียนที่โรงเรียนบ๎านบ๎านแมํหลําย 
  13) โรงเรียนบ๎านแมํหลํายกาซ๎อง (ประชานุสรณ์) ยุบรวมไปเรียนที่โรงเรียนบ๎านบ๎านแมํหลําย  
 

ตราสัญญาลักษณ์ของโรงเรียน 

  
หงส์บนเสาหิน  หมายถึงผู๎ที่มุํงม่ันทางการศึกษา ด๎วยวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล เพื่อความมีศักดิ์ศรีที่สูงสํง ยึดมั่น

ในหลักคุณธรรมคุณงาม ความดี 
สีประจ าโรงเรียน  เทา - แดง 

สีเทา  หมายถึง ความฉลาดปราชญ์เปรื่อง 
สีแดง หมายถึง มีวินัย เข๎มแข็ง กล๎าหาญ อดทน 

คติพจน์  ความรู๎ ชูคุณธรรม 
เอกลักษณ์  ภูมิทัศน์เดํน 
อัตลักษณ์  คุณธรรมน๎อมนําเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญา    ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสวํางในโลก 
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ค าขวัญ  ศึกษาดี  มีจรรยา  กีฬาเดํน  เน๎นพัฒนา 
คุณธรรมอัตลักษณ์  ความรับผิดชอบ  ความมีน้ําใจ  ความพอเพียง 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม ตั้งอยูํที่เลขที่  ๘๐ หมูํที่ ๑๑   ตําบลห๎วยม๎า อําเภอเมืองแพรํ  จังหวัดแพรํ  มีพ้ืนที่

ทั้งหมด  ๔๗  ไรํ  ๒  งาน ๗๕.๖ ตารางวาอยูํหํางจากศาลากลางจังหวัดแพรํ ๑๕ กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยม 
ประจําตําบลห๎วยม๎า  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได๎ประกาศจัดตั้งแตํ วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ. 
๒๕๒๓  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นโรงเรียนสหศึกษา  โดยมี นายวิญญู  มณีจันทร์  ศึกษาธิการอําเภอ 
เมืองแพรํ  รักษาการในตําแหนํง ครูใหญํ  ในการกํอตั้งโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม สภาตําบลห๎วยม๎า  พร๎อมด๎วย
ผู๎ทรงคุณวุฒิ  คหบดีในตําบลห๎วยม๎า ได๎รํวมกันจัดหาที่ดินปรับพื้นที่ กํอสร๎างอาคารเรียนมีพํอเล็ก   ชัยธรรม  
เป็นหัวหน๎าได๎เสนอตํอกรมสามัญศึกษาเพ่ือขอเปิดโรงเรียนมัธยมประจําตําบลห๎วยม๎า โดยใช๎พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่   
คุณพํอทรง ชัยสุรัตน์  กํานันตําบลห๎วยม๎าในสมัยนั้นได๎สงวนไว๎  และได๎รับบริจาคจากราษฎรอีกสํวนหนึ่ง 
 วันที่  ๒๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ กรมสามัญศึกษา ได๎แตํงตั้งให๎นายนคร  ถานะวุฒิพงศ์   
อาจารย์  ๒  ระดับ  ๕  โรงเรยีนร๎องกวางอนุสรณ์  มาดํารงตําแหนํงครูใหญํ  โรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๒๓ – ๒๕๒๔  ได๎รับเงินงบประมาณ  จํานวน  ๒๖๐,๐๐๐ บาท  กํอสร๎างอาคารเรียน
ชั่วคราว  จํานวน  ๒  หลัง  ๖  ห๎องเรียน 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๒๔  ได๎รับเงินงบประมาณกํอสร๎างอาคารแบบ  ๒๑๖ ค  ครึ่งหลัง และในปีงบประมาณ    
๒๕๒๖  ได๎รับเงินงบประมาณตํอเติมอาคาร ๒๑๖  ค ให๎เต็ม ๑ หลัง  รวมเป็นคํากํอสร๎างทั้งสิ้น  ๔,๖๐๐,๐๐๐  บาท 
 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๒๘  ได๎รับเงินงบประมาณจํานวน  ๗๘๐,๐๐๐  บาท  กํอสร๎างโรงฝึกงาน 
แบบ  ๑๐๒/๒๘  (อาคารแนะแนว)  จํานวน ๑ หลัง ๒ หนํวย 
 ปีงบประมาณ ๒๕๒๙  ได๎รับเงินงบประมาณเงินกู๎ตามโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชนบท   
โครงการ ๒ รุํน ๔ (มพช.๒ รุํน ๔) จํานวน  ๔,๔๒๘,๐๐๐ บาท เพื่อกํอสร๎างอาคารเรียนแบบ CS ๒๑๓ B   
จํานวน  ๑  หลัง  หอถังสํงน้ํา ๑ ถัง   
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โรงเรียนเข๎าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต๎น  กรมสามัญศึกษา 
(คอมต.สศ.)  ให๎นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎นเรียนโดยไมํเก็บเงินบํารุงการศึกษา   
 วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕  กรมสามัญศึกษา  ได๎แตํงตั้งนายเจนวิทย์   วิทยาภรณ์พงศ์ อาจารย์ใหญํระดับ 
๗ โรงเรียนเมืองแพรํ มาดํารงตําแหนํงอาจารย์ใหญํโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม แทน นายนคร  ถานะวุฒิพงศ์ ซึ่งย๎ายไป
ดํารงตําแหนํงอาจารย์ใหญํโรงเรียนวังชิ้นวิทยา  อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพรํ 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๖  กรมสามัญศึกษาได๎อนุมัติให๎เปิดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  มีนักเรียนสมัครเรียนทั้งหมด  ๙๖  คน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๓๘ ได๎รับเงินงบประมาณ  ๔,๐๙๘,๐๐๐ บาท  กํอสร๎างอาคารหอประชุม 
โรงอาหารแบบ  ๑๐๐/๒๗  จํานวน  ๑  หลัง 
 วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ นายเจนวิทย์   วิทยาภรณพ์งศ์  ซึ่งได๎รับคําสั่งกรมสามัญศึกษา 
ที่ ๒๔๑๙/๒๕๔๑ ลงวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให๎ไปรักษาราชการแทนผู๎อํานวยการ 
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา  ตําบลบ๎านถิ่น  อําเภอเมือง  จังหวัดแพรํ  ได๎สํงมอบงานในหน๎าที่ ให๎แกํ   
นายวินัย  ภาคาผล  ผูช๎ํวยผู๎อํานวยการฝ่ายธุรการรักษาการในตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม 
 วันที่  ๑๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  กรมสามัญศึกษา  ได๎มีคําสั่งแตํงตั้งนายปรีชา  บําบัด   
ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพรํ  ซึ่งผํานการสอบคัดเลือกตามประกาศของ อกค. กรมสามัญศึกษา    
ให๎มาปฏิบัติหน๎าที่รักษาการในตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม  และได๎รับมอบงานจากนายวินัย   
ภาคาผล ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม  รักษาการในตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียน ห๎วยม๎าวิทยาคม 
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 วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓  กรมสามัญศึกษาได๎แตํงตั้งให๎นายสาคร ดวงใน อาจารย์ใหญํโรงเรียนทําข๎าม
วิทยาคม มาดํารงตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม และแตํงตั้งให๎  นายปรีชา  บําบัด  ผู๎อํานวยการ
โรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม   ไปดํารงตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม 
 วันที่ ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษา ได๎แตํงตั้งให๎นายสาธร  แกํนมณี  ผู๎อํานวยการโรงเรียน
สรอยเสรีวิทยา  มาดํารงตําแหนํงโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม  และแตํงตั้งให๎นายสาคร ดวงใน  ผู๎อํานวยการโรงเรียน
ห๎วยม๎าวิทยาคม ไปดํารงตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 
 วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎แตํงตั้งให๎   
นางภัสสริล   สวุรรณกาศ  ผู๎อํานวยการโรงเรียนเมืองแพรํ  มาดํารงตําแหนํงผู๎อํานวยการ โรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม 
และแตํงตั้งให๎ นายสาธร แกํนมณี ผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม ไปดํารงตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียนแพรํ
ปัญญานุกูล 
 วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพรํ เขต ๑ ได๎แตํงตั้งให๎ 
นายเลิศชาย รัตนะ   ผู๎อํานวยการโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ มาดํารงตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียน 
ห๎วยม๎าวิทยาคมและแตํงตั้งให๎นางภัสสริล  สวุรรณกาศ   ผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม   ไปดํารงตําแหนํง 
ผู๎อํานวยการโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ 
 วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพรํ เขต ๑ ได๎แตํงตั้งให๎ 
นายประยูร  เมตตา  ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านวังปึ้ง  มาดํารงตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม   
และแตํงตั้งให๎   นายเลิศชาย  รัตนะ  ผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม  ไปดํารงตําแหนํง  ผู๎อํานวยการโรงเรียน
สองพิทยาคม 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  ได๎รับงบประมาณ  ๒,๕๓๗,๖๐๐  บาท  กํอสร๎างอาคารเรียน 
แบบ  สปช.  ๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง  ๒ ชั้น  ๔  ห๎องเรียนใต๎ถุนโลํง  จํานวน  ๑  หลัง  ตามโครงการแผนปฏิบัติการ 
ไทยเข๎มแข็ง  ๒๕๕๕  (SP๒) 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ได๎รับมอบบํอบาดาล  พร๎อมระบบ  จํานวน  ๑  บํอ  จากกรมทรัพยากร 
น้ําบาดาล  ตามโครงการสํารวจและพัฒนาแหลํงน้ําบาดาลเพ่ือสนับสนุนระบบน้ําดื่มสะอาดให๎กับโรงเรียน 
ทั่วประเทศ 
 ปีงบประมาณ 2555 ได๎รับงบประมาณดังนี้ 
   - งบประมาณ 5,000,000 บาท สร๎างสนามฟุตซอลพร๎อมอุปกรณ์ 
   - งบประมาณ 200,000 บาท ปูกระเบื้องและตํอเติมกันสาดอาคารเรียน ICT  
   - งบประมาณ 295,231 บาท ซํอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
 ปีงบประมาณ 2556 ได๎งบประมาณ 135,000 บาท ซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร๎อมระบบ และรายการโทรทัศน์สี จอภาพไมํต่ํากวํา 46 นิ้ว 
 ปีงบประมาณ 2557 ได๎รับงบประมาณ 695,000 บาท ซํอมแซมอาคารศิลปะ 
 วันที่ 30 กันยายน 2557 นายประยูร  เมตตา ผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม ได๎เกษียณ 
อายุราชการ 
 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได๎แตํงตั้งให๎นายปารมี  มธุรส  
รองผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม รักษาราชการแทนในตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม 
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได๎แตํงตั้งให๎ 
นายสุริยน  สายสนองยศ  ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําข๎ามวิทยาคม มาดํารงตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎า
วิทยาคม มาจนถึงวันที่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และย๎ายไปดํารงตําแหนํงโรงเรียนมํวงไขํวิทยาคม 
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได๎แตํงตั้งให๎นายเกียรติศักดิ์   
สุทธหลวง  ผู๎อํานวยการโรงเรียนภูคาวิทยาคม มาดํารงตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม มาจนถึงวันที่ 
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ และย๎ายไปดํารงตําแหนํงโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก  
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วันที่ ๓๐ มกราคม 25๖๓ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได๎แตํงตั้งให๎นายกัมพล ภิมาลย์ 
ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านปงป้อมประชานุกูล มาดํารงตําแหนํง ผู๎อํานวยการโรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม มาจนถึงปัจจุบัน  
ปีงบประมาณ 25๖๒ ได๎รับงบประมาณดังนี้ 
 
   - งบประมาณ ๑๙๙,000 บาท ซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   - งบประมาณ ๓๑0,000 บาท ปูกระเบื้องอาคารเรียน 
 
๒. รายนามผู้บริหารโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 ๑.  นายนคร  ถานะวุฒิพงศ์                ๒๐   พ.ค. ๒๕๒๓ –  ๓๐  ก.ย.  ๒๕๓๕  
 ๒.  นายเจนวิทย์  วิทยาภรณพ์งศ์                ๑     ต.ค. ๒๕๓๕ –  ๒๙   ธ.ค. ๒๕๔๑    
  ๓.  นายปรีชา   บําบัด            ๑๕   มี.ค. ๒๕๔๒ –  ๒๔   ก.ย. ๒๕๔๓  
 ๔.  นายสาคร  ดวงใน             ๒๕   ก.ย. ๒๕๔๓ –  ๘     ธ.ค. ๒๕๔๕   
 ๕.  นายสาธร  แกํนมณี              ๙     ธ.ค. ๒๕๔๕ –  ๓     ต.ค. ๒๕๔๗  
 ๖.  นางภัสสรลิ   สวุรรณกาศ            ๔     ต.ค. ๒๕๔๗ –  ๒๔   ธ.ค. ๒๕๔๙  
 ๗.  นายเลิศชาย  รัตนะ               ๒๕   ธ.ค. ๒๕๔๙ –  ๑๐   ม.ค. ๒๕๕๓  
 ๘.  นายประยูร  เมตตา              ๑๑   ม.ค. ๒๕๕๓ –  ๓๐   ก.ย. ๒๕๕๗ 
 ๙.  นายปารมี   มธุรส (รักษาราชการแทน)            ๑     ต.ค. ๒๕๕๗ –  ๓     ธ.ค. ๒๕๕๗ 
          ๑๐. นายสุริยน   สายสนองยศ   ๔     ธ.ค. ๒๕๕๗ –  ๘     พ.ย.  ๒๕๕๙ 
  ๑๑. นายเกียรติศักดิ์   สุทธหลวง                       ๙     พ.ย. ๒๕๕๙ –  ๓๐   ก.ย. ๒๕๖๒ 
 ๑๒. นางวีณารัตน์  พรมมา (รักษาราชการแทน) ๑    ต.ค. ๒๕๖๒  –  ๒๙   ม.ค. ๒๕๖๓ 
 ๑๒. นายกัมพล   ภิมาลย์    ๓๐   ม.ค. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน 
 
  ๓. ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (๙  คน) 
      ๑.  นายสิทธิชัย   ชัยสุรัตน์                       ประธานคณะกรรมการ 

๒.  นายสมคิด   เวียงหก กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 
๓.  นางกรรณิการ์  อ๎อสถิตย์ กรรมการผู๎แทนครู 

                ๔.  นายสุทิน  มา๎แก๎ว กรรมการผู๎แทนชุมชน 
                ๕.  นายมนู  มะหิงษา กรรมการผู๎แทนองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
                ๖.  นายสมบัติ  มะโนนัย กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 
                ๗.  พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ กรรมการผู๎แทนองค์กรศาสนา 
                ๘.  นางวัลซิล   ชมชื่น กรรมการผู๎แทนผู๎ปกครอง 
                ๙.  นายกัมพล   ภิมาลย์ กรรมการและเลขานุการ 
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๔. ข้อมูลผู้บริหาร 
๑.  ผู๎อํานวยการโรงเรียน 

ชื่อนายกัมพล  ภิมาลย์              วุฒิการศึกษาสูงสุด  คบ.ม. การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์   097-9241066               e-mail :  kmp_s1@hotmail co.th                
ดํารงตําแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน 

           ๓.  ผูช๎ํวยผู๎อํานวยการ ๔  คน 
๓.๑  ชื่อนางวีณารัตน์  พรมมา             วุฒิการศึกษาสูงสุด  คบ. สังคมศึกษา           
โทรศัพท์  088-8989292                e-mail :  weenarat๐๘@hotmail.com   
รับผิดชอบกลุํมงานบุคคล  
๓.๒  ชื่อนางอมรพรรณ  สุชนก             วฒุิการศึกษาสูงสุด   ศษ.บ.การประถมศึกษา       
โทรศัพท์  088-2519960                 e-mail :    Tanongsak2502@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุํมแผนงบประมาณ  
๓.๓  ชื่อนางนริศรา  หงส์หนึง่     วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 
โทรศัพท์ 086-9233702       e-mail : nui-mn@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุํมวิชาการ  
๓.๔  ชื่อนางนิภาพร  กันยะมี                วุฒิการศึกษาสูงสุด  ว.ทบ. เทคโนโลยีการเกษตร           
โทรศัพท์ 095-6781421                  e-mail : Kunyamee4969@gmail.com       
รับผิดชอบกลุํมบริหารทั่วไป  

 
๕.  ข้อมูลนักเรียน 

ตารางท่ี ๑ ข้อมูลจ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้นปี ข้อมูลนักเรียน (ณ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓)  

ระดับชั้น นักเรียนรวม นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑   26 15 11 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒   28 10 18 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   26 17 9 

รวม ม.ต้น 80 42 38 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔   20 7 13 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕   18 9 9 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖   22 9 13 

รวม ม.ปลาย 60 25 35 
      รวมทั้งหมด 140 67 73 
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๖.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 2563 

ผู้อ านวยการ ๑ ๑ ๑ 1 
รองผู้อ านวยการ - - - - 
ครูประจ าการ ๒๕ ๒๓ ๑๘ 18 
ลูกจ้างประจ า ๑ ๑ ๑ 1 
ครูอัตราจ้าง  
(เงินบ ารุงการศึกษา) 

๓ ๓ ๓ 3 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ตามโครงการคืนครู 

๑ ๑ ๑ 1 

พนักงานขับรถ ๑ ๑ - - 
แม่บ้าน ๒ ๒ ๑ 1 
รวม ๓๔ ๓๒ ๓๐ 30 

 
 
๖.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
๖.๑  อาคารเรียน    จํานวน  ๔  หลัง  คือ 

๑. อาคาร  ๒๑๖  ค.          ลักษณะอาคาร   คสล.  ๓  ชั้น 
๒. อาคาร  CS  ๒๑๓  B     ลักษณะอาคาร        คสล.  ๒  ชั้น 
๓. อาคารเรียนกึ่งถาวร   ลักษณะอาคาร  คสล.  ๑  ชั้น 
๔. อาคาร  ICT             ลักษณะอาคาร       แบบ  สปช.  ๑๐๕/๒๙      

ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห๎องเรียน จํานวน ๑ หลัง ตามโครงการ แผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  ๒๕๕๕ (SP๒) 
 
๖.๒  อาคารประกอบ  ประกอบด๎วย 

๑.  อาคารโรงฝึกงาน ( คหกรรม )  ลักษณะอาคาร คสล. 
๒.  อาคารโรงฝึกงาน ( อุตสาหกรรม/เกษตร ) ลักษณะอาคาร คสล. 
๓.  อาคารหอประชุม/โรงอาหาร (แบบ๑๐๐/๓๗)  ลักษณะอาคาร คสล. 
๔.  อาคารเรียนชั่วคราว(อาคารศิลปะและนาฏศิลป์) ลักษณะอาคาร           ครึ่งตึกครึ่งเหล็ก 
๕.  อาคารเรียนชั่วคราว ( ดนตรี) ลักษณะอาคาร ครึ่งตึกครึ่งเหล็ก 
6.  ศาลาอเนกประสงค์ ลักษณะอาคาร ทรงไทยยกพ้ืนสูง 
7.  ห๎องส๎วมนักเรียนหญิงขนาด ๖ ที่นั่ง ลักษณะอาคาร     คสล. 
8.  ห๎องส๎วมนักเรียนชาย ขนาด ๖ ที่นั่ง ลักษณะอาคาร      คสล. 
9.  ห๎องน้ําห๎องส๎วมนักเรียนชายหญิงแบบ ๖ ที๒่๗  ลักษณะอาคาร  คสล. 
10.  บ๎านพักครู  จํานวน  ๗ หลัง ลักษณะอาคาร คสล. 
๑๑. อาคารเรือนพยาบาล ลักษณะอาคาร    คสล. 
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๖.๓  จํานวนห๎องเรียนทั้งหมด 6 ห๎องเรียน แบํงเป็นชั้น ม.๑ – ม.๖ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จํานวน 1 ห๎อง 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จํานวน ๑ ห๎อง 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จํานวน 1 ห๎อง 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จํานวน ๑ หอ๎ง 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จํานวน ๑ ห๎อง 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จํานวน ๑ ห๎อง 
 
ตาราง แสดงข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคาร ลักษณะอาคาร ปีท่ีก่อสร้าง มูลค่า (ราคา) ประเภทเงิน 
อาคารเรียน 

๑.อาคาร ๒๑๖ ค. 
๒. อาคาร CS ๒๑๓  B 
๓. อาคารกึ่งเรียนกึ่งถาวร 

อาคารเรียนประกอบ 
๑.อาคารโรงฝึกงาน (คหกรรม) 
๒. อาคารโรงฝึกงาน (อุตสาหกรม/เกษตร) 
๓. อาคารหอประชุม/ โรงอาหาร (แบบ ๑๐๐/๒๗) 
๔. อาคารเรียนชั่วคราว (ศิลปะและนาฏศิลป์) 
๕. อาคารเรียนชั่วคราว (ดนตรี) 
6. ศาลาอเนกประสงค์ 
๖. ห๎องส๎อมนักเรียนหญิงขนาด ๖ ที่นั่ง 
๗. ห๎องส๎อมนักเรียนชายขนาด ๖ ที่นั่ง 
๘. ห๎องน้ําห๎องส๎อมนักเรียนชาย-หญิงขนาด ๖ ที๒่๗ 
๙. บ๎านพักครู  จํานวน ๗ หลงั 
๑๑. อาคารเรือนพยาบาล  ๑ หลัง  

 
คสล.  ๓ ชั้น 
คสล.  ๒ ชั้น 
คสล. ๑ ชั้น 

 
คสล. 
คสล. 
คสล. 

ครึ่งตึกครึ่งเหล็ก 
ครึ่งตึกครึ่งเหล็ก 
ทรงไทยยกพ้ืน

สูง 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 
คสล. 

 

 
๒๕๒๔ 
๒๕๒๙ 
๒๕๔๓ 

 
๒๕๒๗ 
๒๕๒๙ 
๒๕๓๘ 
๒๕๒๓ 
๒๕๒๔ 
2528 
๒๕๒๕ 
๒๕๒๗ 
๒๕๔๔ 

๒๕๒๓-๒๕๓๔ 
๒๕๔๖-๒๕๕๐ 

 
๓,๙๐๐,๐๐๐ 
๒,๖๕๒,๐๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๗๘๐,๐๐๐ 
๙๒๒,๐๐๐ 

๔,๐๙๐,๐๐๐ 
๑๙๑,๐๐๐ 
๑๙๑,๐๐๐ 

30,000 
๗๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 

๑๘๙,๐๐๐ 
๑,๕๘๓,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
งบประมาณ 
งบประมาณ 
งบประมาณ 

 
งบประมาณ 
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ 
งบประมาณ 

บริจาค
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

บริจาค/ 
ระดมทรัพย์ 

 
๗.  ข้อมูลงบประมาณ  

รายรับ รายจ่าย 
รายการ จ านวนเงิน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

เงินอุดหนุน (รายหัว) ๙๓๓,๘๘๐ รายการ จ านวนเงิน 
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ๒๑๙,๐๕๐ เงินอุดหนุน (รายหัว) ๙๓๓,๘๘๐ 
เงินบํารุงการศึกษา 
และระดมทรัพย์ 

๒๗๙,๔๕๐ เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน 

๒๑๙,๐๕๐ 

รวม ๑,๖๕๒,๓๘๐ เงินบํารุงการศึกษา 
และระดมทรัพย์ 

๒๗๙,๔๕๐ 

 
งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง คิดเป็นร๎อยละ     ๑๐๐   ของรายรับ  
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ     ๑๐๐   ของรายรับ 
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๘.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
 

๑.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบทภาคเหนือ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับ
เนินเขาที่เป็นป่าแพะ มีแมํน้ําและแหลํงน้ําที่เหมาะสมกับการทําการเกษตรกรรมในฤดูฝน บางพื้นที่สามารถเพาะปลูก
ในฤดูแล๎งเนื่องจากมีแหลํงน้ําที่เอ้ือตํอการเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบ
โรงเรียนมีชุมชนอาศัยโดยรอบได๎แกํ ชุมชนตําบลห๎วยม๎า ตําบลน้ําชํา   ตําบลบ๎านเวียง  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  
เกษตรกรรม ทํานา  ทําสวน ทําไรํ  ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ  ๙๘ %   ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไปคือ  ประเพณีไหว๎สาพระธาตุปูแจ  ประเพณีรดน้ําดําหัว  ประเพณีบายศรี
สูํขวัญ และประเพณีวันสําคัญทางศาสนา 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดตํอ  ตําบลตําหนักธรรม อําเภอหนองมํวงไขํ 
  ทิศใต๎  ติดตํอ  ตําบลบ๎านถิ่น อําเภอร๎องกวาง 
  ทิศตะวันออก ติดตํอ  ตําบลบ๎านเวียง  อําเภอร๎องกวาง 
  ทิศตะวันตก ติดตํอ  ตําบลน้ําชํา และตําบลแมํหลําย อําเภอเมืองแพรํ 

๒.  ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ  ม.3 , ม.6 , ปวช. 
            อาชีพหลัก คือ  เกษตรกรรม   (คิดเป็นร๎อยละ)          ๙๐  % 
            สํวนใหญํนับถือศาสนา  พุทธ  (คิดเป็นร๎อยละ)          ๙๘  % 
            ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี   ๗๐,๐๐ – ๑๐,๐๐๐  บาท 
            จํานวนคนเฉลี่ยตํอครอบครัว   ๓ – ๔   คน 

๓. โอกาสและข๎อจํากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนตั้งอยูํในแหลํงชุมชน และเป็นชุมชนที่เข๎มแข็ง มีแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นหลากหลาย ได๎รับความ

รํวมมือจากผู๎ปกครองนักเรียน  ผู๎นําชุมชน   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็น
อยํางดี แตํมีข๎อจํากัดคือ ฐานะทางเศรษฐกิจของผู๎ปกครองนักเรียนยากจนเป็นสํวนใหญํ ทําให๎การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาไมํเพียงพอ 
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๙.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ เวลาเรียน 
กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-ม.๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา 

๑๖๐(๔ นก.) ๑๖๐(๔ นก.) ๑๖๐(๔ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) 
และวัฒนธรรม 
  -ประวัติศาสตร์ ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๘๐ (๒นก.) 
  -ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 

๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
  -หน๎าที่พลเมือง  วัฒนธรรม 
   และการดําเนินชีวิตในสังคม 
  -ภูมิศาสตร์ 
  -เศรษฐศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
ศิลปะ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

  รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๘๐(๒๒ นก.) 
๘๘๐(๒๒ 

นก.) 
๘๘๐(๒๒ 

นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม ไมํน๎อยกวํา ๔๔๐  ชั่วโมง ไมํน๎อยกวํา  ๑,๔๔๐  ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐  ๑๒๐ 
 กิจกรรมนักเรียน     
  -ลูกเสือ /ยุวกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๔๐ 
  -ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐  

  -กิจกรรมเพ่ือสังคมและ ๔๐ ๔๐ ๔๐  ๑๒๐ 
           สาธารณประโยชน์         
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๔๘๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมํน๎อยกวํา  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓ ป ี

ไมํน๎อยกวํา  ๓,๖๐๐  ชั่วโมง 
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๑๐.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑)  ห๎องสมุดมีขนาด  ๑๕๐  ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห๎องสมุด  ๕,๑๐๐  เลํม 

     การสืบค๎นหนังสือและการยืมคืนใช๎ระบบโปรแกรม ห๎องสมุดอัตโนมัติ 
     จํานวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษานี้  คิดเป็น 80 คน /วัน  คิดเปน็ร๎อยละ  51.61 

๒)  ห๎องปฏิบัติการ 
     ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จํานวน  3   ห๎อง  
     ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน  2   ห๎อง  
     ห๎องปฏิบัติการทางภาษา    จํานวน   2  ห๎อง  

๓)  คอมพิวเตอร์  จํานวน   ๔๐   เครื่อง  
     ใช๎เพื่อการเรียนการสอน ๓๐ เครื่อง  
     ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ เครื่อง  
     จํานวนนักเรียนที่สืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
     เฉลี่ย  120  คน ตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ  77.42 ของนักเรียนทั้งหมด  
     ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ  ๑๐  เครื่อง 

๔)  แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน  
ตาราง แสดงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
( จ านวนครั้ง / ปี ) ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห๎องวิทยาศาสตร์ 
๒. ห๎องคอมพิวเตอร์ 
๓. ห๎องคหกรรม 
๔. ห๎องโสตทัศนศึกษา 
๕. ห๎องสืบค๎น 
๖. ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 
๗. ห๎องเกษตร 
๘. ห๎องอุตสาหกรรม 
๙. ห๎องคณิตศาสตร์ 
10. ห๎องดนตรี/ดนตรีไทย 
11. ห๎องศิลปะ 
12. ห๎องภาษาไทย 
13. ห๎องกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
14. สวนไทรแก๎ว 
15. สระน้ํา 
16. แปลงเกษตร 
17. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

มากกวํา ๓๐๐ 
๑๑,๖๖๖ 
มากกวํา๓๐๐ 
มากกวํา๑,๕๐๐ 
มากกวํา๑,๒๐๐ 
มากกวํา๓๐๐ 
มากกวํา๑๐๐ 
มากกวํา๒๐๐ 
มากกวํา๓๐๐ 
มากกวํา๑๐๐ 
มากกวํา๔๐๐ 
มากกวํา๓๐๐ 
มากกวํา๑๐๐ 
มากกวํา๓๐๐ 
มากกวํา๓๐๐ 
มากกวํา๑๐๐ 
มากกวํา๑๐๐ 

นายสมนึก  ยอดเถื่อน 
นายยุทธยา  ขัดสม 
นางสุรางค์  ถิ่นสุข 
นายทศพร  มั่งคั่ง 
นางอมรพรรณ  สุดชนก 
นางศิรินุช  หอมเนียม 
นางนิภาพร  กันยะมี 
นายสมศักด์  หอมเนียม 
นางสาววันเพ็ญ   แซํตั้ง   
นางอมรพรรณ  สุชนก 
นางอมรพรรณ  สุชนก 
นางพิชญาภา  ประมายันต์ 
นายเชาวรินทร์  สีใหมํ 
นายทศพร  มั่งคั่ง 
นางนิภาพร  กันยะมี 
นางนิภาพร  กันยะมี 
นางสาวจีราวัจน์  แสงคํา 
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๕)  แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.  วัดห๎วยม๎าสุนทรนิวาส        ๑๒  ครั้ง/ ปี 
๒.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย     ๕ ครั้ง/ปี 
๓.  วัดพระธาตุปูแจ     ๑๓ ครั้ง/ปี 
๔.  วนอุทยานแพะเมืองผี    ๘ ครั้ง/ป ี
๕.  วัดบ๎านน้ําชํา     ๒ ครั้ง/ป ี
๖.  วัดอ๎อยหลวง     ๓ ครั้ง/ปี 
๗.  วัดสระบํอแก๎ว     ๔ ครั้ง/ปี 
๘.  วัดจอมสวรรค์      ๑ ครั้ง/ปี 
๙.  วัดพระบาทมิ่งเมือง  ๑ ครั้ง/ป ี

 
๖)  ปราชญ์ชาวบ๎าน /  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  /  ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครูและนักเรียน  ในปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  คือ 
๑.   ชื่อ นางสาวจตุพร วงศ์ตะวัน          ด๎าน  งานจักสาน 
๒.   ชื่อ นายประทีป   ระงับเหตุ          ด๎าน  ดนตรีพื้นบ๎าน 
๓.   ชื่อ นางสมแฟน   คําวังจันทร์         ด๎าน  งานสานกระติ๊บ 
๔.   ชื่อ นายประยูร   เมตตา          ด๎าน  เวสสันดรชาดก 
๕.   ชื่อ พํออาจารย์สํวย   ภิรมนัด          ด๎าน  การเลี้ยงผี/สํงสะตวง 
๖.   ชื่อ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์          ด๎าน  สัจธรรมของพระพุทธองค์ 
๗.   ชื่อ นายไตรภพ  กันทะวงศ์          ด๎าน  หมอสํงเคราะห์ 
๘.   ชื่อ นายสิงห์คาร  กันทาท๎าว          ด๎าน  การใช๎ประโยชน์จากพืชพ้ืนบ๎าน พันธุ์ไม๎ในท๎องถิ่น 
๙.   ชื่อ นายพงศกร   วงศ์สวําง          ด๎าน  อุตุนิยมวิทยา 
๑๐.  ชื่อ นายเจริญ   ชัยธรรม           ด๎าน  เกษตรครบวงจรเลี้ยงปลา 
๑๑.  ชื่อ นางจริยา   สาหรําย          ด๎าน  การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ 
๑๒.  ชื่อ นางเก๋ียงคํา   ทะตัน          ด๎าน  ตํานานพื้นบ๎าน(มํอนแก๎ว) 
๑๓.  ชื่อ นางแสงนภา  ทองคําพันธ์          ด๎าน  ตัดเย็บกระเป๋าผ๎าดั้นมือ 
๑๔.  ชื่อ นางสุภิชญา  ฉลอม          ด๎าน  งานจักสาน 
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๑๑. ผลการทดสอบระดับชาติ 
ตาราง  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓) 

วิชา 

ปีการศึกษา  
2560 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

เพ
ิ่มขึ้

น/
ลด

ลง
 2

56
0-

25
61

 

เพ
ิ่มขึ้

น/
ลด

ลง
 2

56
1-

25
62

 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ภาษาไทย 35 50.23 26 58.35 32 54.00 8.12 -4.35 
คณิตศาสตร์ 35 25.60 26 29.23 32 25.38 3.63 -3.85 
วิทยาศาสตร์ 35 33.14 26 37.85 32 30.09 4.71 -7.76 

ภาษาตํางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

35 28.23 26 27.85 32 28.25 -0.38 +0.40 

เฉลี่ยรวม 140 34.30 104 38.32 128 34.43 4.02 -3.89 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓) 

วิชา 

ปีการศึกษา  
2560 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

เพ
ิ่มขึ้

น/
ลด

ลง
 2

56
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25
61

 

เพ
ิ่มขึ้

น/
ลด

ลง
 2

56
1-

25
62

 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ภาษาไทย 33 46.35 24 46.88 20 42.53 0.53 -4.35 
คณิตศาสตร์ 33 18.11 24 30.52 20 21.63 12.41 -8.89 
วิทยาศาสตร์ 33 28.86 24 28.63 20 26.88 -0.23 -1.75 
สังคมศึกษา 33 34.18 24 36.54 20 36.80 2.36 0.26 

ภาษาตํางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

33 23.11 24 27.24 20 22.81 4.13 -4.43 

เฉลี่ยรวม 165 30.12 124 33.96 100 30.13 3.84 -3.83 
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๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) ประเมินโดยต้นสังกัด   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน         ห้วยม้าวิทยาคม           ปีการศึกษา  ๒๕๖2 อยู่ในระดับ .     ดีเลิศ        .  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ๑) ความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ดีเลิศ 
      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา  

ดีเลิศ 

      ๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ดีเลิศ 
      ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
      ๖) มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
      ๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  ยอดเยี่ยม 
      ๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
      ๓) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
      ๔) สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
      ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  ดีเลิศ 
      ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเลิศ 

      ๓) การดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎าน ทุกกลุํมเป้าหมาย  ดีเลิศ 

      ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 

      ๕) จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ ดีเลิศ 

      ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑) จัดกระบวนการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ ยอดเยีย่ม 

     ๒) ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ยอดเยี่ยม 
     ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
     ๔) ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน ดีเลิศ 
     ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นจากต้นสังกัด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑. จุดเด่น 

๑.  ผู๎เรียนมีการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ มีน้ําหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์ มี 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ เห็นคุณคําของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีผลงานจากการเข๎า
รํวมกิจกรรมทางด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  
 ๒.  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด    
มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓.  ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๒. จุดควรพัฒนา 
 ๑.  ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.  ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติให๎เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๓.  จัดกิจกรรมสํงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก๎ปัญหา  เพ่ิมเติม 
 ๔.  จัดกิจกรรมสํงเสริมความสามารถสร๎างนวัตกรรม และมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการสร๎างนวัตกรรม 
เพ่ิมเติม   
 
๓. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

โครงการเพื่อให๎เกิดการพัฒนา  ได๎แกํ  
๑. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุํมสาระ 
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน เชํน กิจกรรมรักการอําน มํอนแก๎วปริทัศน์ คํายคณิตศาสตร์ คําย

วิทยาศาสตร์  กิจกรรมให๎ความรู๎ ๕ วัน ๕ กลุํมสาระ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมปฐมนิเทศ ลูกเสือ ยุวกาชาด เยาวชนจิตอาสา กรีฑาสีสัตตมิตรและกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพรํ  

๔. กิจกรรมบริการ ICT 
๕. โครงการทํามาค๎าขาย 
๖. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 
๗. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ สูํทักษะอาชีพอยํางยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๘. โครงการนักเรียนดีศรี ม.ว.  
๙. โครงการบริการแนะแนวโรงเรียน 
๑๐. กิจกรรมวันสําคัญตําง ๆ  
๑๑. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ๎านเกิด 
๑๒. งานอนามัยโรงเรียน 
๑๓. งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
๑. จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่กําหนดไว๎ชัดเจน  สอดคล๎องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต๎องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต๎น
สังกัด  ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และสํงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต๎องการ มาใช๎ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน   
 ๒. โรงเรียนห๎วยม๎าวิทยาคม มีสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ  มีความพร๎อมในเรื่องอาคารสถานที่  มีแหลํงเรียนรู๎  มีที่พักผํอนหยํอนใจ  รํมรื่น  สวยงาม    

 
๒.  จุดควรพัฒนา 
 ในการดําเนินงานควรมีการวางแผนด๎านงบประมาณเพ่ือการจัดการบริหารจัดการได๎อยํางรวดเร็วและทันตํอ
ชํวงระยะเวลา   
 
๓. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โครงการและกิจกรรมเพ่ือให๎เกิดการพัฒนา  ได๎แกํ   
 ๑. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ สูํทักษะอาชีพอยํางยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๒. โครงการอบรมนักเรียนดีศรี มว. 
 ๓. โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน  

๔. โครงการจัดหาครูผู๎สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน  
๕. โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
๖. โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
๗. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุํมสาระ 
๘. โครงการทํามาค๎าขาย 
๙. โครงการพัฒนางานบุคลากร  
๑๐. โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพด๎านวิชาการ  
๑๑. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
๑๒. โครงการโสตทัศนศึกษา  
๑๓. โครงการสืบค๎น ICT 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๑.  จุดเด่น 

๑. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู๎เน๎นกระบวนการคิด  และให๎ผู๎เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถ 
นําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

๒. ครูนําสื่อและเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน DLIT สามารถเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตใช๎ประกอบการ
เรียนการสอนและนักเรียนสามารถค๎นคว๎าได๎ 

๓. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  สํงผลให๎นักเรียนรักการเรียนรู๎ 
๔. ครูวัดผลด๎วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถนําข๎อมูลไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  จุดควรพัฒนา 
สํงเสริมให๎ครูพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง และสร๎างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
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๓. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โครงการและกิจกรรมเพ่ือให๎เกิดการพัฒนา ได๎แกํ   
๑. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  
๓. คํายคณิตศาสตร์  
๔. คํายวิทยาศาสตร์  
๕. กิจกรรมทัศนศึกษา  
๖. กิจกรรมอบรมนักเรียนดี ศรี ม.ว 
๗. โครงการพัฒนาระบบและเครือขํายสารสนเทศ   
๘. โครงการพัฒนางานห๎องสมุด   
๙. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 
๑๐. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
๑๑. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
๑๒. โครงการบริหารงานวัดผลประเมินผลโรงเรียน 
๑๓. กิจกรรมนิทรรศการมํอนแก๎วปริทัศน์ 

 
๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     โรงเรียนหว๎ยม๎าวิทยาคม  อําเภอ เมืองแพรํ  จังหวัดแพรํ ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.๓ 
     รอบสาม เมื่อ วันที่ ๒๕ – ๒๗  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของ    
     สถานศึกษา สรุป ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สมศ.) 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก ข้อเสนอแนะ 
จาก สมศ. 

ตัวบํงชี้ที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตที่ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๑ ผู๎เรียนมีน้ําหนัก  สํวนสูง  
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
รวมทั้งรู๎จักดูแลตนเองให๎มีความปลอดภัย
น้ําหนัก  
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๒ ผู๎เรียนมีสุนทรยีภาพ   

    ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สมศ.) 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ข้อเสนอแนะ 
จาก สมศ. 

ตัวบํงชี้ที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
และคํานิยมที่พึงประสงค์  
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๑ ผู๎เรียนเป็นลูกที่ดีของพํอแมํ 
ผู๎ปกครอง  
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๒ ผู๎เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน  
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๓ ผู๎เรียนมีการบําเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสังคม  
 

    ดีมาก  
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ตัวบํงชี้ที่  ๓  ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎และเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่อง 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๑ ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
การอํานและใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๒ ผู๎เรียนเรียนรู๎ผาํน
ประสบการณ์ตรงรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในและ
นอกสถานที่ 

   ดี  ควรมีบอร์ดรายชื่อ
นักเรียนดีเดํนประจําเดือน
แตํละกิจกรรม 

ตัวบํงชี้ที่  ๔ ผู๎เรียนคิดเป็น ทําเป็น  
ตัวบํงชี้ที่ ๔.๑ ผู๎เรียนมีความสามารถด๎าน
การคิด  
ตัวบํงชี้ที่ ๔.๒ ผู๎เรียนมีความสามารถใน
การปรับตัวเข๎ากับสังคม 

   ดี  ควรมีบอร์ดประจําเดือน
แตํละกิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๑ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษไทยใน
ระดับชั้น, ม.๓ และม.๖  
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๒ ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิคณิตศาสตร์ใน
ระดับชั้น ม.๓ และม.๖  
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๓ ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ใน
ระดับชั้น ม.๓ และม.๖  
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๔ ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ 
และม.๖  
 

 ปรับปรุง    โรงเรียนต๎องจัดทําแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุํมสาระ
โดยเฉพาะในสาระที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ํากวําขีดจํากัด
ลําง แล๎วพัฒนานักเรียน
อยํางจริงจัง 
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ตัวบ่งชี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สมศ.) 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ข้อเสนอแนะ 
จาก สมศ. 

ตัวบํงชี้ที่ ๕.๕ ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพล
ศึกษาในระดับชั้น ม.๓ และม.๖  
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๖ ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ใน
ระดับชั้น ม.๓ และม.๖  
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๗ ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๓ และม.๖  
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๘ ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศในระดับชั้น ม.๓ และม.

๖ 

 ปรับปรุง    โรงเรียนต๎องจัดทําแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุํมสาระ
โดยเฉพาะในสาระที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ํากวําขีดจํากัด
ลําง แล๎วพัฒนานักเรียน
อยํางจริงจัง 
 

ตัวบํงชี้ที่  ๖ ประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  
ตัวบํงชี้ที่  ๖.๑ ประสิทธิผลการดําเนินการ
ของสถานศึกษา 
ตัวบํงชี้ที่  ๖.๒  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครู   

    ดีมาก  

ตัวบํงชี้ที่  ๗ ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
๗.๑  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหาร
สถานศึกษา 
๗.๒   ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
๗.๓ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อม 

    ดีมาก จัดทําแผนการนิเทศและ
ใช๎แผนการนิเทศติดตาม
ประเมินผลให๎เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ตัวบํงชี้ที่  ๘   พัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎น
สังกัด 
๘.๑ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากต๎นสังกัด  
ปีลําสุด 
๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ๓ ปีย๎อนหลัง 

    ดีมาก  
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สมศ.) 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ข้อเสนอแนะ 
จาก สมศ. 

ตัวบํงชี้ที่  ๙   ผลการพัฒนาให๎บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

    ดี  

ตัวบํงชี้ที่  ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน๎น
และจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา   

    ดี  

ตัวบํงชี้ที่  ๑๑ ผลการดําเนินโครงการ
พิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา    

    ดีมาก  

ตัวบํงชี้ที่  ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

    ดี ให๎มีการพัฒนาสอดคล๎อง
กับแนวทางการปฏิรูป
ตลอดเวลา 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
จุดเด่น 

๑.  ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากได๎รับการสํงเสริมพัฒนาจากโครงการสํงเสริม 
อนามัยสํวนบุคคล โครงการป้องกันผู๎เรียนจากสิ่งเสพติดให๎โทษและปัญหาทางเพศในโรงเรียน โครงการสํงเ สริมให๎
นักเรียนมีสุนทรียภาพด๎านดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์เพื่อพัฒนาผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 

๒.  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ เนื่องจากได๎รับการสํงเสริมพัฒนา 
โครงการอบรมจริยธรรมประจําสัปดาห์ โครงการเรารักโรงเรียน โครงการจิตอาสาพัฒนาบ๎านเกิด เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน
อยํางตํอเนื่อง 

๓. สถานศึกษาดําเนินการบรรลุผลการดําเนินงาน โครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของ 
สถานศึกษา มีการดําเนินโครงการตํารวจนักเรียน เพ่ือป้องกัน ปราบปรามแก๎ไขปัญหาการทําผิดวินัยของนักเรียนทั้ง
ในและนอกโรงเรียน สํงเสริมนักเรียนเป็นผู๎นํา และให๎โรงเรียนเป็นระเบียบ สงบสุข 

๔. ผู๎บริหารเป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถประสบการณ์ มีความมํุงมั่นในการทํางาน วิสัยทัศน์ ม ี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีตํอบุคคลทั่วไป บริหารงาน ๕ ฝ่าย โดยมีหัวหน๎าฝ่ายรับผิดชอบ ได๎มี
การวางแผนงาน/ปฏิบัติงานตามแผน กํากับติดตามผล ประเมินผล และนําผลไปปรับปรุงพัฒนา รํวมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชนบ๎านห๎วยม๎า และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (แพรํ 
– นําน) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสํวนรํวมในการบริหารงาน ๕ ฝ่าย ทั้งให๎คําปรึกษา แนะนํา พิจารณา 
เห็นชอบการบริหารงาน ให๎ความรํวมมือสนับสนุนงบประมาณ และสํงเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาทุกด๎านเป็นอยําง
ดี และมีการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 

๕. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากร โดยสํงเสริมให๎ครูทุกคนได๎รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชา 
ครู ตามที่คุรุสภากําหนด มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ ประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครู
ทุกคนอยํางสม่ําเสมอ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง และนําผลประเมินไปพัฒนา ครูแตํละคนอยํางเป็นระบบ 

๖. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี เนื่องจากมีระบบการบริหาร โดยใช๎สถานศึกษา 
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เป็นฐานและการมีสํวนรํวมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง มีการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ มีการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพนักเรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับต่ํากวํามาตรฐาน ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตํางประเทศ เนื่องจากผู๎เรียนขาดความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และขาดความพร๎อมทางการเรียน 

๒. ครูบางสํวนขาดการออกแบบการเรียนรู๎และจัดการเรียนที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล 
และพัฒนาทางสมอง เพ่ือนําผู๎เรียนไปสูํเป้าหมาย และการศึกษาค๎นคว๎าวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๓๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ให๎มีทักษะ  

พ้ืนฐานการฟัง การพูด การอํานการเขียน การสื่อสาร โดยกิจกรรมฝึกการนําเสนอผลงานการอภิปราย โต๎วาที และ
การสื่อสารกับชาวตํางชาติโดยตรง โดยวิทยากร ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือครูจิตอาสา ที่มีความรู๎ความสามารถ 

๒) ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎กลุํมสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จากกิจกรรมการเรียนรู๎การทําโครงงานตําง ๆ การทดลองในห๎องปฏิบัติการ จากวิทยากรภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นท่ีมีความรู๎ความสามารถ มีเทคนิควิธีการสอนที่นําสนใจ 

๓) ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นการปฏิบัติจริง พร๎อมกับความรู๎ภาคทฤษฏี เพ่ือ
พัฒนาผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 

๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา -  ไม่มี 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑)  ครูควรนําผลการวิเคราะห์ผู๎เรียนมาออกแบบการเรียนรู๎และจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความ 
แตกตํางระหวํางบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผู๎เรียนไปสูํเป้าหมาย เชํนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
จิ๊กซอร์ (Jigsaw) คอมพิวเตอร์ชํวยสอน การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล เป็นต๎น 

๒) ครูควรนําปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาทําการศึกษาค๎นคว๎าวิจัย เพ่ือ 
พัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญให๎ตรงกับภาระงาน และมีหลักฐานรํองรอยหลักฐาน
เอกสารตําง ๆ ที่สามารถตรวจสอบได๎ 

๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไมํมีนวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good Practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ม่อนแก้วปริทัศน์ 

วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให๎ผู๎เรียน และคณะครูในโรงเรียน ได๎แสดงผลงานทางวิชาการในรอบ  ๑ ปีการศึกษา 
๒) เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียน และคณะครู เกิดการพัฒนางานอยํางมีประสิทธิภาพ และความภาคภูมิใจ 
    ความสําเร็จของงาน 
๓) เพ่ือแสดงศักยภาพของนักเรียนและคณะครูในโรงเรียน ให๎ประจักษ์แกํสาธารณชน 

        
 



21 
 

วิธีด าเนินการ 
 วิธีด าเนินการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 

๑) มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือเสนอโครงการ 
๒) กําหนดกลุํมเป้าหมาย กําหนดวัน เวลา สถานที่ 
๓) แจ๎งกําหนดการให๎คณะครู และนักเรียนเพ่ือเตรียมการดําเนินการตามแผนที่กําหนด  

โดยจัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนและคณะครู กิจกรรมการแขํงขันทักษะวิชาการของแตํละกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ ในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ 

๔) ซุ๎มจําหนํายสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ของนักเรียน แตํละห๎องเรียน ๑๘ ห๎องเรียน (กาดหมั้วครัวตอน) 
๕) วิเคราะห์และแปลผล ตามเกณฑ์ที่กําหนด ๘๐  % และทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้น 

 
๑๔. ผลงานดีเด่น 

 ๑๔.๑ ข๎อมูลเกียรติยศ  ชื่อเสียง  และ ผลงาน / โครงการดีเดํนของสถานศึกษาในรอบปี ๒๕๖๒ 
ด้านครูผู้สอน 

๑. นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  และนายทศพร  มั่งคั่ง  ได๎รับรางวัลครูผู๎สอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  การแขํงขัน  ตํอสมการคณิตศาสตร์  (เอแม็ท)  ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปี
การศึกษา  2562  ระดับชาติ  ภาคเหนือ  จังหวัดสุโขทัย 

๒.  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  ได๎รับรางวัลครูผู๎สอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขัน  
ตํอสมการคณิตศาสตร์  (เอแม็ท)  ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  
ระดับชาติ  ภาคเหนือ  จังหวัดสุโขทัย 

๓.  นางวีณารัตน์  พรมมา  และนางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  ได๎รับรางวัลครูผู๎สอนนักเรียน  ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย  ม.1 – 3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  
ระดับชาติ  ภาคเหนือ  จังหวัดสุโขทัย 

๔.  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  และนางพิชญาภา  ประมายันต์  ได๎รับรางวัลครูผู๎สอนนักเรียน  รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น การแขํงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ครั้งที่ ๒๕ ระดับจังหวัด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
ด้านนักเรียน 
 ๑.  เด็กหญิงชุติมณฑน์  ไทยใหมํ  และ  เด็กหญิงณัฐณิชา  จุมพิต  ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การ
แขํงขัน  ตํอสมการคณิตศาสตร์  (เอแม็ท)  ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  
ระดับชาติ  ภาคเหนือ  จังหวัดสุโขทัย 
 ๒.  นางสาวฐิติวรรณ  ทนันชยั  ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขัน  ตํอสมการคณิตศาสตร์  (เอแม็ท)  
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  ระดับชาติ  ภาคเหนือ  จังหวัดสุโขทัย 
 ๓.  เด็กหญิงชฎาภรณ์  มีรส  และ  เด็กชายณัฐธชัย  บุญชุม   ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวด
มารยาทไทย  ม.1 – 3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  ระดับชาติ  ภาคเหนือ  
จังหวัดสุโขทัย 
 ๔.  เด็กหญิงเปมิกา  ม๎าทอง  เด็กหญิงภัทรธิดา  วรินทร์  และเด็กหญิงณัฐวรรณ  มีเสาเรือน  ได๎รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น การแขํงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ครั้งที่ ๒๕ ระดับจังหวัด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๕ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการโรงเรียนสีขาว 1.เพ่ือป้องกันการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา 
2.เพ่ือสนับสนุนและ
สํงเสริมกระบวนการ
ดําเนินงานป้องกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขนอกสถานศึกษา
ให๎มีกระบวนการที่เข๎มแข็ง 
ตํอเนื่อง ยั่งยืน 

- จัดกิจกรรมที่สํงเสริมและสนับสนุน
ให๎นักเรียนได๎รับกระบวนการการ
เรียนรู๎  
- การป้องกันและการชํวยเหลือ
แก๎ปัญหาตํางๆ  
- ชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาไมํให๎มี
พฤติกรรมเสี่ยง 

ร๎อยละ 85 

๒ โครงการพัฒนางาน
อนามัยโรงเรียน 

๑. เพ่ือให๎นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนได๎รับ
ความรู๎ด๎านสุขภาพ และมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง 
๒. เพ่ือให๎นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนได๎รับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
๓. เพ่ือจัดทําสถิติ  ข๎อมูล  
เอกสารของงานอนามัย
โรงเรียนให๎เป็นระบบ 
๔.  เพ่ือพัฒนาห๎อง
พยาบาลให๎มี
สภาพแวดล๎อมที่ถูก
สุขลักษณะ  และเหมาะสม
สําหรับผู๎ป่วย 

- บริการทางด๎านสุขภาพ   
- การรักษาพยาบาล   
- การป้องกัน   
- การสํงเสริมสุขภาพ   

ร๎อยละ 90 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ โครงการชุมชนสัมพันธ์
บ๎านและโรงเรียน 

๑. เพ่ือให๎ชุมชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  
๒. เพ่ือให๎โรงเรียนบริหาร
จัดการศึกษาได๎บรรลุตาม
มาตรฐานและเป้าหมายที่
กําหนด  
๓. เพ่ือให๎ชุมชนเกิดความ
พึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา 
เชื่อมั่นในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  

จัดวางหรีด รํวมทําบุญ และรํวมงาน
ฌาปนกิจ ผู๎ปกครอง อ่ืนๆ 

ร๎อยละ ๘๕ 

๔ โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

2.1 เพ่ือให๎นักเรียนได๎
เรียนรู๎และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช๎สิทธิ 
เสรีภาพความเสมอภาค
และหน๎าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย  เกิดการ
เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 
2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีเจต
คติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
2.3 เพ่ือให๎นักเรียนมี
ทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 

- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ 
  นักเรียน 

ร๎อยละ 95 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕ โครงการรักษาวินัย
นักเรียน 

๑. วางแผน แก๎ไข ป้อง
ปราม สํงเสริม สร๎างความ
ตระหนัก และพัฒนา ให๎
นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น 
สอดคล๎องกับคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของสถานศึกษา 
2. รํวมมือกับผู๎ปกครอง 
ชุมชน สารวัตรนักเรียน 
สํวนราชการที่เก่ียวข๎อง
แก๎ไขพฤติกรรมที่ไมํพึง
ประสงค์ของนักเรียน ให๎
ปราศจากสิ่งเสพติด สื่อ
ลามกอนาจาร การพนัน
และการทะเลาะวิวาท  ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ให๎
สอดคล๎องกับระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา 

- สอดสํองดูแล แนะนํา ป้องปราม
ไมํให๎นักเรียนกระทําผิด 
- สํารวจและศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา 
- จัดทําโครงการและขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบใน
การดําเนินงานตามโครงการ 
-ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ร๎อยละ 90 

๖ โครงการกิจกรรมวัน
สําคญั 

1. เพื่อให๎นักเรียนได๎
แสดงออกถึงความรักชาติ  
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
2. เพื่อให๎นักเรียนได๎
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของวันตํางๆที่เก่ียวข๎องกับ
ชาติไทย 
๓. เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดง
ความความกตัญญูกตเวที
ตํอผู๎มีพระคุณ 
4. เพื่อให๎นักเรียนปฏิบัติ
ตนได๎ถูกต๎องตามประเพณี  
พิธีกรรมทางศาสนา 
5. เพื่อให๎นักเรียนได๎
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของวันตํางๆที่เก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา 

1.กิจกรรมพิธีไหว๎ครู  
2.กิจกรรมวันคล๎ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
3.กิจกรรมวันคล๎ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
4.กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ  
5.กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข๎าพรรษา  
6. วันคล๎ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 
7. กิจกรรมวันปิยมหาราช 
8. กิจกรรมวันชาติและวันพํอแหํงชาติ 

ร๎อยละ 95 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗ โครงการจัดหา
ครูผู๎สอนและบุคลากร
เสริมเพ่ือการพัฒนา
โรงเรียน 

๑.เพ่ือจัดจ๎างครูผู๎สอนและ
บุคลากรสํงเสริมการจัด
การศึกษาให๎เพียงพอกับ
ความต๎องการขอโรงเรียน 
๒.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- ประชุมผู๎ปกครอง 
- สรรหาบุคลากร 

ร๎อยละ 95 

๘ โครงการการพัฒนา
ระบบบริหารงาน
งบประมาณ 

๑. เพ่ือให๎โรงเรียนห๎วยม๎า
วิทยาคม  มีการบริหารและ
จัดการศึกษาโดยใช๎
สถานศึกษาเป็นฐาน 
๒. เพ่ือให๎การบริหาร
จัดการของกลุํมงาน
งบประมาณมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
ผู๎เกี่ยวข๎องพึงพอใจ 
๓. เพ่ือให๎มีการจัดการ
ข๎อมูลสารสนเทศของกลุํม
งานงบประมาณอยําง
ครอบคลุมและทันตํอการ
ใช๎งาน 
๔. เพ่ือให๎มีการพัฒนา
บุคลากรกลุํมงาน
งบประมาณอยํางเป็นระบบ
และตํอเนื่อง 
๕. เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
PDCA 

- พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 
- พัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
- พัฒนางานการบริหารการเงินและ
บัญชี 
- พัฒนางานบริหารจัดการเงินและ
บัญชี 
- พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการ
ด๎านงบประมาณ 
- พัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศ 

ร๎อยละ 90 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๙ โครงการพัฒนางาน
หลักสูตรสถานศึกษา
และสาระหลักสูตร
ท๎องถิ่น 

๑. เพ่ือให๎โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล๎องตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๐   
๒. เพ่ือให๎หลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของท๎องถิ่น 
๓. เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนให๎มีระบบ 
๔. เพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎ในทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ 

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรท๎องถิ่น 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 

ร๎อยละ 85 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

 
๑๐ 

โครงการบริหารงานวัด
และประเมินผลของ
โรงเรียน 

๑.  เพ่ือให๎เกิดความพร๎อม
ในการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนและสํงเสริม
กิจกรรมการเรียน 
การสอนของทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 
 ๒.  เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู
และนักเรียน และ
ผู๎เกี่ยวข๎องได๎รับการบริการ
อยํางทั่วถึง 
๓. เพ่ือจัดทําเครื่องมือ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนตามระเบียบ
วัดผลประเมินผล 
ในภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
 ๔. เพ่ือจัดทําเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
(ปพ.) ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  - วิเคราะห์ผู๎เรียน สอบกํอนเรียน 
  - สอบ Pre o –net  ข๎อสอบกลาง 
  - สอบกลางภาค 
  - สอบวัดจุดเน๎นผู๎เรียน 
  - สอบปลายภาค  O net และอ่ืน ๆ 

ร๎อยละ 95 

๑๑ โครงการพัฒนา
คุณภาพงานทะเบียน
นักเรียน 

๑. เพ่ือใช๎เป็นหลักฐาน
แสดงวุฒิและรับรองผลการ
เรียนของนักเรียน 
2. เพื่อให๎บริการด๎าน
หลักฐานแสดงวุฒิและ
รับรองผลการเรียนของ
นักเรียน 
๓. เพ่ือใช๎ในการบันทึก
ข๎อมูล และจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานงานทะเบียนอยําง
มีระเบียบและเป็นระบบ 

- ปพ.1 – ปพ.8   
- เอกสารการเข๎าเรียน    
- การลาออก   
- รับและรายงานผลการเรียน   
- การจัดทํารายชื่อนักเรียนทุก
ระดับชั้น   ร๎อยละ 100 

 



28 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๒ โครงการห๎องสมุด
โรงเรียนเพ่ือสํงเสริมรัก
การอําน 

๑. เพ่ือเป็นเป็นการสํงเสริม
และสร๎างนิสัยรักการอําน
ของนักเรียน 
2. เพื่อให๎นักเรียนสามารถ
ใช๎ความรู๎ ข๎อมูลขําวสาร ได๎
อยํางเหมาะสมเพ่ือพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่อง 
3. เพื่อสํงเสริมและพัฒนา 
นักเรียน ให๎มีความรู๎ 
ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ที่
กว๎างไกลมากยิ่งขึ้น 
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
งานห๎องสมุดให๎ทันสมัย  
จัดบรรยากาศให๎นําอยูํ  
จัดหาหนังสือใหมํอยําง       
สม่ําเสมอ 

- กิจกรรมคํายรักการอําน 
- หนังสือและวัสดุอุปกรณ์ห๎องสมุด 
- กิจกรรมซํอมแซมสื่ออุปกรณ์ห๎อง
สืบค๎นในห๎องสมุด 

ร๎อยละ 85 

๑๓ โครงการบริการแนะ
แนวโรงเรียนห๎วยม๎า
วิทยาคม 

1. เพื่อให๎นักเรียนทุกคน
ได๎รับบริการแนะแนว 
2. เพื่อให๎นักเรียนทุกคน
ที่มารับบริการสามารถ
แก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนทั้ง
ด๎านการศึกษา อาชีพ 
สํวนตัวและสังคม ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให๎นักเรียนทุกคน
สามารถพัฒนาตนเองได๎
ตามพัฒนาการแหํงวัยของ
ตน   

- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตํอ 
- กิจกรรมบริการแนะแนว 
- กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาตํอ
โรงเรียนห๎วยม๎า 

ร๎อยละ 95 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๔ โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 
21 สูํทักษะอาชีพอยําง
ยั่งยืน 

1. เพื่อให๎นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ได๎รับ
การพัฒนาตามทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 มี
ความรู๎ตามมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสูํ
ความเป็นเลิศ 
2. เพื่อให๎นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎
ทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช๎
หลักการเรียนรู๎ 3R x 8C 

- ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข๎องเพ่ือชี้แจง
นโยบายทําความเข๎าใจและกําหนด
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 สูํทักษะอาชีพอยํางยั่ง
ยื่น   
- เสนอโครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํทักษะอาชีพ
อยํางยั่งยืน เพ่ือขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบใน
การดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 สูํ
ทักษะอาชีพอยํางยั่งยืน   
- ดําเนินการจัดกิจกรรมตามที่วางแผน
และกําหนดไว๎ในโครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 สูํ
ทักษะอาชีพอยํางยั่งยืน 
- สรุปรายงานผล และประเมินผล การ
ดําเนินงานตามโครงการ 

ร๎อยละ 100 

๑๕ โครงการ พัฒนางาน
บริการกองทุนเงินให๎
กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา  
(กยศ.) 

1. เพื่อชํวยเหลือนักเรียนที่
มีฐานะยากจน  ขาดแคลน
ทุนทรัพย์  ได๎มีโอกาสทาง
การศึกษามากข้ึน 
2. เพื่อให๎บริการทางด๎าน
งานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือ
การศึกษาแกํนักเรียนอยําง
มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสนับสนุน และ
พัฒนาระบบการศึกษา 

- นักเรียนยื่นคําร๎องขอกู๎ พร๎อม
หลักฐานแนบ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู๎กู๎ยืม 
- ประกาศผล 
- นักเรียนทําสัญญา 
- ครูสํงสัญญาให๎ทางธนาคาร 

ร๎อยละ 85 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๖ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
๖ 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ให๎มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร๎อยละ 
๓ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยในวิชาตําง ๆ ใน
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

- การจัดทําข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล 
การวัด/ประเมินสภาพจริง 
- สํารวจรวบรวม จัดทําข๎อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
- วิเคราะห์จุดเดํนจุดด๎อย 
- กําหนดเป้าหมาย วิธีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล 
- จัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน นักเรียนเป็นรายบุคคล 
- จัดกจิกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการติวเข๎ม 
- จัดกิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
- สรุปรายงานผล  และประเมินผล 

ร๎อยละ 95 

๑๗ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุํม
สาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

๑. เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ตามกระบวนการ ฟัง 
พูด อําน เขียน 
๓. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ประกอบการ
จัดการเรียนรู๎ 
๔. เพ่ือสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎นักเรียนรักการ
อํานและศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเอง 

- กิจกรรมวันสุนทรภูํ 
คําวัสดุ   
-  กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ 
-  กิจกรรมแขํงขันสารานุกรม 
 

ร๎อยละ 100 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๘ โครงการพัฒนา
นักเรียนให๎มีความรู๎
และทักษะตาม
หลักสูตรทางด๎าน
คณิตศาสตร์ 

๑. เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะ
การเรียนรู๎และความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และนําไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎ 
2. เพื่อให๎นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
๓. เพ่ือให๎นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (o-
net)ในกลุํมสาระ
คณิตศาสตร์ให๎สูงขึ้น 
4.  เพ่ือให๎เกิดความพร๎อม
ในการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู 

- การจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 
- A-math 

ร๎อยละ 100 

๑๙ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุํม
สาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ 
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถนําไป ประยุกต์ใช๎ 
ในชีวิตประจําวันได๎ 
๓. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ให๎สูงขึ้น 

- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น 
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมี 

ร๎อยละ 100 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๐ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุํม
สาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑. เพ่ือพัฒนากรจัดการ
เรียนรู๎ของกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมให๎มี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ตามกระบวนการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ 
๓. เพ่ือให๎ผู๎สอนมีวัสดุ 
อุปกรณ์ในการทําสื่อการ
เรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎นักเรียนมี
ทักษะการศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยตนเอง 

- การจัดกรเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย งาน
ศิลปหัตถกรรม 

ร๎อยละ 100 

๒๑ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุํม
สาระการเรียนรู๎สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

๑. เพ่ือให๎เกิดความพร๎อม
ในการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน การผลิตสื่อ
ของครู 
๒. เพ่ือให๎นักเรียนมีแหลํง
เรียนรู๎ด๎านสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

- การจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

ร๎อยละ 100 

๒๒ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุํม
สาระการเรียนรู๎ศิลปะ 

๑. เพ่ือเตรียมความพร๎อม
ในด๎านการเรียนการสอน 
๒. เพ่ือสํงเสริมความเป็น
เลิศด๎านทัศน์ศิลป์ในการ
แขํงขันศิลปหัตกรรม
นักเรียน 
๓. เพ่ือให๎นักเรียนมี
สุนทรียภาพและทักษะใน
ด๎านศิลปะ 
๔. เพ่ือใช๎ในการแสดง
กิจกรรมของโรงเรียน 

- การจัดการเรยีนรู๎กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ 
- การแขํงขันศิลปะหัตถกรรม 

ร๎อยละ 100 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๓ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุํม
สาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑. เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎
และทักษะ งานบ๎าน งาน
ประดิษฐ์ 
๒. เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎
และทักษะ งานเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์ 
๓.  เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎
และทักษะ งานชําง
อุตสาหกรรม 
๔.  เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎
และทักษะ งานเกษตร 
๕. เพ่ือจัดหาสื่อ อุปกรณ์ 
และวัสดุตําง ๆ 
ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในกลุํม
สาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   
(คหกรรม)งานบ๎าน-งานประดิษฐ์ งาน
สาน  ขนมไทย  อาหารพื้นเมือง 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
งานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
- จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
งานชํางอุตสาหกรรม 
- จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
งานเกษตร 
- กิจกรรมการแขํงขันทักษะวิชาการ 

ร๎อยละ 100 

๒๔ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุํม
สาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

๑. เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศให๎มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒. เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนตาม
กระบวนการ ฟัง พูด อําน 
และเขียน 
๓. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนรู๎ 
๔. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรัก
การอํานและการศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 

- การจัดการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศ 
- กิจกรรมวันครสิตม์าส 
- กิจกรรมการแขํงขันทักษะวิชาการ 

ร๎อยละ 100 

 
 
 
 
 
 



34 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๕ โครงการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

1. เพื่อให๎นักเรียนได๎แสดง
ความรู๎ความสามารถทาง
ทักษะวิชาการ 
๒. เพ่ือให๎นักเรียนได๎มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
รํวมกันอันจะนําไปสูํการ
เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
๓. เพ่ือพัฒนาความรู๎
ความสามารถของนักเรียน
ให๎ดีขึ้น 

- กิจกรรมแสดงความรู๎ความสามารถ
ทางทักษะวิชาการ 
- กิจกรรมการแขํงขันทักษะวิชาการ 

ร๎อยละ 95 

๒๖ โครงการสํงเสริมทักษะ
การเรียนรู๎ทางสุขศึกษา
และพลศึกษา 

๑. เพ่ือสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎นักเรียนได๎เลํน
กีฬาและออกกําลังกาย 
๒. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน
ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
๓. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ์
นอกเหนือจากในห๎องเรียน 
๔. เพ่ือให๎การเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษาเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ 
๕. คัดเลือกนักกีฬาใน
ประเภทกีฬาตํางๆ และเข๎า
รํวมการแขํงขันในระดับที่
สูงตํอไป 

- การแขํงขันกรีฑาสีสัตตมิตรสัมพันธ์ 
- การแขํงขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา 

ร๎อยละ 100 

๒๗ โครงการปฐมนิเทศ ๑. เพ่ือฝึกอบรมให๎ความรู๎
เรื่องประวัติความเป็นมา
ของโรงเรียนและแนะนํา
โครงสร๎างขององค์กร 
ผู๎บริหารและบุคลากร  
อาคารสถานที่  กฎระเบียบ 
ข๎อบังคับ วินัย ตลอดจนถึง
การปฏิบัติตัวของนักเรียน 
2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติแกํ
นักเรียนใหมํ ให๎มีความรู๎สึก
ที่ดีตํอโรงเรียน และเพ่ือน
นักเรียน 

- สํารวจและศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา 
- จัดทําโครงการและขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบใน
การดําเนินงานตามโครงการ 
- ประสานงานกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ร๎อยละ 100 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๘ โครงการบริการ
เครอืขํายอินเตอร์เน็ต 

๑. เพ่ือให๎นักเรียนและบุคล
กรของโรงเรียนห๎วยม๎า
วิทยาคมมีแหลํงสืบค๎น
ข๎อมูลผํานเครือขําย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ภายในโรงเรียนอยํางทั่วถึง  
๒. เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากการใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎ 

- เชําสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- ปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมโยง 
- ประเมินผลโครงการ 
- สรุปผลและรายงานผู๎มสีํวนเกี่ยวข๎อง 

ร๎อยละ 95 

๒๙ โครงการคําย
คณิตศาสตร์ 

๑. เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะ
การเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ 
๒. เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  
๓. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ์
นอกเหนือจากในห๎องเรียน 
๔. เพ่ือให๎นักเรียนเรียนรู๎
การอยูํรํวมกัน  การปรับตัว
เข๎าหาผู๎อื่น 

- คํายคณิตศาสตร์ 

ร๎อยละ 100 

๓๐ โครงการคําย
วิทยาศาสตร์ และ
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 

๑. เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ 
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถนําไป ประยุกต์ใช๎ 
ในชีวิตประจําวันได๎ 
๓. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ให๎สูงขึ้น 

- คํายวิทยาศาสตร์ (Science camp) 
 และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์    

ร๎อยละ 100 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓๑ โครงการกิจกรรมกลุํม
สาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศวัน
คริสต์มาส 

๑. เพ่ือให๎นักเรียนได๎เข๎าใจ
วัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษา 
๒. เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด๎านภาษาอังกฤษของ
ผู๎เรียน 
๓.  เพ่ือสร๎างทัศนคติท่ีดีตํอ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

- จัดทําโครงการและขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบใน
การดําเนินงานตามโครงการ 
- ประสานงานกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ร๎อยละ 100 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการงานปฏิคม
โรงเรียน 

๑. เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัยและเพียงพอตํอ
การให๎การปฏิบัติงานและ
ให๎บริการ 
๒. เพ่ือให๎การบริการ
อาหารวําง น้ําดื่ม แกํแขก 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
สะดวกและเป็นระบบ 
๓. บุคลากรที่ได๎รับการ
บริการมีความพึงพอใจตํอ
การให๎บริการ 

- ให๎บริการ และบุคลากรภายนอก
โรงเรียนที่มาติดตํอประสานงานกับ
โรงเรียน 

ร๎อยละ 95 

๒ โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 

1. เพื่อสร๎างวินัยในการทิ้ง
ขยะให๎กับนักเรียน 
2. เพื่อให๎นักเรียนมีสํวน
รํวมในการดําเนินการคัด
แยกขยะที่ถูกวิธี 
๓. เพ่ือสร๎างจิตสํานึกใน
การจัดการขยะและการ
รักษาสิ่งแวดล๎อมให๎กับ
นักเรียน 

- ธนาคารขยะรีไซเคิล  
- ธนาคารใบไม๎ 

ร๎อยละ 95 

๓ โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน 

๑.  เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะ
ในการทํางานอยํางมีระบบ 
วางแผนการทํางานอยําง
รอบคอบ ทํางานจนบรรลุ
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์   
๒. เพ่ือให๎ครูจัดการเรียน
การสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ ด๎วยเทคนิคและ
วิธีการสอนที่หลากหลาย 
๓. เพ่ือพัฒนานักเรียนให๎มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

- พัฒนาการทางการเรียนรู๎เหมาะสม
กับวัย 
- สํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัยรักการ
เรียนรู๎ สามารถแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วย
ตนเองจากแหลํงเรียนรู๎  

ร๎อยละ 95 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔ โครงการทํามาค๎าขาย 
น้ําดื่มสมุนไพร 

1.เพ่ือพัฒนาน้ําดื่ม
สมุนไพรให๎มีความ
หลากหลาย 
2.เพ่ือฝึกการประกอบ
อาชีพทํามาค๎าขายให๎แกํครู
และนักเรียน 
3.เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์และการ
แก๎ปัญหา 
4.เพ่ือให๎นักเรียนใช๎ทักษะ
ในการใช๎เทคโนโลยีติดตํอ
ประสานงานกับลูกค๎า 

- กิจกรรมร๎านค๎าสวัสดิการ 

ร๎อยละ 95 

๕ โครงการทํามาค๎าขาย 
ผลิตภัณฑ์จากผ๎าหม๎อ
ห๎อม 

1.เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
เศษผ๎าหม๎อห๎อม 
2.เพ่ือฝึกการประกอบ
อาชีพทํามาค๎าขายให๎แกํครู
และนักเรียน 
3.เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์และการ
แก๎ปัญหา 
4.เพ่ือให๎นักเรียนใช๎ทักษะ
ในการใช๎เทคโนโลยีติดตํอ
ประสานงานกับลูกค๎า 

- สร๎างผลิตภัณฑ์จากผ๎าหม๎อห๎อม 

ร๎อยละ 95 

๖ โครงการพัฒนาศูนย์
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
จังหวัดแพรํ 

1. พัฒนาศูนย์กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนจังหวัดแพรํ 

- แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบ  
- ประสานงานกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

ร๎อยละ 95 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗ โครงการนักเรียนดีศรี 
มว. 

1. เพื่อให๎นักเรียนโรงเรียน
ห๎วยม๎าวิทยาคม มี
หลักธรรมในการดํารงชีวิต
ในสถานศึกษา 
2. เพื่อให๎นักเรียนมี
ภูมิค๎ุมกันในโลกยุคโลกาภิ
วัตน์และใช๎เทคโนโลยีอยําง
ฉลาด 
3. เพื่อให๎นักเรียนนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการ
ดํารงชีวิต 
4. ให๎นักเรียนมีความมุํงมั่น
และเป้าหมายในชีวิต 
.5 เพ่ือให๎นักเรียนสามารถ
ปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อม
ใหมํๆและเรียนอยํางมี
ความสุข 
6. เพื่อให๎นักเรียนมี
แนวทางในการศึกษาตํอ
และประกอบอาชีพตํอไป 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
นักเรียนดีศรี มว. 
 

ร๎อยละ 100 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๘ โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน (กิจกรรม
นักเรียน) 

1. เพื่อสํงเสริมกิจกรรม
ตามความสนใจเรียนรู๎ 
ความสามารถ ความถนัด 
วางแผน และทํางาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎  
2. เพื่อให๎นักเรียนมี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
การพัฒนาทางวินัยและ
ด๎านรํางกาย สังคม อารมณ์  
จิตใจ และสติปัญญา 
3. เพื่อให๎นักเรียนเกิด
ความตระหนัก รู๎คุณคํา
สิ่งแวดล๎อม มีความ
รับผิดชอบและเสียสละเพ่ือ
สํวนรํวม 
4. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะ
ในการปฏิบัติกิจกรรมและ
อยูํรํวมกับคนอ่ืนได๎อยํางมี
ความสุข 

- กิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือ 
- กิจกรรมเข๎าคํายยุวกาชาด 
- กิจกรรมคํายเยาวชนจิตอาสา 

ร๎อยละ 100 
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กลยุทธ์ที่ ๓  จัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้ให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการพัฒนา
สํานักงานบริหารงาน
ทั่วไป 

๑. เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริม
การดําเนินงานและภารกิจ 
งานธุรการและสํานักงาน 
กลุํมงานบริหารทั่วไป 
๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการบริการ  
การประสานงาน การเก็บ
รวบรวมหลักฐานทาง
ราชการและข๎อมูลตําง ๆ 

- บริการ และประสานงาน การเก็บ
รวบรวมหลักฐานทางราชการ 

ร๎อยละ 95 

๒ โครงการพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาระบบเสียง 
สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆ ให๎มีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ให๎บริการด๎าน
โสตทัศนูปกรณ์ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมตํางๆมีความพร๎อมด๎าน
สื่อ 
- พัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
- ปรับปรุงแก๎ไขสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
 

ร๎อยละ 95 

๓ โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ 

1. เพ่ือให๎อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล๎อม  สิ่งอํานวยความ
สะดวกของโรงเรียนและ
บริเวณโรงเรียนสะอาด รํม
รื่น  ปลอดภัย และเอ้ือตํอ
การจัดการเรียนรู๎และ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน 
2. เพื่อให๎สภาพห๎องเรียน
และอาคารสถานที่ได๎รับการ
ดูแลและพร๎อมใช๎งานอยูํ
เสมอ 
3. เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล๎อมภายใน
โรงเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎
และการจัดการเรียนการ
สอนอยํางมีคุณภาพ 

- จัดสภาพแวดล๎อม  
- การซํอมแซมอาคารสถานที่ตํางๆ  
- การปรับภูมิทัศน์ และแหลํงเรียนรู๎   

ร๎อยละ 95 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔ โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักการภาร
โรงและลูกจ๎างชั่วคราว 

1. เพ่ือสํงเสริมศักยภาพใน
การทํางานนักการภารโรง
และลูกจ๎างชั่วคราว  
2. เพื่อปรับปรุงห๎อง
สํานักงานของนักการ 
สะอาดนําอยูํ 

- สํงเสริมศักยภาพในการทํางาน
นักการภารโรงและลูกจ๎างชั่วคราว  
  

ร๎อยละ 100 

๕ โครงการปรับปรุง
สํานักงานและงาน
ธุรการ งานสารบรรณ 
และงานสถิติและข๎อมูล 

๑. เพ่ือสํงเสริมการทํางานที่
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
๒. เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยในการจัดเอกสาร
ข๎อมูลตํางๆอยํางเป็นระบบ 

- การบริการในเรื่องของธุรการ  
- ให๎ความสะดวกในเรื่องตํางๆ 
เกี่ยวกับเอกสาร  
- รับ-สํง เอกสาร ตลอดจนการติดตํอ
ประสานงานกับหนํวยงานตํางๆ  

ร๎อยละ 95 

๖ โครงการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

1. เพื่อจัดสร๎าง จัดหา 
พัฒนานวัตกรรม สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู๎ ที่เหมาะสมตํอ
การศึกษา 
2. เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎
ใช๎ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการเรียนรู๎ 

- จัดเก็บรวบรวมข๎อมูล 
- สร๎างสื่อนวัตกรรม 

ร๎อยละ 95 

๗ โครงการปัจฉิมนิเทศ ๑. เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดง
ความรัก  ความผูกพัน
ระหวํางเพื่อน และ
แสดงออกด๎านความกตัญญู
กตเวทีตํอครู 
๒. เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึก
ที่ดีให๎นักเรียนในการสร๎าง
ความรัก ความผูกพัน
ระหวํางเพื่อน ครูและ
โรงเรียน 
๓. เพ่ือเตรียมความพร๎อม
กํอนที่นักเรียนจะจบ
การศึกษา 
๔. เพ่ือให๎ความรู๎ และ
แนวคิดสําหรับเป็นแนวทาง
ในการศึกษาตํอ หรือการ
ประกอบอาชีพ ของตนเอง
ในอนาคต  

- จัดทําโครงการและขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบใน
การดําเนินงานตามโครงการ 
- ประสานงานกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร 
- ดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 

ร๎อยละ 100 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๘ โครงการการศึกษา
แหลํงเรียนรู๎นอก
สถานศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 

๑. เพ่ือให๎นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
๒. เพ่ือให๎นักเรียนได๎ศึกษา
สภาพจริงจากแหลํงเรียนรู๎ที่
หลากหลาย 
๓. เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎
และยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตําง 

- จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
- ประชุมวางแผน ติดตํอรถ ติดตํอ
สถานที่ประชาสัมพันธ์ 
สํารวจเส๎นทางและสถานที่ 
จัดทําเอกสาร  ป้ายกิจกรรม 
ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ตามท่ีกําหนด 
- สรุปรายงานผล  และประเมินผล  
การดําเนินงานตามโครงการตํอ
หนํวยงานต๎นสังกัด 

ร๎อยละ 100 
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการพัฒนาการ
บริหารและจัด
การศึกษากิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๑. เพ่ือกํากับการดําเนิน
กิจการของสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศและ
นโยบาย 
๒. เพ่ือสํงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมด๎านตําง ๆ ของ
สถานศึกษา 
๓. เพ่ือประสานการทํางาน
ระหวํางสถานศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

- สํารวจและศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา 
- ประชุมชี้แจงทําความเข๎าใจขั้นตอน 
การดําเนินงาน 
- จัดทําโครงการและขออนุมัติ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานตามโครงการ ร๎อยละ 95 

๒ โครงการพัฒนา
บุคลากร 

๑.  เพ่ือให๎การสนับสนุน
บุคลากรได๎พัฒนาตาม
ความเหมาะสม 
๒.  เพ่ือให๎บุคลากรมีขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน 
๓. เพ่ือให๎บุคลากรได๎
ทํางานเต็มตามศักยภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ 

- งานสํานักงานและงานสารบรรณ 
- งานจัดระบบบริหารและพัฒนา
องค์กร 
- งานจัดระบบควบคุมภายใน
หนํวยงาน 
- งานเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
- งานสรรหาและบรรจุแตํงตั้งและการ
ออก 
- งานสถิติข๎อมูล 

ร๎อยละ 95 

๓ โครงการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 

๑. เพ่ือให๎ครูมีความพร๎อม
ในการสอนและจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนได๎ตรง
ตามหลักสูตร 
๒. เพ่ือให๎ครูจัดการเรียน
การสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ ด๎วยเทคนิคและ
วิธีการสอนที่หลากหลาย 
๓. เพ่ือพัฒนานักเรียนให๎มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

- นิเทศภายในของครู 
 

ร๎อยละ 100 
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กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 

1. เพื่อให๎โรงเรียนมีระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดย
มีกระบวนการวิธีการและ
เครื่องมือที่มีคุณภาพได๎
มาตรฐานสามารถ
ตรวจสอบได๎ 
2. เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน
เป็นคนดีมีความสุข มี
ความสามารถทาง
สติปัญญาเพียบพร๎อมด๎วย
คุณธรรมจริยธรรมและ
ดํารงตนอยูํในสังคมอยํางมี
ความสุข 
๓. เพ่ือสํงเสริมครู 
ผู๎ปกครอง ให๎มีศักยภาพใน
การรํวมกันดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนอยํางเป็นระบบ 

-การวิเคราะห์นักเรียน 
-การสํงเสริมพัฒนา 
-การป้องกันและแก๎ไขปัญหา 
-การเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
-กิจกรรมหน๎าเสาธง 

ร๎อยละ 100 

๒ โครงการสํานักงาน
วิชาการ 

1.จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือ
ใช๎ในการปฏิบัติงาน 
2.จัดระบบการปฏิบัติงาน
ให๎สะดวกและรวดเร็ว 
3.วางแผนการปรับปรุง 
ซํอมแซมครุภัณฑ์ในชํวง
การปฏิบัติงาน 

- สํารวจความต๎องการ 
- จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามต๎องการ 

ร๎อยละ 100 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ โครงการพัฒนาระบบ
และเครือขํายข๎อมูล
สารสนเทศ 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานของ
โรงเรียน ให๎ถูกต๎อง 
ครบถ๎วน สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน 
2.  เพ่ือเป็นการเผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสารของทาง
โรงเรียน 
3.  เพ่ือเป็นแหลํง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสืบค๎นข๎อมูลและ
พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วย
ตัวเองได๎ 

- จัดทําเว็บไซต์ 

รอ๎ยละ 100 

๔ โครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑. เพ่ือให๎สถานศึกษาจัด
วางระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสํงผลตํอ
คุณภาพผู๎เรียนอยํางเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนอยําง
ชัดเจน และมีความเป็นไป
ได๎ในการปฏิบัติ 
๒. เพ่ือให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุก
ฝ่ายให๎ความรํวมมือในการ
วางระบบและดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอยํางดี 
๓. เพ่ือให๎พํอแมํ ผู๎ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน/ท๎องถิ่น และผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องมีความมั่นใจตํอ
ระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง 

- กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพประจําปี
และดําเนินการตามแผนฯ 
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ร๎อยละ 100 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย             วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕ โครงการพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพด๎าน
วิชาการ 

๑. เพ่ือให๎บุคลากรได๎
พัฒนาสมรรถนะในการ
ทํางาน 
๒.  เพ่ือให๎บุคลากรเห็นถึง
ศักยภาพของตนเอง 
สามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองมาใช๎ในการ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

- งานสํานักงานและงานสารบรรณ 
- มีห๎องปฏิบัติงาน บุคลากร ที่มีความ
สะดวกและบริการข๎อมูลขําวสารได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่๒ 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม มีการจัดโครงสร้างระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
โดยทุกมีส่วนร่วม มีแผนด าเนินงานของโรงเรียนอย่างชัดเจน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย มีแผนกลยุทธ์ 
ในการพัฒนาอย่างชัดเจน ผู้บริหารและครูมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  จัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้อย่างหลากหลายและได้ร่วมกิจกรรมที่ครูจัดให้ตามแผนงาน 
และโครงการท าให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถน าไปพัฒนาในการด าเนินชีวิตต่อไป 

๒.  ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม (ปี๒๕๖๐-๒๕๖๓) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จัดการศึกษาตามแนวนโยบายสานพลังประชารัฐ 
ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ เน้นทักษะวิชาชีพ  ประชารัฐร่วมใจ 

 
พันธกิจ  (Mission) 

๑. พัฒนาคุณภาพของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
   ในศตวรรษท่ี ๒๑ และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรม จริยธรรม  
    และมีความสุขในการท างาน 
๓. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ มีธรรมาภิบาล 
๔. พัฒนาสภาพแหล่งเรียนรู้ให้สวยงาม  เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย (Goal) 
๑. นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีคุณธรรม จริยธรรม  
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และความสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล มีคุณธรรมด าเนิน 
   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ผู้บริหาร มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสัมฤทธิผล มีธรรมภิบาล 
๔. ภมูิทัศน์และสิ่งแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริการชุมชน 
 

กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และความสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล  
มีคุณธรรมด าเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนเป็นส าคัญและมีธรรมาภิบาล 



 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  จัดสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนและบริการชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๕   การด าเนินการตามนโยบายสานพลังโรงเรียนประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมียุทธศาสตร์ 
การพัฒนา  ๑๐ ประการ 

๑. พัฒนาระบบข้อมูลสถานศึกษาและผลการศึกษา ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ  
๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือให้โรงเรียนทั่วประเทศได้เข้าถึงแหล่งสาระความรู้ และมาตรฐาน 

การศึกษาจากทั่วโลก  
๓. พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการคิด

วิเคราะห์  
๔. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  
๕. พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนให้เป็นผู้อ านวยความสะดวก 

ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
๖. สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  

          ๗. พัฒนาความร่วมมือและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๘. ยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาอาเซียนของนักเรียน  
๙. พัฒนาและส่งเสริมผู้นารุ่นใหม่ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียน  

         ๑๐. พัฒนาศูนย์การศึกษา งานค้นคว้าวิจัย เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ในระดับภูมิภาค (BIO, DIGITAL, ROBOTICS, NANO) 
 

๓. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม (SWOT ANALYSIS) 
                                            การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (Internal Environment) 
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure) (S๑) 

จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑. โครงสร้างงานการบริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบ
ชัดเจน 

๑. การเปลี่ยนผู้บริหาร เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา 
อย่างไม่ต่อเนื่อง 

๒. โรงเรียนก าหนดหน้าที่ ตามสายงานตรงตามความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร 

 

๓. การจัดการศึกษาของโรงเรียนส่งเสริมให้มีจัดระบบ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

๔.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

๕.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะปานกลาง  
 
 
 
 



 

 

๒. ด้านการบริการและผลผลิต :Service and Outcome (S๒) 
จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ 
ความเป็นจริงและความต้องการของท้องถิ่น 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จากการประเมิน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ในระดับ ม.๓ มีค่าเฉลี่ยต่ า เมื่อเทียบกับระดับประเทศ 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

๒. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จากการประเมิน 
ภายนอก รอบสาม พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จากการประเมิน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ในระดับ ม.๖ มีค่าเฉลี่ยต่ า เมื่อเทียบกับระดับประเทศ 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
 

จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
๓. เป็นโรงเรียนด ีประจ าต าบล ส่งเสริมให้นักเรียน 
มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 

๓. การปฏิบัติงานของโรงเรียนมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้การบริการล่าช้า 

๔. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
และ/หรือ มีงานท า 

 

 
๓. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (Man) (M๑) 

จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม 
อบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และน านวัตกรรมมา
ใช้ 
เพ่ือการเรียนการสอน 

๑. ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมีไม่เพียงพอเป็น
อุปสรรค 
ต่อการปฏิบัติงาน 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ยึดมั่นในระเบียบ วินัยของทางราชการ เป็นแบบอย่างที่ดี 
แก่นักเรียน 

๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการ
บริหารงาน 
งบประมาณ ด้านการเงินและพัสดุ โดยตรง 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี และ มีวิทยฐานะช านาญการ ขึ้นไป  
มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนรู้ 

๓. อัตราก าลังครูขาดเกณฑ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่ง
เป็น 
อัตราขาดเกณฑ์ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ   

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการส่งเสริม
ด้านขวัญและก าลังใจอย่างต่อเนื่อง 

 

๕. อัตราก าลังครูโดยภาพรวม เกนิเกณฑ์ โดยมีสัดส่วน  
   ครู : นร  (๑ : ๘) 

 

 



 

 

 
๔. ด้านการเงินและงบประมาณ (Money) (M๒) 

จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑. โรงเรียนมีความสามารถในการระดมทรัพยากร จาก
ผู้ปกครอง  อปท. และชุมชน ส่งผลให้มีทรัพยากรส าหรับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๑. โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจ านวน
น้อยได้รับเงินอุดหนุนน้อยส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษา 

๒. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒. งบประมาณด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
 
๕. ด้านปัจจัยการจัดการศึกษา(วัสดุ สื่อ อุปกรณ์) (Material) (M๓) 

จุดแข็ง (Strengths)  (เดิม) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถปฏิบัติได้
จริง 

๑. สื่อ ICT หรือสื่อมัลติมีเดียไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

๒. โรงเรียนน าสื่อ และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

๒. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสื่อเทคโนโลยี บาง
รายการไม่ได้มาตรฐาน ขาดการบ ารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓.โรงเรียนมีสื่อ ICT แต่ไม่สามารถใช้ได้ในการ
เรียนและสืบค้นได้อย่างเต็มท่ี 

๖. ด้านบริหารจัดการ (Material) (M๔) 
จุดแข็ง (Strengths)   จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. การบริหารจัดการโดยมีภาคีเครือข่าย และชุมชนมีส่วน
ร่วมท าใหก้ารบริหารเป็นไปอย่างมีระบบ 

๑. ระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารงานยังไม่มี
ความสมบูรณ์เท่าทีควร 

๒. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และเชิงกลยุทธ์ 
เป็นไปอย่างมีระบบ 

๒. การบริหารการศึกษายังขาดการประสานและการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

๓. การบริหารจัดการด้านการก าหนดโครงสร้างงานที่ 
ชัดเจน ครอบคลุม ขอบข่ายของการปฏิบัติงานท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External  Environment) 



 

 

๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture Factors) (S) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)   

๑. ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธส่งผลให้เป็นคน
ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตรหลาน 

๑. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มีการ
แข่งขันสูง ท าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ก่อให้เกิดพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์และมีผลต่อการบริหารจัดการศึกษา 

๒. ชุมชนมีวัด และศาสนสถานส่งผลต่อการพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรมและการศึกษาของนักเรียน 

๒ .ผู้ปกครองของนักเรียนบางส่วนที่อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น 
ที่ไม่ใช่บิดามารดา เนื่องมาจากผู้ปกครองหย่าร้าง/เสียชีวิต
หรือไปท างานต่างถิ่น มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

๓. โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านส่งผลให้นักเรียนได้รับ
โอกาส 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

๓. การรับเอาวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเข้ามาโดยที่ไม่ได้
กลั่นกรองและเลือกใช้อย่างเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของนักเรียน 

๔. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้าน
การศึกษาท าให้อัตราการเรียนต่อของนักเรียนอยู่ใน
ระดับสูง 

 

๕. ชุมชนมีเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามส่งผลให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 

 

๖. ผู้ปกครองนิยมมีจ านวนบุตรน้อย ท าให้สามารถดูแล
และ 
สนับสนุนให้บุตรได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

 

๗. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
หลากหลาย 
สามารถน ามาใช้ในการจัดการศึกษาได้ความต้องการของ 
นักเรียน 

 

 
 
๒. ด้านเทคโนโลยี (Technology Factors)(T) 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)   
๑. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทต่อ
การพัฒนาการศึกษา 

๑. ชุมชนมีแหล่งนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีน้อย 
ท าให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายด้านเทคโนโลยี 

๒. สื่อ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีมีราคาและรูปแบบที่
หลากหลายท าให้ผู้ปกครองสามารถจัดซื้อจัดหาได้ตาม
ความตอ้งการ 

๒. ขาดวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ในการใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยอย่างปลอดภัย  และเหมาะสม 

 
 
 
 
 



 

 

๓. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)(E) 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)   

๑. ทุกหมูบ่้านมีแหล่งทุนให้ผู้ประชาชนบางส่วนได้กู้ยืม 
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

๑. รายได้ของผู้ปกครองอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าส่งผล
กระทบต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

๒. ประชาชนส่วนใหญ่น าแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาปรับใช้ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

๒. ในท้องถิน่มีค่าจ้างแรงงานต่ า  ท าให้ผู้ปกครองต้องไป
ท างานต่างจังหวัด  ท าให้ไม่ได้ดูแลนักเรียนซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน 

๓. หน่วยงานของรัฐ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้
การสนับสนุนงบประมาณ 
 

๓. เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ า ค่าครองชีพสูงส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษา 

 
๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) (P) 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)   
๑. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

๑. การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ด าเนินการ 
ล่าช้าและไม่ชัดเจน 

๒. นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพเอ้ือประโยชน์
ให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนส่งผลต่อการศึกษาต่อระดับ 
ที่สูงขึ้น 

๒. ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารการจัดการศึกษา 

๓. การเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรเอกชน และประชา
สังคมตามนโยบายประชารัฐ  ส่งผลให้การพัฒนา
การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

๓. การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูง กระทรวง
ศึกษา ท าให้การน านโยบายหรือโครงการใหม่ๆ สั่งการ
ให้โรงเรียนปฏิบัติตามหลายโครงการจนกระทบต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 ๔. องค์กรของรัฐและเอกชน มีนโยบายให้โรงเรียนปฏิบัติ
โครงการ/กิจกรรมทีซ่้ าซ้อน ส่งผลท าให้โรงเรียน
ด าเนินการได้อย่างซ้ าซ้อนและล่าช้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( ๒S ๔M ) 
ตาราง  แสดงสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( ๒S ๔M ) 

รายการปัจจัย น้ าหนัก ค่าคะแนนเฉลี่ย คะแนนจริง 
(น้ าหนักXค่าเฉลี่ย) 

สรุปผล 
การวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
S๑ ๐.๒๒ ๔.๑๔ ๔.๐๕ ๐.๙๑ ๐.๘๙ ๐.๐๒ 
S๒ ๐.๒๕ ๔.๕๙ ๔.๔๔ ๑.๑๕ ๑.๑๑ ๐.๐๔ 
M๑ ๐.๒๐ ๔.๒๕ ๓.๙๗ ๐.๘๕ ๐.๗๙ ๐.๐๖ 
M๒ ๐.๑๒ ๓.๗๓ ๔.๑๐ ๐.๔๕ ๐.๔๙ -๐.๐๕ 
M๓ ๐.๑๐ ๓.๙๕ ๓.๙๐ ๐.๔๐ ๐.๓๙ ๐.๐๑ 
M๔ ๐.๑๑ ๓.๖๗ ๓.๖๐ ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๐๑ 
รวม ๑.๐๐ รวมปัจจัยภายใน ๔.๑๕ ๔.๐๗  

  เฉลี่ยปัจจัยภายใน ๐.๐๑  
สรุปผล  ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน  โดยภาพรวม เป็นจุดแข็ง   จ าแนกแต่ละด้านได้ดังนี้ 
  ๑.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย  สรุปผลการวิเคราะห์เป็นจุดแข็ง 
  ๒.  ด้านการบริการและคุณภาพผู้เรียน สรุปผลการวิเคราะห์เป็นจุดแข็ง 
  ๓.  ด้านบุคลากร    สรุปผลการวิเคราะห์เป็นจุดแข็ง 
  ๔.  ด้านงบประมาณ   สรุปผลการวิเคราะห์เป็นจุดอ่อน 
  ๕.  ด้านวัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่ สรุปผลการวิเคราะห์เป็นจุดแข็ง 
  ๖.  ด้านการบริหารจัดการ  สรุปผลการวิเคราะห์เป็นจุดแข็ง 
 

                  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 
ตาราง  แสดงสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

รายการปัจจัย น้ าหนัก ค่าคะแนนเฉลี่ย คะแนนจริง 
(น้ าหนักXค่าเฉลี่ย) 

สรุปผล 
การวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
S ๐.๓๕ ๔.๓๙ ๔.๒๕ ๑.๕๔ ๑.๔๙ ๐.๐๕ 
T ๐.๒๕ ๔.๓๐ ๔.๒๐ ๑.๐๘ ๑.๐๕ ๐.๐๓ 
E ๐.๑๕ ๔.๓๒ ๔.๓๗ ๐.๖๕ ๐.๖๖ -๐.๐๑ 
P ๐.๒๕ ๔.๓๗ ๔.๔๔ ๑.๐๙ ๑.๑๑ -๐.๐๒ 

รวม     ๑.๐๐ รวมปัจจัยภายนอก ๔.๓๕ ๔.๓๐  

  เฉลี่ยปัจจัยภายนอก ๐.๐๒   

สรุปผล  ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวม เป็นโอกาส จ าแนกแต่ละด้านได้ดังนี้ 
๑.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม    สรุปผลการวิเคราะห์เป็นโอกาส 
๒.  ด้านเทคโนโลยี     สรุปผลการวิเคราะห์เป็นโอกาส 
๓.  ด้านเศรษฐกิจ   สรุปผลการวิเคราะห์เป็นอุปสรรค 
๔.  ด้านการเมืองและกฎหมาย สรุปผลการวิเคราะห์เป็นอุปสรรค 



 

 

 
๒.๒  ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ได้ศึกษาสถานภาพจากความร่วมมือของผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรุปประเด็นการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน  
พอสรุปได้ดังนี้ 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   

 
จากกราฟ แสดงให้เห็นว่า สถานภาพของโรงเรียนอยู่ในต าแหน่ง “ดาวรุ่ง”  (Stars)  เป็นกรณี “ดาวรุ่ง”   

เนื่องด้วยจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษาเป็นจุดแข็ง (Strengths) ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนอัน
ได้แก่  

ด้านโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา มีโครงสร้างงานการบริหารงาน ก าหนดหน้าที่ ตามสายงานตรง
ตามความรู้ความสามารถของบุคลากรการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมให้มีจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตลอดจนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะปานกลาง อย่างเป็นระบบและชัดเจน   

ด้านการบริการและผลผลิต :Service and Outcome โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและความต้องการของท้องถิ่น นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จากการประเมิน
ภายนอก รอบสาม พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เป็นโรงเรียนดี 
ประจ าต าบล ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ/หรือ มีงาน  

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (Man)  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ไปประชุม อบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และน านวัตกรรมมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมยึดมั่นในระเบียบ วินัยของทางราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 
มีวิทยฐานะช านาญการ ขึ้นไป  มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้  ได้รับการส่งเสริม
ด้านขวัญและก าลังใจอย่างต่อเนื่อง และอัตราก าลังครูโดยภาพรวม เกินเกณฑ์ โดยมีสัดส่วน  ครู : นร  (๑ : ๘) 
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ด้านปัจจัยการจัดการศึกษา(วัสดุ สื่อ อุปกรณ์) (Material) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถ
ปฏิบัติได้จริง  และได้น าสื่อ และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และด้านบริหารจัดการ (Management) 
โรงเรียนมกีารบริหารจัดการโดยมีภาคีเครือข่าย และชุมชนมีส่วนร่วม มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และเชิงกลยุทธ์ 
มีการบริหารจัดการด้านการก าหนดโครงสร้างงานที่ ชัดเจน ครอบคลุม ขอบข่ายของการปฏิบัติงานท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีระบบ  ตามล าดับ ซึ่งโรงเรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในส่วนที่เป็น จุดอ่อน (Weakness) คือ ด้านงบประมาณ (Money) โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาด
เล็กมีนักเรียนจ านวนน้อยได้รับเงินอุดหนุนน้อยส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษางบประมาณด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
สรุปโดยภาพรวมแล้ว การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา เป็น จุดแข็ง (Strong)  

ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นปัจจัย สนับสนุนให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาซ่ึงท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ส่วนที่เป็น โอกาส (Opportunities)  พอสรุปได้ดังนี้คือ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture Factors)  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธส่งผลให้เป็น
คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน ชุมชนมีวัด และ ศาสนสถานส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  มีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายสามารถน ามาใช้ในการจัดการศึกษาได้ความต้องการของ
นักเรียน และ มีเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามส่งผลให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านการศึกษาท าให้อัตราการเรียนต่อของนักเรียนอยู่ในระดับสูง ผู้ปกครอง
นิยมมีจ านวนบุตรน้อย ท าให้สามารถดูแลและสนับสนุนให้บุตรได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 

ด้านเทคโนโลยี (Technology Factors)   ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทต่อการ
พัฒนาการศึกษา และสื่อ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีมีราคาและรูปแบบที่หลากหลายท าให้ผู้ปกครองสามารถจัดซื้อจัดหา
ได้ตามความต้องการของนักเรียน ตามล าดับ ส่วนซึ่งโรงเรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกได้ส่วนที่เป็นอุปสรรค อันได้แก่  

ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)  รายได้ของผู้ปกครองอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าส่งผลกระทบต่อการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ในท้องถิ่นมีค่าจ้างแรงงานต่ า  ท าให้ผู้ปกครองต้องไปท างานต่างจังหวัด  ท าให้ไม่ได้
ดูแลนักเรียนซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน และเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ า ค่าครองชีพสูงส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษา 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) รัฐบาลมีโครงการสานพลังงานประชารัฐด้าน
การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า ซึ่งเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาสังคม
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น าให้มีสัมฤทธิ์ผลและโรงเรียนได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐ เพื่อที่จะด าเนินการปรับและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้การประเมินผลและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ือ
น าไปสู่สัมฤทธิ์ผลที่ดีขึ้นของนักเรียน 

มีการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด าเนินการล่าช้าและไม่ชัดเจน  ความขัดแย้งทางการเมือง  
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษา ท าให้การน านโยบายหรือโครงการใหม่ๆ สั่งการให้โรงเรียน
ปฏิบัติตามหลายโครงการจนกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและ องค์กรของรัฐและ
เอกชน มีนโยบายให้โรงเรียนปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมที่ซ้ าซ้อน ส่งผลท าให้โรงเรียนด าเนินการได้อย่างซ้ าซ้อน ล่าช้า
และส่งผลกระทบต่อการบริหารการจัดการศึกษาด้วย 

ดังนั้นทางโรงเรียนจ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์ปรับปรุงหรือพัฒนาสมรรถนะภายในโรงเรียนเพื่อรอโอกาสที่
เหมาะสมในการด าเนินกิจการให้เจริญเติบโตต่อไปเมื่อมีโอกาส ต่อไป  

 
 



ส่วนที๓่ 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป(ทป.๑๐๑) 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ พัฒนาส านักงาน
บริหารงานทั่วไป 
(ทป.๑๐๑) 

๓ ส านักงานน่าอยู่ มีความ
เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

นักเรียน
ครูและ
บุคลากร 

๒,๐๐๐             ครูปรางมาศ 
 

๒ พัฒนางานอนามัย
โรงเรียน(ทป.
๑๐๒) 

๑ -มีเวชภัณฑ์บริการ
ให้กับผู้รับการบริการ 
-มีผู้รับบริการร้อยละ
๘๐ 

นักเรียน
ครูและ
บุคลากร 

๓,๐๐๐             ครูจีราวัจน์ 
ครูรัชนียา 

๓ พัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา(ทป.
๑๐๓) 

๓ -มีโสตทัศนูปกรณ์
บริการให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
มีผู้รับบริการร้อยละ๘๐ 

นักเรียน
ครูและ
บุคลากร 

๔,๐๐๐             ครูทศพร 

ครูยทุธยา 

๔ งานพัฒนาอาคาร
สถานที่(ทป.๑๐๔) 

๓ มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครบถ้วน พร้อมใช้งาน 
ทันเวลา น่าอยู่ร่มรื่น 
สวยงามใช้ประโยชน์ได้
คุ้มค่า เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

นักเรียน
ครูและ
บุคลากร 

๔๕,๐๐๐             ครูสมศักดิ์ 
ครูนิภาพร 

 

 
 
 
 



 
กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป(ทป.๑๐๑) 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
กลยุทธ์
ของ

โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๕ งาน
ประชาสัมพันธ์
และงานสัมพันธ์
ชุมชน(ทป.๑๐๕) 

๑ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา 

ผู้ปกครอง
นักเรียน
และครู 

๒,๐๐๐             ครูกรรณิการ์ 
 

๖ งานพัฒนา
ศักยภาพนักการ
ภารโรงและ
ลูกจ้างชั่วคราว
(ทป.๑๐๖) 

๓ -มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครบถ้วน พร้อมใช้
งาน ทันเวลา 
-ห้องส านักงาน 
สะอาดน่าอยู่ 

นักเรียน ๑,๕๐๐             ครูสมศักดิ์ 
ครูนิภาพร 

 

๗ งานโภชนาการ 
(ทป.๑๐๗) 

๒ -มีโสตทัศนูปกรณ์
บริการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
มีผู้รับบริการคิด
เป็นร้อยละ๘๐ 

นักเรียน
ครูและ
บุคลากร 

๒,๐๐๐             ครูสุรางค์ 

 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๘ โรงเรียนสีขาว    
(ทป.๑๐๘) 
 

๑ 
 
 

นักเรียนครูและ
บุคลากรปลอดสิ่งเสพ
ติด ๑๐๐% 

นักเรียน
ครูและ
บุคลากร 

๑,๕๐๐             ครูปรางมาศ 

ครูทศพร 

๙ งานพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
(ทป.๑๐๙) 
-ประชุมผู้ปกครอง 
-ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

๕ -การมีส่วนร่วมในการ
ประชุมผู้ปกครอง 
-การออกเยี่ยมบ้าน 

นักเรียน
ครูและ
บุคลากร 

๔,๐๐๐             ครูปรางมาศ 
ครูนิภาพร 

๑๐ งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
(ทป.๑๑๐) 
-กิจกรรมสภานักเรียน 

๑ -การเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

นักเรียน ๓,๕๐๐              
ครปูรางมาศ 

๑๑ วินัยและการรักษาวินัย 
(ทป.๑๑๑) 

๑ -การเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

นักเรียน ๑,๕๐๐              
ครูทศพร 

๑๒ กิจกรรมวันส าคัญ 
(ทป.๑๑๒) 

๑ -การเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

นักเรียน ๕,๐๐๐              
ครูปรางมาศ 

๑๓ พัฒนาการบริหารการจัด
การศึกษาและประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา (ทป.๑๑๓) 

๔ -จัดการประชุม  ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง  
-ร้อยละ ๘๐ ของคณะ
กรรมการฯ มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินการ
ประชุมและการ
ด าเนินการตามบทบาท
หน้าที่ของตน 

นักเรียน ๐              
ครูกรรณิการ์ 
ครูปิยธิดา 



๑๔ โรงเรียนปลอดขยะ 
(ทป.๑๑๔) 

๒ -นักเรียนมีวินัยในการ
ทิ้งขยะ มีจิตส านึกใน
การจัดการขยะและ
การรักษาสิ่งแวดล้อม  
และมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 

นักเรียน ๐              
ครูปรางมาศ 

รวม ๗๕,๐๐๐              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (บค.๒๐๐) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ

โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ พัฒนางานสาร
บรรณ (บค.๒๐๒) 

๓ ผู้รับการบริการของ
ธุรการและระบบสาร
บรรณมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ๘๐ 

นักเรียน
ครูและ
บุคลากร 

๐             ครวูีณารัตน์ 
ครูสุกัญญา 

๒ พัฒนาส านักงาน
บุคลากร(บค.
๒๐๑) 

๔ งานส านักงานและ
ธุรการมีความคล่องตัว
และด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 

ส านักงาน ๑๒,๐๐๐             ครวูีณารัตน์ 
ครูสุกัญญา 

๓ พัฒนางาน
บุคลากร(บค.
๒๐๓) 
กิจกรรมที๑่ 
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
การสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 
กิจกรรมที๒่ 
งานเลขานุการ 
ศึกษาดูงาน 

๑ -มีโสตทัศนูปกรณ์บริการ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีผู้รับบริการคิดเป็นร้อย
ละ๘๐ 

 ๒๒,๐๗๐             ครยูุทธยา 
ครูนิภาพร 

 

รวม ๓๔,๐๗๐              
 
 



กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ(งป.๓๐๐) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ โครงการการพัฒนา
ระบบบริหารงาน
งบประมาณ(งป.๓๐๑-
๓๐๖) 

๑ 
 
 

งานส านักงานและ
ธุรการมีความคล่องตัว
และด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ 

ครูและ
บุคลากร 

๑๐,๐๐๐             นางอมรพรรณ       
นายยุทธยา  

นางพิชญาภา    
 

รวม ๑๐,๐๐๐              
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ(วช.๔๐๐) 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์

ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ พัฒนาส านักงานวิชาการ 
(วช.๔๐๑) 

๕ 
 
 

ครูและบุคลากรนักเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
การบริการได้ทันตาม
ก าหนดและมีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง
ส านักงาน 

๒,๐๐๐              
ครูปิยธิดา 

๒ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
(วช.๔๐๒) 

๔ จัดกระบวนการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สนองนโยบายการจัด
การศึกษา 

ครูและ
นักเรียน 

๕๐๐             ครูนริศรา 

๓ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอน 
(วช.๔๐๓) 

๑ โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษา เอกสาร
หลักสูตรกลุ่มสาระ ๘ กลุ่ม
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ครูและ
นักเรียน 

๓,๐๐๐              
ครูจีราวัจน์ 

 

๔ งานพัฒนางานวัดผล
ประเมินผลและการ
เทียบโอน 
(วช.๔๐๔) 

๑ นักเรียนขอรับเอกสารได้
รวดเร็ว ถูกต้องและ
ครบถ้วน ครู ขอรับเอกสาร
ด้านการวัดผลได้ครบถ้วนมี
ประสิทธิภาพ 

ครูและ
นักเรียน 

๕๕,๖๐๐              
ครู

กรรณิการ์ 

 
 
 



 
กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ(วช.๔๐๐) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๕ พัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
(วช.๔๐๕) 

๕ 
 

โรงเรียนมีสื่อ มีข้อมูล
สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายพร้อมใช้งาน 

ครู 
บุคลากร
นักเรียน 

๓,๐๐๐              
ครปูิยธิดา 

๖ พัฒนาคุณภาพงาน
ทะเบียนนักเรียน 
(วช.๔๐๖) 

๑ 
 

มีข้อมูลนักเรียนและเอกสาร
ทางวิชาการถูกต้องครบถ้วน 

นักเรียน ๑๐,๐๐๐             ครูนริศรา 

๗ พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(วช.๔๐๗) 

๕ โรงเรียนมีรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การ
รับรอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

๓,๐๐๐             ครูกรรณิการ ์

๘ พัฒนางานห้องสมุด 
(วช.๔๐๘) 

๑ มีห้องสมุดส่งเสริมรักการ
อ่านและแหล่งเรียนรู้ 

ห้องสมุด ๕,๐๐๐             ครพิูชญาภา 
ครูอมรพรรณ 

๙ พัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน(วช.
๔๐๙) 

๕ นักเรียนขอรับเอกสารได้
รวดเร็ว ถูกต้องและ
ครบถ้วน ครู ขอรับเอกสาร
ด้านการวัดผลได้ครบถ้วนมี
ประสิทธิภาพ 

ครู 
บุคลากร 

๒๐,๐๐๐              
ครูวีณารัตน์ 

 

 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑๐ บริการงานแนะแนว
โรงเรียน 
(วช.๔๑๐) 
-งานกองทุนการศึกษา 
-งานกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา(กยศ) 
-งานนักเรียนเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 

๑ 
 
 
 

การเข้าร่วมร้อยละ๑๐๐ นักเรียน ๔,๕๐๐             ครูเชาวรินทร ์

๑๑ พัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(วช.๔๑๑) 

 
๓ 

โรงเรียนมีสื่อเพ่ือการเรียน
การสอน 

สื่อ
นวัตกรรม 

๒,๐๐๐             ครสูมนึก 

๑๒ พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน(วช.๔๑๒) 
-ยกระดับผลสัมฤทธิ์
นักเรียน ทั้งระบบ 

๑ 
 

มีห้องสมุดและสื่อการ
เรียนรู้ 

นักเรียน ๑๖๐,๐๐๐ 
อบจ. 

            ครนูริศรา 

๑๓ ท ามาค้าขาย (วช.๔๑๓) ๒ นักเรียนร้อยละ 20 ที่เข้า
ร่วมโครงการท ามาค้าขาย
ผลิตน้ าดื่มสมุนไพรได้ 

นักเรียน ๐             ครูปิยธิดา 
ครูสุรางค์ 

๑๔ พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน (วช.๔๑๔) 
 

๑ 
๒ 
๓ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

นักเรียน ๑๕,๐๐๐ 
 

            ครูจีราวัจน์ 

๑๕ สวนพฤษศาสตร์   นักเรียน ๐             ครูเชาวรินทร ์
รวม ๒๘๓,๘๐๐              



กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วช.๕๐๑) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และทักษะตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
กิจกรมที๑่ 
-จัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมที๒่ 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมที๓่ 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมที๔่ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านภาษาไทย 
-แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-แข่งขันสารานุกรม 
-แข่งขันอ่านฟังเสียง 
ของธนาคารธนชาติ 

๑ 
 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน 
พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ 
-ผลการจัดการเรียนการ
สอน 
-ผลการแข่งขัน 
-ผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

นักเรียน 
 

๗,๕๐๐             ครพิูชญาภา 

รวม ๗,๕๐๐              
 

 

 



กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วช.๕๐๒) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๒ พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และทักษะตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
กิจกรมที๑่ 
-จัดการเรียนการสอน
ทางคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที๒่ 
-จัดค่ายคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที๓่ 
-กิจกรรมMath Day 
กิจกรรมที๔่ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านภาษาไทย 
-การแข่งขันคณิตคิดเร็ว 
-การแข่งขัน A-Math 
-การแข่งขันซูโดกุ 

๑ 
 
 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน 
พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ 
-ผลการจัดการเรียนการ
สอน 
 

นักเรียน 
 

๗,๕๐๐             ครทูศพร 

รวม ๗,๕๐๐              
 
 
 
 



กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วช.๕๐๓) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓ พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และ
ทักษะตามหลักสูตรกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรมที๑่ 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ปรับซ่อม
ห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมที๒่ 
-จัดการเรียนการสอนวิชาเคมี 
กิจกรรมที๓่ 
จัดการเรียนการสอนวิชาชีววทิยา 
กิจกรรมที๔่ 
-จัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 
กิจกรรมที๕่ 
-จัดการเรียนการสอนวิชาดารา
ศาสตร์ 
กิจกรรมที๖่ 
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที๗่ 
-จัดค่ายวิทยาศาสตร์ 
-สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

๑ 
 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์
ครบถ้วน พร้อมใช้
และมี
ประสิทธิภาพ 
-ผลการจัดการ
เรียนการสอน 
 

นักเรียน 
 

๓๔,๐๐๐ 
 
 

            ครูเชาวรินทร ์

รวม ๓๔,๐๐๐              
 



 
กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วช.๕๐๔) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และทักษะตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาสู่อาเซียน 
กิจกรรมที๑่ 
-จัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมที๒่ 
-อบรมเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 
กิจกรรมที๓่ 
-กิจกรรมวันอาเซียน 
กิจกรรมที๔่ 
-อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

๑ 
 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน 
พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ 
-ผลการจัดการเรียนการ
สอน 
-ผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
นักเรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

นักเรียน 
 

๗,๕๐๐ 
 
 
 
 

 

             
 
 

ครวูีณารัตน์ 

 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วช.๕๐๔) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓ กิจกรรมที๕่ 
ส่งเสริมการเป็นเลิศด้าน
สังคมศึกษา 
-สัปดาห์พระพุทธศาสนา 
-แข่งขันยุวชนประกันภัย 
-แข่งขันการสร้าง
ภาพลักษณ์ไทย 
-แข่งขันตอบค าถามวัน
ระพี 
-การแข่งขันมารยาทไทย 
 
 

๑ 
 
 
 

-ผลการแข่งขัน 
-ผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 

นักเรียน 
 

 
 

 

             
 
 

ครูวีณารัตน์ 
ครูพิกุล 

รวม ๗,๕๐๐              
 

 

 

 

 

 



 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วช.๕๐๕) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และทักษะตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่๑ 
จัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่๒ 
เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 
๑๒สิงหามหาราชินี 

๑ 
 
 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน 
พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ 
-ผลการจัดการเรียนการ
สอน 
-ผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 

นักเรียน 
 

๗,๕๐๐ 
 

 

             
 
 

ครณูัฐพล 
 

รวม ๗,๕๐๐              
 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วช.๕๐๖) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓ พัฒนานักเรียนให้มีความรู้
และทักษะตามหลักสูตร
กลุ่มสาระศิลปะ 
กิจกรมที๑่ 
-จัดการเรียนการสอน
ศิลปะ 
กิจกรรมที๒่ 
-จัดการเรียนการสอน
ดนตรี 
ดนตรีไทย 
ดุริยางค์ 
กิจกรรมที๓่ 
-จัดการเรียนการสอน 
นาฏศิลป์ 
กิจกรรมที๔่ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

 
๑ 

-มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน 
พร้อมใช้และมี
ประสิทธิภาพ 
-ผลการจัดการเรียนการ
สอน 
-ผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 

นักเรียน 
 

๑๙,๒๓๐             ครูอมรพรรณ 

รวม ๑๙,๒๓๐              



 

กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วช.๕๐๗) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และทักษะตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรมที๑่ 
-จัดการเรียนการสอน
งานบ้าน งานประดิษฐ์ 
กิจกรรมที๒่ 
-จัดการเรียนการสอน
งานเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที๓่ 
-จัดการเรียนการสอน
งานช่างอุตสาหกรรม 
กิจกรรมที๔่ 
-จัดการเรียนการสอน
งานเกษตร 
กิจกรรมที๕่ 
-จัดการเรียนการสอน
งานธุรกิจ 

๑ 
 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน 
พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ 
-ผลการจัดการเรียนการ
สอน 
-ผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 

นักเรียน 
 

๒๓,๕๐๐ 
 
 
 

             
 
 
 

ครูสุรางค์ 
 

 



 
กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วช.๖๐๗) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๒ โครงการส่งเสริมด้าน
ความเป็นเลิศด้านการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
(ระดับประเทศ) 
กิจกรรมที๑่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านการ
งานอาชีพ 
-งานจักสานไม้ไผ่ 
-การประดิษฐ์เศษวัสดุ 
-การจัดสวนถาด 
กิจกรรมที๖่ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านคอมพิวเตอร์ 

๑ 
๒ 
 

-ผลการการแข่งขัน 
-ผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 

นักเรียน 
๒๕คน 

 
 
 
 

             
 
 

ครูยุทธยา 
 

รวม ๒๓,๕๐๐              
 

 

 

 



กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วช.๖๐๘) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และทักษะตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรมที๑่ 
-จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที๒่ 
-จัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน 
กิจกรรมที๓่ 
-กิจกรรมคริสต์มาส 
กิจกรรมที๔่ 
-กิจกรรมวันตรุษจีน 
กิจกรรมที๕่ 
-กิจกรรมเข้าค่าย
ภาษาจีน 
กิจกรรมที๖่ 
กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านภาอังกฤษ 
 

๑ 
 
 
 

-มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน 
พร้อมใช้และมี
ประสิทธิภาพ 
-ผลการจัดการเรียนการ
สอน 
-ผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

นักเรียน 
๑๙๗คน 

 
 
 

๗,๕๐๐ 

             
 
 
 
 
 

ครศูิรินุช 

รวม ๗,๕๐๐              



 
กลยุทธ์ของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(วช.๖๐๐) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์

ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑ กิจกรรมวิชาการ 
-ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที๖่๖(วช.๖๐๑) 
ระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับภาคเหนือ 
ระดับประเทศ 

๑ 
 
 

ครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ๖๐และการ
น าเสนอผลงาน 

ผลงาน
นักเรียน 

๑๘,๔๐๕              
ครูยุทธยา 

๒ ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา(วช.๖๐๒) 
กรีฑาเบญจมิตร 
กรีฑามัธยมศึกษา 
วิ่งเทิดพระเกียรติ 
๑๒สิงหามหาราชินี 

๑ 
 

-ผลการแข่งขัน 
-นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีตาม
เกณฑ์ 
-ผลการจัดการเรียนการ
สอน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

นักเรียน ๓๒,๐๐๐             ครณูัฐพล 

๓ กิจกรรมปฐมนิเทศ 
(วช.๖๐๓) 

๑ การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนม.๑และม.๔ร้อยละ
๑๐๐ 

นักเรียน ๕๐๐             ครูปรางมาศ 

๔ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
(วช.๖๐๔) 

๓ การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนม.๓และม.๖ร้อยละ
๑๐๐ 

นักเรียน ๕,๕๐๐             ครูเชาวรินทร ์

๕ กิจกรรมอบรมนักเรียนดี
ศรี ม.ว(วช.๖๐๕) 

๒ 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนม.๑และม.๔ร้อยละ
๑๐๐ 

นักเรียน ๓๐,๐๐๐ 
อบต. 

             
ครวูีณารัตน์ 



กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(วช.๖๐๐) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๖ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
(วช.๖๐๖) 
-การจัดค่ายรักการอ่าน 

๑ 
๒ 
 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
๑๐๐ 

นักเรียน ๒,๕๐๐             ครูอมรพรรณ 
 

๗ กิจกรรมม่อนแก้ว
ปริทัศน์ครั้งที่๙(วช.
๖๐๗) 

๑ 
๒ 

ครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ๑๐๐และ
การน าเสนอผลงาน 

ผลงาน
นักเรียน 

๒๐,๐๐๐             ครนูริศรา 

๘ บริการสืบค้นความรู้
ผ่านอินเทอร์เน็ต 
(วช.๖๐๘) 

๑ 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
๑๐๐ 

นักเรียน ๘,๐๐๐             ครูยุทธยา 

๙ ทัศนศึกษา(วช.๖๐๙) ๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก นักเรียน ๓๑,๒๐๐             ครนูิภาพร 
๑๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(วช.๖๑๐) 
กิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมยุวกาชาด 
กิจกรรมเยาวชนไทย 
กิจกรรมชุมชุม 

๒ 
 

ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ๑๐๐ 

นักเรียน ๙,๓๖๐             ครูปิยธิดา 

 
 

 

 



กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(วช.๖๐๐) 
 

 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ของ
โรงเรียน
ข้อที่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑๑  การจัดค่ายคณิตศาสตร์
(วช.๖๑๑) 

๑ 
 
 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
๑๐๐ 

นักเรียน ๒,๕๐๐             ครทูศพร 
 

๑๒  การจัดค่าย
วิทยาศาสตร์และวัน
วิทยาศาสตร์ 
(วช.๖๑๒) 

๑ 
 
 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
๑๐๐ 

นักเรียน ๗,๕๐๐             ครูเชาวรินทร ์

๑๓  การจัดค่าย
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน(วช.๖๑๓) 

๒ 
 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
๑๐๐ 

นักเรียน ๑,๐๐๐             ครูศิรินุช 

๑๔ ศูนย์กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๒ การเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
๑๐๐ 

นักเรียน ๐             ครูปิยธิดา 

รวม ๑๖๘,๔๖๕              
 



ส่วนที่ ๔ 

การก ากับติดตาม  ประเมนิผล  ตรวจสอบ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ได้จัดระบบการ
ก ากับติดตาม  ประเมินผลการตรวจสอบ  และรายงานผลการปฏิบัติงาน  ตามแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ  ดังนี้ 
  ๑.  การก ากับ  ติดตาม 

       ๑.๑  ก าหนดรูปแบบการก ากับติดตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม 

   ๑.๒  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม 
  ๒.  การประเมินผล 
       ๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
       ๒.๒  สร้างเครื่องมือประเมินผล 
       ๒.๓  ด าเนินการประเมินผลทั้งก่อนด าเนินโครงการเพ่ือดูแลความเป็นไปได้
ระหว่างด าเนินการ  เพ่ือประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุง  แก้ไขการด าเนิน  และเมื่อสิ้นสุด
โครงการ  เพื่อประเมินประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของการด าเนินการ 
  ๓.  การตรวจสอบ 
       ๓.๑  การตรวจสอบตามแผนงานโครงการ  กิจกรรม  ที่ปฏิบัติ  บันทึกผลเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา 
       ๓.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  อุปสรรค  และหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน 
  ๔.  การรายงานผล 
       ๔.๑  รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
       ๔.๒  เมื่อสิ้นสุดแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ในปีงบประมาณ  แต่งตั้ง
คณะท างานสรุปผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือการปรับปรุง  แก้ไข  ก าหนดทิศทางจัดการศึกษา 
  ๔.๓  เมื่อสิ้นปีการศึกษา  โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาต่อ
หน่วยงานบังคับบัญชา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชน  ชุมชน  ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๕ 

ภาคผนวก 

๑.  ค าสั่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมที่ ๐๖๗/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

๒. ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
เรื่อง  อนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

๓. บันทึกข้อความโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ลงวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

เรื่อง  อนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ตามท่ีคณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ตาม
ค าสั่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ที่  ๐๖๗/๒๕๖๓ สั่ง ณ  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียน  พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๑๓ (๒)  แล้วนั้น 

  บัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  แล้วนั้น  จึงอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมได้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 
( นายสิทธิชัย  ชัยสุรัตน์) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 

 



 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

ที ่๐๖๗/๒๕๖๓ วันที ่๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมผ่าน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ตามท่ี โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๓  ตามค าสั่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมท่ี ๐๖๗/๒๕๖๓ สั่ง  ณ  วันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
ทางคณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและ
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  และโปรดพิจารณา
อนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ   

    ลงชื่อ ................................................ 

(นางอมรพรรณ  สุชนก ) 
ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
     ๑.  เพ่ือโปรดพิจารณา 
     ๒.  เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

      [   ]  ทราบ 

      [   ]  เห็นชอบ    ลงชื่อ 

      ( นายกัมพล  ภิมาลย์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

      [   ]  อนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

ลงชื่อ 

    ( นายสิทธิชัย  ชัยสุรัตน์ ) 
ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                     โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 

 



 

 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

ที ่067/2563 

 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการใช้เงินงบประมาณของโรงเรียน 
โดยก าหนดให้แต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ จัดท าโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่จะ
ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาการศึกษาตามกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 37 และ
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งก าหนดนโยบาย และแนวทาง
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ประกอบด้วย 

1.  นายกัมพล      ภิมาลย์   ประธานกรรมการ 
2.  นางวีณารัตน์   พรมมา   กรรมการ 
3.  นางอมรพรรณ สุชนก   กรรมการ 
4.  นายยุทธยา  ขัดสม   กรรมการ 
5.  นางนิภาพร  กันยะมี       กรรมการ  

2. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีหน้าที่ ด าเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้กับฝ่าย/กลุ่มสาระ/งานต่างๆ และรวบรวมข้อมูลประกอบการท าแผนปฏิบัติการ และเพ่ือเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการนิเทศ ก ากับติดตามการใช้จ่ายตามแผนงานและโครงการต่างๆ
ประกอบด้วย 

1.  นายกัมพล      ภิมาลย์   ประธานกรรมการ 
2.  นางวีณารัตน์    พรมมา   กรรมการ 
3.  นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์  กรรมการ 
4.  นางนิภาพร  กันยะมี       กรรมการ 
5.  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการ 
6.  นายทศพร  มั่งค่ัง   กรรมการ 
7.  นายเชาวรินทร์ สีใหม่   กรรมการ 
8.  นางอมรพรรณ สุชนก   กรรมการและเลขานุการ 
๙.  นายยุทธยา  ขัดสม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



3. คณะกรรมการจัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่ม มีหน้าที่ รวบรวมเอกสารงานโครงการจากฝ่ายต่างๆ 
ด าเนินการจัดพิมพ์ จัดท ารูปเล่มและน าเสนอต่อผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1.  นางอมรพรรณ สุชนก   ประธานกรรมการ 
2.  นางวีณารัตน์    พรมมา   กรรมการ 
3.  นายยุทธยา  ขัดสม   กรรมการและเลขานุการ 
4.  นางสาวรัชนียา ปันดิ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

สั่ง   ณ   วันที่ ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  256๓ 

 
            

( นายกัมพล  ภิมาลย์ ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


