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ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๗ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ตอนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม    ต้ังอยู่ที ่  80  หมู่  11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  54000  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37  แพร่ – น่าน  โทรศัพท์ 054 – 649707  โทรสาร   
054 – 649707  e-mail : huaima@hotmail.co.th 
เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้อำนวยการ นางวีณารัตน์  พรมมา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
       จำนวนบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 2562 0 18 - 3 3 
 

1.3  ข้อมูลนักเรียน 
       จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  155  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
 

ระดับชั้นเรียน  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ทั้งสิ้น 

จำนวนห้อง  1 1 2 1 1 1 7 
เพศ ชาย 10 17 18 9 9 9 72 

หญิง 19 9 19 9 14 13 83 
รวม  29 26 37 18 23 22 155 

เฉลี่ยต่อห้อง  29 26 19 18 14 14 22 
 

1.4  รางวัลเกียรติยศ  
ระดับประเทศ 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เพื่อแสดงว่า โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ชนะเลิศระดับ

เหรียญทอง  สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน      
การสอน  ประจำปีการศึกษา  2561 
 2.  โล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า  นายเกียรติศักดิ์  สุทธหลวง  เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ  
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  ประจำปีพุทธศักราช  
2561 
 3.  รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน   

ระดับจังหวัด 
 โล่เกียรติยศเพื่อแสดงว่า  นายเกียรติศักดิ์  สุทธหลวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  รางวัล

ชนะเลิศ “นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา จังหวัดแพร่” ระดับมัธยมศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561  จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
1. เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ได้รับรางวัลระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียน  

ประจำปี  2561  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ระดับทองแดง  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  37 
 2.  โล่รางวัลแสดงว่า  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ได้รับรางวัลดีเด่น  มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ด้านการ
ปฏิบัติที ่เป็นเลิศ  Best  practice  ประจำปีการศึกษา  2561  จากศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแพร่   
 ๓. เกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยวิชาภาษาไทย จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ ปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 256๐ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๘.๑๒) 
 ๔. เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์  จากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 256๐ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๓.๖๓) 
 ๕. เกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์  จากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 256๐ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๔.๗๑) 
 ๖. เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ ปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 256๐ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๐.๕๓) 
 ๗. เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์  จากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 256๐ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๕.๓๙) 
 ๘. เกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ  จากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 256๐ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๔.๑๓) 
 ๙. เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test:   
O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 256๐ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2.36) 
 ๑๐. เกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET)           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 256๐ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๔.๐๒) 
 ๑๑. เกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET)           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 256๐ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๓.๘๔) 

 
 
 
 
 



ตอนที่  2 
ทิศทางการขับเคลื่อน 

 
1.  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการหลักการ  

1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารทุกระดับตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  

2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลักองค์การมหาชนในกำกับของรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัวรวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบาย
ประชารัฐ  
ระดับมัธยมศึกษา "มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา"  

1. จ ัดการเร ียนร ู ้ด ้วยวิธ ีการทางว ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีว ิศวกรรมคณิตศาสตร ์ ( STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3) 

2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำเช่น
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
2.  แผนการขับเคลื่อน นโยบาย/จุดเน้นและมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา   
ภาคเรียนที่  2/2562  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  37  ได้กำหนด  11  นโยบาย  
11  จุดเน้น  ดังนี้ 
 11  นโยบาย 
 นโยบายที่  1  โรงเรียนน่าอยู่ 
 นโยบายที่  2  เชิดชูคุณธรรม 
 นโยบายที่  3  ก้าวล้ำภาษาสากล 
 นโยบายที่  4  ผลงานประจักษ์ชัด 
 นโยบายที่  5  เร่งรัดนิเทศภายใน 
 นโยบายที่  6  ก้าวไกลเทคโนโลย ี
 นโยบายที่  7  เน้นระบบประกัน 
 นโยบายที่  8  มุ่งม่ันเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
 นโยบายที่  9  เด่นประดิษฐ์นวัตกรรม 
 นโยบายที่  10 น้อมนำหลักปรัชญา 
 นโยบายที่  11 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 



 11  จุดเน้น 
1.  O-NET สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 

 2. 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 นวัตกรรมการพัฒนา และ 1 นักเรียน 1 ศักยภาพ 
 3. ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning / Coding / STEM / PBL 
 4. ทุกโรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
 5. ทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในระดับดีเลิศขึ้นไป 
 6. ทุกโรงเรียนผ่านการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทองขึ้นไป 
 7. ทุกโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) 
 8. ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะและลดการใช้พลังงาน 
 9. ทุกโรงเรียนขนาดเล็กใช้ DLTV / DLIT 
 10. ทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 11. ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนคุณธรรม 
 
3.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  (SWOT  ANALYSIS) 

3.1  ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ด้านโครงสร้าง (Structure) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
 (Weaknesses) 

1. สถานศึกษาจัดโครงสร้างการ
บริหารที่คล่องตัว สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษาที่
หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด (มฐ.
12) 

โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน 
4 ฝ่ายอย่างชัดเจน ครอบคลุมทุก
สายงาน มีการกำหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
นโยบายต้นสังกัด 

ครูยึดติดกับวิธีการทำงาน
แบบเดิมๆ ที่ใช้การผลักดันงานและ
การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสำเร็จได้ยาก 

2. การกำหนดบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และมาตรฐาน
ของหน่วยงานที่ชัดเจน มีคำสั่ง
มอบหมายงาน  การทบทวน
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสม
กับทิศทางการบริหารสถานศึกษา 
(มฐ.12) 

มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการ
สอน หน้าที่พิเศษต่างๆ อย่าง
ชัดเจนและมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม มีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ครูบางคนรับงานได้ทุกงาน แต่บาง
คนไม่มีหน้าที่และไม่มีงาน
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
 (Weaknesses) 

1. ทิศทางของสถานศึกษา 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์) ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา (มฐ.12)  

โรงเรียนมีความร่มรื่น มีความ
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ มีความชัดเจน และ
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยังปฏิบัติตามเป้าที่กำหนดไว้ไม่
ครบทุกข้อ 

2. โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนด
สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์ 

ทุกโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ เป้าประสงค ์มีโครงการ
และกิจกรรมที่หลากหลาย 

กิจกรรมบางอย่างกำหนดแต่ไม่ได้
จัดเนื่องจากงบประมาณมีไม่
เพียงพอ 

3.  การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับกลุ่ม และระดับ
บุคคล 

1. มีการประชุมในระดับกลุ่มและ
บุคคล มีการประชุมฝ่ายบริหารครู 
กลุ่มสาระฯ ครูสอนตรงตามวุฒิ
ได้รับการอบรมพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ครูมีภาระงานมาก ขาดความ
ร่วมมือและความต่อเนื่อง ครู
บางส่วนขาดความชำนาญงานตาม
นโยบายที่ปฏิบัติรับมอบหมาย 

 

ด้านระบบการทำงานขององค์กร (Systems ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
 (Weaknesses) 

1. ระบบให้บริการแก่ประชากรวัย
เรียนในเขตบริการ 

รับประชากรวัยเรียนในเขตบริการ
ทุกคน ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

ประชากรวัยเรียนมีน้อย นักเรียน
ขาดความสนใจในการใฝ่เรียนรู้ 

2. ระบบการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร  
(มฐ.1-8) 

มีแผนพัฒนาคุณภาพฯ มีระบบการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของ
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพผู้เรียนมีความ
แตกต่างกัน นักเรียนมีผลการเรียน
ต่ำในบางกลุ่มสาระฯ 

3. ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาทำให้ยกระดับ
การบริการและนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอบ
เข้าเรียนต่อได้มากข้ึน 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษายัง
ไม่สมบูรณ์เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ำในบางกลุ่มสาระ 

4. ระบบการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติ 

มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปรับปรุง
ระบบการจัดสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน 

ขาดงบประมาณในการนำมา
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

5. ระบบการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  

ครูมีการพัฒนาและจัดทำสื่ออย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมที่

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม 



ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
 (Weaknesses) 

(มฐ.15) ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนที่
หลากหลาย 

6. หลักฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มีวิธีสอนหลากหลาย วิธีการสอน
แบบ Active Learning มีหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ขาดการนิเทศและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ระดับคุณภาพของบุคคลมี
ความแตกต่างกัน 

 

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
 (Weaknesses) 

ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มฐ.10) 

ครูสอนตามวุฒิการศึกษาและวัด
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การสอนแบบ Active 
Learning 

ระดับคุณภาพของบุคคลพัฒนา
แตกต่างกัน ครูบางสาระมีน้อยไม่
เพียงพอ 

 

ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
 (Weaknesses) 

1. ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือ
ร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่ได้
กลายเป็นรากฐานของระบบการ
บริหาร 

ครูมีจิตสำนึกในความเป็นครู 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ 

การปรับตัวของครูบางส่วนไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. วิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจ
เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร 

ทางโรงเรียนมีวัฒนธรรมของ
องค์กรที่ดี มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

ครูบางส่วนไม่ยอมรับวัฒนธรรม
องค์กร 

 

ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
 (Weaknesses) 

1. คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ
ความสารถในการบริหารจัด
การศึกษา 

มีความรู้ความสามรถและมีภาวะ
ผู้นำในการบริหารการศึกษา 

ครูมีการกระจายงานไม่ทั่วถึงไม่เท่า
เทียมกัน 

2. การกระจายอำนาจตัดสินใจ ให้
บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ (มฐ.13) 

มีการกระจายอำนาจให้บุคลากรได้
ใช้ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้
เต็มที่ 

ขาดการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง บุคลากรบางส่วน
ขาดความร่วมมือ 



ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
 (Weaknesses) 

3. การใช้รูปแบบบริหารจัดการที่
เหมาะสมในการบริหารงาน เช่น  
การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ 
สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร 

มีการใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
ที่ดี โดยมีผู้ช่วยแต่ละฝ่ายเป็นผู้สั่ง
การ ควบคุมงานของแต่ละฝ่าย 

ครูที่มีความถนัดหลายด้านทำให้มี
ภาระงานมาก 

4. การคิดค้นระบบงานและเทคนิค
การบริหารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ 

มีการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่
ชัดเจน บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม 
ใช้รูปแบบการบริหารงานแบบ 
DTAMBON MODEL 

ครูบางส่วนไม่เข้าใจในระบบการ
บริหารงาน 

 

ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  
(Strengths) 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
 (Weaknesses) 

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ความสามารถ ตรงกับงานที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรมีคุณธรรม รับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ครูมีความสาม
รถในการใช้เทคโนโลยีมาจัดการ
เรียนการสอน 

ขาดการกระจายงานภาระงานไม่
เท่าเทียมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2  ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors : C) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
 (Threats) 

1. กลุ่มผู้รับการบริการโดยตรง 
ได้แก่ กลุ่มประชากรวัยเรียน เด็ก
ปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 

นักเรียนมีจำนวนน้อยได้รับการ
ดูแลอย่างท่ัวถึงและเต็มที่ อย่าง
ใกล้ชิด 

โรงเรียนใกล้ตัวเมืองที่มีโรงเรียน
ขนาดใหญ่ทำให้นักเรียนมุ่งเข้า
โรงเรียนในเมืองทำให้มีจำนวน
นักเรียนที่เข้าเรียนน้อย  

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประชาชน
ทั่วไป หน่วยงานราชการในพ้ืนที่
ชุมชน 

1. ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประชาชน
และ หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่าง
ดี มีการทำ MOU กับหน่วยงาน
ต่างๆ 

1. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวมีปัญหาส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้างและเกษตรจึงมีรายได้น้อย 
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ครอบครัวแตกแยกต้องทำมาหากิน 
ไม่มีเวลาเอาใส่ลูก 

 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal : P)  
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค  
(Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาซึ่งเป็น
ตัวกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ได้ดี ประชารัฐทำให้โรงเรียนมีแกน
นำนักเรียน มีอุปกรณ์การเรียนรู้ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

เปลี่ยนนโยบายอยู่บ่อยๆ เนื่องจาก
เปลี่ยนรัฐบาลและรัฐมนตรี
นโยบายรายวันต้องให้ครูทำ 
งบประมาณมีไม่เพียงพอ 

2. นโยบายการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
โอกาสนักเรียนอย่างทั่วถึง  
สนับสนุนการ ยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสีขาว 

การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึง
และไม่เหมาะสม 

3. บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์
และกลุ่มพลังทางการเมือง
พฤติกรรมทางการเมือง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบล ให้งบ
สนับสนุนเป็นอย่างดี 

เปลี่ยนแปลงนโยบายตามผู้นำ 

4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษา
รัฐธรรมนูญการศึกษาให้โอกาส
อย่างเท่าเทียม มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
และอบรมครูเชื่อมโยงกับการได้รับ

ผู้ปกครองและเด็กไม่เข้าใจ
ระเบียบและกฎหมายการศึกษา
นักเรียนไม่มีการแข่งขัน 



ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค  
(Threats) 

วิทยฐานะ/ปรับเกณฑ์การประเมิน
วิทยฐานะแนวใหม่ 

 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E)   
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค  
(Threats) 

1. สภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น ราคา
น้ำมัน อัตราการว่างงาน อัตราค่า
ครองชีพ ผลผลิตทางการเกษตร 

ค่าครองชีพไม่สูงเพราะอยู่ในเขต
ชุมชน โรงเรียนอยู่ใกล้กับสถานที่
พักของนักเรียนทำให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่า
ครองชีพ 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวมีปัญหาส่วนใหญ่มี
อาชีพรับจ้างและเกษตรจึงมีรายได้
น้อยส่งผลกระทบต่อการเรียนของ
นักเรียน 

2. งบประมาณ/การสนับสนุน
งบประมาณของรัฐบาล 

งบเรียนฟรี องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วัด ชุมชน ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ส่งผลให้
นักเรียนมีทุนใช้จ่ายในการศึกษามี
ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน เช่น 
ค่าไฟ ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
สนับสนุน 

รอการจัดสรรงบ/งบล่าช้า/น้อยไม่
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีต้องใช้
จัดกิจกรรมในโรงเรียน.  

 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural : S)   
  

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค  
(Threats) 

1. จำนวนประชากรและโครงสร้าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรน้อยดูแลได้ทั่วถึง มีความ
สามัคคี 

อัตราการเกิดของประชากรมี
จำนวนลดน้อยลงส่งผลให้
ประชากรกลุ่มเป้าหมายให้การ
เข้ามาเรียนในโรงเรียนลดลงตาม
ไปด้วย 

2. สภาพของชุมชนครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย 

ครทูราบสภาพของชุมชนครัวเรือน
อย่างทั่วถึงชุมชนขนาดเล็ก มีความ
เอ้ืออาทร มีน้ำใจ รักสามัคคี 
ครอบครัว ชุมชนอยู่อย่างสงบสุข
และอยู่อย่างพอเพียง ชุมชนให้
ความร่วมมือในด้านทรัพยากร
วิชาการ ทำให้โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนใหญ่ฐานะยากจน ผู้ปกครอง
นักเรียนบางส่วนทำงาน
ต่างจังหวัด ลูกอาศัยอยู่กับปู่ ย่า 
ตา ยาย ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน
ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ส่งผลต่อการ
เรียน 



ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค  
(Threats) 

3. คุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาชนดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนอยู่อย่างสงบสุข
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใกล้ชิด 
ติดตามความประพฤติได้ง่าย 

ส่วนใหญ่ฐานะยากจน ผู้ปกครอง
ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าท่ีควร
เนื่องจากต้องทำงาน 

4. ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรม 

ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมี
แหล่งการศึกษาและทำให้นักเรียนมี
แบบอย่างที่ดี ส่วนใหญ่นับถือพุทธ
ศาสนาและร่วมประเพณีต่างๆ 
ประจำ 

ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี 
ค่านิยมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
มากทำให้ส่งผลต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

5. ระดับการศึกษาและอัตราการรู้
หนังสือของประชากร 

มีแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน ประชากร
ส่วนใหญ่สามารถอ่านหนังสือได้ 
และมีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้ปกครองขาดความรู้แนวทาง
การศึกษาต่อของบุตรหลาน 
ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ 

 

ด้านเทคโนโลยี (Technological : T)     
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค  
(Threats) 

ความก้าวหน้าและความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มี
ผลต่อการดำเนินงาน 

มีสื่อ ICT จัดการเรียนการสอน
อย่างหลากหลาย มีการเข้าถึง
ข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ที่เพ่ิมมาก
ขึ้น โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรส่วนทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี 

นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือความ
บันเทิงมากกว่าความรู้ ขาดการ
ควบคุมและรับผิดชอบทำให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (7S) 

 รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน 

คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักxคะแนนเฉลี่ย 
สรุปผล 

น้ำหนัก จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 : Structure 0.139 4.257 3.900 0.592 0.542 0.050 

S2 : Strategy 0.141 4.300 4.369 0.606 0.616 -0.010 

S3 : Systems 0.148 4.430 4.242 0.656 0.628 0.028 

S4 : Skills 0.142 4.183 4.133 0.594 0.587 0.007 

S5 : Shared Values 0.143 4.441 3.513 0.635 0.502 0.133 

S6 : Style 0.140 4.207 3.785 0.589 0.530 0.059 

S7 : Staff 0.147 3.888 3.725 0.572 0.548 0.024 

รวม 1.000 รวม 4.243 3.953 0.291 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม เป็นจุดแข็ง จำแนกแต่ละด้านได้ดังนี้ 
1. ด้านโครงสร้าง (Structure)    สรุปผลการวิเคราะห์เป็น  จุดแข็ง 
2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)    สรุปผลการวิเคราะห์เป็น  จุดอ่อน 
3. ด้านระบบการทำงานขององค์กร (Systems)   สรุปผลการวิเคราะห์เป็น  จุดแข็ง 
4. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills)  สรุปผลการวิเคราะห์เป็น  จุดแข็ง 
5. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)  สรุปผลการวิเคราะห์เป็น  จุดแข็ง 
6. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style)  สรุปผลการวิเคราะห์เป็น  จุดแข็ง 
7. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff)   สรุปผลการวิเคราะห์เป็น  จุดแข็ง 

 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (CPEST) 

 รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก 

คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักxคะแนนเฉลี่ย 
สรุปผล 

น้ำหนัก โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C: Customer Behaviors 0.194 4.350 3.258 0.844 0.632 0.212 

P : Political and legal 0.204 4.066 4.161 0.829 0.849 -0.019 

E : Economic factors 0.202 3.621 4.483 0.731 0.906 -0.174 

S : Social – Cultural 0.197 4.073 3.682 0.802 0.725 0.077 

T : Technological 0.203 3.883 3.298 0.788 0.669 0.119 

รวม 1.000 รวม 3.995 3.781 0.214 
 
 
 



สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวม เป็นโอกาส จำแนกแต่ละด้านได้ดังนี้ 
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors)  สรุปผลการวิเคราะห์เป็น  โอกาส 
2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal)  สรุปผลการวิเคราะห์เป็น  อุปสรรค 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors)   สรุปผลการวิเคราะห์เป็น  อุปสรรค 
4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural)  สรุปผลการวิเคราะห์เป็น  โอกาส 
5. ด้านเทคโนโลยี (Technological)    สรุปผลการวิเคราะห์เป็น  โอกาส 

 
ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
 

 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ได้ศึกษาสถานภาพจากความร่วมมือของผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อสรุปประเด็นการวิเคราะห์สถานภาพของ
โรงเรียนพอสรุปได้ดังนี้ 

 
 
4.  วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งพัฒนาคุณภาพ ด้วยการมีส่วนร่วม สู่ทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ตามรอยศาสตร์พระราชา 
พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
๒. พัฒนาการจัดการศึกษาตามทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔. สรางเสริมสภาพแวดลอมและแหล่งเรียนรูที่มีคุณภาพ 
๕. บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 



เป้าประสงค์ (Goal) 
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีทักษะการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการสร้างองค์ความรู้ 
๒. นักเรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

วิชาชีพ สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู้ 
๕. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย             
กลยุทธ์  (Strategies) 

๑.  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้น 

๑.๑  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น  
๑.๒  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งด้านคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี 
๑.๓  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 

๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้น 

๒.๑  ผู้เรียนมีทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต 
  ๒.๒  ผู้เรียนมีทักษะอาชีพพ้ืนฐาน โดยนำภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 

๓.  จัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ 
จุดเน้น 

๓.๑  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๒  จัดหาวัสดุอุปกรณ์  สื่อ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษา 
๓.๓  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

๔.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  
จุดเน้น 

๔.๑  ส่งเสริมทักษะความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มี 
ศักยภาพ 

๔.๒  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย 
๔.๓  มีระบบการนิเทศ ติดตามประเมินและสะท้อนผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วม  
จุดเน้น 

๕.๑  นำระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๕.๒  บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
๕.๓  พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อประโยชน์สูงสุด 
๕.๔  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 



แผนการขับเคลื่อน นโยบาย/จุดเน้น  ภาคเรียนที่  2/2562 
ของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  สหวิทยาเขตโกศัยนคร  จังหวัดแพร่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  37 
 

ที ่ นโยบาย / จุดเน้น โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย (Target) 
1 นโยบายที่  8  มุ่งม่ันเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 

จุดเน้นที่  1  O-NET สาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
3 และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่  3 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๘,๐๐๐ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปรมิาณ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
ทุกคนมีการจัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

2 นโยบายที่  9  เด่นประดิษฐ์
นวัตกรรม 
จุดเน้นที่  2  1 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 1 นวัตกรรมการ
พัฒนา และ 1 นักเรียน 1 ศักยภาพ 

กิจกรรมม่อนแก้วปริทัศน์ 20,000 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียน
ห้วยม้าวิทยาคมมีการจัดทำ
นวัตกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  และนำเสนอผลงาน 
เชิงคุณภาพ 
นวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการ
ที่สร้างขึ้นได้รับรางวัลและ
สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ 



ที ่ นโยบาย / จุดเน้น โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย (Target) 
3 นโยบายที่  5  เร่งรัดนิเทศภายใน 

จุดเน้นที่  3  ทุกโรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น Active 
Learning / Coding / STEM / PBL 
จุดเน้นที่  4  ทุกโรงเรียนมีระบบ
นิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้นิเทศ   
การจัดการเรียนการสอน 

500 
 

ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบ
นิเทศภายใน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบ
นิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ 

๔ จุดเน้นที่  ๕  ทุกโรงเรียนผ่านการ
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับทองขึ้นไป 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

๔,๐๐๐ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมจัด
กิจกรรมส่งเสริมระบบการดูและ
ช่วยเหลือนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมผ่านการ
ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับทองขึ้นไป 

๕ จุดเน้นที่  ๖  ทุกโรงเรียนเข้ารับการ
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ๑,๐๐๐ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีการเข้า
ร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมผ่านการ
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในระดับ SCQA 
 
 



ที ่ นโยบาย / จุดเน้น โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย (Target) 
6 นโยบายที่  6  ก้าวไกลเทคโนโลย ี

จุดเน้นที่  ๗  ทุกโรงเรียนขนาดเล็ก
ใช้ DLTV / DLIT 

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 2,000 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมทุกคนมี
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ครแูละบุคลากรทางการศึกษามี
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

7 นโยบายที่  2  เชิดชูคุณธรรม 
จุดเน้นที่  ๘  ทุกโรงเรียนเป็น
โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนคุณธรรม 

กิจกรรม อบรมนักเรียนดี ศรี ม.ว.     30,000 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมนักเรียนดี  ศรี ม.ว. 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
นักเรียนดี  ศรี ม.ว. 

8 นโยบายที่  1  โรงเรียนน่าอยู่
จุดเน้นที่  ๙  ทุกโรงเรียนเป็น
โรงเรียนปลอดขยะและลดการใช้
พลังงาน 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 

 ต.ค. 2562 – ก.ย 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมทุกคนมีการจัดกิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ 



ที ่ นโยบาย / จุดเน้น โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย (Target) 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมมีการจัดกิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

๙ จุดเน้นที่  ๑๐  ทุกโรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศ (Big Data) 

พัฒนาระบบและเครือข่าย
สารสนเทศ 
 

3,200 
 

ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีการ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน  
ถูกต้อง  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
- โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมี
เครือข่ายความร่วมมือกันระหว่าง
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

10 นโยบายที่  7  เน้นระบบประกัน 
จุดเน้นที่  ๑๑  ทุกโรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับดีเลิศขึ้น
ไป 

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 3,000 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีการ
จัดระบบประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือการศึกษา 
 
 



ที ่ นโยบาย / จุดเน้น โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย (Target) 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในอยู่ใน
ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๑๑ นโยบายที่  3  ก้าวล้ำภาษาสากล พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

7,500 
 

ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
ทุกคนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียนภาษาต่างประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
มีทักษะการฟัง พูด อ่านเขียน
ภาษาต่างประเทศดีขึ้น 

๑๒ นโยบายที่  4  ผลงานประจักษ์ชัด กิจกรรมม่อนแก้วปริทัศน์ 20,000 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียน
ห้วยม้าวิทยาคมมีการจัดทำ
นวัตกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  และนำเสนอผลงาน 
เชิงคุณภาพ 
นวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการ
ที่สร้างขึ้นได้รับรางวัลและ
สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ 
 
 



ที ่ นโยบาย / จุดเน้น โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย (Target) 
1๓ นโยบายที่  10 น้อมนำหลักปรัชญา โครงการประชารัฐ 10,000 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 

นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมทุกคนเข้าร่วมการจัด
กิจกรรมโครงการประชารัฐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมเข้าร่วมการจัดกิจกรรม
โครงการประชารัฐ 

๑๔ นโยบายที่  11 พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ 

งานประชาสัมพันธ์และงานสัมพันธ์
ชุมชน 

2,000 
 

ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมทุกคนเข้าร่วมงาน
ประชาสัมพันธ์และงานสัมพันธ์
ชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมร่วมงานประชาสัมพันธ์
และงานสัมพันธ์ชุมชนทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

  
 



มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ภาคเรยีนที่ 2/2562 
สหวิทยาเขตโกศัยนคร  จังหวัดแพร่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  37 
 

งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย(Target) 
1. งานแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3,000 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

๒. งานวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

๘,๐๐๐ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมทุกคนมีการจัด
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

กิจกรรมม่อนแก้วปริทัศน์ 20,000 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของ
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีการจัดทำนวัตกรรม  ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และนำเสนอผลงาน 
เชิงคุณภาพ 
นวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการท่ีสร้างข้ึนได้รับรางวัล
และสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ 



งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย(Target) 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้นิเทศ   
การจัดการเรียนการสอน 

500 
 

ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบนิเทศภายใน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบนิเทศภายในอย่างมี
คุณภาพ 

โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

๑,๐๐๐ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีการเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมผ่านการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากลในระดับ SCQA 

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

2,000 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
ครแูละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
ทุกคนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

พัฒนาระบบและเครือข่าย
สารสนเทศ 
 

3,200 
 

ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายความร่วมมือ 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ชัดเจน  ถูกต้อง  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 



งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย(Target) 
- โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีเครือข่ายความร่วมมือกัน
ระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

7,500 
 

ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมทุกคนมีทักษะการฟัง 
พูด อ่านเขียนภาษาต่างประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีทักษะการฟัง พูด 
อ่านเขียนภาษาต่างประเทศดีขึ้น 

กิจกรรมม่อนแก้วปริทัศน์ 20,000 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของ
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีการจัดทำนวัตกรรม  ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และนำเสนอผลงาน 
เชิงคุณภาพ 
นวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการท่ีสร้างข้ึนได้รับรางวัล
และสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ 

โครงการประชารัฐ 10,000 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมทุกคนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการประชา
รัฐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมเข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐ 
 



งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย(Target) 
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

2,000 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
ครแูละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
ทุกคนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

๓. งานกิจการนักเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

๔,๐๐๐ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมจัดกิจกรรมส่งเสริมระบบการดู
และช่วยเหลือนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมผ่านการประเมินระบบการดู
และช่วยเหลือนักเรียน  ระดับทองขึ้นไป 

๔. งานบุคคล พัฒนาบุคลากร ๑๐,๐๐๐ ต.ค. 2562 – ก.ย 2563 เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
ทุกคนมีการจัดทำนวัตกรรม 
เชิงคุณภาพ 
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นได้รับรางวัลในระดับโรงเรียน  
ระดับสหวิทยาเขต  ระดับจังหวัด  และระดับภาค
ตามลำดับ  และสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ 

๕. งานธุรการ พัฒนางานสารบรรณ 12,๐๐๐ ต.ค. 2562 – ก.ย 2563 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบงานสารบรรณ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบงานสารบรรณที่มี
คุณภาพ 



งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย(Target) 
๖. งานการเงินและพัสดุ พัฒนาการบริหารการเงินและ

บัญชี 
๒,๐๐๐ ต.ค. 2562 – ก.ย 2563 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบงานการบริหารการเงิน
และบัญชี 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบงานการบริหารการเงิน
และบัญชีที่มีคุณภาพ 

พัฒนาการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 

๓,๐๐๐ ต.ค. 2562 – ก.ย 2563 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมมีระบบการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ที่มีคุณภาพ 

๗. งานบริการอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 

 ต.ค. 2562 – ก.ย 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมทุกคนมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

๘. งานชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

งานประชาสัมพันธ์และงาน
สัมพันธ์ชุมชน 

2,000 
 

ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมทุกคนเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์และงาน
สัมพันธ์ชุมชน 
 



งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมาย(Target) 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคมร่วมงานประชาสัมพันธ์และงานสัมพันธ์ชุมชน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


