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ข้อมูลพื้นฐาน

• โรงเรียนห้วยกรดวิทยา หมู่ 7 ต าบลห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

• จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  พ.ศ. 2519

• เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีเน้ือที่  36 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา 

• มีเขตพื้นที่บริการ 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลห้วยกรดและ
ต าบลห้วยกรดพัฒนา 

• มีนักเรียน รวม 343 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 25 คน

ดร.สุวารีศิริ ภู่เป่ียมสินธุ์

ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา



รูปแบบการด าเนินการ HKWS Model
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P:PLAN

• การก าหนดมาตรฐาน

• การจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา

D:DO

• การด าเนินการตาม
แผน

• AAR

• PLC

C:CHECK

• การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ

• การควบคุมภายใน

• การบริหารความเสี่ยง

A:ACT

• การสรุป รายงาน
โครงการ

• การจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ Best Practice

วัฒนธรรมนวัตกรรม ผู้เรียนมีนวัตกรรม บรรยากาศนวัตกรรม บุคลากรนวัตกรรม

การจัดการความรู้และองค์ประกอบแห่งการเรียนรู้
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ผลการด าเนินงาน



วัฒนธรรมนวัตกรรม



ผ่านการประเมิน สมศ. รอบที่ 4

• โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ผ่านการประกันคุณภาพ
ภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

• ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID 
– 19 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ ดี



รางวัลท่ีได้รับ

รางวัลสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ เรื่อง ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โดยใช้รูปแบบการด าเนินการ HKWS Model



รางวัลที่ได้รับ

รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๕
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภูมิภาค

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
รูปแบบ HKWS Model



โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้ารับรางวัล 
“วัฒนคุณาธร” ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 2
ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลที่ได้รับ



ผู้เรียนมีนวัตกรรม



ดา้นนกัเรียน

• นกัเรยีนไดร้บัรางวลั เยาวชน
ดีเดน่ ประจ าปี 2564 จาก
สมาคมสภาสงัคมสงเคราะห์
แหง่ประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์ 
• นางสาวมณฑิตา สารฤทธ์ิ 
โรงเรยีนหว้ยกรดวิทยา 



ดา้นนกัเรียน

• นกัเรยีนไดร้บัรางวลั “วฒัน
คณุาธร” ผูท้  าคณุประโยชน์
ตอ่กระทรวงวฒันธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563
• นางสาวมณฑิตา สารฤทธ์ิ 
โรงเรยีนหว้ยกรดวิทยา 



ดา้นนกัเรียน

นางสาวจรัญญา ครุธาโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ในโอกาสได้รับรางวัล
ชมเชย การประกวดคัดลายมือ อักษรไทยย่อ ระดับมัธยมศึกษา "นันโทปนันทสูตรค า
หลวง: ชุบอักษรผจงจาร สืบสานอักขระไทย" จากภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โครงการส่งเสริมสวน
เกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal) 
โครงการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ ด้วยระบบ HandySense
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท จัดโดย NECTEC 
และสวทช.



บุคลากรนวัตกรรม



ด้านผู้บริหาร

• ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้ารับรางวัล 
“กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔” รับโล่เชิดชู
เกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร จาก
สมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยรับมอบจาก 
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ



ด้านผู้บริหาร

• ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เป่ียมสินธุ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา รับ
รางวัล เหรียญเงิน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
ภาคเหนือ จังหวัดน่าน วันที่ ๒๕ - ๓๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ด้านครูและบุคลากร

•ครูมานพ พลับเที่ยง รับ

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ

สดุดี” จาก คุรุสภา เมื่อวันที่ 

16 มกราคม 2565



ด้านครูและบุคลากร

• ครูมานพ พลับเที่ยง รับรางวัล 

ครูดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 

2563 โดยสภาผู้ปกครองและครู

แห่งประเทศไทย เม่ือวันที่ 21 

ธันวาคม 2565



ด้านครูและบุคลากร

• เกียรติบัตรครูผู้สอนที่มีนวัตกรรม
และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 โดย สพม.อุทัยธานี 
ชัยนาท ร่วมกับเครือข่ายฯชัยนาท
• ครูวศิน คล้ายแก้ว
• ครูสุเมธ ราชประชุม



ด้านครูและบุคลากร

• ครูผู้สอนได้ส่งผลงานเข้าประกวด

และรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 

OBEC AWARDS ปีการศึกษา 

2564



บรรยากาศนวัตกรรม
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