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คำนำ 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จึงใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 เพ่ือเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดท า
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพ่ือรายงานผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตลอด      
ปีการศึกษา 2564 ตามค่าเป้าหมายด้านคุณภาพที่ได้ประกาศใช้ ทั้งนี้ ผลการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาที่รายงานนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
 
      งานประกันคุณภาพการศึกษา 
            โรงเรียนหว้ยกรดวิทยา 
           17 พฤษภาคม พ.ศ 2565 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ชื่อเรื่อง : รายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 
โรงเรียน : ห้วยกรดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
ข้อมูลพื้นฐาน : โรงเรียน ห้วยกรดวิทยา จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียน 333 คน ครู (ข้าราชการ) 20 คน  
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2564 
 

 
มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2564 

ผลการประเมิน
ตนเองปีการศึกษา 

2564 

ความสอดคล้องของ
ผลการประเมินกับ 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ด ี ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ : กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ : กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด ี ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ภาพรวมของสถานศึกษา ด ี ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน  
  1. มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
  2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่  
       1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้มีคุณภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น มีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนวัตกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
      2) คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของผู้ เรียน  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในท้องถิ่น รักความเป็นไทย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการ
ด าเนินงานโครงการคุณธรรมน านักเรียน ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่ ควรฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและจัดเวทีให้นักเรียนได้
น าเสนอผลงานอย่างแพร่หลาย มีการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนโดยการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
โครงงานมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากชุมชนให้มาขึ้นเพ่ือคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ตามกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างหัวข้อ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา และสร้าง
นวัตกรรม  พัฒนาทักษะการน าเทคโนโลยีไปใช้อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อมากที่สุด เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตามสถานณ์ปกติ  
ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 
เพ่ิมความหลากหลายในสายอาชีพลงในกิจกรรมแนะแนว 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  1. มีผลการประเมิน ระดับยอดเยี่ยม 
  2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการก าหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยใช้รูปแบบ Huaikrot Model : HKWS น ามาใช้ในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วย
กระบวนการ PDCA ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด การ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานผลการด าเนนิโครงการ 
  3. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่ การพัฒนาสถานศึกษาให้คุณภาพ
ผู้เรียนมีความเทียบเคียงหรือสู่มาตรฐานสากล ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือความสะดวกในการจัดกิจกรรมและด าเนินโครงการต่างๆ จัดกิจกรรมให้ครูได้มี
การอบรมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา 
ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการจัดสนามกีฬา ที่เอ้ือต่อนักเรียนที่มีความต้องการพัฒนาทักษะทางด้าน
กีฬา 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  1. มีผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ 
  2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ที่เป็นแบบอย่างได้ มีหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบูรณาการฐานสมรรถนะความรู้ตามอัตลักษณ์พ้ืนบ้านต าบลห้วยกรด (หน่วยการเรียนรู้สัปปา
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ยะภาษาตาลโตนด, หน่วยการเรียนรู้สุนทรียรสการดนตรี, หน่วยการเรียนรู้ของดีในท้องถิ่น, หน่วย
การเรียนรู้ไอดินกลิ่นตาลโตนด, หน่วยการเรียนรู้สารพันประโยชน์สบู่ตาล) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน รายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) บันทึก PLC แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
ทะเบียนสื่อการเรียนการสอน รายงานการใช้สื่อการเรียนรู้ของครู รายงานการนิเทศชั้นเรียน 
  3. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่ ครูผู้สอนควรศึกษาแนวคิดของนัก
การศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ จิตวิทยาการเรียนการสอน และหลักการของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้ดังกล่าวครูจะต้องใช้รูปแบบกระบวนการเรียนและกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้ได้การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรมีการอบรม
การใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ จักรวาล
นฤมิตร เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนรวม ได้ลงมือท าและมีการพัฒนาทุกด้าน 
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ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
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............................................................................................................................. ................ 
     มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
 

ลงชื่อ 
(นายนพพร  อินทร์มณี) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

 
 

ลงชื่อ 
( นางสาวสุวารีศิริ  ภู่เปี่ยมสินธุ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 ข้อมูลทั่วไป 
 

 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดตั้งเมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2519  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลห้วย

กรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140 โทรศัพท์ 056 - 438026 โทรสาร 056-

438078 website : http://www.huaikrot.ac.th อีเมล์ : huaikrot@huaikrot.ac.th ส านักงานเขต

พื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษาเขต 5 ส ังก ัดส  าน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่  

36 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลห้วยกรดและต าบลห้วยกรดพัฒนา  

 
 

ประวัติโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้ร ับอนุมัติจาก

กระทรว งศ ึ กษาธ ิ ก า ร  ให ้ จ ั ดต ั ้ ง เ ม ื ่ อ  ว ั นที่  

14  กรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยการด าเนินการของ

คณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนติดต่อประสานงานกับ

เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ศรี ขอใช้ที่ดินของวัดซึ่งรกร้าง

ว่างเปล่าอยู่ (เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เดิมเป็นที่ก่อตั้ง

วัดดอนโพธิ์ศรี แต่ย้ายไปก่อตั้งที่แห่งใหม่)  มีเนื้อที่ 

33 ไร่ 12 ตารางวา ต่อมาโรงเรียนได้รับบริจาคจากคนในชุมชนอีก 3 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา รวมเป็น 

36 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา  
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 ในปี พ.ศ. 2519 เปิดสอนครั้งแรกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จ านวน 2 ห้องเรียน มี

นักเรียนจ านวน 80 คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ าเพ็ญบุญเป็นสถานที่เรียน เมื่อได้ก่อสร้าง

อาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินที่ขอใช้จากวัดดอนโพธิ์ศรี เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายมาเรียน ณ.

โรงเรียนห้วยกรดวิทยาในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2519  

 ต่อมาปี พ.ศ. 2526 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา

เพ่ือพัฒนาชนบท รุ่นที่ 2 (มพชส.2 รุ่น 2) 

 ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

           นับแต่การก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 40 ปี มีผู ้ด ารง

ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่ และผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยามาแล้วทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้    
 

ที ่ รายนาม ต าแหน่ง ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

1 นายประกอบ แสงสุวรรณ    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พ.ศ. 2519 – 2530 
2 นายสรรเสริญ อ ่าบุญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พ.ศ. 2530 – 2535 

3 นายอนุสรณ์  รักษ์มณี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พ.ศ. 2535 – 2540 

4 นายอุดม  ภู่ประดิษฐ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พ.ศ. 2540 - พ.ย. 2546 
5 นางสาวเฉิดฉัน  จันทร์งาม ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา   พ.ศ.2546 - ก.พ. 2551 

6 นายสง่า  โพธิ์กลีบ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา   พ.ศ. 2551 – ก.ย. 2561 
7 นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา   ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน 

 

 ปัจจุบันโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทุกชั้นเรียน 

 

 วิสัยทัศน์  
       “ภายในปี 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา 
เทียบเคียงมาตรฐานสากลควบคู่คุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 
พันธกิจ  
1.  พัฒนาผู ้เร ียนให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม  
2.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5.  ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
6.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

 เป้าประสงค์  
1.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณภาพด้านคุณธรรม
และจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5.  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.  ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คุณธรรมน าความรู้  เชิดชูศิลปะพ้ืนบ้าน 
 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 
 

  ข้อมูลผู้บริหาร 

 
1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน  นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ 

     โทรศัพท์ 06-2153-2469 
    อีเมล์ :  suwareesiri@huaikrot.ac.th 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก (ปร.ด.)  สาขา บริหารการศึกษา 
     ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่    พ.ศ. 2561 

     จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4  ปี 
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 โครงการส าคัญ 
                - ปี พ.ศ. 2526 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อ
พัฒนาชนบท รุน่ที่ 2 (มพชส. 2 
                - ปี พ.ศ. 2556 ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 
                - ปี พ.ศ. 2556 ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศกึษาพอเพียง) 
                - ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 1 
ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
 

  ข้อมูลครูและบุคลากร 

 
ต าแหน่ง อันดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการ คศ.3 - 1 1 5 
ครู คศ.3 2 4 6 30 
ครู คศ.2 3 2 5 25 

ครู คศ.1 3 5 8 40 
ครูผู้ช่วย - - - - 0 

รวม  8 12 20 100 
ครูธุรการ(คืนครู) - - 1 1 20 

ลูกจ้างประจ า - - 1 1 20 
ลูกจ้างชั่วคราว - 1 2 3 60 

รวม - 1 4 5 100 
รวมท้ังหมด - 9 16 25 100 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564 

สรุปอัตราส่วน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับมัธยมศึกษา   
  อัตราส่วนของจ านวนผูเ้รียน  : คร ู เท่ากับ 10: 1 
  อัตราส่วนของจ านวนผูเ้รียน  : หอ้ง  เท่ากับ  27 : 1 
  มีจ านวนครู  ครบชั้น   ครบชัน้    ไม่ครบช้ัน  ในระดับชั้น..................... 
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 25 ช่ัวโมง 
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ตารางสรุปจ านวนครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก / โท 
จ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก 
จ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาโท 

ภาษาไทย 2 - 
คณิตศาสตร์ 3 - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 - 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 

ศิลปะ 1 - 

การงานอาชีพ 1 - 
ภาษาต่างประเทศ 3 - 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - 

รวมทั้งสิ้น 21 - 
 

 โครงสร้างการบริหาร 
 

 
https://web.huaikrot.ac.th/?page_id=1720 
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  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 25  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2564) 
 

 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวน 
ผู้เรียน/เด็ก  ปกติ 

(คน) 

จ านวน 
ผู้เรียน/เด็ก   

ที่มีความต้องการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.1 2 47 25 5 2 72 
ม.2 2 45 20 4 4 65 
ม.3 2 37 24 6 1 61 
ม.4 3 28 28 - - 56 
ม.5 3 18 29 - - 47 
ม.6 3 16 16 - - 32 
รวม 15 191 142 15 7 333 

 

กราฟแสดงจ านวนนักเรียนชายหญิงแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 

 
 
ข้อมูลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 3 คน 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 1 คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1 คน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 1 คน 
- วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 1 คน 
- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 คน 
 

0

20

40

60

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ชาย หญิง
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แผนผังโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
 

 

เกียรติประวัติของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
 

รางวัล ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบ 

สถานศึกษาพอเพียง  2556  สพฐ.  

ต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) รุ่นที่ 
3  

2556  สพฐ.  

โรงเรียนดีเด่นการเฝ้า ระวังทางวัฒนธรรมระ ดับ
จังหวัดชัยนาท  

  จังหวัดชัยนาท  

สถานศึกษาต้นแบบ ร่วมใจส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 
100 เปอร์เซ็นต์  

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ ากัด  

รางวัลดีเด่น ประเภทผู้มีคุณูปการ ต่อการใช้ภาษาไทย 
ระดับจังหวัด 

2562 จังหวัดชัยนาท 

โรงเรียนต้นแบบ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active. 
Learning” 

2562 สพฐ. 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2562 สพม.5 

รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม 

2563 กระทรวงวัฒนธรรม 

 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 8 ~ 

 

บทบาท ภารกิจ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
 
 

1. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
2. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดชัยนาท 
3. โรงเรียนในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 
4. โรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
5. โรงเรียนต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100% 
 

 การพัฒนาระเบียบวินัย 10 ประการ 

 
ข้อ 1. ผู้น้อยขอคารวะ 
ข้อ 2. ใช้พาหนะงามตา 
ข้อ 3. พบกันหน้าเสาธง 
ข้อ 4. ทรงผมสุดเท่ห์ 
ข้อ 5. แต่งกายเก๋อย่างมีวินัย 
ข้อ 6. ออกไปบอกกล่าวให้เสนาะ 
ข้อ 7. อ่ิมอร่อยพอเหมาะตามเวลา 
ข้อ 8. พบหน้าก่อนแยกจาก 
ข้อ 9. รอยฝากประทับใจ 
ข้อ 10. ภายใต้ตาลคู่รู้รักสามัคคี 
ข้อ 11. เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 9 ~ 

 

  โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียน / สัปดาห์ (วันละ 6 ชัว่โมง) 

ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

 นก. นก. นก. นก. นก. นก. 

สาระพื้นฐาน       

   1. ภาษาไทย 1.5 - 1.5 - 1.5 - 

   2. คณิตศาสตร ์ 1.5 - 1.5 - 1.5 - 

   3. วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 

   4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2.0 - 2.0 - 2.0 - 

   5. สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 - 1.0 - 1.0 - 

   6. ศิลปะ 1.0 - 1.0 - 1.0 - 

   7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1.0 - 1.0 - 1.0 - 

   8. ภาษาต่างประเทศ 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 

   9. การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง (IS) - 1.0 - 1.0 - 1.0 

รวม 8 กลุ่มสาระ 10.5 10.5 10.5 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 2.5 2.5 2.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3   ช่ัวโมง 3   ช่ัวโมง 3   ช่ัวโมง 

รวม 30   ช่ัวโมง 30   ช่ัวโมง 30   ช่ัวโมง 

หมายเหตุ  
1.    เวลาเรียน 30 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
2.    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง คือ  กิจกรรมแนะแนว   กิจกรรมชุมนุม  

และกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    1   ช่ัวโมง  
3.   สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  21  ช่ัวโมง / สัปดาห์  สาระการเรียนรูเ้พิ่มเตมิ  6   ช่ัวโมง/  

สัปดาห ์
           4.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่
เกิน 6 ชั่วโมง คิดน ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน  มีค่าน ้าหนักวิชา เท่ากับ 1 
หน่วยกิต (นก.)  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

แผน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียน / สัปดาห์ (วันละ  7 ชั่วโมง) 

ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

 นก. นก. นก. นก. นก. นก. 

สาระพื้นฐาน       

     1. ภาษาไทย 1.0 - 1.0 - 1.0 - 

     2. คณิตศาสตร ์ 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 

     3. วิทยาศาสตร ์ 1.0 5.5 1.0 5.5 1.0 5.5 

     4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 1.5 - 1.5 - 1.0 - 

     5. สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 - 0.5 - 0.5 - 

    6. ศิลปะ 0.5 - 0.5 - 0.5 - 

    7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 - 0.5 - 0.5 - 

    8. ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 
   9. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS) 

- 1.0 - 1.0 - 1.0 

รวม 8 กลุ่มสาระ 7.0 7.0 7.0  

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 9.5 9.5 9.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3   ช่ัวโมง 3   ช่ัวโมง 3   ช่ัวโมง 

รวม  35   ช่ัวโมง 35   ช่ัวโมง 35   ช่ัวโมง 

หมายเหตุ  
 

1.    เวลาเรียน 35 ชัว่โมง / สัปดาห์ 
2.    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สัปดาห์ละ  3  ชั่วโมง คือ  กิจกรรมแนะแนว   กิจกรรมชุมนุม  

และ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์      
3.  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  14  ชั่วโมง / สัปดาห์  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  18   ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

แผนศิลป์-ภาษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียน / สัปดาห์ (วันละ 6 ชัว่โมง) 

ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

 นก. นก. นก. นก. นก. นก. 

สาระพื้นฐาน       

  1. ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

  2. คณิตศาสตร ์ 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 

  3. วิทยาศาสตร ์ 1.0 - 1.0 - 1.0 - 

  4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 1.5 2.0 1.5 2.0 1.0 2.0 

  5. สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 

  6. ศิลปะ 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 

  7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 0.5 - 0.5 - 0.5 - 

  8. ภาษาต่างประเทศ 1.0 2.5 1.0 2.5 1.0 2.5 
  9. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS) 

- 1.0 - - - - 

รวม 8 กลุ่มสาระ 7.0 7.0 7.0  

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 9.5 9.5 9.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3   ช่ัวโมง 3   ช่ัวโมง 3   ช่ัวโมง 

รวม  35   ชั่วโมง 35   ชั่วโมง 35   ชั่วโมง 

หมายเหตุ  
            1.  เวลาเรียน 35 ชัว่โมง / สัปดาห์ 

  2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สัปดาห์ละ  3  ชั่วโมง คือ  กิจกรรมแนะแนว   กิจกรรมชุมนุม  
และ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์      

  3.  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  14  ชั่วโมง / สัปดาห์  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  18 ชั่วโมง/  
สัปดาห์ 
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            4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)  จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มี
เวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 
ชั่วโมง  ต่อภาคเรียนมีค่าน ้าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  
แผนศิลป์-ทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียน / สัปดาห์ (วันละ 6 ชัว่โมง) 

ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

 นก. นก. นก. นก. นก. นก. 

สาระพื้นฐาน       

     1. ภาษาไทย 1.0 - 1.0 - 1.0 - 

     2. คณิตศาสตร ์ 1.0 - 1.0 - 1.0 - 

     3. วิทยาศาสตร ์ 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 
     4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 

     5. สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 

    6. ศิลปะ 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 
    7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี 0.5 4.5 0.5 4.5 0.5 4.5 

    8. ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

   9. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS) 

- 1.0 - - - - 

รวม 8 กลุ่มสาระ 7.0 7.0 7.0  

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 9.5 9.5 9.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3   ช่ัวโมง 3   ช่ัวโมง 3   ช่ัวโมง 

รวม  35   ช่ัวโมง 35   ช่ัวโมง 35   ช่ัวโมง 
หมายเหตุ  
            1.  เวลาเรียน 35 ช่ัวโมง / สัปดาห ์

  2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สัปดาห์ละ  3  ช่ัวโมง คือ  กิจกรรมแนะแนว   กิจกรรมชุมนุม และ  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์      

  3.  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  14  ช่ัวโมง / สัปดาห์  สาระการเรยีนรู้เพิ่มเติม  18 ช่ัวโมง/  
สัปดาห ์
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การใช้แหล่งเรียนรู้ 

            4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6)  จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  มีเวลาเรยีน วันละ
ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง คิดน ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมง  ต่อภาคเรยีนมคี่าน ้าหนักวิชา 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

  ข้อมูลทรัพยากร  
 

รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 

1. อาคารเรียน ✓ จ านวน 3 หลัง 

2. ห้องเรียน ✓ จ านวน 12 ห้องเรียน 

3. อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม ✓ จ านวน 1 หลัง 

4. ห้องสมุด ✓ จ านวน 1 หลัง 

5. ห้องพยาบาล ✓ จ านวน 1 ห้อง 

6. ห้องคอมพิวเตอร์ ✓ จ านวน 2 ห้อง 

7. ห้องดนตรี  ✓ จ านวน 1 หลัง 2 ห้อง 

8. สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น ✓ สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล 

9. อ่ืน ๆ (ระบุ) ✓ อาคารโดม 

 
 
 

 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 

 

 

หอสมุดส านึกรักบ้านเกิด โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

 ขนาด 64 ตารางเมตร  

 จ านวนหนังสือในห้องสมุด 5,622  เล่ม 

 การสืบค้นและยืม-คืน ใช้ระบบ OBEC Library 

 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน 
เฉลี่ย   25  คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 7.14  ของนักเรียน
ทั้งหมด 
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ห้องปฏิบัติการ 

 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน 
4 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
กายภาพ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
ห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 

 ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 2 
ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย และ
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 

 ห้องโสตทัศนูปกรณ์  จ านวน 3 ห้อง 
 

 
 

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 ห้อง 
  คอมพิวเตอร์ จ านวน  58 เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน 40 เครื่อง 

 ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 10  เครื่อง 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  8  เครื่อง 

 

ระบบเครือข่ายในโรงเรียน 

  ระบบอินเทอร์เน็ต ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
CAT ประเภทสื่อ Fiber Optic ความเร็ว 200 
mb/s   

  จุดบริการเครือข่ายไร้สาย จ านวน 5 จุด 

 จ  านวนน ักเร ียนท ี ่ส ืบค ้นข ้อม ูลทาง
อินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา 2564 เฉลี่ย 333 
คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 100  ของนักเรียน
ทั้งหมด 
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 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

  1.   หอสมุดส านึกรักบ้านเกิด   600 
  2.   ห้องวิทยาศาสตร์ (เฉลี่ย 4 ห้อง) 360 

  3.   ห้องปฏิบัติการอาหาร 220 

  4.   ห้องปฏิบัติการเกษตรกรรม 140 
  5.   ห้องคอมพิวเตอร์ 330 

  6.   ห้องไอซีทีชุมชน 160 

  7.   ห้องภาษาไทย 320 
  8.   ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 160 

  9.   ห้องจริยศึกษา 330 
  10. ห้องศิลปะ 260 

  11. ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 55 

  12. ห้องแนะแนว 230 
  13. ห้องพยาบาล 330 

  14. อุโบสถวัดดอนเก่า 50 

  15. ห้องสภานักเรียน 20 
   
 

 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

1.  วัดโคกโตนด 8 

2.  วัดจันทนาราม 4 

3.  วัดบ าเพ็ญบุญ (ใหม่) 4 
3.  สวนเกษตรของผู้ปกครอง 15 

4.  สถานประกอบอาชีพท้องถิ่น 15 

5.  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 10 
6. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ตาลโตนด 20 

7. ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง(สวนมะกรูดนายกใหญ่) 8 
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 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

ชื่อ- สกุล ด้าน จ านวนครั้ง 

นายนพพร  อินทร์มณี สุขภาพและอนามัย 6 

นายวิชาญ จุ้ยแจ้ง     วัฒนธรรมท้องถิ่น 4 
นายสมมาด  นุ่มแสง              ร ามะนา   2 

นางวรรณี  บุญเนียม               การจักสานด้วยผักตบชวา 2 
นายลอย  สายทอง                 การท าน ้าตาลโตนด 4 

 
 

 
 
 

 
 

 งบประมาณปีงบประมาณ 2565   
 

1.  เงินงบอุดหนุนทั่วไป   (เงินอุดหนุนรายหัว) 

ระดับ 

ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 รวมเงิน 

(บาท) จ านวน
นักเรียน 

จ านวนเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(คนละ 3,500 บาท) 

198 346,500 198 346,500 693,000 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(คนละ 3,800 บาท) 

135 256,500 135 256,500 513,000 

รวม 333 603,000 333 603,000 1,206,000 
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              2.   เงินงบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

ระดับ 

ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 รวมเงิน  

( บาท) จ านวน
นักเรียน 

จ านวนเงิน
อุดหนุน

ปัจจัยพ้ืนฐาน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนเงิน
อุดหนุน

ปัจจัยพ้ืนฐาน 

มัธยมศึกษาตอนต้น  
(คนละ 1,500 บาท/

ภาค) 
40 60,000 40 60,000 120,000 

 
             3.   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับ 

ภาคเรียนที่ 2 
 ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 รวมเงิน 

 (บาท) จ านวน
นักเรียน 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

จ านวน
นักเรียน 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น  
(คนละ 440 บาท/ภาค) 

198 87,120 198 87,120 174,240 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

(คนละ 475 บาท/ภาค) 
135 64,125 135 64,125 128,250 

รวมทั้งสิ้น 333 151,245 333 151,245 302,490 

 

  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

            สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ท านาและที่อยู่อาศัย โรงเรียนมีเขต
พ้ืนที่ให้บริการด้านการศึกษากับชุมชน   2  ต าบล คือ  ต าบลห้วยกรด และต าบลห้วยกรดพัฒนา  
    

              ต าบลห้วยกรด  
 

 
 

1.  ประชากรในต าบลห้วยกรด มจี านวน  8,842 คน* (ชาย  4,189 คน 
หญิง  4,653 คน)  
2.  อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่
เหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชลประทานเข้าถึง คิดเป็นรอ้ย
ละ 80 อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 20 
3.  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ 99 
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4.  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นรู้จักโดยทั่วไปคือ ภาษาถิ่นและ
ศิลปะการเล่นร ามะนา 
5.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีท่ี 6 
6.  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ประมาณ 
40,000 บาท 
* ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2561 จากกรมการปกครอง 

       
 

             ต าบลห้วยกรดพัฒนา  
 

 
 

 

1. ประชากรในต าบลห้วยกรดพัฒนา มีจ านวน  5,409  คน** (ชาย 
2,581 คน หญิง 2,828 คน) 
2. อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่
เหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชลประทานเข้าถึง คิดเป็น
ร้อยละ 80 อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็น ร้อยละ 20 
3. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ 99 4. 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่นที่เป็นรู ้จ ักโดยทั ่วไปคือ การเล่น
ร ามะนา 
5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีท่ี 6 
6. ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ประมาณ 
35,000 บาท 
** ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2561 จากกรมการปกครอง 

      โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

 

             โอกาส 
 

1.  โรงเร ียนมีสมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเร ียนห้วยกรดวิทยา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนห้วยกรดวิทยา คอยดูแลช่วยเหลืออย่างดี ทั้งในด้านทรัพยากร และ
ด้านความคิดเห็น ค าแนะน าต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนได้น ามาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนเสมอ ๆ  

2.  มีวัดต่าง ๆ เป็นแหล่งในการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยได้รับความอุปการะในการอบรม
ดูแลจากเจ้าอาวาสวัดเหล่านั้นอย่างดี นับเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

3.  บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแต่ละด้านเป็นอย่างดี ทั้งสายสามัญ 
และสายอาชีพ 

4.  มีอุปกรณ์เครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่เพียงพอกับ 
การจัดการศึกษา 

5.  ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดีโดยตลอด 
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             ข้อจ ากัด 
 

1.  โรงเรียนอยู่ในชุมชนชนบท ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ
ที่โรงเรียน ห้วยกรดวิทยา มีสภาพขาดแคลน และยากจน เพราะผู้ที่มีฐานะดี มีความพร้อมจะส่งบุตร
หลานไปศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอและจังหวัด โรงเรียนต้องดูแลนักเรียนทั้งด้าน
ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจึงไม่เต็มที่ 
              2.  ด้านสังคม สังคมชุมชนภายนอกโรงเรียนยังมีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน้อย 
บรรยากาศทางการใฝ่เรียนใฝ่รู้มีน้อย นักเรียนกลับบ้านแล้วไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่ ด้านการศึกษา
จากผู้ปกครองทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ท าให้มีนักเรียนจ านวนมากที่อ่านหนังสือไม่
ค่อยคล่อง สังคมวัยรุ่นชอบเที่ยวเตร่สนุกสนาน คึกคะนอง ส าหรับแหล่งการพนัน แหล่งอบายมุข 
แหล่งยาเสพติดในชุมชนก็มีอยู่บ้าง 
              3.  การคมนาคมส าหรับนักเรียนไม่สะดวก เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในซอย ห่างจากถนน
ใหญ่ของหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ไม่มีรถโดยสารประจ าทางผ่าน นักเรียนจึงต้องเดินทางโดยใช้
จักรยาน และจักรยานยนต์ส่วนตัว 
              4.  มีรถรับ – จ้าง ในหมู่บ้านรับนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนในตัวเมืองทั้งระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัด เป็นผลให้ผู้ปกครองที่มีฐานะดีส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก 
              5.  ครูส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนที่ โอกาสพบปะเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนจึงมีน้อย 
 

    ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ   

 
 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562-2564 (ชั้นม.1-ม.6) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 30.75 30.06 27.99 

คณิตศาสตร์ 24.5 29.42 39.70 

วิทยาศาสตร์ 48.80 46.17 37.16 

ภาษาต่างประเทศ 35.84 31.66 44.79 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

41.89 43.63 
62.68 

สุขศึกษาและพลศึกษา 72.92 65.81 50.91 

ศิลปะ 58.65 53.88 46.80 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 44.47 68.50 39.54 
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แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562-2564 (ชั้นม.1-ม.6) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 (ชั้นม.1-ม.6) 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน  ไม่ผ่าน 
ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 78.84 19.77 1.55 0 

ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 74.36 23.54 4.69 0.43 

ข้อ 3 มีวินัย 67.18 29.25 3.13 0.43 
ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ 60.62 35.59 3.38 0.40 

ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง 76.66 21.31 1.66 0.35 
ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 63.16 32.70 3.68 0.45 

ข้อ 7 รักความเป็นไทย 71.60 26.21 1.73 0.45 

ข้อ 8  มีจิตสาธารณะ 74.78 22.56 2.19 0.45 
เฉลี่ยร้อยละ 70.83 26.37 2.38 0.42 

ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 97.19 

 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ

2562 30.75 24.5 48.8 35.84 41.89 72.92 58.65 44.47

2563 30.06 29.42 46.17 31.66 43.63 65.81 53.88 68.5

2564 27.99 39.7 37.16 44.79 62.68 50.91 46.8 39.54
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 ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2564 (ชั้นม.1-ม.6) 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2563) 

 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบล่าสุด  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบล่าสุด 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

ดี 

(รับการประเมินระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564) 
 
 

อ่านคิดวิเคราะห์ 
  

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน  ไม่ผ่าน 
ข้อ1 สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้าฯ 68.23 27.61 3.67 0.46 

ข้อ2 สามารถจับประเด็นส าคัญ ฯ 57.04 40.05 2.42 0.46 

ข้อ3 สามารถวิเคราะห์ ฯลฯ 59.59 37.31 2.59 0.49 
ข้อ4 สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ ฯ 54.37 42.16 2.99 0.46 

ข้อ5 สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ฯ 57.22 33.06 9.24 0.46 

เฉลี่ยร้อยละ 59.29 36.04 4.18 0.47 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 95.33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
   1. กระบวนการพัฒนา 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
การอ่าน ค่าเป้าหมายผลการประเมินอ่าน 

คิดวิเคราะห์ เขียน 
 

ข้อ 1 ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน
ภาษาไทย  

ร้อยละ 73 ของนักเรียนท่ีมผีลการประเมิน 
สามารถในการอ่าน การเขยีนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับด ี

การเขียน 
การสื่อสาร ค่าเป้าหมายสมรรถนะส าคญัของ

ผู้เรยีน 
ข้อ 2 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรยีน ด้าน
ความสามารถในการ
สื่อสาร  

ร้อยละ 73 ของนักเรียนท่ีมผีลการประเมิน 
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร ในระดับด ี

ข้อ 3 ความสามารถการ
สื่อสาร การน าเสนอ
ผลงาน 

ร้อยละ 73 ของนักเรียนมีความสามารถการ
สื่อสาร การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

ข้อ 4 ความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 63 ของนักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

ข้อ 6 ความสามารถใน
การสื่อสาร 
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 /
ภาษาจีน 

ร้อยละ 63 ของนักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาต่างประเทศท่ี 2 /ภาษาจีน ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

การคิดค านวณ ค่าเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับด ี

ข้อ 5 ความสามารถใน
การคิดค านวณ 

ร้อยละ 63 ของนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดค านวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
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 รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
    1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ 
      1.1.1 โรงเรียนใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วย
กระบวนการ PDCA โดยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีการประชุม 
จัดท า After Action Review (AAR) เพื่อเป็นการทบทวนผลการประเมินการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ และการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ร่วมแสดงความคิดเห็น 
วางแผนระหว่างคณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้ เพื ่อจัดท าโครงการ /กิจกรรมในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
      1.1.2 โรงเรียนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลของการจัดการ
เรียนรู้ โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายมาตรฐานและตัวชี้วัด วิเคราะห์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นรายระดับชั้น และผลการ
ทดสอบ PISA ระดับชั้น ม.ต้น 
     1.1.3 โรงเรียนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร โดย
ครูทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ.2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อจัดท าโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     1.1.4 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูท าหน้าที่เป็น Coach มีการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู ้สู ่ผู ้เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู ้ PLC (Professional 
Learning Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PBL (Project-Based Learning)  การจัดการ
เรียนรู ้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน PBL (Problem-Based Learning) การจัดการเรียนรู ้ในรูปแบบ 
STEM จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning  และการจัดท า AAR  
   1.2 ข้ันด าเนินการจัดการเรียนการสอน   

โครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

9,700 P ประชุมครูในกลุม่สาระฯ วาง
แผนการด าเนินงาน 
D ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ 
C ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์  
A แก้ไขปรับปรุง 

มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน
ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
เพียงพอต่อความต้องการ
ของครูและนักเรียน 
ผลส าเร็จของกิจกรรม
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ  95 

ดีเลิศ 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

5,000 P ประชุมครูด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้านเทคโนโลยี ในปี

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม มี

ยอดเยี่ยม 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

ทางการเรียน 
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี  

การศึกษา 2564 ส ารวจอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ และ
ส ารวจความต้องการสื่อการเรียน
การสอน  
D ด าเนินการพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การ
จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ 2 
รายวิชา และซ่อมและบ ารุง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์  
C นิเทศการจดักิจกรรมการเรยีน
การสอนด้านเทคโนโลยี และจัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนรายวิชาด้าน
เทคโนโลยี  
A รายงานกิจกรรม และปรับปรุง
กิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป 

ค่าเฉลี่ย  100  ซึ่งอยู่ใน
ระดับ ดเียี่ยม 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

12,000 P  ใช้ข้อมูลปี งปม.63 เขียนเสนอ
กิจกรรม งปม.64 
D จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ จัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา
ศิลปะ จัดท าสื่อ นวัตกรรม แหล่ง
เรียนรู้ จดัท าวิจัยในช้ันเรยีน 
ประชาสมัพันธ์ เชิญชวนนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมศลิปะ 
C นิเทศติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ตามกิจกรรม 
A วิเคราะห์ สรุป รายงานผล น า
ผลการการนิเทศไปปรับปรุงแก้ไข
ในครั้งต่อไป 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
จากแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฯ สรุปผลการประเมินโดย
เฉลี่ยได้ร้อยละ 96 สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว/้ 
นักเรียนมผีลการเรียนวิชา
ศิลปะไม่ต ่ากว่าระดับปาน
กลาง คือเกรด 2 ได้ร้อยละ 
76.99 สูงกว่าเป้าหมาย 
และนักเรียนมผีลการเรียน
วิชาศิลปะในระดับดี คือ
เกรด 3 ไดร้้อยละ 76.80 สูง
กว่าเป้าหมาย 

ดีเลิศ 
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  1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล    
 มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้จากคณะกรรมการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนิเทศ 
แนะน าเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  การจัดท า AAR  การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาเน้นทักษะกระบวนการ เน้นการประเมินตามสภาพจริง มีการนิเทศ
จากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้บริหาร มีการนิเทศกิจกรรมโครงการจากฝ่ายแผนงานและ
ผู้บริหารในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

15,000 ประชุมหารือ เพื่อวางแผนจัดการ 
จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์กีฬา 
จัดท าแบบรายงานผล 
เช็คจ านวนสื่อและอุปกรณ์ว่ามี
ความเพียงพอต่อจ านวนผูเ้รียน
หรือไม ่

ผู้เรยีนมีสื่อและอุปกรณ์กีฬา
ในการฝึกทักษะ อย่าง
เพียงพอ  
ผู้เรยีนมีสื่อและอุปกรณ์กีฬา
ในการฝึกทักษะ อย่าง
เพียงพอ ร้อยละ 80 

ดีเลิศ 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระ
ภาษาต่างประเทศ 

9,000 P ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงาน
วางแผนการด าเนินงาน 
D ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ 
จัดซื้อจัดจ้างตามประมาณการ  
C ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ สรุปการ
ใช้อุปกรณ์และสื่อ 
A รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้
ได้การลงมือปฏิบตัิจริง เกดิ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
มีการน าเสนอผลงานและ
ถ่ายทอดความรู้ใหผู้้อื่น มี
การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

กิจกรรมส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

2000 1. ประชุมปรึกษาหารือการจดัท า
โครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. น าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน 
6. ประเมินผล / รายงานผล 

1.   ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
อย่างเป็นระบบ 
2.   ครูน าผลการวิจัยมา
ปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ 
3.   ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือ
ความประพฤตดิีขึ้น 

ดีเลิศ 
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   1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
     โรงเร ียนห ้วยกรดว ิทยาม ีแนวทางในการพัฒนาค ุณภาพผ ู ้ เร ียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดค านวณ โดยการเริ ่มต้นจากการใช้
กระบวนการ AAR (After Action Review) เป็นการทบทวนหรือเป็นกระบวนการเพื่อวิเคราะห์ว่าการ
จัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคลเกิดเหตุอะไร สาเหตุของการเกิด และจะสามารถด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร โดยน าบทเรียนจากความส าเร็จและความล้มเหลวของการจัดการเรียน
การสอนที่ผ่านมา เพื่อน ามาซึ่งการพัฒนาหรือการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาในล าดับต่อไป 
  2. ผลการด าเนินการ 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1) มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีการด าเนินการตั้งค่าเป้าหมาย
และมีผลการด าเนินการสรุปสูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังตาราง 

ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบผล
การประเมิน 

การอ่าน ค่าเป้าหมาย
ผลการ
ประเมินอ่าน 
คิดวิเคราะห์ 
เขียน 
 

ข้อ 1 
ความสามารถใน
การอ่าน การ
เขียนภาษาไทย  

ร้อยละ 73 ของนักเรียนท่ี
มีผลการประเมิน สามารถ
ในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับด ี

ร้อยละ 75.08 ของ
นักเรียนท่ีมผีลการประเมิน 
สามารถในการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับด ี

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

การเขียน 

การ
สื่อสาร 

ค่าเป้าหมาย
สมรรถนะ
ส าคัญของ
ผู้เรยีน 

ข้อ 2 ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน 
ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร  

ร้อยละ 73ของนักเรียนท่ีมี
ผลการประเมิน สมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียนด้าน
ความสามารถในการ
สื่อสาร ในระดับด ี

ร้อยละ 81.08 ของ
นักเรียนท่ีมผีลการประเมิน 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรยีนด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร ในระดับด ี

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

ข้อ 3 
ความสามารถการ
สื่อสาร การ
น าเสนอผลงาน 

ร้อยละ 73 ของนักเรียนมี
ความสามารถการสื่อสาร 
การน าเสนอผลงานไดต้าม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 75.98 ของ
นักเรียนมีความสามารถ
การสื่อสาร การน าเสนอ
ผลงานได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

ข้อ 4 
ความสามารถใน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 63 ของนักเรียนมี
ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 63 ของนักเรียนมี
ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

เท่ากับ
เป้าหมาย 
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ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบผล
การประเมิน 

ข้อ 6 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 
ภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 /ภาษาจีน 

ร้อยละ 63 ของนักเรียนมี
ความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 /ภาษาจีน ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 63 ของนักเรียนมี
ความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 /ภาษาจีน ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

การคิด
ค านวณ 

ค่าเป้าหมาย
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ระดับด ี

ข้อ 5
ความสามารถใน
การคิดค านวณ 

ร้อยละ 63ของนักเรียนมี
ความสามารถในการคดิ
ค านวณ อยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 72.97 ของ
นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดค านวณ อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
       โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ผ่านกิจกรรมภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา โดยเปรียบเทียบผล
ของการด าเนินงานในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และปีการศึกษาปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา
ศักยภาพในการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป 
 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
  1. กระบวนการพัฒนา 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
คิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

ค่าเป้าหมายผลการ
ประเมินอ่าน คดิ
วิเคราะห์  

ข้อ 1 ประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห ์

ร้อยละ 73 ของนักเรียนผา่นการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ด ี

ค่าเป้าหมายสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน 

ข้อ 3 สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรยีน ด้านความสามารถ
ในการคิด 

ร้อยละ 73 ของนักเรียนผา่นการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ดา้นความสามารถ
ในการคิดในระดับ ด ี

อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ค่าเป้าหมายสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน 

ข้อ 4 สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรยีน ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร 

ร้อยละ 73 นักเรยีนผ่านการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ดา้นความสามารถ
ในการสื่อสารในระดับ ด ี
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

แก้ปัญหา ค่าเป้าหมายสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน 

ข้อ 2 ทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

ร้อยละ 73 ของนักเรียนผา่นการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปญัหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

 รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
    1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ 
     1.1.1 โรงเรียนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร โดย
ครูทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ.2551 
(ปรับปรุง 2560) เพื่อจัดท าโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     1.1.2 โรงเรียนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน และ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PBL (Project-Based Learning) การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM และการจัดท า AAR   
    1.2 ข้ันด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับคุณภาพ 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุ่มสะระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

4,000 บาท 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
     -  จัดท าแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 
   - ประชุมวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
   - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
   - ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
3. ขั้นประเมินผล (Check) 
    - นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรม 
    - ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
    - วิเคราะห์ สรุป รายงานผล 
    - น าผลการการนิเทศไป
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 

1. จัดท าแผนการเรียนรู้กลุม่
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
จ านวน 2 รายวิชา  
2. จัดซื้อ จัดท า เกม สื่อ 
อุปกรณ์ และนวัตกรรม
การศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  จ านวน 10 
รายการ 
3. จัดกิจกรรมปรับสภาพเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียน 
4. จัดกิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร์เพื่อซ่อมเสรมิ
นักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรูค้ณติศาสตรต์ ่า และ
ส่งเสริมจักยภาพนักเรยีนที่มี
ความรู้ทางคณติศาสตร์ ให้แก่
นักเรียนทุกคน 
 

ดีเลิศ 
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   1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล  
   มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้จากครูผู้นิเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนิเทศ 
การจัดท า AAR  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาเน้นทักษะกระบวนการ 
เน้นการประเมินตามสภาพจริง มีการนิเทศจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้บริหาร มีการนิเทศ
กิจกรรมโครงการจากฝ่ายแผนงานและผู้บริหารในการพัฒนา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     1.4  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
    โรงเร ียนห ้วยกรดว ิทยาม ีแนวทางในการพัฒนาค ุณภาพผ ู ้ เร ียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดค านวณ โดยการเริ ่มต้นจากการใช้
กระบวนการ AAR (After Action Review) เป็นการทบทวนหรือเป็นกระบวนการเพื่อวิเคราะห์ว่าการ
จัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคลเกิดเหตุอะไร สาเหตุของการเกิด และจะสามารถด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร โดยน าบทเรียนจากความส าเร็จและความล้มเหลวของการจัดการเรียน
การสอนที่ผ่านมา เพื่อน ามาซึ่งการพัฒนาหรือการปรับปรุงการการจัดการเรียนการสอน และใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาในล าดับต่อไป    
  2. ผลการด าเนินการ 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในภาพรวมโรงเรียน เฉลี่ย รวมร้อยละ 
71.64 มีผลการประเมินแต่ละประเด็นดังตาราง 
 

ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบผลการ
ประเมิน 

คิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ค่าเป้าหมายผล
การประเมิน
อ่าน คิด
วิเคราะห์  

ข้อ 1 ประเมิน
การอ่าน คิด
วิเคราะห ์

ร้อยละ 73 ของ
นักเรียนผ่านการ
ประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ อยู่ใน
ระดับ ด ี

ร้อยละ 86 ของ
นักเรียนผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ 
ด ี

สูงกว่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย
สมรรถนะ
ส าคัญของ
ผู้เรยีน 

ข้อ 3 สมรรถนะ
ส าคัญของ
ผู้เรยีน ด้าน
ความสามารถ
ในการคิด 

ร้อยละ 73 ของ
นักเรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน 
ด้านความสามารถ
ในการคิดในระดับ 
ด ี

ร้อยละ 86  ของ
นักเรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน 
ด้านความสามารถใน
การคิดในระดับ ด ี

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบผลการ
ประเมิน 

อภิปราย
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 

ค่าเป้าหมาย
สมรรถนะ
ส าคัญของ
ผู้เรยีน 

ข้อ 4 สมรรถนะ
ส าคัญของ
ผู้เรยีน ด้าน
ความสามารถใน
การสื่อสาร 

ร้อยละ 73 
นักเรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน 
ด้านความสามารถ
ในการสื่อสารใน
ระดับ ด ี

ร้อยละ 66  ของ
นักเรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน 
ด้านความสามารถใน
การสื่อสารในระดับ ด ี

ต ่ากว่าเป้าหมาย 

แก้ปัญหา ค่าเป้าหมาย
สมรรถนะ
ส าคัญของ
ผู้เรยีน 

ข้อ 2 ทักษะ
การคิด
แก้ปัญหาตาม
แนวทางการ
ประเมิน PISA 

ร้อยละ 73 ของ
นักเรียนผ่านการ
ประเมินทักษะการ
คิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการ
ประเมิน PISA 

ร้อยละ 76 ของ
นักเรียนผ่านการ
ประเมินทักษะการคดิ
แก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน 
PISA 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักการ 
Professional Learning Community (PLC) โดยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู 
ผู้บริหาร ในโรงเรียน โดยการเริ่มต้นจากการใช้กระบวนการ AAR (After Action Review) เป็นการ
ทบทวนหรือเป็นกระบวนการเพื่อวิเคราะห์ว่าการจัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคลเกิดเหตุอะไร สาเหตุ
ของการเกิด และจะสามารถด าเนินการให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร โดยเอาบทเรียนจากความส าเร็จและ
ความล้มเหลวของการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา เพ่ือน ามาซึ่งการพัฒนาหรือการปรับปรุงการการ
จัดการเรียนการสอน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาในล าดับต่อไป 
 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  1. กระบวนการพัฒนา 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ค่าเป้าหมายในการ
สร้างนวัตกรรม 

ข้อ 1 มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 84 ของนักเรียนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ใน
ระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

ข้อ 2 มีผลงาน จากการท า
โครงงาน / สิ่งประดิษฐ์  และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 

ร้อยละ 84 ของนักเรียนมผีลงาน จาก
การท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์  และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ขั้นตอนการท างาน และปญัหา
อุปสรรคของการท างานได ้

ขั้นตอนการท างาน และปญัหาอุปสรรค
ของการท างานได ้

ข้อ 3 สามารถสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 84 ของนักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรม 

ข้อ 4 สามารถสร้างนวัตกรรม 
และน านวัตกรรมไปใช้  และมี
การเผยแพร ่

ร้อยละ 84 ของนักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรม และน านวตักรรมไปใช้  และ
มีการเผยแพร ่

 
    รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
    1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ  
     ใช้หลักการ Professional Learning Community (PLC) เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการประชุม จัดท า After Action Review (AAR) เพ่ือวาง
แผนการด าเนินการสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
โครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนา
งานบริการโสต
ทัศนศึกษา 

10,000 
บาท 

1. ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- ศึกษาข้อมูล 
- เขียนแผนโครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ  (DO) 
2.1 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ 
2.2 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารดุ 
2.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
2.4 ปรับซ่อมวัสดุอุปกรณ ์
2.5 ให้ความรู้กับครูผูส้อน 
2.6 การให้บริการกิจกรรมต่างๆในภายโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน 
2.7 ด าเนินการตามกิจกรรมตามโครงการ 
- ปรับซ่อมอุปกรณโ์สตทุกชนิดฯ 
- พัฒนาปรับปรุงห้องโสตฯ 
- จัดซื้อเครื่องมือปรับแต่งเสยีง 
- จัดซื้อไมค ์
- จัดซื้อถ่านไมคล์อย 
- จัดซื้อสายสัญญาณต่างๆ สายไฟฟ้าและสาย
ล าโพง 

ผลการด าเนินงาน   
ให้บริการ งานโสต
ทัศนศึกษา  
ให้บริการวัสดุ
อุปกรณ์มลัตมิิเดีย 
เครื่องเสยีง ถ่าย
ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ใน
กิจกรรมการเรียน
การสอน และ
กิจกรรมงานต่างๆใน
โรงเรียนได้อยา่งดีมี
ประสิทธืภาพ 

ดีเลิศ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ
คุณภาพ 

          -    การให้บริการงานโสตฯ 
3. ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-ติดตามตรวจสอบทุกวันท าการ 
-ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีช ารดุหรือมีปัญหา 
4. ขั้นรายงาน (ACTION) 
-สรุปรายงานผลการด าเนินการ 

กิจกรรมงาน
ประชาสมัพันธ์ 

3,000 
บาท 

1.ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- รวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมลูและเขียนแผน
โครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ  (DO) 
     2.1. ประชุมคณะครูทุกท่าน 
     2.2. วางแผน ก าหนดกิจกรรมการปฏิบตัิงาน 
     2.3. ประสานงานผลงานนักเรยีนและของครูที่
ดีเด่น ทุกสาระการเรยีนรู้ และหนว่ยงานภายนอก 
     2.4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีวางไว้ 
3.ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
    3.1 ติดตามประเมินผล 
4.ขั้นรายงาน (ACTION) 
    4.1 สรุปรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการ
ตามกิจกรรม          

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีระบบการ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ผลงานต่างๆ ของ
โรงเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 
 
 
 

กิจกรรมการ
ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีและ 
คอมพิวเตอร ์

29,590 1. ศึกษารวบรวมข้อมลู สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
2. น าเสนอโครงการ ขออนุมัต ิ
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน / มอบหมายงาน
ผู้รับผิดชอบ 
4. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
   -  จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อเทคโนโลยี  การ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และการบรหิารจัดการ 
ระบบ  ICT 
  -   ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
  -  จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบอินเตอร์เนต็
เพื่อการเรยีนการสอนและการบรหิารจัดการ 
5. สรุปรายงานประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

สถานศึกษามสีื่อ
เทคโนโลยี  การ
สื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้และการ
บริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน
ได ้

ยอด
เยียม 
 
 
 
 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ

5,000 1. ประชุมปรึกษาหารือการจดัท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

1. ผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการ
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ
คุณภาพ 

ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลย ี

3. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. น าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน 
6. ประเมินผล / รายงานผล 

ใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เพื่อการ
พัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการ
เรียนรู้การสื่อสารได้ 
2. ผู้เรียนมีความรู้
และ มีทักษะดา้น
การใช้คอมพิวเตอร์
ในการสืบค้นข้อมลู 
สารสนเทศ  
3. ผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
ท างานอย่าง
สร้างสรรค ์

ยอด
เยียม 
 
 
 
 
 
 

    1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล 
      มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้จากครูผู้นิเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การนิเทศ การจัดท า AAR  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาเน้นทักษะ
กระบวนการ เน้นการประเมินตามสภาพจริง มีการนิเทศจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ และ
ผู้บริหาร มีการนิเทศกิจกรรมโครงการจากฝ่ายแผนงานและผู้บริหารในการพัฒนาความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
    1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนให้มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยการเริ่มต้นจากการใช้กระบวนการ AAR (After Action 
Review) เป็นการทบทวนหรือเป็นกระบวนการเพื่อวิเคราะห์ว่าการจัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคลเกิด
เหตุอะไร สาเหตุของการเกิด และจะสามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร โดยน า
บทเรียนจากความส าเร็จและความล้มเหลวของการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา เพื่อน ามาซึ่งการ
พัฒนาหรือการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษา
ในล าดับต่อไป    
  2. ผลการด าเนินการ 
    นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนในรายวิชา IS วิชาโครงงาน และ
เน้นการเรียนการสอนแบบ PBL (Project-Based Learning) และ PBL (Problem-Based 
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Learning) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย กระบวนการ 5 Steps (QSCCS) บันได 5 ขั้น ส่งผลให้นักเรียน
ร้อยละ 86.75 มีความสามารถสร้างนวัตกรรม ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น มีการน าส่วนประกอบของ
ตาลโตนดมาสร้างผลิตภัณฑ์ ของใช้ภายในครัวเรือน แล้วน ามาจัดนิทรรศการ เพื่อน าเสนอผลงานใน
ระดับโรงเรียนและท้องถิ่น และเผยแพร่ผ่านทางสื่อเทคดนโลยี เว็บไซต์โรงเรียน facebook และ line 
 

ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบผล
การประเมิน 

มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

ข้อ 1 มีความรู้
และทักษะ
พื้นฐานในการ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนมีความรู้
และทักษะพื้นฐาน
ในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับ 
ดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 86.75 ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ 
ดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ข้อ 2 มีผลงาน 
จากการท า
โครงงาน / สิง
ประดิษฐ์  และ
สามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการ
ท างาน และ
ปัญหาอุปสรรค
ของการท างาน
ได ้

ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนมผีลงาน 
จากการท าโครงงาน 
/ สิ่งประดิษฐ์  และ
สามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการท างาน 
และปัญหาอุปสรรค
ของการท างานได ้

ร้อยละ 86.75 ของ
นักเรียนมผีลงาน จาก
การท าโครงงาน / สิง
ประดิษฐ์  และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคดิ 
ขั้นตอนการท างาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได ้

สูงกว่าเป้าหมาย 

ข้อ 3 สามารถ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 86.75  ของ
นักเรียนสามารถสรา้ง
นวัตกรรม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ข้อ 4 สามารถ
สร้างนวัตกรรม 
และน า
นวัตกรรมไปใช้  
และมีการ
เผยแพร ่

ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรม และ
น านวัตกรรมไปใช้  
และมีการเผยแพร ่

ร้อยละ 86.75 ของ
นักเรียนสามารถสรา้ง
นวัตกรรม และน า
นวัตกรรมไปใช้  และมี
การเผยแพร ่

สูงกว่าเป้าหมาย 
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  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
   โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยการส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านโครงงานมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากชุมชนให้มาข้ึนเพ่ือคิด 
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตามกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างหัวข้อ วางแผน ด าเนินการ
แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม เช่น การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานรายวิชา IS การท า
สิ่งประดิษฐ์ ชิ้นงานและผลงานจากกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ มีการน าเสนอผลงานและ
เผยแพร่ผลงานผ่านทางสื่อเทคโนโลยี 
 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  1. กระบวนการพัฒนา 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
การใช้เทคโนโลย ี ค่าเป้าหมายสมรรถนะส าคญั

ของผู้เรียน 
ข้อ 1 ความสามารถใน
การสืบค้นข้อมลูจาก
อินเตอร์เนต็ และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ที่ได้จากการสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 84 ของนักเรียนมีความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอรเ์น็ต และสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 2 การประเมิน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรยีน ด้าน
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับด ี

ร้อยละ 84 ของนักเรียนผา่นการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ดา้นความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ในระดับด ี

การสื่อสาร ข้อ 3 ทักษะด้าน 
Digital Literacy ในการ
เรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 84 ของนักเรียนมีทักษะดา้น Digital 
Literacy ในการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA   
    1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ  
     ครูสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านทักษะคอมพิวเตอร์
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้งานใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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    1.2 ข้ันด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
      นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ ในการสืบค้นข้อมูล เข้า website ของโรงเรียน
เพื่อติดตามข่าวสาร และใช้ Google  เพื่อหาข้อมูลท าการบ้าน (พบว่าคุณครูแนะน าตัวอย่างน าเสนอ
เพื่อศึกษาค้นคว้าให้นักเรียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักการอ้างอิง)   พบว่า
นักเรียนมีการน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลและเป็นงานกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้
การใช้โปรแกรมต่างๆ อาทิ MS Word , MS Excel , MS Power point ฯลฯ และน าเสนอผลงาน ใน
รูปของแผ่นพับ, Presentation หน้าชั้นเรียน และใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน  จัดท าโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อหรือท างานของนักเรียน มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มี
การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นในแต่ละวัน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้
สื่ออย่างสร้างสรรค ์

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

2000 1. ประชุมปรึกษาหารือการจดัท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. น าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน 
6. ประเมินผล / รายงานผล 

1.   ครูจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 
2.   ครูน าผลการวิจัยมา
ปรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพ 
3.   ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหรือความประพฤติ
ดีขึ้น 

 
ดีเลิศ 

 
 
 
 
 

กิจกรรมการ
ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีและ 
คอมพิวเตอร์ 

29,590 1. ศึกษารวบรวมข้อมลู สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
2. น าเสนอโครงการ ขออนุมัต ิ
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน / มอบหมาย
งานผู้รับผดิชอบ 
4. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
5. สรุปรายงานประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

สถานศึกษามสีื่อ
เทคโนโลยี  การสื่อสาร
เพื่อการเรยีนรู้และการ
บริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนได ้

 
ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 

 
    1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล  
     มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้จากครูผู้นิเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การนิเทศ การจัดท า AAR  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาเน้นทักษะ
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กระบวนการ เน้นการประเมินตามสภาพจริง ครูผู้สอนวัดและประเมินผลสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีการนิเทศจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้บริหาร มี
การนิเทศกิจกรรมโครงการจากฝ่ายแผนงานและผู้บริหารในการพัฒนาความสามารถ ในการสร้าง
นวัตกรรม 
    1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
     ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานให้กับนักเรียน 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านทักษะคอมพิวเตอร์ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวันได้  
  2. ผลการด าเนินการ 
    ร้อยละ 87 ของนักเรียนที่มีผลการประเมิน การประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบผล
การประเมิน 

การใช้
เทคโนโลย ี

ค่า
เป้าหมาย
สมรรถนะ
ส าคัญของ
ผู้เรยีน 

ข้อ 1 
ความสามารถใน
การสืบค้นข้อมลู
จากอินเตอร์เนต็ 
และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล
ที่ได้จากการสืบค้น
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนมี
ความสามารถใน
การสืบค้นข้อมลู
จากอินเตอร์เนต็ 
และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้น
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 87 ของนักเรียนมี
ความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
สรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
และอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีไ่ด้
จากการสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

ข้อ 2 การประเมิน
สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
ในระดับด ี

ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน 
ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี 
ในระดับด ี

ร้อยละ 92 ของนกัเรียน
ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน ดา้น
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับด ี

สูงกว่าเป้าหมาย 

การ
สื่อสาร 

ข้อ 3 ทักษะด้าน 
Digital Literacy 
ในการเรียนรู้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 84 ของ
นักเรียนมีทักษะ
ด้าน Digital 
Literacy ในการ

ร้อยละ 86 ของนักเรียนมี
ทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบผล
การประเมิน 

เรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและน ามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และง่ายต่อการใช้งาน เช่น มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องสืบค้น
อินเทอร์เน็ตที่เพียงพอกับนักเรียน มีระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  1. กระบวนการพัฒนา 

ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป) 

สาระวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ปี 63 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 64 
ภาษาไทย 30.06 30.96 

คณิตศาสตร ์ 29.42 30.30 
วิทยาศาสตร ์ 46.17 47.55 
สังคมศึกษา 43.63 44.93 
สุขศึกษา 65.81 67.78 
ศิลปะ 53.88 55.49 

การงานอาชีพฯ 68.50 70.55 
ภาษาอังกฤษ 31.66 32.60 

รวม 46.14 47.52 
 หมายเหตุ : เกณฑ์การตั้งค่าเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนระดับดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของปีการศึกษา 2563 

  รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
 

1.1 ขั้นวางแผนการด าเนินการ  
1.1.1 โรงเรียนใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS 
ด้วย 

กระบวนการ PDCA 
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    1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
     1.1) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน และออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
     1.2) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าได้ ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
     1.3) สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนา
ตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง 
     1.4) จัดกิจกรรมที่พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องตามความถนัด ความสนใจ และวัยของผู้ เรียน เช่น  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมกีฬาภายใน  
เป็นต้น 
     1.5) จัดการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ ทั้งนิเทศภายในโรงเรียน คือ
คณะกรรมการนิเทศการสอนของโรงเรียน นิเทศการสอนครูผู้สอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ

คุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพงาน
วิชาการ 

62,000 1.ประชุมวางแผน 
2.ด าเนินการจดัท าโครงการ 
3.ประเมินผลงานแล้วสรุปผลเพื่อ
น ามาพัฒนาปรุปปรุง 

บุคลากรครูและผูเ้รียนไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 
 

การประกัน
คุณภาพภายใน
โรงเรียน 

9,000 P วางแผนด าเนินงาน แต่งตั้ง
คณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ  
D  กิจกรรม ได้แก่  การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจดัท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การจัดระบบ
บริหารและระบบสารสนเทศ การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา การจดั
ให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลี่ย  100
 ซึ่งอยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม  

ยอด
เยี่ยม 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

การศึกษา การจดัให้มีการประเมนิ
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การ
จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็น
รายงานประเมินคณุภาพภายใน 
และการจัดให้มีการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
C  ได้แก่ การประเมินและให้
ข้อเสนอแนะตามแผน 
A จัดท ารายงานการประเมิน
โครงการส่งงานแผนงานฯ 
 

กิจกรรมพฒันา
ระบบนิเทศภายใน 

- 1. การประเมินความต้องการจา
เป็นในการพัฒนา  
2. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยเพือ่
กาหนดจุดที่จะพัฒนา  
3. การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา 
4. การลงมือปฏิบตัิ  
5. การประเมินผลและปรับปรุง
แก้ไข  
6. การเผยแพร่ขยายผล 

บุคลากรได้จดักิจกรรมการเรยีน
การสอนแบบระบบOnline  และ
Onsite  นักเรียนจึงมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

 
    1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล  
     จัดการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ ทั ้งนิเทศภายในโรงเรียน คือ
คณะกรรมการนิเทศการสอนของโรงเรียน นิเทศการสอนครูผู้สอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
    1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

     พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้กับนักเรียน 
โดยการเริ่มต้นจากการใช้กระบวนการ AAR (After Action Review) เป็นการทบทวนหรือเป็นกระบวนการ
เพื ่อวิเคราะห์ว่าการจัดการเรียนรู ้ของครูรายบุคคลเกิดเหตุอะไร สาเหตุของการเกิด และจะสามารถ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร โดยน าบทเรียนจากความส าเร็จและความล้มเหลวของการ
จัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา เพื่อน ามาซึ่งการพัฒนาหรือการปรับปรุงการการจัดการเรียนการสอน และใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาในล าดับต่อไป  
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  2. ผลการด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป) 
กลุ่มสาระฯ ค่าเป้าหมายปี 64 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ปี 64 

ภาษาไทย 30.96 27.99 
คณิตศาสตร ์ 30.30 39.70 

วิทยาศาสตร์ฯ 47.55 37.16 
สังคมศึกษา 44.93 44.79 
สุขศึกษา 67.78 62.68 

ศิลปะ 55.49 50.91 
การงานอาชีพ 70.55 46.80 

ภาษาอังกฤษ 32.60 39.54 
รวม 47.52 43.69 

 
  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
    3.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั ้งในและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อเพ่ิม
ประสบการณ์ พัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
    3.2) วิเคราะห์ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 เพื่อวางแนวทาง
ในการแก้ปัญหา  และชี้แจงให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงปัญหา  และแนวทางแก้ไข 
 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
  1. กระบวนการพัฒนา 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ทักษะชีวิต ค่าเป้าหมายสมรรถนะ

ส าคัญของผูเ้รียน 
ข้อ 1 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติทีด่ี ต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 84 ของนักเรียน มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ 

  ข้อ 2 มี ID Plan และ Portfolio 
เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 84 ของนักเรียน มี ID Plan และ 
Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

  ข้อ 3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

ร้อยละ 73 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงข้ึน 

  ข้อ 4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

ร้อยละ 73 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงข้ึน 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

  ข้อ 5 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีความพร้อมในการท างาน 
และประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 73 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มีความพร้อมในการท างาน และประกอบ
อาชีพ 

  ข้อ 6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีความพร้อมในการท างาน 
และประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 73 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มีความพร้อมในการท างาน และประกอบ
อาชีพ 

 รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA   
    โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ ตามแนวทางการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21  ที่เน้นสมรรถนะทางสาขา
วิชาชีพ โดยการจัดท าตามตัวแบบ (Module) 7 ตัวแบบ ดังนี้ 
    1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ  

     โมดูล 1 การส ารวจความต้องการของถิ่นฐานในระดับท้องถิ่น  เป็นการ
ด าเนินการให้มีคลังแหล่งเรียนรู้ คลังอาชีพในถิ่นฐาน และโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขา
วิชาชีพ 
    1.2 ข้ันด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
      โมดูล 2 การจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น เป็นการด าเนินการให้
มีหน่วยเรียนรู้บูรณาการข้ามรายวิชา มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่น า ไปบูรณาการ และ
มีตารางเรียนปกติและตารางเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ 
     โมดูล 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เป็นการด าเนินการ ให้มีใบ
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 7 กระบวนการ คือ การฝึกทักษะการสังเกต การฝึกการตรวจการ
แสดงออกทางคุณลักษณะและค่านิยม 12 ประการ การส ารวจแหล่งเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนค า ถามและคาดเดาค า ตอบ การอภิปรายเชื ่อมโยงคา ถามกับสาระส าคัญ
รายวิชา การ ใช้บรรณานุกรมวางแผนการสืบค้น อ่านหาความรู้ที่เป็นสากลสนับสนุน โต้แย้งคา ตอบ
ที่คาดเดา และการอภิปรายสรุปความรู้สากลตามประเด็นคา ถามและความรู้ที่ได้เพิ่มเติม และมีการ
จัดท า ใบความรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     โมดูล 4 การจัดกิจกรรมความเชี ่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ  เป็นการ
ด าเนินการให้มีใบกิจกรรมการจัดกระบวนการ Project Based จ านวน 4 กระบวนการ คือ การตั้ง
ประเด็นสนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการด ารงชีวิต  การรวบรวมสร้างความรู้สากลใช้
สร้างกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม การปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอน 
การสรุปผล สื่อสารน า เสนอรวมกลุ่มในวิชาชุมนุมเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ  และมีผลงานตาม
สาขาความเชี่ยวชาญ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพงาน
แนะแนวเพ่ือ
การศึกษา 

1,000 P  ใช้ข้อมูลปี งปม.63 เขียนเสนอ
กิจกรรม งปม.64 
D  1) ปัจฉิมนิเทศ 2563  
    2) ปฐมนิเทศ 2564  
    3)  แนะแนวสัญจร 
    4) แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เพื่อการมีงานท า 
C นิเทศติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ตามกิจกรรม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
A  วิเคราะห์ สรุป รายงานผล และ
น าผลการการนเิทศไปปรับปรุงแกไ้ข
ในครั้งต่อไป 

ผลการประเมินความส าเร็จของ
การด าเนินงานโครงการ ผลทีไ่ด้รบั
ในกิจกรรมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 100 คน สรุปผล
การประเมินโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 
97.18  
 

ดีเลิศ 

กิจกรรมกองทุน
ให้กู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา  

3,240 
 

P ศึกษาข้อมูลจากรายงานผล
โครงการปีการศึกษา 2563 
D  ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมตัิให้กูย้ืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
C นิเทศติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ตามกิจกรรม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
A วิเคราะห์ ประเมินและสรุปการจัด
กิจกรรม มดี าเนินการแก้ไขปรับปรุง
การด าเนินงาน  

1. สนับสนุนและส่งเสรมิการศึกษา
แก่นักเรียนจ านวนที่ยื่นค าขอ
จ านวน  14 ราย ได้รับการอนุมัติ
ให้กู้ได้  14 ราย  คิดเป็น  100% 
2. นักเรียนที่เป็นผู้กู้ กยศ.โรงเรียน
ห้วยกรดวิทยามี มีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมคดิเป็นร้อยละ   82.30 
3. ผลส าเร็จที่ปฏิบัตไิด้ตามตัวช้ีวัด    
คิดเป็นร้อยละ   100 

ยอด
เยี่ยม 

โครงการพัฒนา
งานกิจการ
นักเรียน 

12,000 ส ารวจอุปกรณ์ และ ประชุมวางแผน 
จัดซื้อวัสดุที่ประชุม 
จัดท าแบบรายงานผล 
วิเคราะห์แนวทางแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรค 

ผู้เรยีนมีคณุธรรมจรยิธรรม มี
ระเบียบวินยั ภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติไทยเกดิการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการ
และกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน รัก
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
มีจิตสาธารณะ มีเหตผุล  และมี
ภูมิคุ้มกัน   สามารถเลือกด าเนิน
ชีวิต อย่างผู้มีภูมริู้และมีภมูิธรรม 

ดีเลิศ 
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    1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล  
     โมดูล 5 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการด าเนินการใหม้ี
เครื่องมือวัดผลที่วัดผลคุณภาพสูงด้านความรู้ ทักษะ และบุคลิกภาพ ตามระดับขั้นพฤติกรรมที่ระบุใน
ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาครบทุกตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละใบ
กิจกรรม และมีเครื่องมือประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพที่แปลผลความสอดคล้องกันระหว่างทักษะ 
บุคลิกภาพ และความรู ้ในแต่ละกิจกรรมการท างานของแต่ละใบกิจกรรม เพื ่อน าไปใช้แปลผล
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับคุณภาพของทักษะ  และบุคลิกภาพต่อการท างานตามตัวชี ้วัด
มาตรฐานรายวิชาที่จะแปลผลเป็นคะแนนเก็บ และแปลผลพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับสมรรถนะ 
และคุณลักษณะตามหลักสูตร ตลอดจนองค์ประกอบของบุคลิกภาพตามกลุ่มวิชีพต่าง ๆ 
    1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
   โมดูล 6 การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดท า Career Path 
เป็นการด าเนินการให้มีการประเมินบุคลิกภาพตามกลุ่มสาขาอาชีพให้กับนักเรียนรายบุคคลใช้เป็น
ข้อมูลการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนตามสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
ในรายวิชาเพิ ่มเติมโดยกลุ ่มสถานประกอบการและความร่วมมือของอาชีวศึกษา  การประเมิน
สมรรถนะสาขาวิชาชีพของนักเรียนรายบุคคลจากความร่วมมือขอสานักงานฝีมือแรงงานจังหวัด  และ
มีการเทียบโอนหน่วยกิตรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสา หรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับวุฒิ
ที ่ 
    โมดุลที่ 7 การประยุกต์น าเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้  
เป็นการน า เทคโนโลยีมาช่วยจัดท า คลังทะเบียนแหล่งอาชีพ คลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ จัดท า
โปรแกรมการเรียน จัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการของแต่ละระดับชั้น จัดท าใบกิจกรรมเพื่อมอบหมาย
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ จัดท าความรู้และการสืบค้นความรู้ในรูปแบบ Offline และแบบ Online 
ช่วยมอบหมายงาน รายงานผลงานส่งการบ้าน จัดท าเครื่องมือวัดผลและประเมินผล และจัดท า 
Career Path นักเรียนรายบุคคล 
  2. ผลการด าเนินการ 

ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบผล
การประเมิน 

ทักษะ
ชีวิต 

ค่า
เป้าหมาย
สมรรถนะ
ส าคัญของ
ผู้เรยีน 

ข้อ 1 มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติทีด่ี 
ต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 84 ของ
นักเรียน มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติทีด่ี ต่องาน
อาชีพ 

ร้อยละ 90 ของนักเรียน มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติทีด่ี ต่องานอาชีพ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

  ข้อ 2 มี ID Pan 
และ Portfolio 

ร้อยละ 84 ของ
นักเรียน มี ID Plan 

ร้อยละ 96 ของนักเรียน มี 
ID Plan และ Portfolio 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบผล
การประเมิน 

เพื่อการศึกษาต่อ
และการ
ประกอบอาชีพ 

และ Portfolio เพื่อ
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

  ข้อ 3 นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีความ
พร้อมท่ีศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 73 ของ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ความพร้อมที่ศึกษา
ต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 82 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความ
พร้อมท่ีศึกษาต่อ ในระดับ
ที่สูงข้ึน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

  ข้อ 4 นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 มีความ
พร้อมท่ีศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 73 ของ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
ความพร้อมที่ศึกษา
ต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความ
พร้อมท่ีศึกษาต่อ ในระดับ
ที่สูงข้ึน 

ต ่ากว่าเป้าหมาย 

  ข้อ 5 นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีความ
พร้อมในการ
ท างาน และ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 73 ของ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ความพร้อมในการ
ท างาน และประกอบ
อาชีพ 

ร้อยละ 76 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความ
พร้อมในการท างาน และ
ประกอบอาชีพ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

  ข้อ 6 นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีความ
พร้อมในการ
ท างาน และ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 73 ของ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ความพร้อมในการ
ท างาน และประกอบ
อาชีพ 

ร้อยละ 76 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความ
พร้อมในการท างาน และ
ประกอบอาชีพ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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แผนภูมิ แสดงผลการประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา 2564 

 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     โครงการต่อไป จะจัดท าโครงการฝึกงานนี้ในระดับชั้น ม .3 ม.4 และ ม.5  
ต่อไป เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้คุ้มค่ามีประโยชน์ สร้างรายได้ และสร้างเสริมทัศนคติ 
และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ต่อไป 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
1. จุดเด่น 
 1) ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น   และ แก้ปัญหา ผ่านกระบวนการและกิจกรรมจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  จัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน 
 3) นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม มีผลงานจากการท าโครงงาน 
/ สิ่งประดิษฐ์  และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได ้สร้างนวัตกรรม น านวัตกรรมไปใช้และมีการน าเสนอและเผยแพร่ผ่านทางเทคโนโลยี 
 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในระดับด ี
 5) การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2564  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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ผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ปีการศึกษา 2564

ดีเย่ียม ดี
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โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ  On line  และรูปแบบ  On site   ผ่านการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ       
 6) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะ และความรู้พื้นฐานใน
การศึกษาต่อและการท างาน มีความพร้อม และมีเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อและการท างาน            
 
  2. จุดที่ควรพัฒนา 
 1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 คือ
ภาษาจีน เพื่อให้ได้ค่าเป้าหมายที่สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา  
 2) ส่งเสริมให้ครูได้น าทักษะการคิดลงสู่การปฏิบัติในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
การท าโครงงานเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาคิดอย่างมีวิจารณญาณและมี
ความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับการน าเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยทบทวนหรือเป็น
กระบวนการเพื่อวิเคราะห์ว่าการจัดการเรียนรู้ของครู สามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการ
เรียนการสอน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาในล าดับต่อไป 
 4) เร่งพัฒนาทักษะการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียน ปรับเปลี่ยนทัศนคติด้าน
การเรียนของผู้เรียน เพ่ือท าให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 
             5) การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ On line เป็นรูปแบบที่ต้องมีความพร้อมทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียน  ซึ่งโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการร่วม
การเรียนรู้ได้มากขึ้น  โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น              
 6) ควรพัฒนากิจกรรมแนะแนวให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมในทุกสายอาชีพ 
เพ่ือให้นักเรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อและการท างานมากยิ่งข้ึน        
    
  3. ข้อเสนอแนะ 
 1) ฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆเพ่ือให้นักเรียนมี
ประสบการณ ์และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 2) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและจัดเวทีให้
นักเรียนได้น าเสนอผลงานอย่างแพร่หลาย      
 3) มีการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนโดยการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านโครงงานมากยิ่งขึ้นและ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากชุมชนให้มาข้ึนเพ่ือคิด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตามกระบวนการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างหัวข้อ วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม   
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 4) พัฒนาทักษะการน าเทคโนโลยีไปใช้อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อมากที่สุด        
 5) เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตามสถานณ์ปกติ  ดังนี้จึงควร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 6) เพ่ิมความหลากหลายในสายอาชีพลงในกิจกรรมแนะแนว 
                 
 หลักฐานอ้างอิง  
 1. แบบบันทึกผลการเรียนตามรายวิชา 
 2.โครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏิบัติการปี2564 
 3. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
   5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 6. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 7. โครงงานรายวิชา IS  
 8. แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสืบค้น ICT 
 9.  รายงานผลการเรียน  
 10.  บันทึกข้อความรายงานผลการสอน 
 11.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา  2564 
 12. รายงานข้อมูลนักเรียนในการศึกษาต่อ และการท างาน 
 13. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพแนะแนว 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  1. กระบวนการพัฒนา 

ค่าเป้าหมายผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ตามเกณฑ์การประเมินของระเบียบวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  
จ านวนร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ข้อ1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 87.55 

ข้อ2 ซื่อสัตย์สุจริต 87.55 

ข้อ3 มีวินัย 87.55 

ข้อ4 ใฝ่เรียนรู ้ 87.55 

ข้อ5 อยู่อย่างพอเพียง 87.55 

ข้อ6 มุ่งมั่นในการท างาน 87.55 

ข้อ7 รักความเป็นไทย 87.55 

ข้อ8  มีจิตสาธารณะ 87.55 

เฉลี่ยร้อยละ 87.55 

 
    รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
    1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ   
      1.1) โรงเรียนห้วยกรดวิทยาใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Mode : 
HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA โดยการสร้างความตระหนักให้กับครูและนักเรียนในการเสริมสร้าง
การมีคุณลักษณะและค่านิยม โดยมีการประชุมชี้แจง ส่งเสริม นิเทศ ก ากับติดตาม ควบคุม  
     1.2) ใช้หลักการ After Action Review (AAR) เพ่ือจัดท า Professional 
Learning Community (PLC) ของครูผู้สอนในระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ และของฝ่ายงานกิจการ
นักเรียนในการพัฒนาการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
    1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน  

      1.2.1) มีการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับชั้น
เรียน จากครูผู้สอน  
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      1.2.2) มีการอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์หน้าเสาธงจาก
ครูเวรประจ าวันและคาบคุณธรรม 
     1.2.3) มีคาบเรียน Home room เพื่อให้ครูที ่ปรึกษาได้อบรม แนะน า 
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน 
      1.2.4) มีคาบเรียน AAR เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้อบรมเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  
     1.2.5) มีฝ่ายงานกิจการนักเรียนโดยงานฝ่ายปกครองที ่ควบคุมและ
เสริมสร้างคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีระบบคะแนนความประพฤตินักเรียนเพ่ือ
ควบคุมและเสริมเสริมสร้างคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     1.2.6) จัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง 
     1.2.7) มีการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบ
วินัย 
     1.2.8) มีการบูรณาการกจิกรรมต่างๆของโรงเรียนเพ่ือเสริมเสริมสร้างคุณ
ลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันอาเซียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรม
ลูกเสือ กิจกรรมกีฬาภายใน  เป็นต้น 
      

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

โครงการพัฒนา
งานกิจการ
นักเรียน 

12,000 ส ารวจอุปกรณ์ และ ประชุมวางแผน 
จัดซื้อวัสดุที่ประชุม 
จัดท าแบบรายงานผล 
วิเคราะห์แนวทางแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรค 

ผู้เรยีนมีคณุธรรมจรยิธรรม มี
ระเบียบวินยั ภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติไทยเกดิการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการ
และกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน รัก
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
มีจิตสาธารณะ มีเหตผุล  และมี
ภูมิคุ้มกัน    

ดีเลิศ 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

245,000 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินกิจกรรมตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
- ส ารวจความพึงพอใจของครูและ
นักเรียนในการด าเนินการจัดกิจกรรม
และประสานงานกับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

นักเรียนมีคณุธรรมน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน มี
จิตส านึก ตระหนักถึงคณุค่า 
วัฒนธรรม ประเพณี ท่ีดีงาม 
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
ประชาธิปไตย รวมทั้งมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ดี 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

- สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

สอดคล้องกับหลักค่านิยม 12 
ประการ 

    1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล   
     มีการนิเทศติดตามตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน มีการ
วัดผลประเมินผลโดยครูผู้สอนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

      1.4.1) ส ่งเสร ิมการจ ัดท  า After Action Review (AAR) เพ ื ่อจ ัดท  า 
Professional Learning Community (PLC) ของครูผู้สอนในระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และของฝ่ายงานกิจการนักเรียนในการพัฒนาการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
     1.4.2) ส่งเสริม นิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู การดูแล
ช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา และการควบคุมนักเรียนของฝ่าย
กิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     1.4.3) จัดท าโครงการ กิจกรรมโตไปไม่โกงเพื่อพัฒนาการมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี 
     1.4.4) ประความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น  สถานีต ารวจ  
โรงพยาบาล  เทศบาล สถานพินิจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีคุณลักษณะไม่พึง
ประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม   

 
  2. ผลการด าเนินการ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

ค่าเป้าหมาย ผลคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ 

เปรียบเทียบผลการ
ประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดี 

ข้อ1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 87.55 89.00 สูงกว่า 

ข้อ2 ซื่อสัตย์สุจริต 87.55 88.00 สูงกว่า 

ข้อ3 มีวินัย 87.55 86.25 ต ่ากว่า 

ข้อ4 ใฝ่เรียนรู ้ 87.55 87.80 สูงกว่า 

ข้อ5 อยู่อย่างพอเพียง 87.55 88.50 สูงกว่า 

ข้อ6 มุ่งมั่นในการท างาน 87.55 86.50 ต ่ากว่า 

ข้อ7 รักความเป็นไทย 87.55 90.00 สูงกว่า 

ข้อ8  มีจิตสาธารณะ 87.55 88.00 สูงกว่า 

เฉลี่ยร้อยละ 87.55 88.00 สูงกว่า 
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3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
   3.1 ส่งเสริมการจัดท า After Action Review (AAR) เพื ่อจัดท า Professional 
Learning Community (PLC) ของครูผู ้สอนในระดับชั้น กลุ ่มสาระการเรียนรู้ และของฝ่ายงาน
กิจการนักเรียนในการพัฒนาการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
   3.2 ส่งเสริม นิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู การดูแลช่วยเหลือตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา และการควบคุมนักเรียนของฝ่ายกิ จการนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
   3.3 จัดท าโครงการ กิจกรรมโตไปไม่โกงเพ่ือพัฒนาการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดี 
   3.4 ประความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  สถานีต ารวจ  โรงพยาบาล  
เทศบาล  สถานพินิจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์อย่างเป็น
รูปธรรม   
 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  1. กระบวนการพัฒนา 
    ร้อยละ 94 ของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ7 
รักความเป็นไทย ในระดับดีขึ้นไป 
 

    รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
    1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ  
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กษัตริย์

ข้อ2 ซื่อสัตย์สุจริต ข้อ3 มีวินัย ข้อ4 ใฝ่เรียนรู้ ข้อ5 อยู่อย่าง
พอเพียง

ข้อ6 มุ่งมั่นในการ
ท างาน

ข้อ7 รักความเป็น
ไทย

ข้อ8 มีจิต
สาธารณะ

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ปี 2563 ปี 2564
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     1.1) โรงเรียนห้วยกรดวิทยาใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Mode : 
HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA โดยการสร้างความตระหนักให้กับครู นักเรียนในการเสริมสร้างความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยการประชุมชี้แจง ส่งเสริมสนับสนุนนิเทศก ากับติดตามควบคุม   
     1.2) ใช้หลักการ After Action Review (AAR) เพื่อจัดท า Professional 
Learning Community (PLC) ของครูผู้สอนในระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ และของงานกิจการ
นักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการเสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    1.2 ข้ันด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
     1.3) จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น ที่ส่งเสริมความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น หลักสูตรท้องถิ่นการเรียนรู้การจัดท าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดและ
วัสดุท้องถิ่น หลักสูตรการเรียนรู้การอนุรักษ์สืบสานร าร ามะนา การขยายพันธุ์กล้าต้นตาลโตนด การ
อนุรักษ์ว่าวไทย 
     1.4) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขา
วิชาชีพในชุมชน ตามขั้นตอน 7 Module ส่งผลให้ครูเกิดความตระหนักในการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย กระบวนการ 5 Steps (QSCCS) บันได 5 ขั้น 
(5L) สู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนได้รับการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ในชุมชน เช่น  อาชีพรับราชการ ได้แก่ ทหาร ต ารวจ ครู หมอ 
พยาบาล เภสัชกร อาชีพการท าน ้าตาลโตนด ช่างไฟฟ้า งานผูกผ้า เลี้ยงปลา เกษตร ขนมตาล 
     1.5) เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนกับชุมชน หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21  การพัฒนาครู   เตรียมความพร้อมเด็ก ให้ทดลองการเรียนในวิธีใหม่ให้
พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การวัดและประเมินผล ตามแนวทางศตวรรษที่ 21 
เปลี ่ยนจากการที ่ครูเป็นผู ้ประเมินให้เด็กเป็นผู ้ประเมินตนเอง ใช้รูปแบบการเรียนรู ้แบบ PBL 
(Project-Based Learning) และ PBL (Problem-Based Learning) ตามความสนใจของนักเรียนใน
การสืบค้นและน าเสนออาชีพในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     1.6) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู ้ภายนอกโรงเรียน เช่น แหล่งเรียนรู้
ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
อนุรักษ์ตาลโตนด ศูนย์การเรียนรู้ทุ่งดงตาล  
      1.7) ส่งเสริมภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม
ไทยและมีความกตัญญูกตเวที เช่น ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมสืบ
สานอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่น การร าร ามะนา กิจกรรมการอนุรักษ์ว่าวไทย ประเพณีบวงสรวงดวง
วิญญาณ “ขุนสรรค์” วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น ้าน้อย  
      1.8) จัดการเรียนรู้ให้มีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน 
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แนะน าให้ผู้อื่นตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เช่น กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย
ยามเช้าน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้องหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมท าบุญครบรอบ
วันก่อตั้งโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
      1.9) ส่งเสริมการเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
      1.10) อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้
เหมาะสมในวิถีชีวิต  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยและแนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย 
     1.11) จัดท าและด าเนินโครงการด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทยได้แก่โครงการวันส าคัญต่างๆของโรงเรียน เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา สวดมนต์
ประจ าสัปดาห์ ตักบาตรประจ าเดือนทุกวันศุกร์ที่ 2 ของทุกเดือน วันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน เช่น แหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัด
บ าเพ็ญบุญ วัดจันทนาราม แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษ์ตาลโตนด เป็นต้น 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน
โครงการ  

ระดับคุณภาพ 

กิจกรรมโรงเรียนกับ
ชุมชน 

2,000 บาท ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- ศึกษาข้อมูล 
- เขียนแผนโครงการ 
ขั้นด าเนินการ  (DO) 
1.ประชุมคณะครูทีร่ับผดิชอบ 
2.วางแผน ก าหนดกิจกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
3.ประสานงาน กับชุมชนทุก
หน่วยงาน 
4.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีวางไว ้
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
- ติดตามประเมินผล ปรับปรุง
แก้ไข 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุปรายงานผลส าเร็จของการ
ด าเนินการตามกิจกรรม          

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนร่วมมือกับ
บ้านวัดชุมชน ใน
การที่จะจัดการ
เรียนการสอน โดย
การใช้ชุมชนเป็น
ฐานในการเรียนรู้
และอนุรักษ์ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นได้
เป็นอย่างด ี

ดีเลิศ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน
โครงการ  

ระดับคุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนางาน
บริการโสตทัศน
ศึกษา 

10,000 บาท 1. ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- ศึกษาข้อมูล 
- เขียนแผนโครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ  (DO) 
2.1 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บริการ 
2.2 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารดุ 
2.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
2.4 ปรับซ่อมวัสดุอุปกรณ ์
2.5 ให้ความรู้กับครูผูส้อน 
2.6 การให้บริการกิจกรรมต่างๆใน
ภายโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
2.7 ด าเนินการตามกิจกรรมตาม
โครงการ 
3. ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-ติดตามตรวจสอบทุกวันท าการ 
-ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีช ารดุหรือ
มีปัญหา 
4. ขั้นรายงาน (ACTION) 
-สรุปรายงานผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน   
ให้บริการ งานโสต
ทัศนศึกษา  
ให้บริการวัสดุ
อุปกรณ์มลัตมิิเดีย 
เครื่องเสยีง ถ่าย
ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ใน
กิจกรรมการเรียน
การส 
อย่างดีมีประสิทธื
ภาพ 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

    1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล 
     มีการนิเทศติดตามตรวจสอบโดยงานกิจการนักเรียน งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีการวัดผลประเมินผลโดยครูผู้สอนประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
    1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
      1. ส ่ ง เ ส ร ิ มกา รจ ั ดท  า  After Action Review (AAR) เพ ื ่ อ จ ั ดท  า  
Professional Learning Community (PLC) ของครูผู ้สอนในระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ของฝ่ายงานกิจการนักเรียนในการเสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     2. ส่งเสริม นิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู ในการเสริมสร้าง
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3. จัดท าโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมในวันวิสาขบูชา กิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา ในการแห่เทียนไปถวายวัด ส่งเสริมให้นักเรียน
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มีจิตอาสา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการอนุรักษ์ว่าวไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวัน
ภาษาไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์ เพ่ือเสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  2. ผลการด าเนินการ 
   โรงเรียนมีการตั้งค่าเป้าหมายผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ านวน
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ข้อ7 รักความเป็น
ไทย เฉลี่ยร้อยละ 96โดยโรงเรียนมีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ผลการประเมินร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป ข้อ7 รกัความเป็นไทย ร้อยละ 98.36 นักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที แต่งกายและมีมารยาท
งดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทย  และชักชวน แนะน าให้ผู้อื่นตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและชักชวน  แนะน าให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถี
ชีวิต  ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาไทยและแนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย มี
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไปไทย 

 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
   3.1 ส่งเสริมการจัดท า After Action Review (AAR) เพื ่อจัดท า Professional 
Learning Community (PLC) ของครูผู ้สอนในระดับชั้น กลุ ่มสาระการเรียนรู้ และของฝ่ายงาน
กิจการนักเรียนในการเสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3.2 ส่งเสริม นิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู ในการเสริมสร้างความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3.3 จัดท าโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมใน
วันวิสาขบูชา กิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา ในการแห่เทียนไปถวายวัด ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการอนุรักษ์ว่าวไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย 
แต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์ เพ่ือเสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  1. กระบวนการพัฒนา 
   ร้อยละ 94 ของนักเรียนแสดงถึงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
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    1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ  
     1.1) โรงเรียนห้วยกรดวิทยารูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Mode : 
HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA โดยการสร้างความตระหนักให้กับครู นักเรียนในการเสริมสร้างการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยการประชุมชี้แจง ส่งเสริมสนับสนุนนิเทศ
ก ากับติดตามควบคุม   
      1.2) ใช้หลักการ After Action Review (AAR) เพ่ือจัดท า Professional 
Learning Community (PLC) ของครูผู้สอนในระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ และของฝ่ายงาน
กิจการนักเรียนในการเสริมสร้างการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    1.2 ข้ันด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
      1.3) จัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง 
     1.4) งานส่งเสริมประชาธิปไตย โดยการส่งเสริมให้นักเรียนมีการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน จัดประสบการณ์ในการเลือกตั้งนักเรียน 

   1.5) การแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ด้วยความเข้าใจ 

   1.6) จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแสดงมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกัน 

   1.7) จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
  

   1.8) จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททาง
วัฒนธรรมและสังคม 
     1.9) ส่งเสริมและรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
     1.10) จ ัดท  าและด  า เน ินโครงการองค ์กรน ัก เร ียนและส ่ ง เสริม
ประชาธิปไตย 
     1.11) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกรบวนการท างานเป็นทีม 
     1.12) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพงาน
แนะแนวเพ่ือ
การศึกษา 

1,000 P  ใช้ข้อมูลปี งปม.63 เขียนเสนอ
กิจกรรม งปม.64 
D  1) ปัจฉิมนิเทศ 2563  
    2) ปฐมนิเทศ 2564  
    3)  แนะแนวสัญจร 

ผลการประเมินความส าเร็จของ
การด าเนินงานโครงการ ผลทีไ่ด้รบั
ในกิจกรรมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ จากการ
ประเมินความพึงพอใจของ

ดีเลิศ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

    4) แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เพื่อการมีงานท า 
C นิเทศติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ตามกิจกรรม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
A  วิเคราะห์ สรุป รายงานผล และ
น าผลการการนเิทศไปปรับปรุงแกไ้ข
ในครั้งต่อไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมี
งานท า P14 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป างบประมาณ 2562   
โดยการเก็บแบบสอบถามจาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 100 คน 
สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ยได้
ร้อยละ 97.18  
 

กิจกรรมค่ายพัก
แรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่  

45,000 P ใช้ข้อมูลปี งปม.63 เขียนเสนอ
กิจกรรม งปม.64 
D ประชุมคณะกรรมการร่วมวางแผน
มอบหมายงาน ปรับปรุง พัฒนาห้อง
ลูกเสือ จดัท าแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน  ค่ายพักแรม เดิน
ทางไกล 
C นิเทศติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ตามกิจกรรม และ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
A วิเคราะห์ สรุป รายงานผล และ 
ผลการการนิเทศไปปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป 

1.  ร้อยละ 100 ของลูกเสือ-เนตร
นารี เข้าร่วมกจิกรรมการอยู่คา่ย
พักแรม 
     2.  ร้อยละ 100 ของลูกเสือ-
เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมการเดนิ
ทางไกล 
- ผลส าเร็จที่ปฏิบัตไิด้ตามตัวช้ีวัด    
คิดเป็นร้อยละ   100 
- จากตาราง  ความพึงพอใจใน
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม    
ลูกเสือสามญัและสามัญรุ่นใหญ ่
โรงเรียนห้วยกรดความพอใจใน
ภาพรวมของทุกกิจกรรมอยู่ใน
ระดับร้อยละ  82.30 

ดีเลิศ 

 

    1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล  
    มีการนิเทศติดตามตรวจสอบโดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีการวัดผลประเมินผลโดยครูผู้สอนประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนและบันทึกการหักคะแนนความประพฤติของฝ่ายกิจการนักเรียน 
    1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
      1. ส ่ ง เ ส ร ิ มกา รจ ั ดท  า  After Action Review (AAR) เพ ื ่ อ จ ั ดท  า  
Professional Learning Community (PLC) ของครูผู ้สอนในระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ของงานกิจการนักเรียนร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการเสริมสร้างการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย  
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     2. ส่งเสริม นิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู ในการเสริมสร้าง
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     3. จัดท าโครงการการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือส่งเสริมการรับฟังและการ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมโครงงานต่าง ๆ กิจกรรมประกวดแข่งขัน
เนื่องวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน IS  
     5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน เพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้
เข้ากับผู้อื่น การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น กิจกรรม
อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมการ
อยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์  
  2. ผลการด าเนินการ 
    โรงเรียนมีผลการประเมินที ่เกี ่ยวกับการอยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย โดยมีผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ร้อยละ 96 ให้ความ
ร่วมมือและมีความพึงพอใจ ปฏิบัติ ต่อการจัดโครงการองค์กรนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย  
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความ
เข้าใจที่ดี แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่แสดงอาการดูหมิ่น  หรือรังเกียจใน
เรื่องท่ีตนไม่ชอบเห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และสังคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่างกลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดี และสามารถแนะน าโน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจได้ 
   
  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     3.1 ส่งเสริมการจัดท า After Action Review (AAR) เพ่ือจัดท า Professional 
Learning Community (PLC) ของครูผู้สอนในระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ และของงานกิจการ
นักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการเสริมสร้างการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  
    3.2 ส่งเสริม นิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู ในการเสริมสร้างการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    3.3 จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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    3.4 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการรับฟังและการ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมโครงงานต่าง ๆ กิจกรรมประกวดแข่งขัน
เนื่องวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน IS  
    3.5 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน เพ่ือส่งเสริมการปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่น การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น กิจกรรม
อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมการ
อยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์  
 

 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  1. กระบวนการพัฒนา 
    ร้อยละ 84 ของนักเรียนผ่านการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
และค่าเป้าหมายการมีจิตสังคมหรือการมีจิตสาธารณะของนักเรียน ร้อยละ 84 
    รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
    1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ  
     1.1) โรงเรียนห้วยกรดวิทยาใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Mode : 
HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA โดยการสร้างความตระหนักให้กับครู นักเรียนในการเสริมสร้างสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยการประชุมชี้แจง ส่งเสริมสนับสนุนนิเทศก ากับติดตามควบคุม   
      1.2) ใช้หลักการ After Action Review (AAR) เพื่อจัดท า Professional 
Learning Community (PLC) ของครูผู ้สอนในระดับชั้น กลุ ่มสาระการเรียนรู้ และของฝ่ายงาน
กิจการนักเรียนในการเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    1.2 ข้ันด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
     1.1) จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 
     1.2) จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
     1.3) จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
     1.4) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
     1.5) การตรวจสุขภาพนักเรียน 
     1.6) ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
     1.7) กิจกรรม รด.จิตอาสา 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

โครงการกีฬา
ภายในและกฬีา
ภายนอก 
 

30,000 - ประชุมปรึกษาหารือช้ีแจง
วัตถุประสงค์โครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
- นักเรียนจับสลากแบ่งส ี
- ประชุมชี้แจงประเภทกีฬาสีและ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
- จัดซื้ออุปกรณ์และท าสนามแข่งขัน 
- ก าหนดวันวันแข่งขัน 
- ด าเนินการแข่งขัน 
- ติดตามและประเมินผล 

เชิงประมาณ 
ผู้เรยีนมีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์ 
และมีน ้าหนักส่วนสูง มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 
ผู้เรยีนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนมีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์ 
และมีน ้าหนักส่วนสูง มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
ผู้เรยีนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

ดีเลิศ 

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุ่ม สาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

9,000 1.ตรวจสอบสื่อและอุปกรณ์วา่มีอะไร
ช ารุดต้องปรับปรุงหรือซื้อเพิ่มเติมบ้าง 
2.สืบราคาของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อ
ประกอบการประชุมจดัสรรสื่อและ
อุปกรณ ์
3.ประชุมหารือก่อนซื้อสื่อและอุปกรณ ์
4.ท าการจัดซื้ออุปกรณ ์
5.ท าแบบรายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้อุปกรณ ์
6.สรุปรายงานการด าเนินการ 

ประสบผลส าเร็จดีแต่อาจมี
จ านวนของสื่อและอุปกรณ์
จ านวนน้อยต่อการใช้ฝึกทักษะ
ของนักเรียนแต่ละบุคคลท าให้
การจัดการเรยีนสอนเป็นไปได้ไม่
ราบรื่นนักต้องใช้วิธีกระบวนการ
กลุ่มเข้ามาใช้ฝึกทักษะแทน 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 

 
    1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล  
   นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล ตัวชี้วัด 1. เรื่องสมรรภาพกาย 
ตัวชี้วัดที่ 2. ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
    1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
      1. ส ่ ง เ ส ร ิ มกา รจ ั ดท  า  After Action Review (AAR) เพ ื ่ อ จ ั ดท  า  
Professional Learning Community (PLC) ของครูผู ้สอนในระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ของฝ่ายงานกิจการนักเรียนในการเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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     2. จัดท าโครงการเพื ่อเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน  โครงการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพอนามั ย  โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
     3. ส่งเสริม นิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู การจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนในการเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  2. ผลการด าเนินการ 
   โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายด้านสุขภาวะทางร่างกาย โดยมี 
     ตัวชี้วัด 1. เรื่องสมรรภาพกาย มีค่าเป้าหมาย ร้อยละ 84 ของนักเรียนผ่าน
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้  
     ตัวชี้วัดที่ 2. ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ร้อยละ 84  ผลการประเมิน ทั้ง
น ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง น ้าหนักตามเกณฑ์อายุ และอายุตามเกณฑ์ส่วนสูงเฉลี่ยรวมอยู่ที่ ร้อยละ 85 
   และค่าเป้าหมายการมีจิตสังคมหรือการมีจิตสาธารณะของนักเรียน ร้อยละ 84  ผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ 8  มีจิตสาธารณะ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน
เท่ากับ 88 
      โรงเรียนได้รับรางวัลและผลการประเมินที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม ดังนี้ 
   2.1) โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 กีฬาบาสเกตบอล 3x3 ต้านภัยยา
เสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
    2.2) โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาไพร
มิเตอร์ 
   2.3)  ผลการใช้บริการห้องพยาบาล 
  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     3.1 ส่งเสริมการจัดท า After Action Review (AAR) เพ่ือจัดท า Professional 
Learning Community (PLC) ของครูผู ้สอนในระดับชั้น กลุ ่มสาระการเรียนรู้ และของฝ่ายงาน
กิจการนักเรียนในการเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    3.2 จัดท าโครงการเพื ่อเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน  โครงการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพอนามัย  โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
    3.3 ส่งเสริม นิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนในการเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
1. จุดเด่น 
 1) การก ากับติดตาม ดูแลนักเรียน ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี    
 2) มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน       
 3) มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณา
การ สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการ คิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ และแหล่ง
เรียนรู้ ที่หลากหลาย แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้        
 4) มีการส่งเสริมการพัฒนาสุขอนามัย ทางด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดย
กิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน         
2. จุดที่ควรพัฒนา 
 1) การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดียิ่งขึ้น      
 2) พัฒนาส่งเสริมเยาวชนให้สืบสานเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  
 3) ควรจัดโครงการแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียนรู้ที่ต ่าและจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ผลการเรียนรู้ที่สูงให้เหมาะสมกับความต้องการ ของผู้เรียนให้หลากหลายมากที่สุด 
 4) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม               
 5) ด้านภาวะทุพโภชนาการผ่านเกณฑ์ เพียงเล็กน้อย 
3. ข้อเสนอแนะ 
 1) การดูแลนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง   
 2) ส่งเสริม ผลักดัน เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น            
 3) จัดกิจกรรมทางกายให้หลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงและเข้า
ร่วม ตามความสนใจ ได้มากขึ้น                
          
 หลักฐานอ้างอิง  

1. โครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
2. รายงานโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
3. ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน IS 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. รายงานโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 64 ~ 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
1. กระบวนการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

        2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ 

 
  รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
   1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ  

     1.1) โรงเรียนห้วยกรดวิทยาใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Mode : 
HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA โดยการสร้างความตระหนักให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน   

    1. ) ใช ้หล ักการ After Action Review (AAR) เพ ื ่อจ ัดท  า Professional 
Learning Community (PLC) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

    2.) โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาที่
ระบุองค์ประกอบ ตัวชี ้ว ัด พร้อมทั ้งก าหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา และค่า
เป้าหมายทั้งค่าเป้าหมายมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีการด าเนินการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกำหนด 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

จุดเน้น บริบท ความต้องการ  
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาต ิ

มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคณุภาพ

ภายใน 

ผลการประเมินคณุภาพภายใน 
และภายนอกในรอบที่ผ่านมา 

นโยบายและจดุเน้น 
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

การประกัน
คุณภาพภายใน
โรงเรียน 

9,000 P วางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และ
เสนอขออนุมัติโครงการ  
D กิจกรรม ได้แก่  การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจดัท า
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจดัระบบบริหารและระบบ
สารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา การจัดให้
มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจดัท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน 
และการจัดให้มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวม มีค่าเฉลี่ย  100
 ซึ่งอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

แผนปฏิบัติการประจำปีเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
 

กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

บันทึกขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

กำหนดค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
การเรยีน และผลการ
ทดสอบระดับชาต ิ

ประกาศ เผยแพร ่
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

C ได้แก่ การประเมินและให้ข้อเสนอแนะตาม
แผน 
A จัดท ารายงานการประเมินโครงการส่งงาน
แผนงานฯ" 

จัดท า
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี
การศึกษา 

5,000 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 ผู้รับผิดชอบวางแผนการด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อวิเคราะหป์ัญหาและวางแผน    
   1.2 จัดท ากิจกรรมโครงการ   
   1.3 น าเสนอกิจกรรมโครงการ และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ  
2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 
     2.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
     2.2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     2.3 การจัดระบบบริหารและระบบ
สารสนเทศ 
     2.4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
    2.5 ประเมิน/สรุปรายงานโครงการ 
3. ขั้นประเมินผล (Check) 
    3.1 ตรวจสอบเอกสารการด าเนินการ 
    3.2 ติดตามประเมินผล 

จากผลการด าเนินงาน
กิจกรรมต่าง ส่งผลให้
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา มี
การจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้  การ
จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 
ระยะ 4 ปี อย่างเป็น
ระบบ โดยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย 
 

ดีเลิศ 

 
   1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล  
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการท างานของผู้บริหาร

และคณะครู ซึ่งนับเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นกับบุคลากรในโรงเรียนโดยยึดการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร ให้ค าชี้แนะช่วยเหลือให้ค าปรึกษาด้วยความเป็นกันเอง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นน าผลการประเมินมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนางานต่อไป 
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   1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยเอาใจใส่

มุ่งม่ันให้รับผิดชอบงานส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ร่วมรับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน
และองค์กรวางแผนการด าเนินงาน และปฎิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน โดยมีการก าหนดไว้
ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
  “ภายในปี 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐาน

การศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากลควบคู่คุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 พันธกิจ 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม  

2.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
5.  ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
6.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
1.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณภาพ

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ด ารงชีวิต 

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5.  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.  ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ที่มีคุณภาพ 
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 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  คุณธรรมน าความรู้  เชิดชูศิลปะพ้ืนบ้าน 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 กลยุทธ์ของโรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 
  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
   3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์

และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
   3.2 ส่งเสริมการจัดท า After Action Review (AAR) เพ่ือจัดท า Professional 

Learning Community (PLC) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษา 

 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 1. กระบวนการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

        2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดีเลิศ 

  รูปแบบการด าเนินการด้วยรูปแบบ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ 
PDCA 

1.1 ขั้นวางแผนการด าเนินการ 
                    การวางแผนและออกแบบนวัตกรรมและการด าเนินกิจกรรม โดยมีวิธีการหรือ
แผนปฏิบัติงานที่มุ่งบรรลุผลองค์กร ตามสภาพปัญหาและความต้องการ ให้เหมาะสมกับความพร้อม
และบริบทของโรงเรียนโรงเรียนห้วยกรดมีการวางแผนการก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปแบบ มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ก าหนดค่า
เป้าหมายอย่างชัดเจน 
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    1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
                1. มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยใช้หลักใช้หลักการ After Action Review 
(AAR) เพ่ือจัดท า Professional Learning Community (PLC) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                2. เป็นการด าเนินการตามที่ได้วางแผนไว้โดยถ่ายทอดเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง
ทั้งองค์กร โดยใช้รูปแบบการบริหาร โรงเรียนห้วยกรดวิทยาใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot 
Mode : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA  

   1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล  
        ตรวจสอบประเมินและการปรับปรุง  ในการประเมินผลและตรวจสอบการ

ด าเนินงานและการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยประเมินจากคุณภาพของผู้เรียน  เพื่อปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการให้ดีขึ้น โดยได้มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประเมินผลลัพธ์เทียบกับค่าเป้าหมายทั้งตัววัดระหว่างการด าเนินการและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงที่ดีขึ้นในองค์กร
อย่างเป็นระบบ 

   1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
เป็นการน าผลการประเมินที่ใช้แนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการ

ของสถานศึกษาตามที่ระบุไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ของสถานศึกษา โดย
มุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน มีการสรุป รายงานโครงการอย่างเป็นระบบ และการจัดท ารายงานผลงาน
ประเมินตนเองของบุคลากรในสถานศึกษา 

   โรงเรียนห้วยกรดวิทยาใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Mode : HKWS ด้วย
กระบวนการ PDCA  ขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง โดยการน ามาเป็นกรอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในที่สอดคล้องกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561 เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาได้ดังแผนภาพ 

 
แผนภาพ การด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในด้วยรูปแบบ Huaikrot Model : HKWS ด้วย

กระบวนการ PDCA 
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โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีการออกแบบระบบ การท าแผนงานโครงการหรือ กิจกรรมรองรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุตามเป้าประสงค์ แผนงาน
ครอบคลุมเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ จัดท าปฏิทินการด าเนินการของ
โรงเรียนและของแต่ละงาน มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบและการรายงานอย่างเป็นระบบดัง
แผนภาพนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การกำหนด 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย  

การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง 

หน่วยงานราชการในท้องถิ่น

 

หน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ 

ชุมชน 

แผนปฏิบัติการประจำปี 
โครงการ กิจกรรม 

 

นิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบ 

รายงาน เผยแพร่ 
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           โรงเรียนมีวิธีการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง1และมีวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน ร่วมกับข้อมูลนักเรียนและโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา จัดท าและเสนอแผนอัตราก าลังของโรงเรียนพร้อมรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ รายงานส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาท และจัดท าข้อมูลบุคลกรทางการศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน โดยมุ่งเน้น
ให้ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของโรงเรียน รายงานเสนอความต้องการจ านวน
และอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก .ค.ศ.
ก าหนด 

    กระบวนการจัดสรรทรัพยากร2 มีกระบวนการที่ส าคัญตามระบบแผนงานดังนี้ มี
การประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดสรรทรัพยากร โดยงาน
นโยบายและแผน เป็นผู้รวบรวมโครงการ/กิจกรรม วิเคราะห์งบประมาณ จ าแนกเป็นงบลงทุนและงบ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินงาน
ในแต่ละกลุ่มงาน โดยพิจารณาตามความจ าเป็น/ความส าคัญ รวมถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียน
เป็นหลักโดยยึดหลักความถูกต้องและคุ้มค่า เพื่อให้เพียงพอกับงบประมาณที่ได้จัดสรร จากนั้นงาน
นโยบายและแผนแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้ทุกกลุ่มงานทราบ มีการควบคุม ก ากับ ติดตามการใช้
งบประมาณเป็นระยะ เพื ่อให้การใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม และเมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ ผู ้ที่
รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ทบทวน ปรับปรุง กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ประมาณค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

  1 รายงานรางวัลคณุภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) หมวด 5 บุคลากร 
(Workforce) 

  2 รายงานรางวัลคณุภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) หมวด 2 กลยุทธ์ 
(Strategy)  

 

วิชาการ
26%

บุคคล
24%

งบประมาณ
27%

บริหารท่ัวไป
18%

งบกลาง
5%

การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2565

วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป งบกลาง
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  กระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีกระบวนการขอระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมนักเรียน 
4. การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 
5. การส่งต่อนักเรียน  

 
 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในทั้งรูปแบบการนิเทศระบบครูผู้สอนด้วยกันเอง นิเทศ

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน นิเทศระดับผู้บริหารหรือหัวหน้ากลุ่มงาน 
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาดังนี้ 
 ด้วยรูปแบบ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.อนชน 

 
ภาพการด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในด้วยด้วยรูปแบบ Huaikrot Model : HKWS ด้วย

กระบวนการ PDCA 
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ระบบประกันคุณภาพภายในด้วยรูปแบบ 5Q โดยมีรายละเอียด 8 ขั้นตอนดังนี ้
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมาย QA (Quality 

Assurance)  
    โรงเรียนได้ร่วมกันประชุมผู้เกี่ยวข้องและศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานและตัว

บ่งชี้  โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและต้นสังกัด เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการครบถ้วน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน  ประกาศใช้ค่าเป้าหมาย ตาม
ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามประกาศประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง  
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื ่อง  การก าหนดค่าเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

  2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการการศึกษาของสถานศึกษา QA (Quality control) 
   ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษา ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ครบถว้น และทันสมัย  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน  
เป็นรูปธรรม  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดท าแผนกลยุทธ์  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ด าเนินงานทุก
กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับเกือบทุกมาตรฐาน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการและการด าเนิน
โครงการอย่างชัดเจน ประเมินกิจกรรมและโครงการโดยใช้กระบวนการวิจัย และจัดท าแผนปฏิบัติ
การรายปี  
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ภาพประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   มีการจัดโครงสร้างหรือระบบบริหารสถานศึกษาครอบคลุม 4 ฝ่าย (ฝ่าย

วิชาการ  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบุคคล  และฝ่ายบริหารทั่วไป)  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบบริหาร โดยก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถชัดเจน 
มีคณะท างานด าเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้องครบถ้วน และทันสมัยจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย มีการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบ 

4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา QA (Quality 
control) 

   โรงเรียนมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  มีการ
รายงานผลการฏิบัติงานตามโครงการภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร่วมกันประชุมวิเคราะห์วางแผนในการ
ด าเนินโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการประเมินโครงการเป็นเอกสาร
ปรากฎชัดเจน 

5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา QA (Quality Audit) 
     โรงเรียนมีการก าหนดผู ้ร ับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพ  และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
ร่วมกันประชุมวางแผนในการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มี
เครื่องมือในการตรวจสอบติดตามคุณภาพการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่สามารถตรวจสอบ
ความเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายที่สถานศึ กษาก าหนด โครงการ 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 75 ~ 

 

กิจกรรม ค่าเป้าหมายของโครงการ วิธีการวัดประเมินผล ผลของโครงการและผลการประเมินราย
ประเด็นพิจารณา 

6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา QA(Quality Assessment) 

  โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 5 
คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยกรด
วิทยา ร่วมด้วย ท าการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา คณะกรรมการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต่งตั้งขึ้น โดยมีการรวบรวมข้อมูลสาระสนเทศเพ่ือ
ประกอบการประเมินตาม ค าสั่งโรงเรียนห้วยกรดวิทยาที่ ..76.... /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรม
รายงานผลการด าเนินการเพื่อการประเมินคุณภาพภายในและด าเนินการประเมินโดยมีคณะประเมิน
ตามค าสั่งโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปีการศึกษา 2564   

7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
     มีการสรุป และจัดท ารายงานประจ าปีที ่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน  และ
ผลส าเร็จของการบริหารอย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกมาตรฐานสถานศึกษา ตามรูปแบบที่ต้นสังกัด
ก าหนด มีการอ้างอิงเอกสารแบบเชิงอรรถ และมี Link QR code เพื่อประกอบเป็นหลักฐานเพิ่มเติม
ในการจัดท ารายงานประจ าปี จากนั้นด าเนินการเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในต่อสาธารณชน ต้นสังกัด และน าเสนอรายงานผ่าน
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www. huaikrot.ac.th 

8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง QI (Quality 
Improvement) 
     มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที ่มุ ่งการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นวัฒนธรรมในการท างาน น าผลการประเมินโครงการ 
ประเมินคุณภาพภายใน ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ข้อเสนอแนะต่างๆ มาวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยเข้าสู่วงรอบการประกันใหม่อีกครั้ง ตามรูปแบบการด าเนินการแบบ PBM 
(Problem base management) 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ
คุณภาพ 

การประกัน
คุณภาพภายใน
โรงเรียน 

9,000 P วางแผนด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน และ
เสนอขออนุมัติโครงการ  
D กิจกรรม ได้แก่  การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจดัท าแผนพัฒนา

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวม มีค่าเฉลี่ย  

ยอด
เยี่ยม 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 76 ~ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ
คุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การ
จัดระบบบริหารและระบบสารสนเทศ การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา การจดัให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคณุภาพภายใน และการจัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง  
C ได้แก่ การประเมินและให้ข้อเสนอแนะตาม
แผน 
A จัดท ารายงานการประเมินโครงการส่งงาน
แผนงานฯ" 

100 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 

จัดท า
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี
การศึกษา 

5,000 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 ผู้รับผิดชอบวางแผนการด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
วิเคราะหป์ัญหาและวางแผน    
   1.2 จัดท ากิจกรรมโครงการ   
   1.3 น าเสนอกิจกรรมโครงการ และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ  
2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 
     2.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
     2.2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
     2.3 การจัดระบบบริหารและระบบ
สารสนเทศ 
     2.4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
    2.5 ประเมิน/สรุปรายงานโครงการ 
3. ขั้นประเมินผล (Check) 
    3.1 ตรวจสอบเอกสารการด าเนินการ 
    3.2 ติดตามประเมินผล 

จากผลการด าเนินงาน
กิจกรรมต่าง ส่งผลให้
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
มีการจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้  การ
จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพของ
สถานศึกษา ระยะ 4 ปี 
อย่างเป็นระบบ โดย
ความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย 
 

ดีเลิศ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินการบริหารจัดการด้วยรูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : 

HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA ส่งผลในเชิงประจักษ์ของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 

  ด้านบริหารจัดการ จากการด าเนินการบริหารจัดการด้วยรูปแบบการด าเนินการ 
Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA แล้วนั้นส่งผลในเชิงประจักษ์ของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน จึงท าให้โรงเรียนห้วยกรดวิทยาทั้งระบบใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot 
Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA ในการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม  

  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA ในงานที่ตนรับผิดชอบ 
หรือใช้ในกระบวนการจัดการเรียนเรียนรู้ได้ โดยการเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 
วางแผนการจัดการเรียนรู้ ลงมือจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทบทวนการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกับครูท่านอ่ืน 

  ด้านนักเรียน นักเรียนสามารถน ารูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS 
ด้วยกระบวนการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยเริ่มให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนักในการเรียน และอนาคตในการประกอบอาชีพของตัวเอง วางแผนการเรียน เรียนด้วยความ
ตั้งใจ ทบทวนตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง และสร้างเครือข่ายในการเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ของตนเองกับเพื่อน  

 แล้วยังส่งผลโรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
1. โรงเรียนคุณธรรมประจ าต าบล 
2. โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
3. ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ประจ าปีงบประมาณ2563 
4. โรงเรียนวิถีพุทธ 
ฯลฯ 

 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  3.2 ส่งเสริมการจัดท า After Action Review (AAR) เพ่ือจัดท า Professional 

Learning Community (PLC) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

 1. กระบวนการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
        2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

 
  รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
    1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ  
             มีการประชุมวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้มีการพัฒนาด้านวิชาการ 
    1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
           จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล  
     นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
   1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
หาทางแก้ปัญหาร่วมกันเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างาน และร่วมแสดงความยินดี

และชื่นชมร่วมกันเมื่อผลงานประสบผลส าเร็จ 
 

   ใช้หลักการ After Action Review (AAR) เพื ่อจัดท า Professional Learning 
Community (PLC) โดยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู ้บริหาร นักเรียน เพ่ือ
วางแผนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   ใช้หลักจิตพัฒนา โดยกระบวนการ PDCA ในงานที ่ครูร ับผิดชอบ หรือใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนเรียนรู้ โดยการเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ วาง
แผนการจัดการเรียนรู้ ลงมือจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทบทวนการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกับครูท่านอื่น ดัง
แผนภาพ 
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แผนภาพ การประยุกต์ใช้รูปแบบ HKWS Model โดยกระบวนการ PDCA ในการจัดการเรยีนการสอนของครู 

 
  จัดท าโครงการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดังนี้ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
นักเรียน โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของภาษาต่างประเทศ 
โครงการสถานศึกษาสีขาวและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาศึกษาโครงการคุณธรรมน านักเรียน 
โครงการโรงเรียนกับชุมชนโครงการพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา โครงการแข่งขันทักษะเพื่อความเป็น
เลิศ โครงการการผลิต จัดหา สื่อ โครงการค่ายดาราศาสตร์ โครงการแข่งขันกีฬาภายใน  

  ครูแต่ละวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยเน้นให้ครูท าหน้าที่เป็น Coach 
ใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ PBL (Project-Based Learning)  การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน PBL (Problem-Based Learning) กระบวนการสืบเสาะ บทบาทสมมติ กลวิธี
แกลอรี่วอร์ค ลองผิดลองถูก วิธีการสอนแบบจิ๊กซอว์  การทดลองปฏิบัติจริง การอภิปรายกลุ่ม 
กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 

  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ดังนี้ 

    1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนทั ้งกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ โดยให้ลูกเสือ และยุวกาชาดได้รู้จักกฎระเบียบ การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข รู้วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีทักษะชีวิต 

    2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม จัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของ
ผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เสริมเพิ่มเติมตามความสนใจของตนเอง เช่น ชุมนุมสัปปายะภาษา
ตาลโตนดชุมนุมสุนทรียรสการดนตรี ชุมนุมของดีในท้องถิ่น ชุมนุมไอดินกลิ่นตาลโตนด ชุมนุมสารพัน
ประโยชน์สบู่ตาล  
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    3. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
ตามข้ันตอน 7 Module ส่งผลให้ครูเกิดความตระหนักในการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครู
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย กระบวนการ 5 Steps (QSCCS) บันได 5 ขั้น (5L) สู่การพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนได้รับการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ เช่น การท าสบู่ การปลูกผัก การเกษตร การประดิษฐ์ว่าว การท าขนมตาล  

    4. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามความสนใจของผู้เรียน ที่เน้นการ
เร ียนการสอนแบบ PBL (Project-Based Learning) และ PBL (Problem-Based Learning)) มี
รายละเอียดดังนี้ 

      ด้านสติป ัญญา (Head) กิจกรรมว ันคร ิสต ์มาส กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน กิจกรรมอื่นๆตามความสนใจของ
นักเรียน บริบทของโรงเรียน และตามสถานการณ์ 

     ด้านทัศนคติ (Heart) กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง กิจกรรมอ่ืนๆตามความสนใจของนักเรียน บริบทของโรงเรียน และตามสถานการณ์ 

     ด้านเรียนรู้ (Hand) กิจกรรมประดิดประดอย กิจกรรมร ามะนา กิจกรรม
ท าอาหาร กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมอ่ืนๆ
ตามความสนใจของนักเรียน บริบทของโรงเรียน และตามสถานการณ์ 

    5. จัดการเรียนการสอนรายวิชา IS (Independent Study : IS ) 
    6. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ STEM สะเต็มศึกษา  
    8. สนับสนุนการจัดท าโครงงาน โดยการให้นักเรียนได้จัดท าโครงงานในแตล่ะ

รายวิชา และส่งประกวดในระดับต่างๆ จนได้รับรางวัลในระดับต่างๆ 
    9. จัดการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบ Active Learning 
    10. เปิดหลักสูตรทวิศึกษา ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาช่างไฟฟ้า

ก าลัง 
    11. เปิดหลักสูตรการอบรมอาชีพและฝึกทักษะระยะสั้น เช่น การขยายพันธุ์

พืช การท าขนม การเย็บปักถักร้อย การดูแลและซ่อมคอมพิวเตอร์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพงาน
วิชาการ 

62,000 1.ประชุมวางแผน 
2.ด าเนินการจดัท าโครงการ 
3.ประเมินผลงานแล้วสรุปผลเพื่อน ามา
พัฒนาปรุปปรุง 

บุคลากรครูและผูเ้รียนไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 
ดีเลิศ 

กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร 

0 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขอ
อนุมัต ิ

1. โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถจัดการเรียนการสอน

 
ดีเลิศ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

โครงการ และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
2. จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 
3. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
5. ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดี  สามารถศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพในอนาคตได ้

 
 
 

 
  2. ผลการด าเนินงาน 
    โรงเรียนเป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู ้ที ่ส ่งเสริมและพัฒนาเน้นทักษะ

กระบวนการ นักเร ียนได้ฝ ึกทักษะการปฏิบัต ิงานมีทักษะชีว ิตสามารถน าไปประยุกต์ใช ้ใน
ชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพในอนาคตได้ นักเรียนค้นพบตัวเองสามารถศึกษาต่อตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
    3.1 จ ั ด ท  า  After Action Review (AAR) แ ล ะ  Professional Learning 

Community (PLC) เพื่อพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

   3.2 จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

   3.3 ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมพัฒนาเพื ่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาการที ่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   3.4 ส่งเสริมการนิเทศอย่างเป็นระบบน าผลจากการนิเทศมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
   3.5 จัดท าแผนประเมินสมรรถนะ น าผลประเมินสมรรถนะมาจัดท า ID Plan เพ่ือ

พัฒนาตนเอง 
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 1. กระบวนการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

        2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
  รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
  1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ (P : Plan) 
            มีการประชุมวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้มีทักษะวิชาชีพ 
เน้นการพัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เชื่อมโยง
กับความก้าวหน้าทางต าแหน่งและวิทยฐานะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ มีการจัดอบรมสัมมนา สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน (D : Do)  
            สร้างความตระหนักกับครูและบุคลากร บทบาทหน้าที่ เลือกบุคคลให้เหมาะสมกับ
งาน สร้างความรู ้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามความรู ้ ความสามารถ มีการท างานเป็นทีม และได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และความต้องการจ าเป็น สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับสู่การ
พัฒนางาน และพัฒนาสถานศึกษา 

  1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล (C : Check) 
              นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการท างานร่วมกันรวมทั้งให้ก าลังใจในการ

ท างานเพื่อให้การท างานเกิดแรงกระตุ้นและก าลังใจที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ให้ค าชี้แนะ ช่วยเหลือ 
ให้ค าปรึกษาหารือ ร่วมกันวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

  1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
             การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบในหน้าที่ โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นให้งานที่รับผิดชอบ

ส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ร่วมรับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาวางแผนการ
ด าเนินงาน และปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รับรู้ วิเคราะห์ และประเมินผล สภาพ
ปัญหา และสภาพแวดล้อม หาทางแก้ปัญหาร่วมกันเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างาน และ
ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมร่วมกันเมื่อผลงานประสบผลส าเร็จ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

 
โครงการพัฒนา
งานบุคลากร 

80,000 บาท 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
     1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงาน 
     2. วางแผนการด าเนินงาน 
2. ข้ันด าเนินการ  (Do) 
    1. ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ 
    2. จัดซื้อจัดจ้างตามประมาณการ 
3. ข้ันประเมินผล (Check) 
      1. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ ์
      2. สรุปการใช้อุปกรณ์และสื่อ 
4. ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      1. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

1. บุคลากรโรงเรียนห้วย
กรดวิทยาได้เข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา 
และแสวงหาความรู้และ 
ประสบการณ์เท่าทันกับ
การจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
2. บุคลากรโรงเรียนห้วย
กรดวิทยาได้ศึกษาดูงาน
โรงเรียนดีเด่นด้านการ
บริหารและจดัการศึกษา 
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
และมาตรฐานสากล 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมจา้งสอน
ของภาษาต่าง 
ประเทศ (ครจู้าง
สอนภาษาจีน) 

108,000บาท 1. วางแผนคณะกรรมการกลุม่สาระ (P) 
2. ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ  (D) 
3. สรุปการด าเนินจดัจ้างสอน  (C) 
4. รายงานผลการด าเนิน  (A) 

มีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาครบตรงตามสาขาท่ี
ขาดแคลนเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างม ี
ประสิทธิภาพสู่
มาตรฐานสากล  

 
 
ดีเลิศ 
 
 
 
 

กิจกรรมจา้งสอน
ของ 
ภาษาต่างประเทศ 
(ครูจ้างสอน 
ภาษาอังกฤษ) 

108,000 
บาท 

1. วางแผนคณะการกลุ่มสาระ กิจกรรม
จ้างสอนของ (P) 
2. ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ (D) 
3. ตรวจสอบการด าเนิน (C) 
4. รายงานการด าเนินการ (A) 

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
จัดหาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาให้เพียงพอ
กับความต้องการของ
นักเรียน 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

กิจกรรมจา้งเหมา
นักการภารโรง 

120,000 1. วางแผนการด าเนินงาน โดยดู
งบประมาณที่มี (P) 
2. ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ (D) 
3. สรุปการด าเนินงานจัดจ้างนักการภาร
โรง (C) 
4. รายงานผลการด าเนินจัดจา้งนักการ
ภารโรง (D) 

โรงเรียนและอาคารเรียนมี
ความสะอาดเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย สามารถอ านวย
ความสะดวกและ 
รับรองบุคคลทีม่าติดต่อ
ราชการ 

ดีเลิศ 
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 2. ผลการด าเนินงาน 
  ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 3.1 จัดท า After Action Review (AAR) และ Professional Learning Community 

(PLC) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  3.2 จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  3.3 ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  3.4 ส่งเสริมการนิเทศอย่างเป็นระบบน าผลจากการนิเทศมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  3.5 จัดท าแผนประเมินสมรรถนะ น าผลประเมินสมรรถนะมาจัดท า ID Plan เพ่ือ

พัฒนาตนเอง 
 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

 1. กระบวนการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
        2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

    รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
  1.1 ขั้นวางแผนการด าเนินการ (P : Plan) 
     - มีการส ารวจสภาพปัญหาความต้องการจ าเป็นที่ต้องพัฒนา 
  1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน (D : Do)  

    - จัดท าโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนา 
    - ด าเนินการดูแลรักษาปรับปรุง ซ่อมแซม โดยแบ่งออกเป็น  
    (1) การรักษาสภาพแวดล้อมทางการภาพ เช่น การปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร

เรียน  
    (2) สภาพแวดล้อมทางวิชาการ เช่น การจัดห้องเรียนให้สวยงามเหมาะสมการ

สร้างบรรยากาศให้น่าเรียน 
    (3) สภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ เช่น การร่วมมือการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในโรงเรียนจนงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี การมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงาน 
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 1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล 
    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
    - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
    - สรุปรายงานผลส าเร็จของการด าเนินตามโครงการ ถ้ามีข้อบกพร่องติดตาม

แก้ไขและปรับปรุง เพ่ือมาพัฒนางานในปีต่อมา ถ้ามีผลการปฏิบัติงานดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 
  โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยมีการส ารวจและ

ผู้รับผิดชอบรายงานสภาพของปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา และมีการจัดท าโครงการ
เสนอของบประมาณทั้งงบประมาณจากโรงเรียน งบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษา และงบประมาณ
จากการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการจัดหา ดูแลรักษาและซ่อมแซมได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

  1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน 
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยการจัดหา 
ดูแลรักษาและซ่อมแซมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพิ่มความชุ่มชื่น การถูก
สุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสะดวก ฯลฯ  

  2. สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่างๆ ที่ท าให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ให้มากท่ีสุด ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียน
สนุก ครูรักเด็ก เด็กรักครู รักเพ่ือน ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล ทุกคนพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า "อยากมาโรงเรียน"  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการ
สอน แล้วด าเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม 
ช่วยกันคิด ช่วยกันท าระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สภาพแวดล้อมเช่นนี้จะท าให้ทุกคนมีความสุขมีความ
มั่นใจ และตระหนักในคุณค่าของตนเอง 

   3. สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ ได้แก่ การด าเนินการภายในโรงเรียนให้
การปฏิบัติงานส าเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ซึ่งสังเกตได้จากการด าเนินงานอย่างมี
ระบบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคนในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็น
มิตรต่อกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน ฯลฯ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ
คุณภาพ 

 

กิจกรรมพัฒนา
อาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม 

73,000 บาท ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- ศึกษาข้อมูล 
- เขียนแผนโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อ

ดีเลิศ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
ขั้นด าเนินการ  (DO) 
1.ประชุมคณะครูทุกท่าน และกรรมการนักเรียน 
2.มอบหมายงานแบ่งเขตพื้นท่ีความรับผดิชอบ
ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักการภารโรง 
3.มอบหมายงานแบ่งเขตพื้นท่ีความรับผดิชอบ
นักเรียนแตล่ะชั้น 
4.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีวางไว ้
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-ติดตามตรวจสอบทุกวันท าการ 
-ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีช ารดุหรือมีปัญหา 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-สรุปรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการตาม
กิจกรรม 

การจัดการเรยีนการ
สอนและบริการ
ชุมชนได้อย่างดีมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ทั้ง

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางวิชาการ สภาพแวดล้อมทางการบรหิารการจัดการ  
 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  3.1 จัดท า After Action Review (AAR) และ Professional Learning Community 

(PLC) เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3.2 จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้  

 1. กระบวนการพัฒนา  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
        2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 
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    รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
     1.1 ขั้นวางแผนการด าเนินการ  
     1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายของ สพฐ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนกลยุทธ์โรงเรียน เกณฑ์ SCQA การบริหารงานด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA 
     2. ศึกษา สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 
     3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
     4. ศึกษาความต้องการ จ าเป็นเรียงล าดับความเร่งด่วน 
     5. ก าหนดเป้าหมายโครงการและจัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
     6. ก าหนดและวางแผนการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
    1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
     1. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ 
     2. ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
     3. ด าเนินกิจกรรม 

   1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล  
    1. ก ากับและติดตามการด าเนินงาน 
    2. ประเมินความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
   1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
    1. วิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน 
    2. วิเคราะห์และรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ 
  มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่ดีในสถานศึกษา โดยมีการด าเนินโครงการพัฒนาสื่อ

และเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การ
จัดระบบสารสนเทศ โรงเรียนมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ ให้เป็นปัจจุบัน ระบบอินเตอร์เน็ตมี
ความพร้อมในการเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว มีการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ มีการซ่อม
บ ารุงและติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับงาน มีเซิร์ฟเวอร์ส ารองข้อมูล มีอุปกรณ์ส ารองไฟ 
โรงเรียนมีวิธีการในการสร้างความม่ันใจว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความปลอดภัย โดยการใช้เทคนิค
วิธีการและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เช่นการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีการฝากข้อมูลไว้กับ
เซิร์ฟเวอร์ ของผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัย มีการใส่รหัสในการใช้
งานอินเทอร์เน็ต ครูสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ  ตามที่ได้รับมอบหมายและ
นักเรียนสามารถใช้งานได้ตามที่ครูก าหนดเท่านั้น โรงเรียนจัดให้มีการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
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ข้อมูลให้มีความรู้ความช านาญในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ตามความจ าเป็น  ก่อนใช้งานจริง มีการ
ประชุมกลุ่มบริหาร กระบวนการทางเอกสารและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนา
งานบริการโสต
ทัศนศึกษา 

10,000 บาท 1. ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- ศึกษาข้อมูล 
- เขียนแผนโครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ  (DO) 
ด าเนินการตามกิจกรรมตามโครงการ 
3. ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-ติดตามตรวจสอบทุกวันท าการ 
-ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีช ารดุหรือมี
ปัญหา 
4. ขั้นรายงาน (ACTION) 
-สรุปรายงานผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน   ให้บริการ 
งานโสตทัศนศึกษา  ให้บริการ
วัสดุอุปกรณ์มลัติมเิดีย เครื่อง
เสียง ถ่ายภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว ในกิจกรรม
การเรยีนการสอน และ
กิจกรรมงานต่างๆในโรงเรียน
ได้อย่างดมีีประสิทธืภาพ 

 
ดีเลิศ 

 
 
 
 
 

กิจกรรมการ
ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีและ 
คอมพิวเตอร์ 

29,590 1. ศึกษารวบรวมข้อมลู สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา 
2. น าเสนอโครงการ ขออนุมัต ิ
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน / 
มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ 
4. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
   -  จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อ
เทคโนโลยี  การสื่อสารเพื่อการเรยีนรู้ 
และการบริหารจัดการ ระบบ  ICT 
  -   ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
  -  จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
อินเตอร์เนต็เพื่อการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 
5. สรุปรายงานประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

สถานศึกษามสีื่อเทคโนโลยี  
การสื่อสารเพื่อการเรยีนรู้และ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได ้

 
ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 

 
 2. ผลการด าเนินงาน 
   สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ใช้ได้สะดวกและตรง

ตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นการสร้างความม่ันใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชา มีหลักฐาน
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ข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้มีกระบวนการวิเคราะห์ประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์มีความ
สมเหตุสมผล เพราะสารสนเทศท้ังหลายนั้น นอกจากจะใช้ในการวางแผนการด าเนินงานและ
ประกอบการตัดสินใจแล้ว ยังน าไปสู่การพัฒนาแนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการ
ด าเนินการต่าง ๆ อีกด้วย 

 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัยเชื่อถือได้ สะดวกความรวดเร็ว

ในการใช้งานและติดตามข่าวสาร จึงได้มีการวางแผนโครงการไว้ดังนี้ 
   - โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
   - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  - โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
1. จุดเด่น 
      1) มีการส่งเสริมครูบุคลากรผู้มีส่วนร่วมและส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาวิชาชีพอยู่
สม ่าเสมอและมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2) การบริหารจัดการด้วยรูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วย
กระบวนการ PDCA 
 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot 
Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA ในงานที่ตนรับผิดชอบ หรือใช้ในกระบวนการจัดการเรียน
เรียนรู้ได้    
 4) นักเรียนสามารถน ารูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วย
กระบวนการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ของตนเองได้ 
 5) ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง เป็นอย่างดี มี การท างานอย่าง
เป็นระบบ มีวางแผนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้         
 6) มีการประชุมวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้มีทักษะวิชาชีพ เน้นการ 
     พัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เชื ่อมโยง
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ครูร้อยละ 100 มีจ านวนชั่วโมงการอบรมและพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด               
 7) ความสามารถในการบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จนส่งผลดีต่อ
การจัดการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนและให้บริการด้านอาคารสถานที่ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ในต าบลห้วยกรด และ โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกระบบความปลอดภัย มี
อาคารประกอบ ที่ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนรู้ เช่น มีศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน ตั้งอยู่ในบริเวร
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โรงเรียน ให้นักเรียน และประชาชนในชุมชน ได้ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถพัฒนางาน
ด้านระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ โดยมีชุมชนและบุคลากรภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและการบริหารจัดการและส่งเสริมด้านงบประมาณในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
 8) โรงเรียนมีการด าเนินโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามกระบวนการหรือ
ขั้นตอนที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การจัดระบบสารสนเทศ โรงเรียนมีการปรับปรุง
ข้อมูลในเว็บไซต์ของ ให้เป็นปัจจุบัน ระบบอินเตอร์เน็ตมีความพร้อมในการเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา มี
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว มีการเลือกใช้
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ มีการซ่อมบ ารุงและติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับ
งาน มีเซิร์ฟเวอร์ส ารองข้อมูล มีอุปกรณ์ส ารองไฟ โรงเรียนมีวิธีการในการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูล
และสารสนเทศมีความปลอดภัย โดยการใช้เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการใช้
งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีการฝากข้อมูลไว้กับเซิร์ฟเวอร์ ของผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้
ระบบรักษาความปลอดภัย มีการใส่รหัสในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ครูสามารถใช้งานระบบสารสนเทศ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ  ตามที่ได้รับมอบหมายและนักเรียนสามารถใช้งานได้ตามที่ครูก าหนดเท่านั้น 
โรงเรียนจัดให้มีการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลให้มีความรู้ความช านาญในการเข้าถึงข้อมูลต่าง 
ๆ ตามความจ าเป็น  ก่อนใช้งานจริง มีการประชุมกลุ่มบริหาร กระบวนการทางเอกสารและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       
2. จุดที่ควรพัฒนา 
      1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงหรือสู่มาตรฐานสากล 
 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียในการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 3) ส่งเสริมการจัดท า After Action Review (AAR) เพื่อจัดท า Professional Learning 
Community (PLC) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 4) การใช้สื ่อ เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม และด าเนินโครงการต่างๆ ในด้านของ
งบประมาณ ต้องจัดหางบประมาณในการท ากิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้พัฒนาตามความถนัดและ
ความสนใจมากขึ้น    
 5) ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย   
 6) สภาพอาคารเรียนห้องเรียนและระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน บางส่วน มีการใช้งาน
มานานและมีการใชงานอยู่ตลอดเวลาจึงมีการช ารุด จึงยากต่อการซ่อมบ ารุงในทันทีและงบประมาณ
ยังมีไม่เพียงพองจึงมีการปรับงบ ลดงบประมาณบ้างในแต่ละปีการศึกษาและใช้จ่ายอย่างประหยัด 
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3. ข้อเสนอแนะ 
      1) การท าให้คุณภาพผู้เรียนมีความเทียบเคียงหรือสู่มาตรฐานสากล      
 2) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   3) ท าความเข้าใจในการจัดท า After Action Review (AAR) เพ่ือจัดท า Professional 
Learning Community (PLC) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 4) ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือความสะดวกในการจัดกิจกรรมและ
ด าเนินโครงการต่างๆ  
 5) จัดกิจกรรมให้ครูได้มีการอบรมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
 6) ความต้องการจ าเป็นของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา เรียงล าดับดังนี้ 1) ด้านภูมิทัศน์ 2) ด้านความปลอดภัย 3) ด้านอาคารสถานที่ 4) 
ด้านการบริหารจัดการ 5) ด้านการเรียนการสอน และ 6) ด้านการปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการจัดสนามกีฬา ที่เอ้ือต่อ
นักเรียนที่มีความต้องการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 
 
 หลักฐานอ้างอิง  

1. บันทึกPLC คร ู
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
3. รายงานผลการด าเนินโครงการ 
4. ภาพกิจกรรม 
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    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 1. กระบวนการพัฒนา 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
การจัดการเรยีนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัตจิริง 

ค่าเป้าหมายผลการจดัการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง 
 

ข้อ 1 ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ จัดการ
เรียนรูเ้น้นกระบวนการ
คิด และใหผู้้เรยีนฝึก
ปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ร้อยละ 73 ครูทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้ จัดการ
เรียนรูเ้น้นกระบวนการคดิ และใหผู้้เรยีนฝึก
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู ้

ค่าเป้าหมายผลการมีนวัตกรรมใน
การจัดการเรยีนรู ้

ข้อ 2 ครูมีนวัตกรรมใน
การจัดการเรยีนรู้ แบบ 
Active Learning 

ร้อยละ 73 ของครูมีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ แบบ Active Learning 

    รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
        1.1 ขั้นวางแผนการด าเนินการ (P : Plan) 

    1.) โรงเรียนห้วยกรดวิทยาใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : 
HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA โดยครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประชุม วางแผนโดย
วิเคราะห์ข้อมูลปีฐาน Action การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องของ SAR 2562 เพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ก าหนดรูปแบบขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน ก าหนดเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงผ่าน
กระบวนการคิดและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างชัดเจนตามความสนใจและความถนัด 
         1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน (D : Do)  

  1.) ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามแผน โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูใช้สื่อการ
เรียนการสอนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า การท าวิจัยชั้นเรียนให้ครบทุกสาระการเรียนรู้ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
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เพิ่มพูนทักษะต่างๆ ผ่านการบูรณาการความรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของนักเรียน โดยเชื่อมโยงความรู้คู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  
  2) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก มีการน าเสนอผลงาน ร่วมแสดงความ
คิดเห็น คิดเป็นท าเป็น ใช้กระบวนการวิจัย เช่น นักเรียนทุกระดับชั้นต้องเรียนรู้กิจกรรมวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ IS (Independent Study) โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือที่ผู้เรียนจะได้น าไปใช้พัฒนาตนเอง มีการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยงกับบริบทชุมชนและท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดง
ร าร ามะนา การจัดนิทรรศการอนุรักษ์ตาลโตนด การจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการฐานสมรรถนะความรู้ตามอัตลักษณ์พ้ืนบ้านต าบลห้วยกรด เช่น 
หน่วยการเรียนรู้สัปปายะภาษาตาลโตนด, หน่วยการเรียนรู้สุนทรียรสการดนตรี, หน่วยการเรียนรู้ของ
ดีในท้องถิ่น, หน่วยการเรียนรู้ไอดินกลิ่นตาลโตนด, หน่วยการเรียนรู้สารพันประโยชน์สบู่ตาล เป็นต้น 
    1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล  
   1) การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นไปตามก าหนดการ ตามข้ันตอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตามกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบใน
แต่ละกิจกรรม รวมถึงนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญในผลของการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
และการรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
       2) ด้านการวัดและประเมินผลกิจกรรม ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู้และมีแฟ้ม/ฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล จึงสามารถน าผลต่าง ๆ มา
ท าการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดและสมรรถนะของผู้เรียนได้ มีการประเมินความรู้ความสามารถของ
นักเรียนจากการสังเกตพฤติกรรม การประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน
อย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการ
เรียนการสอน และน าผลการทดสอบระดับต่าง ๆ มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมให้
นักเรียนรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ต่อไป 

   1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
       1) การน าผลไปปรับปรุงพัฒนา การวางมาตรการในการด าเนินการปรับปรุง
พัฒนาระบบกลไกในการด าเนินการ โดยใช้หลักการ After Action Review (AAR) เพ่ือจัดท า 
Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู 
ผู้บริหาร นักเรียน เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง และเพ่ือเอ้ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การวางแผนการด าเนินการในปีต่อไปได้ 
  จัดท าโครงการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการพัฒนาแผนการเรียนโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
โรงเรียนได้ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า โดยบูรณาการกับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ในระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรมชุมนุม ในระดับชั้น ม.ปลาย และยังให้มีแผนการเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และประเภทสาขาวิชาชีพ ในระดับชั้น ม.ปลาย การ
เรียนรู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจพอเพียง น าไปใช้ได้จริงในชุมชน เช่น การขายอาหารคาวหวานในโรง
อาหาร ขายสินค้าออนไลน์ กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์จากตาล ช่างไฟฟ้า ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างไม้ 
งานเกษตร ปลูกผัก การท าเบอเกอรี ขนมตาล ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร งานผูกผ้า และสนับสนุนให้
นักเรียนเข้าท าแบบประเมินความถนัดทางอาชีพผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการการผลิต จัดหา สื่อ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ การท า Portfolio การตัดต่อ VDO  
  ครูแต่ละวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยเน้นให้ครูท าหน้าที่เป็น Coach 
ใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ PBL (Project-Based Learning)  การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน PBL (Problem-Based Learning) วิชาการค้นคว้าอิสระ IS (Independent 
Study) การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี บทบาทสมมติ ลองผิดลองถูก วิธีการสอนด้วยการสาธิต การทดลอง
ปฏิบัติจริง การอภิปรายกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
 
  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ดังนี้ 
   1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ โดยให้ลูกเสือ และเนตรนารีได้รู้จักกฎระเบียบ การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข รู้วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีทักษะชีวิต 
   2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม จัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของผู้เรียน 
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เสริมเพ่ิมเติมตามความสนใจของตนเอง เช่น กิจกรรมชุมนุมในระดับชั้น ม.ต้น 
ที่บูรณาการกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุมในระดับชั้น ม.ปลาย บูรณาการ
ฐานสมรรถนะความรู้ตามอัตลักษณ์พ้ืนบ้านต าบลห้วยกรดที่ยังไม่ทิ้งการแสดงร าร ามะนา และ
ตาลโตนดที่สอดคล้องกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของระดับชั้น ม.ต้น ฯลฯ 
   3. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
ส่งผลให้ครูเกิดความตระหนักในการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ด้วย กระบวนการต่าง ๆ สู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนได้รับการจัด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ เช่น มีแผนการเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และประเภทสาขาวิชาชีพ ในระดับชั้น ม.ปลาย การ
เรียนรู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจพอเพียง น าไปใช้ได้จริงในชุมชน เช่น การขายอาหารคาวหวานในโรง
อาหาร ขายสินค้าออนไลน์ กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์จากตาล ช่างไฟฟ้า ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างไม้ 
งานเกษตร ปลูกผัก การท าเบอเกอรี ขนมตาล ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร งานผูกผ้า และสนับสนุนให้
นักเรียนเข้าท าแบบประเมินความถนัดทางอาชีพผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ 
   4. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามความสนใจของผู้เรียน ที่เน้นการเรียน
การสอนแบบ PBL (Project-Based Learning), PBL (Problem-Based Learning) และ CBL 
(Creativity-based Learning) มีรายละเอียดดังนี้ 
    ด้านสติปัญญา (Head) เป็นกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ ได้แก่ 
หน่วยการเรียนรู้สัปปายะภาษาตาลโตนด, หน่วยการเรียนรู้สุนทรียรสการดนตรี, หน่วยการเรียนรู้ของ
ดีในท้องถิ่น, หน่วยการเรียนรู้ไอดินกลิ่นตาลโตนด, หน่วยการเรียนรู้สารพันประโยชน์สบู่ตาล ซึ่งแต่
ละฐานเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยคงอัตลักษณ์ท้องถิ่นต าบลห้วยกรด และเปิด
โอกาสให้นักเรียนสืบค้นความรู้ ได้แสดงความคิดตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ภายใต้
บริบทของโรงเรียน และตามสถานการณ์ 
    ด้านทัศนคติ (Heart) เป็นกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ได้แก่ 
หน่วยการเรียนรู้สัปปายะภาษาตาลโตนด, หน่วยการเรียนรู้สุนทรียรสการดนตรี, หน่วยการเรียนรู้ของ
ดีในทอ้งถิ่น, หน่วยการเรียนรู้ไอดินกลิ่นตาลโตนด, หน่วยการเรียนรู้สารพันประโยชน์สบู่ตาล  ซึ่งแต่
ละฐานกิจกรรมจะเน้นสร้างเสริมทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ เช่น การท างานเป็นทีม 
ความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
     ด้านเรียนรู้ (Hand) เป็นกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีวิต
และทักษะชีวิต นักเรียนทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกฐานการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้สัป
ปายะภาษาตาลโตนด, หน่วยการเรียนรู้สุนทรียรสการดนตรี, หน่วยการเรียนรู้ของดีในท้องถิ่น, หน่วย
การเรียนรู้ไอดินกลิ่นตาลโตนด, หน่วยการเรียนรู้สารพันประโยชน์สบู่ตาล 
     ด้านสุขภาพ (Health) เป็นกิจกรรมสุขภาพและอนามัย นักเรียนทุกคนจะได้
ลงมือปฏิบัติจริงในทุกฐานการเรียนรู้ มีการขยับเขยื้อนร่างกายในการปฏิบัติงานตลอดเวลา นอกจาก
หน่วยการเรียนรู้สัปปายะภาษาตาลโตนด, หน่วยการเรียนรู้สุนทรียรสการดนตรี, หน่วยการเรียนรู้ของ
ดีในท้องถิ่น, หน่วยการเรียนรู้ไอดินกลิ่นตาลโตนด, หน่วยการเรียนรู้สารพันประโยชน์สบู่ตาล ยังมี
ฐานกีฬาตามความถนัดและความสนใจทุกวันพุธ เพ่ือให้นักเรียนและครูได้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่
ดี 
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   5. จัดการเรียนการสอนรายวิชา IS (Independent Study : IS ) 
   6. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ STEM สะเต็มศึกษา  
   7. สนับสนุนการจัดท าโครงงานนักเรียนในแต่ละรายวิชา  
    8. จัดการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการเรียนรู้แบบ Active Learning 
   9. เชิญวิทยากรภายนอก ปราชญ์ชาวบ้านมาบรรยายให้ความรู้ด้านทักษะอาชีพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   10. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และการหารายได้
ระหว่างเรียน  เช่น มีการอบรมอาชีพและฝึกทักษะระยะสั้น การเพาะปลูกตาลโตนด การปลูกผักสวน
ครัวไร้สารพิษ การท าขนมตาล การท าสบู่สมุนไพร การท าว่าว การขายสินค้าออนไลน์ การรับจ้างท า
ความสะอาด การดูแลและการซ่อมคอมพิวเตอร์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

9,700 P ประชุมครูในกลุม่สาระฯ วาง
แผนการด าเนินงาน 
D ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ 
C ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์  
A แก้ไขปรับปรุง 

มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน
ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
เพียงพอต่อความต้องการ
ของครูและนักเรียน 
ผลส าเร็จของกิจกรรม
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ  95 

ดีเลิศ 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี  

5,000 P ประชุมครูด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้านเทคโนโลยี ในปี
การศึกษา 2564 ส ารวจอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ และ
ส ารวจความต้องการสื่อการเรียน
การสอน  
D ด าเนินการพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การ
จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ 2 
รายวิชา และซ่อมและบ ารุง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์  
C นิเทศการจดักิจกรรมการเรยีน
การสอนด้านเทคโนโลยี และจัดท า

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม มี
ค่าเฉลี่ย  100  ซึ่งอยู่ใน
ระดับ ดเียี่ยม 

ยอดเยี่ยม 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนรายวิชาด้าน
เทคโนโลยี  
A รายงานกิจกรรม และปรับปรุง
กิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

12,000 P  ใช้ข้อมูลปี งปม.63 เขียนเสนอ
กิจกรรม งปม.64 
D จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ จัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา
ศิลปะ จัดท าสื่อ นวัตกรรม แหล่ง
เรียนรู้ จดัท าวิจัยในช้ันเรยีน 
ประชาสมัพันธ์ เชิญชวนนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมศลิปะ 
C นิเทศติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ตามกิจกรรม 
A วิเคราะห์ สรุป รายงานผล น า
ผลการการนิเทศไปปรับปรุงแก้ไข
ในครั้งต่อไป 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
จากแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฯ สรุปผลการประเมินโดย
เฉลี่ยได้ร้อยละ 96 สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว/้ 
นักเรียนมผีลการเรียนวิชา
ศิลปะไม่ต ่ากว่าระดับปาน
กลาง คือเกรด 2 ได้ร้อยละ 
76.99 สูงกว่าเป้าหมาย 
และนักเรียนมผีลการเรียน
วิชาศิลปะในระดับดี คือ
เกรด 3 ไดร้้อยละ 76.80 สูง
กว่าเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

15,000 ประชุมหารือ เพื่อวางแผนจัดการ 
จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์กีฬา 
จัดท าแบบรายงานผล 
เช็คจ านวนสื่อและอุปกรณ์ว่ามี
ความเพียงพอต่อจ านวนผูเ้รียน
หรือไม ่

ผู้เรยีนมีสื่อและอุปกรณ์กีฬา
ในการฝึกทักษะ อย่าง
เพียงพอ  
ผู้เรยีนมีสื่อและอุปกรณ์กีฬา
ในการฝึกทักษะ อย่าง
เพียงพอ ร้อยละ 80 

ดีเลิศ 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระ
ภาษาต่างประเทศ 

9,000 P ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงาน
วางแผนการด าเนินงาน 
D ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ 
จัดซื้อจัดจ้างตามประมาณการ  
C ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ สรุปการ
ใช้อุปกรณ์และสื่อ 
A รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้
ได้การลงมือปฏิบตัิจริง เกดิ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
มีการน าเสนอผลงานและ
ถ่ายทอดความรู้ใหผู้้อื่น มี
การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 98 ~ 

 

 2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ที่เน้นให้ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ร้อยละ 76.92 เป็นโรงเรียน
ต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาเน้นทักษะกระบวนการ ครูจ านวนร้อยละ 100 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นักเรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานมีทักษะชีวิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ เช่น การท าโครงงานอาชีพ การจัดท าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น นักเรียนค้นพบ
ตัวเองสามารถศึกษาต่อตามความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้ครูได้สร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ แบบ Active Learning ได้อย่างต่อเนื่อง 

ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน 

การจัดการ
เรียนรูผ้่าน
กระบวนการ
คิดและ
ปฏิบัติจริง 

ค่าเป้าหมาย
ผลการจัดการ
เรียนรูผ้่าน
กระบวนการ
คิดและปฏิบัติ
จริง 
 

ข้อ 1 ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ จัดการเรียนรู้
เน้นกระบวนการคิด 
และให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบตัิ
จริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ
หลักสตูรสถานศึกษา 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ร้อยละ 73 ครูทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคดิ และ
ให้ผู้เรียนฝึกปฏบิัติจริง 
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ
หลักสตูรสถานศึกษา 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ร้อยละ 76.92 ครู
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จดัการเรียนรู้
เน้นกระบวนการคิด 
และให้ผูเ้รียนฝึก
ปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมส่งเสริม
การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

2000 1. ประชุมปรึกษาหารือการจดัท า
โครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. น าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน 
6. ประเมินผล / รายงานผล 

1.   ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
อย่างเป็นระบบ 
2.   ครูน าผลการวิจัยมา
ปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ 
3.   ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือ
ความประพฤตดิีขึ้น 

ดีเลิศ 
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ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน 

นวัตกรรมใน
การจัดการ
เรียนรู ้

ค่าเป้าหมาย
ผลการมี
นวัตกรรมใน
การจัดการ
เรียนรู ้

ข้อ 2 ครูมีนวัตกรรมใน
การจัดการเรยีนรู้ แบบ 
Active Learning 

ร้อยละ 73 ของครูมี
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

ร้อยละ 100 ของครู
มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

 

  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  จัดท า After Action Review (AAR) และ Professional Learning Community 
(PLC) เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินการและแนวทางพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งเสริมครูเข้ารับการ
อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ ส่งเสริมการนิเทศอย่างเป็นระบบน าผลจากการนิเทศมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) จัดท าแผนประเมินสมรรถนะ น าผลประเมิน
สมรรถนะมาจัดท าแฟ้มประวัติเพ่ือพัฒนาตนเอง 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 1. กระบวนการพัฒนา 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
การใช้สื่อการ
เรียนรู ้

ค่าเป้าหมายผลการใช้สื่อการ
เรียนรู ้

ข้อ 1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ร้อยละ 73 ของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรยีนรู้ที่
หลากหลาย 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู ้

ค่าเป้าหมายผลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนรู ้

ข้อ 2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ มี application     

ร้อยละ 73 ของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การจัดการเรยีนรู้ มี application     

การใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน 

ค่าเป้าหมายผลใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และภายนอกโรงเรียน 

ข้อ 3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจดัการ
เรียนการสอนเอื้อต่อการเรยีนรู้ให้
ผู้เรยีนฝึกปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 73 ของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจดัการ
เรียนการสอนเอื้อต่อการเรยีนรู้ให้
ผู้เรยีนฝึกปฏิบัติจริง 
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   1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ  
 โรงเรียนใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
โดยวางแผนงานและจัดท าโครงการต่าง ๆ  เช่น งานไอซีทีโรงเรียน ซึ่งดูแลโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน พัฒนาห้องสมุด ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ  
    1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
 ด าเนินการจัดซื้อหรือพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน บุคลากรในโรงเรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ครู
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับ application ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และครูมีการใช้ห้องปฏิบัติการในการ
จัดการเรียนการสอน ทุกห้องมีการติดตั้ง จอ LCD และโปรเจกเตอร์ครบครัน   

    1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล 
นิเทศติดตามการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู ทั้งสื่อประเภทอุปกรณ์ 
วิธีการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ค าแนะน าเพ่ือน าไปปรับปรุงสื่อ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

    1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 การน าผลไปปรับปรุงพัฒนา การวางมาตรการในการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกในการ

ด  าเน ินการ โดยใช ้หล ักการ After Action Review (AAR) เพ ื ่อจ ัดท  า Professional Learning 
Community (PLC) เป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู ้บริหาร นักเรียน เพ่ือ
วางแผนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง  
และเพ่ือเอื้อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการด าเนินการในปีต่อไป

ได ้
    โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้ใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วย
กระบวนการ PDCA โดยการสร้างความตระหนักให้กับครูถึงประโยชน์ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
ด าเนินการตามระบบโดยการใช้หลักการ After Action Review (AAR) เพ่ือจัดท า Professional 
Learning Community (PLC) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือวางแผนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
   จัดท าโครงการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดังนี้ โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โครงการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดซื้อหนังสือสื่อห้องสมุด โครงการซื้อคอมฯ
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และซ่อมบ ารุงคอม โครงการสัปดาห์ห้องสมุด โครงการรางวัลยอดนักอ่าน กิจกรรมสวนสุนทรภู่ ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
  ส่งเสริมการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท เช่น สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ หนังสือ 
เอกสาร เพิ่มเติม สารเคมี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มือการฝึกปฏิบัติ  ประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ของจริง 
หุ่นจ าลอง เครื่องเสียง เครื่องโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียน SmartTV คอมพิวเตอร์ กระดานอัจฉริยะ สื่อ
ประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม การเรียนรู้แบบ Active Learning สื่อประเภท
คอมพิวเตอร์ ได้แก่คอมพิวเตอร์ช ่วยสอน (CAI) การน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer 
presentation) การใช้ Intranet และ Internet เพ่ือการสื่อสาร (Electronic mail: E-mail) และการ
ใช้ WWW (World Wide Web) Application Line Facebook Kahoot และอีกหลากหลายประเภท  
  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น ฐานการเรียนรู้ สัปปา
ยะภาษาทุ่งดงตาล  ฐานการเรียนรู้ คาวหวานตาลโตนด  ฐานการเรียนรู้ สุนทรียรสการดนตรี  ฐาน
การเรียนรู้ เรียนรู้ของดีในท้องถิ่น  ฐานการเรียนรู้ ไอดินกลิ่นตาลโตนด  ฐานการเรียนรู้ สารพัน
ประโยชน์สบู่ตาล แหล่งเรียนรู้ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสืบค้น ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องไอซีที ที่เปิดบริการในเวลาเรียนพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ห้องสมุด และอีก
จ านวนมากที่โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน อีกท้ังยังส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ภายนอกเช่น แหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัดบ าเพ็ญบุญ วัด
จันทนาราม วัดกลาง วัดโคกโตนด วัดช่องลม แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ   แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการ 
มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร ์  จ ุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาล ัย มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครสวรรค์ 
วิทยาลัยเทคนิคเนินขาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา โรงละคร
แห่งชาติภาคตะวันตกสุพรรณบุรี มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ อิมแพ็คเมืองทอง
ธานีเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ เกาะรัตนโกสินทร์ พระราชวังบางปะอิน ฯลฯ 
ความสะอาด การดูแลและการซ่อมคอมพิวเตอร์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนา
งานห้องสมุด 

10,000 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
     1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
งาน 
     2. วางแผนการด าเนินงาน 
2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 
    1. ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ 
    2. จัดซื้อจัดจ้างตามประมาณ
การ 
3. ขั้นประเมินผล (Check) 
      1. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ ์

1.  มีหนังสือ / สื่อ / 
อุปกรณ์ ส าหรับค้นคว้า
อย่างเพียงพอ เอื้อต่อ
การศึกษาค้นคว้าของ
นักเรียน ร้อยละ 80 
2.  นักเรียนไดเ้กิดการ
เรียนรูจ้ากการเข้าร่วม
กิจกรรม มคีุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 80 

ดีเลิศ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

      2. สรุปการใช้อุปกรณ์และสื่อ 
4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
      1. รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

3.  นักเรียนเกิดความสนใจ
ในการอ่าน  มีนิสัยรักการ
อ่าน  และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการศึกษา  
ร้อยละ 80 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี  

5,000 P ประชุมครูด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้านเทคโนโลยี ในปี
การศึกษา 2564 ส ารวจอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ และ
ส ารวจความต้องการสื่อการเรียน
การสอน  
D ด าเนินการพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การ
จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ 2 
รายวิชา และซ่อมและบ ารุง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์  
C นิเทศการจดักิจกรรมการเรยีน
การสอนด้านเทคโนโลยี และจัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนรายวิชาด้าน
เทคโนโลยี  
A รายงานกิจกรรม และปรับปรุง
กิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม มี
ค่าเฉลี่ย  100  ซึ่งอยู่ใน
ระดับ ดเียี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

กิจกรรม
สวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน 

- วางแผนศึกษาขอบเขตบรเิวณของ
โรงเรียนและเรียนรู้ลักษณะทาง
กายภาพองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น 
ต าแหน่งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
บริเวณพื้นท่ีสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ 
ภายในโรงเรียน และจัดท าผัง
บริเวณ โดยได้ท าการก าหนดพื้นท่ี
ศึกษาออกเป็น 3 เขต  ด าเนินการ
ท าการส ารวจพรรณไม๎ในพ้ืนท่ี

โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้
ศึกษาขอบเขตบริเวณของ
โรงเรียนและเรียนรู้ลักษณะ
ทางกายภาพองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น ต าแหน่งอาคาร 
สิ่งปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน และจัดท า
ผังบริเวณ โดยได้ท าการ

ยอดเยี่ยม 
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  2. ผลการด าเนินงาน 
  นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสถานการณ์จริงส่งผลให้เกิดความรู้

ความเข้าใจได้ง่ายและยั่งยืน เกิดการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ เกิดการสร้างทักษะที่เกิด
จากการเรียนรู้และทักษะชีวิต 

ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน 

การใช้สื่อ
การเรยีนรู ้

ค่าเป้าหมาย
ผลการใช้สื่อ
การเรยีนรู ้

ข้อ 1 ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ ใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

ร้อยละ 73 ของครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้
สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 81.82 
ของครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการ
จัดการ
เรียนรู ้

ค่าเป้าหมาย
ผลการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การจัดการ
เรียนรู ้

ข้อ 2 ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ มี 
application     

ร้อยละ 73 ของครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรยีนรู้ มี 
application     

ร้อยละ 81.82 
ของครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ มี 
application     

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

การใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้ง
ภายใน และ
ภายนอก
โรงเรียน 

ค่าเป้าหมาย
ผลใช้ แหล่ง
เรียนรู้ทั้ง
ภายใน และ

ข้อ 3 ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ ใช้ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น บูรณา

ร้อยละ 73 ของครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 ของ
ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ ใช้ 
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และ

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

ศึกษา เขต 1 โดยสามารถสรุป
จ านวนและชนิดพรรณไม้ในพ้ืนท่ี
ศึกษา ประเมินความก้าวหน้าใน
การท างาน และรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

ก าหนดพื้นที่ศึกษาออกเป็น 
3 เขต และท าการศึกษา
พื้นที่ศึกษา เขต 1 ขนาด 
26,086.5 ตารางเมตร 
ครูและนักเรียนท าการ
ส ารวจพรรณไม๎ในพ้ืนท่ี
ศึกษา และจัดท าป้ายรหสั
ประจ าต้น  และจดัท าผัง
พิกัดพรรณไม ้
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ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน 

ภายนอก
โรงเรียน 

การในการจัดการ
เรียนการสอนเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ให้ผูเ้รียน
ฝึกปฏิบัตจิริง 

บูรณาการในการจดัการ
เรียนการสอนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง 

ภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บูรณาการใน 

  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  จัดท า After Action Review (AAR) และ Professional Learning Community (PLC) 

เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินการและแนวทางพัฒนาใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จ าท าโครงการเพื่อส่งเสริมใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู้ ส ารวจบ ารุงซ่อมแซมสื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนที ่ให้
เพียงพอสมบูรณ์และพร้อมใช้อยู่เสมอ 

 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 1. กระบวนการพัฒนา 

ร้อยละ 70 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้
นักเรียนรักและสนใจในการเรียนรู้ 
    รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
    1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ 
 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้มีการศึกษา และเตรียมการวางแผนด าเนินการโดยให้ครูมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู ้ เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ   ครูผู ้สอนมีการวางแผน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่ได้รับผิดชอบ ทางโรงเรียน
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู ้สอนแบบ
กัลยาณมิตร เพ่ือครูผู้สอนจะได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจ
กรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เลือกใช้
เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  มีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน การเสริมแรงบวกให้กับผู้เรียน ตลอดจนการเอื้ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียนเ พ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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    1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้มีการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก โดยการให้ครูเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อตอบสนองสมรรถนะของผู้เรียน 5 
สมรรถนะ คือ ทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร  ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ทักษะ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวัน และทักษะความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นครูผู้สอนจะ เน้นการจัดกระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการ Active Learning ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง
กับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน อีกทั้งยังมีการร่วมกับครูในการจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีครู
เป็นที ่ปรึกษา ดูแลอย่างใกล้ชิด และให้นักเรียนมีส่ วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อปลูกฝังทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  รวมไปถึงมีการสร้างบรรยากาศ
เชิงบวกในชั้นเรียน เช่น การจัดห้องเรียน ความสะอาด บอร์ดสารสนเทศ บอร์ดนิทรรศการ  ความรู้ 
เป็นต้น  

    1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล 
โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้มีการวางแผนนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล

โดยมีการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอนแบบ
กัลยาณมิตร เพื่อครูผู้สอนจะได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแบบ
ประเมินผลในการนิเทศติดตาม และมีการสรุปรายงานผลการนิเทศติดตาม 
               1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้ใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วย
กระบวนการ PDCA  โดยมีการสร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอนถึงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ด าเนินการตามระบบโดยการใช้การ AAR เพ่ือจัดท า PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ครูผู้สอนเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูเริ่มต้นสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน มีการแนะแนว
ผู้เรียนโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท าความ
เข้าใจในตัวนักเรียนก่อน ว่าท าไมเขาถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น เขามองตัวเองอย่างไร รวมถึงเข้าใจใน
ระดับความสามารถ และสถานการณ์ชีวิตของนักเรียนในขณะนั้นๆด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะ
ท าให้นักเรียนไว้ใจ ครูก าหนดขอบเขต ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน บอกความคาดหวังของครูให้
นักเรียนทราบ อธิบายเหตุผลให้นักเรียนฟัง และส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น รู้จักการต่อรอง ตักเตือน
โดยใช้ค าพูดท่ีสั้นๆ กระชับ ตรงประเด็นเป็นรูปธรรม และไม่ประจานนักเรียนต่อหน้าเพ่ือน โดยท า
เป็นส่วนตัว ใช้การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน  สบตาเด็กและสื่อสารทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ไม่แสดงอารมณ์โกรธ หรือควบคุมอารมณ์ ไม่ต าหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชัน 
เปรียบเทียบ เมื่อนักเรียนท าดี ชมทุกครั้ง โดยพยายามให้การชม เกิดข้ึนบ่อยกว่าการตักเตือนเลือกได้
ว่าจะถ่ายทอดความรุนแรงหรือความรักให้กับเด็ก  
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
กิจกรรมส่งเสริม
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

2000 1. ประชุมปรึกษาหารือการจดัท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. น าเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน 
6. ประเมินผล / รายงานผล 

1.   ครูจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 
2.   ครูน าผลการวิจัยมา
ปรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพ 
3.   ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหรือความประพฤติ
ดีขึ้น 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการ
ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีและ 
คอมพิวเตอร ์

29,590 1. ศึกษารวบรวมข้อมลู สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา 
2. น าเสนอโครงการ ขออนุมัต ิ
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน / 
มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ 
4. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
   -  จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อ
เทคโนโลยี  การสื่อสารเพื่อการเรยีนรู้ และ
การบริหารจัดการ ระบบ  ICT 
  -   ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
  -  จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
อินเตอร์เนต็เพื่อการเรียนการสอนและการ
บริหารจดัการ 
5. สรุปรายงานประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

สถานศึกษามสีื่อ
เทคโนโลยี  การสื่อสาร
เพื่อการเรยีนรู้และการ
บริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนได ้

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมศึกษาดู
งานโรงเรียน
ดีเด่น 

90,000 บาท 1. ประชุมวางแผนคณะกรรมการ (P) 
2. ศึกษาเรื่องการทางและงบประมาณที่จะ
ใช้ในการไปศึกษาดูงาน (D) 
3. สรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดงูาน (C) 
4. รายงานกิจกรรมเพื่อน ามาปรับปรุงหรือ
เพิ่มเตมิตรงส่วนไหน(A) 

บุคลากรโรงเรียนห้วย
กรดวิทยาได้ศึกษาดูงาน
โรงเรียนดีเด่นด้านการ
บริหารและจดัการศึกษา
ก้าว 
สู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล 

ดีเลิศ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน
โครงการ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
กิจกรรมพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 1. คณะครูประชุม เพื่อท่ีจะวางแผนการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรม ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ   (Plan) 
2. ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ/กจิกรรม ท่ี
ได้วางแผนไว้ และด าเนินงานตามแผน  
(Do) 
3. ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนของโครงการ/กจิกรรม  และ
รายงานผลการด าเนินงานก ากับ ดแูลและ
ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
แผนที่วางไว ้  (Check)  
4. รายงานผลการด าเนินโครงการและ
กิจกรรม น าข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ ไป
เป็นแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนา
งานต่อไป (Action) 

การด าเนินงานโครงการ
เพื่อท่ีจะเสริมสร้างความ
เป็นไทยโดยยดึหลัก
ปรัชญาของเศรษกิจ
พอเพียง เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ คร ู
บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ทุกคน เห็นความส าคัญ 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
โรงเรียนมีมาตรฐานด้าน
คุณภาพของผู้เรียนตรง
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
และส่งเสรมิพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความรู้ มี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ความเป็นไทยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การด ารงชีวิต  

 
ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. ผลการด าเนินงาน 
  ครูร ้อยละ 92.31 มีการบริหารจัดการชั ้นเร ียนเชิงบวกอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข และมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูผู้สอนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีบรรยากาศท าให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมถึงครูผู้สอนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยผ่าน
กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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 3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
3.1 กิจกรรมวันส าคัญกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.2 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
3.3 กิจกรรมที่อบรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีจิตสาธารณะ 
3.5 โรงเรียนสุจริต  
3.6 โรงเรียนวิถีพุทธ  
3.7 โรงเรียนคุณธรรม 

 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 1. กระบวนการพัฒนา 
ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

การตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียน 

ค่าเป้าหมายผลการ
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนจริง 
 

ข้อ 1 ครูมีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ น า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 88.46 ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

เครื่องมือวัด
และวิธีการ
ประเมินผล 

ค่าเป้าหมายผลการมี
เครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผล 

ข้อ 2 ครู มีเครื่องมือ
วัดและวิธีการ
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 92.31 ของครู มีเครื่องมือวัด
และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 

 
  รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
 
            1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ 
  โรงเรียนใช้รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ 
PDCA มีการสร้างความตระหนักให้กับครูถึงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการ
จัดการประชุมวางแผนร่วมกันเพ่ือจัดท าโครงสร้างหลักสูตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
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(ฉบับปรับปรุง2560) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดท าแผนการเรียนรู้ ในรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายและน าหลักสูตรแกนกลางมาวิเคราะห์และจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ตาม 
รูปแบบและกระบวนตามที่แผนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได ้
ลงมือท าและได้ใช้กระบวนการคิดแบบ Active Learning ครูรู้จักผู้เรียนด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
โดยผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมตามแบบประเมินSDQ ท าให้ทราบข้อเด่น ข้อด้อยของผู้เรียน 
มีการจัดประชุมวางแผนและแบ่งฝ่ายการนิเทศติดตาม มีการจัดท าคู่มือการนิเทศติดตามตามตัวชี้วัด
อย่างเป็นระบบ 
                   1.2 ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
  โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ลงมือ
ปฎิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาอ่ืนๆ
และภูมปิัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   ครูแต่ละวิชาจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยเน้นให้
ครูท าหน้าที่เป็น Coach และใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ PBL (Project-Based 
Learning)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ STEM สะเต็มศึกษา กระบวนการสืบเสาะ บทบาท
สมมติ เพื่อให้สามารถวัดผลและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน
โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานชิ้นงานร่วมกับครูผู้สอนเพื่อน าไปสู่
กิจกรรมการเรียนการสอนและมีการวัดผลประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน  
                   1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล 

มีการนิเทศติดตามการสอนที่เป็นระบบ โดยการมีการนิเทศการสอนจากฝ่ายบริหาร 
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากหน่วยงานภายนอกและครูร่วมกันนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับและรายงานผลการนิเทศการศึกษาโดยใช้หลักการ After Action Review (AAR)  เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยการน าผลที่ได้จากการนิเทศติดตามมาพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 

         ครูผู้สอนมีการแบ่งสัดส่วนการเก็บคะแนนตามความเหมาะสมของธรรมชาติวิชาเช่น
สัดส่วนคะแนนเก็บ/คะแนนปลายภาค เป็น 70/30 หรือ 80/20   มีการเก็บคะแนนและแจ้งผลการ
วัดผล 50% เพ่ือแจ้งผู้ปกครองและนักเรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนนักเรียนในการเรียนรู้และวาง
แผนการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น  

       มีการก าหนดการวัดผลตามตัวชี้วัด ครูผู้สอนมีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล ที่มี
ความหลากหลายทั้งการสังเกต การสัมภาษณ์ การวัดผลจากชิ้นงานภาระงาน แบบทดสอบ มีการ
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จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชิ้นงานภาระงานเดียวสามารถวัดผลได้หลาย
วิชาให้นักเรียนน าเสนอผลงานของนักเรียนเพื่อประเมินผลตามสภาพจริง 
                   1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานประจ าปี โดย
น าแนวทางการพัฒนามาปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระ
งานปกติท่ีทุกคนจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดร่วมกัน การด าเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนทั้งสถานศึกษา ดังนั้น การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียน มีแนวทางดังนี้ 
         1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรม ในการท างานปกติของ
สถานศึกษา 
        2. ครูจะบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงในบันทึกหลังสอน และน าผล
ที่ได้มาพูดคุยกับครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกันหรือในรายวิชาเดียวกันและเข้าสู่กระบวนการ PLC เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเป็นข้อมูลในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนและ
ในการประเมินหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยความยุติธรรมและ
หลากหลายตามสภาพจริงของผู้เรียนการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา การวางมาตรการในการด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกในการด าเนินการ  
    3. น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศโดยให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
     4. เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ

คุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพงาน
วิชาการ 

62,000 1.ประชุมวางแผน 
2.ด าเนินการจดัท าโครงการ 
3.ประเมินผลงานแล้วสรุปผลเพื่อ
น ามาพัฒนาปรุปปรุง 

บุคลากรครูและผูเ้รียนไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

การประกัน
คุณภาพภายใน
โรงเรียน 

9,000 P วางแผนด าเนินงาน แต่งตั้ง
คณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ  
D  กิจกรรม ได้แก่  การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจดัท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การจัดระบบ
บริหารและระบบสารสนเทศ การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา การจดั
ให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา การจดัให้มีการประเมนิ
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การ
จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็น
รายงานประเมินคณุภาพภายใน 
และการจัดให้มีการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
C  ได้แก่ การประเมินและให้
ข้อเสนอแนะตามแผน 
A จัดท ารายงานการประเมิน
โครงการส่งงานแผนงานฯ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลี่ย  100
 ซึ่งอยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม  

ยอด
เยี่ยม 

กิจกรรมพัฒนา
ระบบนิเทศภายใน 

- 1. การประเมินความต้องการจา
เป็นในการพัฒนา  
2. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยเพือ่
กาหนดจุดที่จะพัฒนา  
3. การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา 
4. การลงมือปฏิบตัิ  
5. การประเมินผลและปรับปรุง
แก้ไข  
6. การเผยแพร่ขยายผล 

บุคลากรได้จดักิจกรรมการเรยีน
การสอนแบบระบบOnline  และ
Onsite  นักเรียนจึงมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 
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  2. ผลการด าเนินงาน 
  ครูผู้สอนมีการใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลที่มีความหลากหลายตามสภาพ
จริง เนื่องจากทางโรงเรียนมีการมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลประเมินผลโดยทางฝ่าย
วิชาการ มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆตามตัวชี้วัดและน าผลการนิเทศ
มาสะท้อนกลับเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ส่งผู้เรียน
ไดร้ับการวัดผลที่เป็นธรรม เหมาะสมตามธรรมชาติวิชา ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
(ฉบับปรับปรุง2560)ท าให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเพ่ือลดภาระงานของนักเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความสุขการเรียนรู้และเกิดเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้มากข้ึน 
ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน 

การ
ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรยีน 

ค่าเป้าหมาย
ผลการ
ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรยีนจริง 
 

ข้อ 1 ครูมีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
และให้ข้อมูล
ย้อนกลับ น าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ครูมีการ
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ
และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 100 ครูมีการ
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ
และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

       สูงกว่า 

เครื่องมือวัด
และวิธีการ
ประเมินผล 

ค่าเป้าหมาย
ผลการมี
เครื่องมือวัด
และวิธีการ
ประเมินผล 

ข้อ 2 ครู มี
เครื่องมือวัดและ
วิธีการ
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 80 ของครู มี
เครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 100 ของครู มี
เครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการ
เรียนรู ้

       สูงกว่า 

 
  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  มีการจัดท า Professional Learning Community (PLC) เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา    มีการน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มาแก้ปัญหา
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ เนื้อหาทักษะกระบวนการ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อใน
อนาคต  
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 1. กระบวนการพัฒนา 
  ร้อยละ 80 ของครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  รูปแบบการด าเนินการ Huaikrot Model : HKWS ด้วยกระบวนการ PDCA 
  1.1 ข้ันวางแผนการด าเนินการ 
  โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community: PLC) 
ครูผู้สอนมีการวางแผนรวมกลุ่มค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพ่ือที่จะออกแบบกิจกรรมการ
แก้ปัญหา ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอแนะต่างๆ จนได้เครื่องมือไปใช้ในการแก้ปัญหา
และน าไปสู่การปฏิบัติ  
  1.2 ข้ันด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
  โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้มีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติ (Active learning) โดยการ
ด าเนินงาน / กิจกรรมอย่างหลากหลาย ครูมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ ส่งเสริมผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครู
สามารถผลิตและใช้สื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียน ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผนการเรียนรู้ มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุป
ประเด็นและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้โดยจัดกิจกรรม PLC ร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในโรงเรียน แล้วส่งเสริมให้ครูน า
ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสู่การท าวิจัยในชั้นเรียน ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนจากครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนและมีการนิเทศสัญจรจากฝ่ายงานวิชาการ ผู้บริหาร ส่งผลใหเ้กิดการ
พัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) โดยร่วมประชุมหารือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกันเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน  
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  1.3  การนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล  
ครูผู้สอนได้รับการนิเทศติดตามในการสอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการ

นิเทศจากผู้บริหาร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ จากการที่ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส่งผลสู่การปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือเป็นข้อมูลในการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนและในการประเมินหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยความยุติธรรม
และหลากหลายตามสภาพจริงของผู้เรียน มีการวิจัยในชั้นเรียนท าให้เกิดสื่อและนวัตกรรมที่
สร้างสรรค์และมีความหลากหลาย 
   1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  โรงเรียนห้วยกรดวิทยาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าหน้าที่เป็น Coach ใช้รูปแบบการ
ด าเนินการ โดยการสร้างความตระหนักให้กับครู และครูสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในชั้นเรียนและระหว่างชั้นเรียน เช่นการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
หน้าชั้นเรียน หรือเผยแพร่ผ่านสังคม Online ตามท่ีครูก าหนด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายใน
โรงเรียน การแจ้งคะแนนระหว่างเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง มีโอกาส
ปรับปรุงแก้ไข และครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
การใช้การ AAR เพ่ือจัดท า PLC ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนเพ่ือวางแผนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน ถึงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมาด าเนินการพัฒนาตามระบบ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพงาน
วิชาการ 

62,000 1.ประชุมวางแผน 
2.ด าเนินการจดัท าโครงการ 
3.ประเมินผลงานแล้วสรุปผลเพื่อ
น ามาพัฒนาปรุปปรุง 

บุคลากรครูและผูเ้รียนไดร้ับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 
 

การประกัน
คุณภาพภายใน
โรงเรียน 

9,000 P วางแผนด าเนินงาน แต่งตั้ง
คณะท างาน และเสนอขออนุมัติ
โครงการ  
D  กิจกรรม ได้แก่  การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดระบบบรหิารและระบบ
สารสนเทศ การด าเนินงานตาม

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม มี
ค่าเฉลี่ย  100 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม  

ยอดเยี่ยม 
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โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ ระดับ
คุณภาพ 

แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา การจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัด
ให้มีการประเมินคณุภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคณุภาพภายใน และ
การจัดให้มีการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
C  ได้แก่ การประเมินและให้
ข้อเสนอแนะตามแผน 
A จัดท ารายงานการประเมินโครงการ
ส่งงานแผนงานฯ 

กิจกรรมพัฒนา
ระบบนิเทศภายใน 

- 1. การประเมินความต้องการจาเปน็ใน
การพัฒนา  
2. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยเพือ่กา
หนดจุดที่จะพัฒนา  
3. การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา 4. 
การลงมือปฏิบตัิ  
5. การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข  
6. การเผยแพร่ขยายผล 

บุคลากรได้จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบระบบ
Online  และOnsite  
นักเรียนจึงมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

 2. ผลการด าเนินงาน 
  2.1 ครูร้อยละ 100 มีการใช้กระบวนการการ AAR เพ่ือจัดท า PLC มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   2.2 ครูและนักเรียนทราบปัญหาหลังจากการจัดการเรียนรู้  
   2.3 ได้รับการแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของ
นักเรียน 
  3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  ส่งเสริมการใช้การ AAR เพ่ือจัดท า PLC ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนเพ่ือวางแผน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ส่งเสริมการใช้การ AAR เพ่ือจัดท า PLC ระหว่างครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกัน และ
กลุ่มสาระเดียวกันและน าผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ 
  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
  1. จุดเด่น 
  1) ครูผู ้สอนออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้ 
Active Learning นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนประเมินตนเองอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื ่อง  
ประเมินตามสภาพจริงและส่งเสริมการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของนักเรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อวางแผนการจัดการความรู้ ระดับผลการเรียน รายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา หรือ
รายวิชาสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ (Career Path) ของผู้เรียน
ให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
 2) ครูทุกคนสามารถใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
Active Learning             
  3) ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการ
วางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการวัดและประเมินผล ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน มีกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอน     
 4) มีการจัดการประชุมวางแผนการท างาน มีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร มีการจัดท าคู่มือ
การนิเทศติดตามตามตัวชี้วัด ครูผู้เรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การนิเทศ
การสอนจากฝ่ายบริหาร จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากหน่วยงานภายนอกและครูร่วมกันนิเทศ 
 5) ครูผู้สอนการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ (Professional  Learning Community: PLC) ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญส่งเสริมผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนา มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
ผู้เรียน 
  2. จุดที่ควรพัฒนา 
 1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้ครบทุกรายวิชาที่สอน เพ่ือนักเรียน
จะได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้หลากหลายตามความถนัดและสนใจของตนเอง และครูทุกคน
ควรมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 117 ~ 

 

 2) พัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้ ส าหรับครู และระบบจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน  ให้มี
ระบบจัดเก็บและรายงานการใช้สื่อการเรียนการสอน      
 3) ควรมีการอบรมเพิ่มความรู้ให้ครูผู้สอนเรื่องการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพื่อให้เกิดการ
พัฒนา 
 4) ควรมีปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 5) ควรมีการ After Action Review (AAR) เพื่อน าผลมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม   
  3. ข้อเสนอแนะ 
 1) ครูผู้สอนควรศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ จิตวิทยาการเรียน
การสอน และหลักการของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้ดังกล่าวครู
จะต้องใช้รูปแบบกระบวนการเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้ได้การเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 2) ควรมีการอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เช่น ปัญญาประดิษฐ์ จักรวาลนฤมิตร เป็นต้น          
 3) มีการจัดกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง      
 4) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนรวม ได้ลงมือท าและมีการพัฒนาทุกด้าน 
                
 หลักฐานอ้างอิง  
 1.  หลักสูตรสถานศึกษา  
 2.  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
 3.  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการฐานสมรรถนะ
ความรู้ตามอัตลักษณ์พ้ืนบ้านต าบลห้วยกรด  
 4.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 5. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน 
 6.  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 7.  บันทึก PLC 
 8.  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 9.  ภาพกิจกรรม 
 10. . ทะเบียนสื่อการเรียนการสอน 
 11. รายงานการใช้สื่อการเรียนรู้ของครู 
 12.  รายงานการนิเทศชั้นเรียน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564            

                    
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

โรงเรียน ห้วยกรดวิทยา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  

และการคิดค านวณ           

สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ต า่กว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ยอดเยี่ยม 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง

กับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

 
  

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จไว้ 

ยอดเยี่ยม 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
จากตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา 2564 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
เลิศ 

เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมาย 9 ประเด็น และ ต ่ากว่าเป้าหมาย 1 ประเด็น คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ มีผลการประเมินยอดเยี่ยมมุกประเด็น และ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมายทุกประเดน็ 

เนื่องจากการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนห้วยกรดวิทยา มีการ
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ
ประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะ มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี เลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบานการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นไป ตามความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น ส่งผลให้การประเมินในด้านคุณภาพของผู้เรียน มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะ
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ได้ในระดับดี มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ
โรงเรียนห้วยกรดวิทยาและเป็นแบบอย่างได้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ตาลโตนด และสืบสานการแสดง
ร ามะนา เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา มีสุขภาพ
อนามัย และจิตสังคม เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด ในด้านกระบวนการบริหารจัดการ มีผล
ประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม เนื่องจากสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการที่โดดเด่นคือการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี อย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
บริหารงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน การศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และส ารวจความต้องการของชุมชน เพื ่อเป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจน ามาวิเคราะห์วางแผน ด าเนินการ ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีการ
พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา มีการด าเนินการ และการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา มีการด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย การ
พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อน าข้อมูล
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สารสนเทศมาใช้พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน  มีการจัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษา
ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและ
จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ 
และมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย ในด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เลิศ เนื่องจาก ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ การสร้างหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน การเชื่อมโยงบูรณาการเรียนรู้กับ
สาระการเรียนรู้อ่ืนและทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น และเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน นวัตกรรม /ผลผลิตที่สร้างสรรค์ 
ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื ้อต่อ
การเรียนรู้  โดยใช้เทคนิค /วิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร ่วมในกิจกรรมการเร ียนการสอน ให ้ผ ู ้ เร ียนได ้เร ียนร ู ้ โดยการคิด การปฏิบ ัต ิจร ิงและใช้
กระบวนการวิจัย ใช้สื่อ ICT และแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้   มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนกระตุ้นจูงใจให้ตระหนักและเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย  
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา ของสถานศึกษา  

 

มาตรฐานที่ 1 

 1. จุดเด่น 
 1) ผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร 
และกำรคิดค ำนวณ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยของโรงเรียน 
 2) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็น   และ แก้ปัญหำ ผ่ำนกระบวนกำรและกิจกรรมจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้  จัดกำรเรียนรู้วิชำกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับนักเรียน 
 3) นักเรียนมีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงนวัตกรรม มีผลงำนจำกกำรท ำโครงงำน 
/ สิ่งประดิษฐ์  และสำมำรถอธิบำยหลักกำร แนวคิด ขั้นตอนกำรท ำงำน และปัญหำอุปสรรคของกำร
ท ำงำนได ้สร้ำงนวัตกรรม น ำนวัตกรรมไปใช้และมีกำรน ำเสนอและเผยแพร่ผ่ำนทำงเทคโนโลยี 
 4) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงหลำกหลำย สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำใช้
ในกำรเรียนเพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์
และมีคุณธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนสำระเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ในระดับด ี
 5) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ  2564  ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ โรงเรียนได้ปรับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
โดยจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบ  On line  และรูปแบบ  On site   ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ เพ่ือให้
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ       
 6) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทักษะ และควำมรู้พ้ืนฐำนใน
กำรศึกษำต่อและกำรท ำงำน มีควำมพร้อม และมีเจตคติที่ดีในกำรศึกษำต่อและกำรท ำงำน            
 
 2. จุดที่ควรพัฒนา 
 1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 คือ
ภำษำจีน เพ่ือให้ได้ค่ำเป้ำหมำยที่สูงกว่ำเกณฑ์ของสถำนศึกษำ  
 2) ส่งเสริมให้ครูได้น ำทักษะกำรคิดลงสู่กำรปฏิบัติในห้องเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดบูรณำกำรในทุกกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ จัดกำรเรียนรู้
กำรท ำโครงงำนเพ่ือกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์พร้อมกับกำรน ำเสนอแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
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 3) พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม โดยทบทวนหรือเป็น
กระบวนกำรเพ่ือวิเครำะห์ว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู สำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำในล ำดับต่อไป 
 4) เร่งพัฒนำทักษะกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรเรียน ปรับเปลี่ยนทัศนคติด้ำน
กำรเรียนของผู้เรียน เพ่ือท ำให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมำยทำงกำรเรียนเรื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ิมมำกข้ึน 
             5) กำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบ On line เป็นรูปแบบที่ต้องมีควำมพร้อมทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียน  ซึ่งโรงเรียนต้องเตรียมควำมพร้อมของนักเรียนในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีที่สำมำรถใช้ในกำรร่วม
กำรเรียนรู้ได้มำกขึ้น  โดยเฉพำะนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น              
  6) ควรพัฒนำกิจกรรมแนะแนวให้มีควำมหลำกหลำย และครอบคลุมในทุกสำยอำชีพ 
เพ่ือให้นักเรียนมีทำงเลือกในกำรศึกษำต่อและกำรท ำงำนมำกยิ่งข้ึน        
    
 3. ข้อเสนอแนะ 
 1) ฝึกให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ในกำรสื่อสำรตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆเพ่ือให้นักเรียนมี
ประสบกำรณ ์และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  
 2) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนและจัดเวทีให้
นักเรียนได้น ำเสนอผลงำนอย่ำงแพร่หลำย      
 3) มีกำรส่งเสริมคุณภำพนักเรียนโดยกำรให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่ำนโครงงำนมำกยิ่งขึ้นและ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกชุมชนให้มำขึ้นเพ่ือคิด สร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตำมกระบวนกำร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้ำงหัวข้อ วำงแผน ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ และสร้ำงนวัตกรรม   
 4) พัฒนำทักษะกำรน ำเทคโนโลยีไปใช้อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม
และเป็นประโยชน์ต่อมำกท่ีสุด        
 5) เนื่องจำกรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตำมสถำนณ์ปกติ  ดังนี้จึงควร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 6) เพ่ิมควำมหลำกหลำยในสำยอำชีพลงในกิจกรรมแนะแนว 
 

มาตรฐานที่ 2 

 1. จุดเด่น 
 1) กำรก ำกับติดตำม ดูแลนักเรียน ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี    
 2) มีภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน       
 3) มีกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณำ
กำร สำระกำรเรียนรู้และทักษะด้ำนต่ำงๆ ผ่ำนกระบวนกำร คิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำร และแหล่ง
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เรียนรู้ ที่หลำกหลำย แสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในกำร
จัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้        
 4) มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสุขอนำมัย ทำงด้ำนสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม โดย
กิจกรรมต่ำงๆทัง้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน         
    
 2. จุดที่ควรพัฒนา 
 1) กำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดียิ่งขึ้น      
 2) พัฒนำส่งเสริมเยำวชนให้สืบสำนเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  
 3) ควรจัดโครงกำรแก้ปัญหำผู้เรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ที่ต ่ำและจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ผลกำรเรียนรู้ที่สูงให้เหมำะสมกับควำมต้องกำร ของผู้เรียนให้หลำกหลำยมำกที่สุด 
 4) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรม               
 5) ด้ำนภำวะทุพโภชนำกำรผ่ำนเกณฑ์ เพียงเล็กน้อย 
 
 3. ข้อเสนอแนะ 
 1) กำรดูแลนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง   
 2) ส่งเสริม ผลักดัน เผยแพร่ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมำกยิ่งขึ้น            
 3) จัดกิจกรรมทำงกำยให้หลำกหลำยมำกขึ้น เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงและเข้ำ
ร่วม ตำมควำมสนใจ ได้มำกขึ้น                
 

มาตรฐานที่ 3 

 1. จุดเด่น 
  1) ครูผู้สอนออกแบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยใช้ 
Active Learning นับเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ เรียนประเมินตนเองอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง  
ประเมินตำมสภำพจริงและส่งเสริมกำรจัดท ำแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ของนักเรียนเป็น
รำยบุคคล เพ่ือวำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ระดับผลกำรเรียน รำยวิชำควำมถนัดทำงสำขำวิชำ หรือ
รำยวิชำสำขำวิชำชีพ เพ่ือสร้ำงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพ (Career Path) ของผู้เรียน
ให้เป็นมำตรฐำนและมีคุณภำพใช้แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)  
 2) ครูทุกคนสำมำรถใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน และภำยนอกโรงเรียน ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง จัดกำรเรียนรู้รูปแบบ 
Active Learning             



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 125 ~ 

 

  3) ครูมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีกำร
วำงแผนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำกำรวัดและประเมินผล ให้
เหมำะสมกับผู้เรียน มีกระบวนกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน     
 4) มีกำรจัดกำรประชุมวำงแผนกำรท ำงำน มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตร มีกำรจัดท ำคู่มือ
กำรนิเทศติดตำมตำมตัวชี้วัด ครูผู้เรียนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรนิเทศ
กำรสอนจำกฝ่ำยบริหำร จำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จำกหน่วยงำนภำยนอกและครูร่วมกันนิเทศ 
 5) ครูผู้สอนกำรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรของชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (Professional  Learning Community: PLC) ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญส่งเสริมผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรคิดและได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน 
ครูมีกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือใช้ผลกำรวิจัยมำปรับปรุงพัฒนำ มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพ
ผู้เรียน 
 2. จุดที่ควรพัฒนา 
 1) ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ควรจัดกำรเรียนรู้เน้นกระบวนกำรคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้ครบทุกรำยวิชำที่สอน เพื่อนักเรียน
จะได้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้หลำกหลำยตำมควำมถนัดและสนใจของตนเอง และครูทุกคน
ควรมีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบ Active Learning ให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
 2) พัฒนำกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ ส ำหรับครู และระบบจัดเก็บสื่อกำรเรียนกำรสอน ให้มี
ระบบจัดเก็บและรำยงำนกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน      
 3) ควรมีกำรอบรมเพ่ิมควำมรู้ให้ครูผู้สอนเรื่องกำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้เกิดกำร
พัฒนำ 
 4) ควรมีปรับปรุงเครื่องมือในกำรวัดผลประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
 5) ควรมีกำร After Action Review (AAR) เพ่ือน ำผลมำใช้พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่องในทุกกิจกรรม   
 3. ข้อเสนอแนะ 
 1) ครูผู้สอนควรศึกษำแนวคิดของนักกำรศึกษำ ทฤษฎีกำรเรียนรู้ต่ำงๆ จิตวิทยำกำรเรียน
กำรสอน และหลักกำรของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรเรี ยนรู้ดังกล่ำวครู
จะต้องใช้รูปแบบกระบวนกำรเรียนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยเพ่ือให้ได้กำรเรียน
กำรสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 2) ควรมีกำรอบรมกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เช่น ปัญญำประดิษฐ์ จักรวำลนฤมิตร เป็นต้น          
 3) มีกำรจัดกิจกรรมนิเทศกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง      

  4) ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนรวม ได้ลงมือท ำและมีกำรพัฒนำทุกด้ำน 
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แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
ด้าน การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

 
1. รายละเอียดผลงาน 

1)  ชื่อผลงำนหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model” 

2)  ระยะเวลำด ำเนินงำนตั้งแต่ 15 พฤษภำคม 2564 ถึง 31 มีนำคม 2565 
3)  ประเภท  กำรบริหำรและกำรจัดกำรสถำนศึกษำ  

 
2. บทสรุป 

 โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ เป็นโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้
ด ำเนินกำรกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2556 ได้ผ่ำนกำรรับรองให้เป็นสถำนศึกษำพอเพียง และในระยะต่อมำได้เข้ำร่วมโครงกำร
ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ทำงโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model  ซึ่งบูรณำกำรฐำนกำรเรียนรู้ของ
ทั้งสองกิจกรรมเข้ำด้วยกัน และน ำสิ่งที่มีในชุมชนมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกิจกรรม ได้แก่ ตำลโตนด 
และร ำมะนำ รวมถึงเป็นรูปแบบในกำรบริหำรงำนของโรงเรียน ตำมบริบท สภำพควำมต้องกำร และ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของทำงโรงเรียน จึงได้ท ำกำรส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ปกครอง
นักเรียน และครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ น ำมำจัดล ำดับควำมส ำคัญเพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำงของกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียน (โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ, 2564) 

 นวัตกรรม “กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ 
HKWS Model” เป็นนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ ที่มีวัตถุประสงค์ส ำคัญในกำร
พัฒนำทั้งด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กระบวนกำร PDCA  ในกำร
ด ำเนินงำนซึ่งขั้นตอนในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model นั้น ประกอบด้วย 1) ขั้นวำงแผนกำรด ำเนินกำร (P : Plan) 
โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน กำรวำงแผนและออกแบบนวัตกรรมและกำรด ำเนินกิจกรรมตำมสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำร ให้เหมำะสมกับควำมพร้อมและบริบทของโรงเรียนห้วยกรดวิทยำ อันน ำมำ
ซึ่งนวัตกรรม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS 
Model 2) ขั้นด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ (D : Do)  ใช้หลักกำร After Action Review (AAR) 
เพ่ือจัดท ำ Professional Learning Community (PLC) ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำร
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ก ำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของ
สถำนศึกษำที่ระบุองค์ประกอบ ตัวชี้วัด พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำประสงค์ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึ กษำ 
และค่ำเป้ำหมำยทั้งค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในและค่ำเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 3) ขั้นกำรนิเทศติดตำมตรวจสอบและกำรวัดผลประเมินผล (C : Check)  มีกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลกำรท ำงำนของผู้บริหำรและคณะครู กำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร ให้ค ำชี้แนะ
ช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำด้วยควำมเป็นกันเอง เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกนั้น
น ำผลกำรประเมินมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำงำนต่อไป และ 4) 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง (A : Act) โดยกำรมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน มี
จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ โดยเอำใจใส่มุ่งมั่นให้รับผิดชอบงำนส ำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ 
ร่วมรับผิดชอบในภำรกิจและเป้ำหมำยของหน่วยงำนและองค์กรวำงแผนกำรด ำเนินงำน และปฏิบัติ
จนบรรลุวัตถุประสงค ์

 ผลของกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกำรประเมินผลเพ่ือปรับปรุ ง
และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนห้วยกรดวิทยำ ที่เป็นกำรมุ่งพัฒนำนักเรียนให้
มีทั้งด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
ชุมชน จังหวัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับชำติ ดังผลงำนรำงวัลที่โรงเรียนได้รับ เช่น  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ระดับยอดเยี่ยม 
ระดับ สพฐ. ได้รับโล่รำงวัล “วัฒนคุณำธร” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และโรงเรียนดีเด่นกำร
เฝ้ำ ระวังทำงวัฒนธรรม ระดับจังหวัดชัยนำท และศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ด้ำนกำรศึกษำ) ประจ ำปี 2562 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นต้น นอกจำกนั้นยังได้มีกำร
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์และขยำยผลแนวทำงกำรจัดกิจกรรมและควำมส ำเร็จของนวัตกรรมนี้ไปสู่
สถำนศึกษำอ่ืน ๆ ที่มำศึกษำดูงำน เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

 

3. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 โรงเรียนห้วยกรดวิทยำได้ด ำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ โดยใชรูปแบบ
กำรด ำเนินกำร HKWS Model เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นและพัฒนำขึ้น เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำร
บริหำรงำนประกันคุณภำพโรงเรียนหวยกรดวิทยำ โดยใชรูปแบบกำรด ำเนินกำร HKWS Model ใหมี
คุณภำพตำมมำตรฐำนที่โรงเรียนก ำหนด  
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ น้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจ ำวันและกำรปฏิบัติภำรกิจ เช่น กำรบริหำรกำรศึกษำ 
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณกำรศึกษำ กำรจัดสถำนศึกษำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรจัด
กิจกรรมพัฒนำผู้ เรียน กำรจัดกิจกรรมนักเรียน เป็นต้น เพ่ือที่ท้ำยที่สุดแล้วเกิดกระบวนกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต เพื่อผลให้เกิดกำรปลูกฝังและบ่มเพำะผู้เรียน เด็ก และ
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เยำวชน ให้มีจิตส ำนึกและอุปนิสัย “พอเพียง” (Sufficiency Mindset and Behavior) ตำมบริบท
ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยำ จึงได้พัฒนำนวัตกรรม “กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model” เพ่ือขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป 
 
 

4. วัตถุประสงค์   
     1) เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
รูปแบบ HKWS Model” 
      2) เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนหวยกรดวิทยำใหมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่โรงเรียนก ำหนด  
      3) เพ่ือทรำบควำมพึงพอใจของผู้มีสวนเกี่ยวของตอรูปแบบกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพ
โรงเรียน 
หวยกรดวิทยำ โดยใชรูปแบบกำรด ำเนินกำร HKWS Model 
 
5. กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 

1)  สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา   
         จากการศึกษาและวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา พบว่า 
 สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ท ำนำและที่อยู่อำศัย โรงเรียนให้บริกำร
ด้ำนกำรศึกษำกับชุมชน  2  ต ำบล คือ  ต ำบลห้วยกรด และต ำบลห้วยกรดพัฒนำ  
        ต าบลห้วยกรด  

1.  ประชำกรในต ำบลห้วยกรด มีจ ำนวน 2,710 ครัวเรือน ประชำกร 9,022 คน (ชำย 
4,275 คน หญิง 4,747 คน) 

2.  อำชีพหลักของชุมชน คือ กำรเกษตรกรรม เนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมำะกับกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ชลประทำนเข้ำถึง คิดเป็นร้อยละ 80 อำชีพรับจ้ำงทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
20 

3.  ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  คิดเป็นร้อยละ 99 
4.  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ภำษำถิ่นและศิลปะกำร

เล่นร ำมะนำ 
5.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับ ประถมศึกษำปีที่ 6 
6.  ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ประมำณ 35,000 บำท 

        ต าบลห้วยกรดพัฒนา  
1.  ประชำกรในต ำบลห้วยกรด มีจ ำนวน 1,669 ครัวเรือน ประชำกร 5,442 คน (ชำย 

2,663 คน หญิง 2,779 คน) 
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2.  อำชีพหลักของชุมชน คือ กำรเกษตรกรรม เนื่องจำกพ้ืนที่ส่ วนใหญ่เหมำะกับกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ชลประทำนเข้ำถึง คิดเป็นร้อยละ 80 อำชีพรับจ้ำงทั่วไป คิดเป็น ร้อยละ 
20 

3.  ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  คิดเป็นร้อยละ 99 
4.  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นรู้จักโดยทั่วไปคือ กำรเล่นร ำมะนำ 
5.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับ ประถมศึกษำปีที่ 6 
6.  ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ประมำณ 30,000 บำท 

 

        โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
             โอกาส 
              1.  โรงเรียนมีสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยำ และคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ คอยดูแลช่วยเหลืออย่ำงดี ทั้งในด้ำนทรัพยำกร และ
ด้ำนควำมคิดเห็น ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ซึ่งโรงเรียนได้น ำมำปรับปรุงพัฒนำโรงเรียนเสมอ ๆ  
              2.  มีวัดต่ำง ๆ เป็นแหล่งในกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ โดยได้รับควำมอุปกำระในกำร
อบรมดูแลจำกเจ้ำอำวำสวัดเหล่ำนั้นอย่ำงดี นับเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่ำงยิ่ง 
              3.  บุคลำกรในโรงเรียนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถแต่ละด้ำนเป็นอย่ำงดี ทั้งสำยสำมัญ 
และสำยอำชีพ 
              4.  มีอุปกรณ์เครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่เพียงพอกับ 
กำรจัดกำรศึกษำ ชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดีโดยตลอด 
               ข้อจ ากัด 
              1.  โรงเรียนอยู่ในชุมชนชนบท ฐำนะทำงเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำ
ต่อที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ มีสภำพขำดแคลน และยำกจน เพรำะผู้ที่มีฐำนะดี มีควำมพร้อมจะส่ง
บุตรหลำนไปศึกษำต่อโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตอ ำเภอและจังหวัด โรงเรียนต้องดูแลนักเรียนทั้งด้ำน
ทุนกำรศึกษำ อำหำรกลำงวัน กำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนจึงไม่เต็มที่ 
               2. ด้ำนสังคม สังคมชุมชนภำยนอกโรงเรียนยังมีกำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำน้อย
บรรยำกำศทำงกำรใฝ่เรียนใฝ่รู้มีน้อย นักเรียนกลับบ้ำนแล้วไม่ค่อยได้รับกำรเอำใจใส่ ด้ำนกำรศึกษำ
จำกผู้ปกครองทั้งระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ท ำให้มีนักเรียนจ ำนวนมำกที่อ่ำนหนังสือไม่
ค่อยคล่อง สังคมวัยรุ่นชอบเที่ยวเตร่สนุกสนำน คึกคะนอง ส ำหรับแหล่งกำรพนัน แหล่งอบำยมุข 
แหล่งยำเสพติดในชุมชนก็มีอยู่บ้ำง 
              3. กำรคมนำคมส ำหรับนักเรียนไม่สะดวก เนื่องจำกโรงเรียนตั้งอยู่ในซอย ห่ำงจำกถนน
ใหญ่ของหมู่บ้ำนประมำณ 1 กิโลเมตร ไม่มีรถโดยสำรประจ ำทำงผ่ำน นักเรียนจึงต้องเดินทำงโดยใช้
จักรยำน และจักรยำนยนต์ส่วนตัว 
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              4. มีรถรับ – จ้ำง ในหมู่บ้ำนรับนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนในตัวเมืองทั้งระดับอ ำเภอ และ
ระดบัจังหวัด เป็นผลให้ผู้ปกครองที่มีฐำนะดีส่งบุตรหลำนไปศึกษำต่อเป็นจ ำนวนมำก 
              5. ครูส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนที่ โอกำสพบปะเข้ำร่วมกิจกรรมชุมชนจึงมีน้อย 
              6.  โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน บริบทของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณ
วัดเก่ำได้มีกำรบูรณะปฏิสังขรณ์  ได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำอำวำสในต ำบลห้วยกรด อย่ำงดียิ่งหรือ
อยู่ใกล้แหล่งที่มีควำมเสี่ยงต่อยำเสพติด ฯลฯ 
  2)  สภาพปัญหาที่ต้องแก้ไข  
       จำกสภำพปัญหำ และบริบทของโรงเรียนดังกล่ำว โรงเรียนห้วยกรดวิทยำจึงได้
วำงแผนด ำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนำโดยใช้
กระบวนกำร PDCA เพ่ือปรับปรุง แก้ไขข้อจ ำกัดดังกล่ำว และส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนด้วยรูปแบบกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning น ำมำแก้ไขปัญหำในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบเดิม ให้เป็นรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก 
Active Learning 
 - พัฒนำครูให้ให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่ง
กำรเรยีนรู้ สู่กำรสร้ำงนวัตกรรม 
 - พัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 
 - พัฒนำโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีมำตรฐำนตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ กำรจัดกำรเรียนรู และ Best Practice 
 
 2)  การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  
         จำกสภำพปัญหำและควำมต้องกำร จึงน ำมำซึ่งกำรก ำหนดแนวทำงในกำรออกแบบ
นวัตกรรม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS 
Model ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนำโดยใช้กระบวนกำร PDCA ในกำรด ำเนินงำนและอำศัยกำรมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ำย 
 ในกำรออกแบบนวัตกรรม ได้จัดท ำเป็นกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำนวัตกรรมเป็นล ำดับขั้น 
ดังนี้ 
 1.  ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณำกำรระหว่ำงกิจกรรมฐำน
กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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 2.  ส ารวจสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  โอกาส  และความต้องการของครูและผู้ ปกครอง 
ตลอดจนเป้ำหมำยของโรงเรียนในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน  จึงได้ประชุมคณะครูทั้งโรงเรียนเพ่ือกำรวำงแผนจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
จัดท ำเป็นหลักสูตรสถำนศึกษำ  
 3.  ขั้นวางแผนการด าเนินการ (P : Plan) 

        โรงเรียนห้วยกรดวิทยำใช้รูปแบบกำรด ำเนินกำร Huaikrot Model : HKWS ด้วย
กระบวนกำร PDCA โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจนขั้น Plan  เป็นกำรวำงแผนและออกแบบนวัตกรรมและกำร
ด ำเนินกิจกรรมตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ให้เหมำะสมกับควำมพร้อมและบริบทของ
โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ อันน ำมำซึ่งนวัตกรรม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model 
 4. ขั้นด าเนินการจัดการเรียนการสอน (D : Do) 
     1 ) ใช้ ห ลั ก ก ำร  After Action Review (AAR) เพ่ื อ จั ดท ำ  Professional Learning 
Community (PLC) ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรก ำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
      2) โรงเรียนห้วยกรดวิทยำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของสถำนศึกษำที่ ระบุ
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำประสงค์ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และค่ำเป้ำหมำยทั้ง
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในและค่ำเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 5. ขั้นการนิเทศติดตามตรวจสอบและการวัดผลประเมินผล (C : Check) 
     โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ มีกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรท ำงำนของผู้บริหำร
แลพคณะครู ซึ่งนับเป็นสิ่งส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นกับบุคลำกรในโรงเรียนโดยยึดกำรนิเทศแบบ
กัลยำณมิตร ให้ค ำชี้แนะช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำด้วยควำมเป็นกันเอง เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึ กษำ
อย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกนั้นน ำผลกำรประเมินมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
พัฒนำงำนต่อไป 
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 6. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง (A : Act) 
     กำรมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน มีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ โดยเอำใจ
ใส่มุ่งมั่นให้รับผิดชอบงำนส ำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ร่วมรับผิดชอบในภำรกิจและเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนและองค์กรวำงแผนกำรด ำเนินงำน และปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์ 
 7. พัฒนำนวัตกรรมที่ผ่ำนกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่อง 
 8. ผลจำกกำรพัฒนำนวัตกรรม น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 

กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ 
HKWS Model 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model 
กระบวนการ  
 ใชรูปแบบกำรด ำเนินกำร HKWS Model ดังนี้ 

• H : Host คือ กำรจัดกำรควำมรูและองคประกอบแหงกำรเรียนรู เชน หลักสูตรสถำนศึกษำ 
หลักสูตร 

ทองถิ่น เปนตน  

• K : Knowledge คือ องค์ประกอบในกำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ ได้แก วัฒนธรรม
นวัตกรรม ผู้เรียนมีนวัตกรรม บรรยำกำศนวัตกรรม และบุคลำกรนวัตกรรม  
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• W : Huaikrot Way คือ รูปแบบกำรด ำเนินกำร ด้วยวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ PDCA 
ไปใชในกำรจัดกิจกรรม 

• S : Success คือ ผลลัพธ์วำมส ำเร็จที่พึงประสงค ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรบริหำร
จัดกำรที่มีคุณภำพ กำรจัดกำรเรียนรู และ Best Practice 

 
โดยโรงเรียนได้ออกแบบระบบ โดยจัดท ำแผนงำนโครงกำรหรือ กิจกรรมรองรับมำตรฐำน

กำรศึกษำที่สถำนศึกษำก ำหนด มีควำมเป็นไปได้ที่จะท ำให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ ครอบคลุมเรื่องกำร
จัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนพัฒนำคุณภำพ จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินกำรของโรงเรียนและของแต่ละ
งำน มีกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม ตรวจสอบและกำรรำยงำนอย่ำงเป็นระบบ 

มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังและมีวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยให้กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ กลุ่มบริหำรงำน ร่วมกับข้อมูลนักเรียนและโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดท ำและ
เสนอแผนอัตรำก ำลังของโรงเรียนพร้อมรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำเห็นชอบ รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำอุทัยธำนี ชัยนำท และจัดท ำ
ข้อมูลบุคลกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มงำน โดยมุ่งเน้นให้ตอบสนอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ของโรงเรียน รำยงำนเสนอควำมต้องกำรจ ำนวนและอัตรำ
ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

มีกระบวนกำรจัดสรรทรัพยำกร มีกระบวนกำรที่ส ำคัญตำมระบบแผนงำนดังนี้ มีกำร
ประชุมเพ่ือจัดสรรงบประมำณให้ฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือร่วมกันวำงแผนกำรจัดสรรทรัพยำกร โดยงำน
นโยบำยและแผน เป็นผู้รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม วิเครำะห์งบประมำณ จ ำแนกเป็นงบลงทุนและงบ
ด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจัดสรรงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน
ในแต่ละกลุ่มงำน โดยพิจำรณำตำมควำมจ ำเป็น/ควำมส ำคัญ รวมถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียน
เป็นหลักโดยยึดหลักควำมถูกต้องและคุ้มค่ำ เพ่ือให้เพียงพอกับงบประมำณที่ได้จัดสรร จำกนั้นงำน
นโยบำยและแผนแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณให้ทุกกลุ่มงำนทรำบ มีกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรใช้
งบประมำณเป็นระยะ เพ่ือให้กำรใช้งบประมำณอย่ำงเหมำะสม และเมื่อสิ้นปีงบประมำณ ผู้ที่
รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ทบทวน ปรับปรุง กิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือ
ประมำณค่ำใช้จ่ำยให้เพียงพอ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร 

 
  โรงเรียนห้วยกรดวิทยำมุ่งมั่นจัดกิจกรรมโดยเน้นทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้เชิงรุก : Active Learning ที่สอดคล้องกับ 7 หลักกำรส ำคัญ ภำยใต้แนวคิด “สนุกคิด พิชิต
ควำมรู้ มุ่งสู่ทักษะชีวิต” รวม 7 กิจกรรม  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 7 แหล่งเรียนรู้  
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 1. STEM ศึกษา เพิ่มเวลารู้ 
 2. เปดิโลกสู่ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 3. ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตาลโตนด 
 4. สุนทรียรสการดนตรี 
 5. สืบสานวิถีหุ่นกระบอก 
 6. ใส่ใจดูแลสุขภาพชีวิต 
 7. นักประดิษฐ์น้อย หก.ว. 
 3)  ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนา 

      โรงเรียนห้วยกรดวิทยำได้มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำ กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ รูปแบบ HKWS Model ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  โดยใช้
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร พั ฒ น ำ น วั ต ก ร ร ม ท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ต ำ ม แ น ว คิ ด ข อ ง  Hughes (1 9 7 1 ) 
(www.gotoknow.org/posts/426690) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. การคิดค้น (invention) 
 ส ารวจข้อมูล จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
 ท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำร จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับควำมถนัด ควำมสนใจ 

และควำมต้องกำรของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 วิเคราะห์สภาพความพร้อมของโรงเรียน  
 ทั้งด้ำนบุคลำกร ภูมิปัญญำท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์ สื่อ แหล่งเรียนรู้ สถำนที่ งบประมำณ 

หรือประสำนทรัพยำกรภำยนอกโรงเรียนมำให้กำรสนับสนุนโรงเรียน โดยแหล่งเรียนรู้ของกำรจัดกำร
เรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่วัด ชุมชน ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม รอบตัวเรำ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งเป็น
ห้องเรียนขนำดใหญ่ที่เต็มไปด้วย แหล่งเรียนรู้หลำกหลำยประเภทได้แก่ 

  1. ห้องสมุด มีขนำด 220 ตำรำงเมตร มีหนังสือทั้งหมด 4,690 เล่ม  จ ำแนกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่  หนังสือท่ัวไป หนังสืออ้ำงอิง และวำรสำร สถิติกำรใช้ห้องสมุดของนักเรียนเฉลี่ยต่อเดือน 
466 คน  
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 2. ห้องปฏิบัติกำรพิเศษต่ำงๆ  เช่น ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์     ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ห้องปฏิบัติกำรอำหำร  ห้องปฏิบัติกำรเกษตรกรรม  

   3. วัดที่ตั้งอยู่ใกล้สถำนศึกษำได้แก่ วัดโคกโตนด วัดจันทนำรำม  วัดบ ำเพ็ญบุญ (ใหม่)  
   4.  สวนเกษตรของผู้ปกครอง 
   5.  สถำนประกอบอำชีพท้องถิ่น 
   6.  สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 
   7. ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ตำลโตนด 
   8. ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมรอยพ่อหลวง(สวนมะกรูดนำยกใหญ่) 
           ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
           จำกกำรร่วมกันวิเครำะห์แนวทำงในกำรจัดกิจกรรมบูรณำกำรระหว่ำงกิจกรรมฐำน

กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร ศึกษำสำเหตุของปัญหำในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน ท ำกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของนักเรียนนั้นคือ  ก ำหนด
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร เช่น ควำมสำมำรถใน
กระบวนกำรแก้ปัญหำ  ควำมสำมำรถในทักษะกระบวนกำรสร้ำงค่ำนิยม  กำรพัฒนำด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์  ฯลฯ 

           ก าหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ 
            หลังจำกที่ได้ก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้แล้ว ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำหลักวิชำกำร  

แนวคิดทฤษฎีผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในกำรพัฒนำคุณลักษณะของนักเรียนและน ำมำ
ผสมผสำนกับควำมคิดและประสบกำรณ์ของคณะท ำงำนแต่ละคน ก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดของ
กระบวนกำรเรียนรู้ขึ้นเพ่ือจัดสร้ำงเป็นต้นแบบนวัตกรรมขึ้นเพ่ือใช้แก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยำต่อไป 

 2. การพัฒนา (Development)            
     สร้างต้นแบบนวัตกรรม 
              หลังจำกกำรออกแบบ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model แล้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยำได้ศึกษำวิธีกำรจัดท ำนวัตกรรม  เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่อไป 

               ส ำหรับเครื่องมือที่ต้องใช้ในกำรวัดผลสัมฤทธิ์มีกำรพัฒนำเครื่องมือตำมวิธีกำร
ทำงวิจัยด้วย กำรสร้ำงต้นแบบนวัตกรรมจะต้องน ำไปทดลองใช้เพ่ือหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม  

  3. น าไปปฏิบัติจริง (Real Practice) 
       จำกกำรสร้ำงนวัตกรรม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนห้วยกรดวิทยำได้น ำมำใช้ในกำรจัด
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ ในช่วงกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 รวมไป
ถึงกำรจัดกิจกรรมชุมนุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำอุทัยธำนี ชัยนำท ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 60 ชั่วโมง 

 โดยก ำหนดแนวทำงกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ  โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมอย่ำง
หลำกหลำยให้นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมถนัด ควำมสนใจ เป็นกิจกรรมรำยบุคคล หรือ
เป็นกลุ่ม มีครูเป็นที่ปรึกษำ  กิจกรรมที่ก ำหนดให้นักเรียนเลือกท ำ ได้แก่ กิจกรรมภำคปฏิบัติจำกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมโครงงำน กิจกรรมจิตสำธำรณะ กิจกรรมอิสระ ตำมควำมถนัด ควำมสนใจของ
นักเรียน กิจกรรมสร้ำงสรรค์ทำงวิชำกำร (ศึกษำ ค้นคว้ำ อิสระ) กิจกรรมสร้ำงสรรค์ที่ครูก ำหนดร่วมกับ
นักเรียน กิจกรรมสร้ำงสรรค์ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และใช้กระบวนกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำกิจกรรม ควำมพึงพอใจของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมอบหมำยให้ครู
ทุกคนเป็นที่ปรึกษำกำรท ำกิจกรรม เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน ให้ข้อเสนอแนะ และดูแล
ควำมปลอดภัยของนักเรียน 

 เผยแพร่ผลงำนนวัตกรรมโดยกำรจัดน ำเสนอผลงำนของนักเรียน ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภำยในโรงเรียน เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
น ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำถัดไป 

4)  ผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน   
        จำกผลกำรจัดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ 
HKWS Model ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำอุทัยธำนี 
ชัยนำท โดยบูรณำกำรระหว่ำงกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรม ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร มีผลงำนที่ เกิดจำกกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 
 4.1 ภาพความส าเร็จ  

โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ใช้รูปแบบ HKWS Model โดยเน้นกำรจัดกระบวนกำรเชิงรุก Active Learning ตำม 7 หลักกำร
ส ำคัญ ด้วย HKW Model ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมสุข เกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีกำรคิด
ขั้นสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน ครูผู้สอน มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรจัด
กิจกรรม เน้น Active Learning ได้แก่ คิด ร่วมมือ และเผยแพร่ (Think-pair-share) มำกขึ้น และ
สถำนศึกษำ ได้รับกำรยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
ระดับประเทศ เป็นไปตำมภำพควำมส ำเร็จ ดังภำพ 
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4.2 รางวัลที่โรงเรียนได้รับในระดับต่าง ๆ  
1. ร่วมจัดนิทรรศกำรผลิตภัณฑ์จำกตำลโตนด รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรม

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เมื่อครั้งเสด็จพระรำชด ำเนินเปิดศูนย์กำรเรียนรู้
กำรอนุรักษ์ตำลโตนด 

2. ได้รับคัดเลือกให้ไปน ำเสนอกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” กิจกรรม “รู้ทันสื่อ
เทคโนโลยี” ในงำนนำยกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู ณ ศูนย์กำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี 

3. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ระดับ
ยอดเยี่ยม ระดับ สพฐ.   

4. ได้รับโล่รำงวัล “วัฒนคุณำธร” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และโรงเรียนดีเด่นกำร
เฝ้ำ ระวังทำงวัฒนธรรม ระดับจังหวัดชัยนำท 

5. ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

6. รำงวัลดีเด่น ประเภทผู้มีคุณูปกำร ต่อกำรใช้ภำษำไทย ระดับจังหวัดชัยนำท  
7. เป็นที่ศึกษำดูงำนจำกโรงเรียนต่ำง ๆ  
8. เป็นตัวแทนจังหวัดชัยนำทในกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชำติ 
9. คณะครูและโรงเรียนได้รับรำงวัลสถำนศึกษำที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practice) โดย สพม.อุทัยธำนี ชัยนำท และ เครือข่ำยฯ จังหวัดชัยนำท 
10. ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำสู่รอบชิงชนะเลิศ โครงกำรส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียน

ยุคปกติใหม่ จำก NECTEC สวทช. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
5)  สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น   

           จำกกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ตำมนวัตกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model ผลปรำกฏว่ำ 
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 - ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยำได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model ระหว่ำงกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ใช้ในกำรจัดกิจกรรม
ฐำนกำรเรียนรู้ ภำยใต้เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ สืบสำนวัฒนธรรม คุณธรรมน ำวิชำกำร ท ำงำนด้วย
ควำมสำมัคคี โดยใช้วงจรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA) และ รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียน HKWS 
Model มำใช้ในกำรพัฒนำ โดยเริ่มจำกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมโดยก ำหนดวัตถุประสงค์ และ
ตั้งเป้ำหมำย ก ำหนดขั้นตอนวิธีกำร และระยะเวลำให้ เหมำะสม จำกนั้นด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ 
มีกำรตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนว่ำด ำเนินกำร ตำมเป้ำหมำยหรือไม่ และกำรปรับปรุง
แก้ไข กำรด ำเนินงำนให้เหมำะสม โดยให้ครูและบุคลำกรมีกำรถอดหลักคิดตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินงำนทุกครั้ง 

 
 
 - ด้านหลักสูตร โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ ได้จัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร กำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ HKWS Model ระหว่ำงกิจกรรม
ฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ทุก
ระดับชั้น มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรใช้หน่วยกำรเรียนรู้ไปใช้ กำรบูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเรียนกำรสอน จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กระตุ้นคิด Version 3.3 ตำม
กระบวนทัศน์กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 17 ข้อ (Sustainable Development Goals-SDGs) แผนบูรณำ
กำรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม และถอดบทเรียน จัดหำและพัฒนำสื่อกำร
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำอย่ำงหลำกหลำย พร้อมจัดท ำคู่มือประเมินผล
และคู่มือในกำรวัดผลประเมินผล ที่สอดคล้องกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
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 - ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดย
น ำระบบแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ส่งเสริม แนะน ำ
นักเรียนให้ด ำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักวำงแผนชีวิตตนเองได้อย่ำง
เหมำะสม ท ำให้เกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่ำงพอเพียง”  
 - ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยำเปิดโอกำสให้บุคลำกรมี
โอกำสในกำรพัฒนำตนเองในด้ำนต่ำงๆ กำรจัดกิจกรรมอบรมบุคลำกร กำรศึกษำดูงำน กำรใช้
กระบวนกำร PLC กำรนิเทศชั้นเรียน เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกำรเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง ชุมชน อย่ำง
ต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรมโครงกำรที่โรงเรียนด ำเนินกำร 
 - ด้านผลลัพธ์ / ภาพความส าเร็จ โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ ได้รับกำรคัดเลือกจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ กิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : 
Active Learning เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้ำนกำรศึกษำ)  เป็น
แบบอย่ำงแก่บุคลำกร มีกำรเผยแพร่ควำมเข้ำใจ ควำมรู้ ควำมตระหนักอย่ำงต่อเนื่องสม ่ำเสมอ 
สำมำรถปรับปรุง ปลี่ยนแปลงกรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงเหมำะสมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีคุณภำพ 

6)  การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา   
         นวัตกรรม  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
รูปแบบ HKWS Model ได้มีกำรขยำยผลและเผยแพร่ กำรพัฒนำนวัตกรรม ตลอดจนมีกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ดังนี้ 
         1.  กำรให้บริกำรศึกษำดูงำน  ให้กับโรงเรียนและหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งได้มำศึกษำดูงำน 
เยี่ยมชมกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดขึ้น  ตลอดจนศึกษำรูปแบบของกำรพัฒนำนวัตกรรม 
เพ่ือน ำไปปรับใช้และพัฒนำให้เข้ำกับบริบทของตัวเองต่อไป 
        2.  กำรท ำเอกสำรเผยแพร่ไปยังสถำนศึกษำต่ำงๆ  
6. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้รูปแบบ HKWS Model นั้น มีขอเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1) ควรเพิ่มเติมกิจกรรมที่เน้นกระบวนกำรกำรคิดขั้นสูงเพิ่มมำกขึ้น  
 2) ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกิจกรรมตำมควำมสนใจ ควำมถนัดของตนเองมำกข้ึน  
   แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 1) จัดท ำหลักสูตรระยะยำว ตลอดปีกำรศึกษำ เพ่ือควำมต่อเนื่องของกิจกรรมต่ำงๆ และเป็นกำร
ต่อยอดควำมคิดของกิจกรรมต่ำงๆที่ด ำเนินกำรผ่ำนมำ 
 2) จัดท ำเป็นหลักสูตรระยะสั้น และเสริมทักษะอำชีพเฉพำะทำง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในอำชีพที่ตน
ถนัดและต้องกำรมำกขึ้น  
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7. จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 
 จำกกำรจัดท ำนวัตกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้รูปแบบ HKWS Model  เป็นนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรจัดกระบวนกำรเชิงรุก Active 
Learning ตำม 7 หลักกำรส ำคัญ เน้นบูรณำกำรระหว่ำงกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส่งผลให้
ผู้เรียนมีควำมสุข เกิดทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีกำรคิดข้ันสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน ครูผู้สอน มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรจัดกิจกรรม เน้น Active Learning 
ได้แก่ คิด ร่วมมือ และเผยแพร่ (Think-pair-share) มำกขึ้น  
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ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 
 

ประเภทผู้บริหาร ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นำงสำวสุวำรีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ ์ รำงวัล เหรียญ เงิน  ผู้ อ ำน วยกำร

ส ถ ำน ศึ ก ษ ำย อ ด เยี่ ย ม  ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษำขนำดเล็ก ด้ำนบริหำร
จัดกำร จำกกำรประกวดรำงวัล
หน่วยงำนและผู้มีผลงำนดี เด่นที่
ประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือ
รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ค รั้ ง ที่  10 ป ร ะ จ ำ ปี
กำรศึกษำ 2563 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ขั้ น พ้ื น ฐ ำ น 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวสุวำรีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ ์ ร ำ ง วั ล  ป ร ะ ธ ำ น ก ร ร ม ก ำ ร
ส ถ ำน ศึ ก ษ ำ ขั้ น พ้ื น ฐ ำน ดี เด่ น 
ประจ ำปี 2564 

ส ม ำ ค ม ก ร ร ม ก ำ ร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแห่ง
ประเทศไทย 

 
 
 

ประเภทสถานศึกษา ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ ร ำ งวั ล  “ วั ฒ น คุ ณ ำ ธ ร ”  ผู้ ท ำ

คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ ำปี 2564 

กระทรวงวัฒนธรรม 

 รำงวัลสถำนศึกษำที่มีนวัตกรรมและ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
เรื่อง ระบบกำรบริหำรงำนประกัน
คุณภำพโรงเรียนห้วยกรดวิทยำ โดย
ใช้รูปแบบกำรด ำเนินกำร HKWS 
Model 

ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พ้ื น ที่
ก ำ รศึ ก ษ ำมั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ
อุทัยธำนี ชัยนำท 
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ประเภทครูผู้สอน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นำยสุเมธ รำชประชุม รำงวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภท
ครูผู้สอน ประจ ำปีพุทธศักรำช 2564 

ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พ้ื น ที่
กำรศึกษำมั ธยมศึ กษ ำ
อุทัยธำนี ชัยนำท 

 รำงวัล นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ระดั บ ยอด เยี่ ย ม 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พ้ื น ที่
กำรศึกษำมั ธยมศึ กษ ำ
อุทัยธำนี ชัยนำท 

 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือก
เข้ำรอบชิงชะเลิศ โครงกำรส่งเสริม
สวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติ
ใหม่ (New Normal) 

NECTEC และ สวทช. 

 รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนบริหำร
จัดกำร 

ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พ้ื น ที่
กำรศึกษำมั ธยมศึ กษ ำ
อุทัยธำนี ชัยนำท 

 รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมั ธยมศึกษำตอน
ป ลำย  กลุ่ ม วิ ช ำ เท ค โน โลยี  ด้ ำน
วิชำกำร 

ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พ้ื น ที่
กำรศึกษำมั ธยมศึ กษ ำ
อุทัยธำนี ชัยนำท 

 เข้ำร่วมประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มวิชำ
เทคโนโลยี ด้ำนวิชำกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำรศึ ก ษ ำขั้ น พ้ื น ฐ ำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มั ธยมศึ กษำตอนปลำย  กลุ่ ม วิ ช ำ
เทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจัดกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำรศึ ก ษ ำขั้ น พ้ื น ฐ ำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยมำนพ พลับเที่ยง  
 

รำงวัลครูดีเด่น ประจ ำปีพุทธศักรำช 
2563 

สภำผู้ปกครองและครูแห่ง
ประเทศไทย 

 ร ำ ง วั ล  “ วั ฒ น คุ ณ ำ ธ ร ”  ผู้ ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประเภทบุคคล ประจ ำปี 2563 

กระทรวงวัฒนธรรม 

 รำงวัลเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุ
สดุดี” ประจ ำปี 2564 

คุรุสภำ 
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ประเภทครูผู้สอน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นำยวศิน คล้ำยแก้ว รำงวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กิจกรรม
นักเรียน ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พ้ื น ที่
กำรศึกษำมั ธยมศึ กษ ำ
อุทัยธำนี ชัยนำท 

 รำงวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภท
ครูผู้สอน ประจ ำปีพุทธศักรำช 2564 

ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พ้ื น ที่
กำรศึกษำมั ธยมศึ กษ ำ
อุทัยธำนี ชัยนำท 

 รำงวัลครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมและวิธี
ปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ  (Best Practices) 
ด้ ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบทั่ ว ไป 
ระดับยอดเยี่ยม ประจ ำปี 2564 

ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พ้ื น ที่
กำรศึกษำมั ธยมศึ กษ ำ
อุทัยธำนี ชัยนำท 

นำงรสสุคนธ์ ขันกสิกร รำงวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้ำนกำรสวด
มนต์หมู่  ท ำนองสรภัญญ ะ  ระดับ
จังหวัดชัยนำท ประจ ำปี 2564  

ส ำ นั ก ง ำน วั ฒ น ธ ร ร ม
จังหวัดชัยนำท 

นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว รำงวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้ำนกำรสวด
มนต์หมู่  ท ำนองสรภัญญ ะ  ระดับ
จังหวัดชัยนำท ประจ ำปี 2564  

ส ำ นั ก ง ำน วั ฒ น ธ ร ร ม
จังหวัดชัยนำท 

 
ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นำงสำวมณฑิตำ สำรฤทธิ์ รำงวัล เยำวชนดีเด่น ประจ ำปี 2564 สมำคมสภำสังคม
สงเครำะห์แห่งประเทศ
ไทย 

 รำงวัล “วัฒนคุณำธร” ผู้ท ำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประเภทเด็กหรือเยำวชน ประจ ำปี 
2563 
 

กระทรวงวัฒนธรรม 

นำงสำวจรัญญำ ครุธำโรจน์ รำงวัลชมเชย กำรประกวดคัดลำยมือ 
อักษรไทยย่อ ระดับมัธยมศึกษำ 

ภำควิชำภำษำไทย คณะ
อักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชำยพัสกร แก้วถำ 
เด็กชำยสินธุชำ ไทยยิ้ม 
เด็กชำยพิพัฒน์ ยศศรี 
เด็กชำยสิรวิชญ์ เนียมเมือง 
เด็กชำยสุวัน เที่ยงแท้อุปถัมภ์ 

นักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรอบชิง
ชนะเลิศ โครงกำรส่งเสริมสวนเกษตร
อัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New 
Normal) 

NECTEC และ สวทช. 

เด็กชำยสิรวิชญ์ เนียมเมือง 
เด็กชำยพิพัฒ ยศศรีฃ 
เด็กชำยสุวัน เที่ยงแท้อุปถัมภ์ 
เด็กชำยวัศพล บุญสม 
เด็กชำยสินธุชำ ไทยยิ้ม 
นำยปรเมศวร์ อยู่เจริญ 

รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
มัธยมศึกษำ ประเภททีมชำยล้วน กำร
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท ำนองสรภัญญะ ประเภท
ทีม 5 คน ประจ ำปี 2564 

ส ำ นั ก ง ำน วั ฒ น ธ ร ร ม
จังหวัดชัยนำท 

นำงสำวอรนภำ ค ำศรี 
นำงสำวศรัณย์พร กลมศิลป์ 
นำงสำวศศิวิมล สังขจร 
นำงสำวกุมำรี กล ่ำคุ้ม 
นำงสำวอนัญญำ คงดี 
นำงสำวน ้ำหวำน สุขน่วม 

รำงวั ลชม เชย  ระดับมั ธยมศึ กษ ำ 
ประเภททีมหญิงล้วน กำรประกวดสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท ำนอง
สรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจ ำปี 
2564 

ส ำ นั ก ง ำน วั ฒ น ธ ร ร ม
จังหวัดชัยนำท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 4  
ภาคผนวก 



 
คำสั่งโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

ที ่๗๖ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
….................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้
กำหนดความมุ ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับบัญชา
ข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

 นางสาวสุวารีศิริ   ภู่เปี่ยมสินธุ์  ประธานกรรมการ 
 นายนพพร    อินมณี   รองประธานกรรมการ 
 นายธวัช    พูลสวัสดิ์  กรรมการ 

 นางน้ำฝน    อินทร์แสง  กรรมการ 

 นายสุนทร    มณฑา   กรรมการ 

 นายสมคิด    สุธีรชูเกียรติ  กรรมการ 

 นายประทวน   บัวเพชร   กรรมการ 

 พระครูวิชัยบุญญาคม   กรรมการ 

 พระครูนันทปุญญาภิวัฒน์   กรรมการ 

 นายบรรเจิด   รักซ้อน   กรรมการ 

 นายวิชาญ    จุ้ยแจ้ง   กรรมการ 

 นายทวี    สุนิมิต   กรรมการ 



 นายมงคล    อ่วมสะอาด  กรรมการ 

 นายณัฐพนกิจ  เยี่ยมบุญชัย  กรรมการ 

 นายประโยค   ปานคร้าม  กรรมการ 
 นายพุฒ  ก้อนทอง  กรรมการ 
 นางบังเอิญ  ก้อนทอง  กรรมการ 
 นายมานพ    พลับเที่ยง  กรรมการ 

      นางนงนุช  จันทร์สวาท  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่   

๑. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ดำเนินงานเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภายใน   

๓. กำกับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

 นางนงนุช    จันทร์สวาท  ประธานกรรมการ 
 นางน้ำฝน  อินทร์แสง  กรรมการ 
 นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์  กรรมการ 
 นางสาวลักขณา      เกิดโพชา  กรรมการ 

 นายสุเมธ  ราชประชุม  กรรมการและเลขานุการ  
 นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ 

๑. จัดทำแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม
และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้กำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

๓. ดำเนินการให้มีการให้มีการจัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ 
ของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)   

๔. ดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕ . พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื ่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอำนวยการ 
๖. ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด

เป็นประจำทุกปี (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 



๗. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

๘. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือ
นำไปสู่การปฏิบัติ 

 
๓. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

      นางนงนุช    จันทร์สวาท  ประธานกรรมการ 
 นายสุเมธ   ราชประชุม  กรรมการ 
 นางน้ำฝน  อินทร์แสง  กรรมการ 
 นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์  กรรมการ 
 นางสาวลักขณา      เกิดโพชา  กรรมการ 

 นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 

๑. กำหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. วางแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ติดตามทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
๔. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพื่อรอรับการติดตามและประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
๕. จัดทำแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อ
สิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 

๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๔. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา           
ประกอบด้วย 

มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
นางนงนุช  จันทร์สวาท (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางน้ำฝน  อินทร์แสง  
นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร ์
นางสาวลักขณา เกิดโพชา 
นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่ 
นางสาวนิสา ไทยยิ้ม 
นางสาวภัทมาศ  อ่ำทอง 
 



มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  

ผู้รับผิดชอบ 

 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
นายมานพ  พลับเที่ยง (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นายวศิน  คล้ายแก้ว 
นายเสกสรร  ไทยยิ้ม 
นายจักรินทร์  บุญหนัก 
นายพลรบ บุญคงมา 
นางสาววิมลศิริ สนธ ิ
นางสาวอนุธิดา หริ่มแก้ว 
 
นายพุฒ  ก้อนทอง (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางบังเอิญ  ก้อนทอง 
นางสาวพัชราภรณ์  เนียมจันทร์ 
นางจรุญลักษณ์  บุตรศรี 
นางสาวจิราวัช  คมสัน 
นางสาวดลพร  เอ่ียมจุ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวบุษกร  พืชพันธ์  
(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นายสุเมธ ราชประชุม 
นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว 
นางรสสุคนธ์ ขันกสิกร 
นายชำเรียง เทพพักทัน 
นายอดิเทพ อมรฤทธิ์ไทย 

 
มีหน้าที ่  

๑. ดำเนินการให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 



๒. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพื ่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลรายงาน
ผลย้อนกลับในการนำไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่    ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

                 
  
              

                   ( นางสาวสุวารีศริิ  ภู่เปี่ยมสินธุ์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 



 

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดบัปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับ
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ประชุม ครั้งที ่3/2562  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป              

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

     
     (นางสาวสุวารีศิริ  ภู่เปี่ยมสินธุ์) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
..................................... 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 

 
ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  พุทธศักรำช 2564 

..................................................................... 
 
 โดยที ่มีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธ ีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ.2561  นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที ่ก ำหนดเป้ำหมำยและ
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต นโยบำยปฏิรูประบบกำร
ประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกำศคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2561 โรงเรียน
ห้วยกรดวิทยำ และปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จำกกำรมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนในชุมชนให้เหมำะสม
และสอดคล้องกัน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยในและรองร ับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ในกำรประชุม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนห้วยกรดวิทยำ มีคุณภำพและ
มำตรฐำน จึงก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  
  ประกำศ ณ วันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

        
               (นำงสำวสุวำรีศิริ  ภู่เปีย่มสินธุ์) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้วยกรดวิทยำ 
 
 



 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พุทธศักราช 2564 

............................................................. 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย/

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           

 
73 

        1.1 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทย อยู่ในระดับดี ตำม
เกณฑ์กำรประเมินของสถำนศึกษำ 

73 

        1.2 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญ ของผู้เรียน ด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรสื่อสำร ในระดับดี 

73 

        1.3 นักเรียนมีควำมสำมำรถกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอผลงำนได้ตำมเกณฑ์ของ
สถำนศึกษำ 

73 

        1.4 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ  ได้ตำมเกณฑ์ของ
สถำนศึกษำ                                                               

63 

        1.5 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ อยู่ในระดับดี ตำมเกณฑ์กำร
ประเมินของสถำนศึกษำ 

63 

        1.6 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 /ภำษำจีน ตำม
เกณฑ์ของสถำนศึกษำ 

63 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

73 

        2.1 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ อยู่ในระดับ ดี 73 
        2.2 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน 
PISA  

73 



มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย/

ร้อยละ 
        2.3 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ด้ำนควำมสำมำรถในกำร
คิดในระดับดี 

73 

        2.4 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ด้ำนควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำรในระดับดี 

73 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 84 

        3.1 นักเรียนมีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงนวัตกรรม ในระดับ ดี ตำม
เกณฑ์กำรประเมินของสถำนศึกษำ 

84 

        3.2 นักเรียนมีผลงำน จำกกำรท ำโครงงำน / สิงประดิษฐ์  และสำมำรถอธิบำย
หลักกำร แนวคิด ขั้นตอนกำรท ำงำน และปัญหำอุปสรรคของกำรท ำงำนได้ 

84 

        3.3 นักเรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม  84 

        3.4 นักเรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม และน ำนวัตกรรมไปใช้  และมีกำรเผยแพร่ 84 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 84 
        4.1 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต และสรุปควำมรู้
ได้ด้วยตนเอง และอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบค้นทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

84 

        4.2 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ด้ำนควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

84 

        4.3 นักเรียนมีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 84 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 59.71 

        5.1.1 นักเรียนมีผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 68 
        5.1.2 นักเรียนมีผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 42 

        5.1.3 นักเรียนมีผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

42 

        5.1.4 นักเรียนมีผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ระดับ 3 ขึ้นไป 63 

        5.1.5 นักเรียนมีผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 73 
        5.1.6 นักเรียนมีผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

73 

        5.1.7 นักเรียน มีผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ  ระดับ 3 ขึ้นไป 73 

        5.1.8 นักเรียน มีผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          

42 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 84 



มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย/

ร้อยละ 
        6.1 นักเรียน มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติท่ีดี ต่องำนอำชีพ 84 

        6.2  นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 84 

        6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมพร้อมที่ศึกษำต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 73 
        6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีควำมพร้อมที่ศึกษำต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 73 

        6.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมพร้อมในกำรท ำงำน และประกอบอำชีพ 73 
        6.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีควำมพร้อมในกำรท ำงำน และประกอบอำชีพ 73 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
84 

        1.1 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 84 

        1.2 นักเรียนมีควำมรับผิดชอบ มีวินัย มีภำวะผู้น ำและมีจิตอำสำ 84 

        1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี และเป็นแบบอย่ำงได้ 84 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 94 

        2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตำมประเพณี วันส ำคัญ และท้องถิ่น 94 

        2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ 94 
        2.3 นักเรียน ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็น
ประมุข 

94 

        2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักและภูมิใจในควำมเป็นไทย  94 

        2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น 

94 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 94 

        3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขบนควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม/ควำม
คิดเห็นที่แตกต่ำง 

94 

        3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชำติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

94 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 84 
        4.1 นักเรียน มีน ้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนำกำรทำงร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของกรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุข 

84 

        4.2 นักเรียน  มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกลมพลศึกษำ หรือ
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ทุกข้อ 

84 



มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย/

ร้อยละ 
        4.3 นักเรียน มีสุขภำพแข็งแรง แต่งกำยสะอำดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอำด 
และปฏิบัติตนตำมสุขบัญญัติ 10 ประกำร 

84 

        4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจำกสิ่งมอมเมำ ปัญหำทำงเพศ กำรทะเลำะวิวำท และ
อบำยมุขทุกชนิด  

84 

        4.5 นักเรียน  มีควำมรู้ทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 84 

        4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรด ำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีจิตสำธำรณะ 

84 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
        2.1  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ 

        2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำท่ีได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จไว้ 

ดีเลิศ 

        2.3  มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ดีเลิศ 

        2.4  มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ดีเลิศ 

        2.5  มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ 

ดีเลิศ 

        2.6  มีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      ดี 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

73 

        3.1.1 ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดกำรเรียนรู้เน้นกระบวนกำรคิด และให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

73 

        3.1.2 ครูมีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบ Active Learning 73 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 73 

        3.2.1 ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 73 
        3.2.2 ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ มี 
application     

73 



มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย/

ร้อยละ 
        3.2.3 ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน และภำยนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง 

73 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 73 

        ครู มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรัก
กำรเรียนรู้ 

73 

3.3  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 84 

        3.3.1 ครู มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ น ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

84 

        3.3.2 คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีกำรประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยของกำร
เรียนรู้ 

84 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

84 

       ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ พุทธศักรำช 2564 
--------------------------------------- 

 โดยที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ. 2561 และ
ประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื ่อง ให้ใช้มำตรฐำน
กำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ พ.ศ. 2561  นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์
อย่ำงชัดเจนในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุ ดเน้น
ของสถำนศึกษำ โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ  จึงปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน  และได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลำกรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชำชนในชุมชน  เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
กำรประเมินคุณภำพภำยในเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนห้วยกรดวิทยำ มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำน  โรงเรียนจึงก ำหนดค่ำเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปีกำรศึกษำ 2564 ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  เพื่อเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  และกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
  ประกำศ ณ วันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ. 2564 
 
 

        
               (นำงสำวสุวำรีศิริ  ภู่เปีย่มสินธุ์) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้วยกรดวิทยำ 
 

 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนห้วยกรดวิทยำ 
เรื่อง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ พุทธศักรำช 2564 
 

ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (ผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป) 
ตามเกณฑ์การประเมินของระเบียบวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 

สาระวิชา 
ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

2564 2561 2562 2563 

ภำษำไทย 37.77 37.77 30.06 30.96 
คณิตศำสตร ์ 25.50 25.50 29.42 30.30 

วิทยำศำสตร ์ 50.12 50.12 46.17 47.55 
สังคมศึกษำ 51.17 51.17 43.63 44.93 
สุขศึกษำ 82.52 82.52 65.81 67.78 

ศิลปะ 48.06 48.06 53.88 55.49 
กำรงำนอำชีพฯ 48.71 48.71 68.50 70.55 

ภำษำอังกฤษ 39.18 39.18 31.66 32.60 
  หมำยเหตุ : เกณฑ์กำรตั้งค่ำเป้ำหมำยผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนระดับดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของปีกำรศึกษำ 2563 

 

ค่าเป้าหมายผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ตามเกณฑ์การประเมินของระเบียบวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ปีการศึกษา
2563 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ข้อ1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 85 87.55 
ข้อ2 ซื่อสัตย์สุจริต 85 87.55 

ข้อ3 มีวินัย 85 87.55 

ข้อ4 ใฝ่เรียนรู้ 85 87.55 

ข้อ5 อยู่อย่างพอเพียง 85 87.55 

ข้อ6 มุ่งมั่นในการทำงาน 85 87.55 

ข้อ7 รักความเป็นไทย 85 87.55 

ข้อ8  มีจิตสาธารณะ 85 87.55 
เฉลี่ยร้อยละ 85 87.55 

หมำยเหตุ : เกณฑ์กำรตั้งค่ำเป้ำหมำยผลกำรประเมินคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ระดับดีช้ึนไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของปีกำรศึกษำ 2563 
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คำสั่งโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
            ที่  33 / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานฯ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๒ ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัด
การศึกษาท่ีต้องมุ่งเน้นคุณภาพ และมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” ซึ่งการประกันคุณภาพภายในนั้นสถานศึกษาต้องเป็นผู้ดำเนินการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในแต่ละปีการศึกษาแล้วนำเสนอต่อสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพอาศัยตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา 
๓๙ วรรค ๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
              ๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นางสาวสวุารีศิริ  ภู่เปี่ยมสินธุ์                 ประธานกรรมการ 

๑.๒  นายพุฒ  ก้อนทอง                           รองประธานกรรมการ                
                    ๑.๓   นางบังเอิญ ก้อนทอง                             กรรมการ 
           ๑.๔  นายมานพ  เที่ยงพลับ             กรรมการ 
           ๑.๕  นางนงนุช จันทร์สวาท                             กรรมการและเลขานุการ  
 

    มีหน้าที ่   ดูแลควบคุม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนร่วมเป็น
คณะกรรมการดำเนินการ ประสานงาน แก้ปัญหา และอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

              ๒.   คณะทำงาน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน    (ครูนงนุช จันทร์สวาท หัวหน้า) 

ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
1.ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 

1.1 กำหนดค่าเป้าหมายความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ  

ครูนงนุช จันทร์สวาท 
ครูวศิน คล้ายแก้ว 

1.2 ผลที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ เป็นจำนวน/ร้อยละ ในภาพรวมโรงเรียน  

ครูนงนุช จันทร์สวาท 
ครูวศิน คล้ายแก้ว 
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ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1.3 บอกได้ว่าผลที่แสดงตาม ข้อ 1.2 ต่ำกว่า หรือ เป็นไปตามเป้าหมาย 
หรือ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด 

ครูนงนุช จันทร์สวาท 
ครูวศิน คล้ายแก้ว 

1.4 โครงการ หรือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องในการพัฒนาความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ของนักเรียน  

ครูนงนุช จันทร์สวาท 
ครูวศิน คล้ายแก้ว 

1.5 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ของ
นักเรียนตามท่ีระบุในข้อ 1.4  

ครูนงนุช จันทร์สวาท 
ครูวศิน คล้ายแก้ว 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

2.1 ผลที่แสดงถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา เป็น
จำนวน/ร้อยละ ในภาพรวมโรงเรียน 

ครูจักรินทร์ บุญหนัก 
ครูพุฒ ก้อนทอง 
ครูจิราวัช คมสัน 

2.2 โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ของนักเรียน  

ครูจักรินทร์ บุญหนัก 
ครูพุฒ ก้อนทอง 
ครูจิราวัช คมสัน 

2.3 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ของนักเรียน ตามท่ีระบุในข้อ 
2.2  

ครูจักรินทร์ บุญหนัก 
ครูพุฒ ก้อนทอง 
ครูจิราวัช คมสัน 

2.4 โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการที่ระบุว่า นักเรียนมีการใช้เหตุผล
ประกอบในการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาได้  

ครูจักรินทร์ บุญหนัก 
ครูพุฒ ก้อนทอง 
ครูจิราวัช คมสัน 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
3.1 ผลที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เป็นจำนวน/ร้อย
ละ ในภาพรวมโรงเรียน  

ครูมานพ พลับเที่ยง 

3.2 โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน  

ครูมานพ พลับเที่ยง 

3.3 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน ตามท่ีระบุในข้อ 3.2  

ครูมานพ พลับเที่ยง 

3.4 ระบุนวัตกรรมที่นักเรียนสร้างได้  ครูจรุญลักษณ์ บุตรศรี 
3.5 ระบุการนำนวัตกรรมไปใช้ และการเผยแพร่นวัตกรรม  ครูจรุญลักษณ์ บุตรศรี 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4.1 ผลที่แสดงถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นจำนวน/ร้อยละ ในภาพรวมโรงเรียน  

ครูสราลี สุทธิศาสตร์ 

4.2 โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของนักเรียน 

ครูสุเมธ ราชประชุม 
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ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
4.3 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน ตามท่ีระบุในข้อ 4.2  

ครูสุเมธ ราชประชุม 

4.4 ระบุได้ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน 
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม  

ครูสราลี สุทธิศาสตร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  
5.1 กำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  ครูสุเมธ ราชประชุม 

ครูชญานี จุ้ยเปี่ยม 
5.2 ผลที่แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร เป็นจำนวน/ร้อยละ 
ในภาพรวมโรงเรียน  

ครูน้ำฝน อินทร์แสง 

5.3 บอกได้ว่าผลที่แสดงตาม ข้อ 5.2 ต่ำกว่า หรือ เป็นไปตามเป้าหมาย 
หรือ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ 5.1 กำหนด  

ครูน้ำฝน อินทร์แสง 

5.4 ผลที่แสดงการทดสอบ O-NET  ในภาพรวมโรงเรียน ที่แสดง
พัฒนาการหรือความก้าวหน้า  

ครูน้ำฝน อินทร์แสง 

5.5 ผลการทดสอบอื่นๆ  เป็นจำนวน/ร้อยละ ในภาพรวมโรงเรียน ที่
แสดงพัฒนาการหรือความก้าวหน้า  

ครูน้ำฝน อินทร์แสง 

5.6 โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  

ครูนงนุช จันทร์สวาท 

5.7 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามที่ระบุในข้อ 5.6  

ครูนงนุช จันทร์สวาท 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
6.1 ผลที่แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) เป็น
จำนวน/ร้อยละ ในภาพรวมโรงเรียน  

ครูบุษกร พืชพันธ์ 
ครูสราลี สุทธิศาสตร์ 

6.2 โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมการศึกษาต่อ หรือ
การประกอบอาชีพ  

ครูบุษกร พืชพันธ์ 
ครูสราลี สุทธิศาสตร์ 

6.3 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
การศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ ตามที่ระบุในข้อ 6.2  

ครูบุษกร พืชพันธ์ 
ครูสราลี สุทธิศาสตร์ 

6.4 สถิตินักเรียน หรือข้อมูลสารสนเทศ ในการศึกษาต่อ หรือ ประกอบ
อาชีพ  

ครูบุษกร พืชพันธ์ 
ครูสราลี สุทธิศาสตร์ 

6.5 การวัดความถนัดทางอาชีพ  ครูบุษกร พืชพันธ์ 
ครูสราลี สุทธิศาสตร์ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
7. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 

7.1 กำหนดค่าเป้าหมายคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ครูพลรบ บุญคงมา  
ครูชัยณรงค์ เขียวแก้ว 

7.2 ผลที่แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี เป็นจำนวน/ร้อยละ ใน
ภาพรวมโรงเรียน  

ครูพลรบ บุญคงมา  
ครูชัยณรงค์ เขียวแก้ว 
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ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
7.3 บอกได้ว่าผลที่แสดงตาม ข้อ 7.2 ต่ำกว่า หรือ เป็นไปตามเป้าหมาย 
หรือ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ 7.1 กำหนด 

ครูพลรบ บุญคงมา  
ครูชัยณรงค์ เขียวแก้ว 

7.4 โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีของนักเรียน  

ครูพลรบ บุญคงมา  
ครูชัยณรงค์ เขียวแก้ว 

7.5 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีของนักเรียน ตามท่ีระบุในข้อ 7.4  

ครูพลรบ บุญคงมา  
ครูชัยณรงค์ เขียวแก้ว 

8. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
8.1 ผลที่แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นจำนวน/
ร้อยละ ในภาพรวมโรงเรียน  

ครูมานพ พลับเที่ยง 

8.2 โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  

ครูมานพ พลับเที่ยง 

8.3 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ตามที่ระบุในข้อ 8.2  

ครูมานพ พลับเที่ยง 

9. ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
9.1 ผลที่แสดงถึงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย เป็นจำนวน/ร้อยละ ในภาพรวมโรงเรียน  

ครูรสสุคนธ์ ขันกสิกร 
ครูชัยณรงค์ เขียวแก้ว 

9.2 โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  

ครูรสสุคนธ์ ขันกสิกร 
ครูชัยณรงค์ เขียวแก้ว 

9.3 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ตามท่ีระบุในข้อ 9.2  

ครูรสสุคนธ์ ขันกสิกร 
ครูชัยณรงค์ เขียวแก้ว 

10. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
10.1 กำหนดค่าเป้าหมายด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ครูพลรบ บุญคงมา 

ครูเสกสรร ไทยยิ้ม 
10.2 ผลที่แสดงผลด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นจำนวน/
ร้อยละ ในภาพรวมโรงเรียน  

ครูพลรบ บุญคงมา 
ครูเสกสรร ไทยยิ้ม 

10.3 บอกได้ว่าผลที่แสดงตาม ข้อ 10.2 ต่ำกว่า หรือ เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่10.1 กำหนด  

ครูพลรบ บุญคงมา 
ครูเสกสรร ไทยยิ้ม 

10.4 โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาด้านสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคมของนักเรียน  

ครูพลรบ บุญคงมา 
ครูเสกสรร ไทยยิ้ม 

10.5 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมของนักเรียน ตามที่ระบุในข้อ 10.4 

ครูพลรบ บุญคงมา 
ครูเสกสรร ไทยยิ้ม 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ (ครูพุฒ ก้อนทอง หัวหน้า) 
 

ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด  
1.1 ระบุกระบวนการดำเนินงานที่ได้มาซึ่งเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดที่ชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

ครูสุเมธ ราชประชุม 
ครูชญานี จุ้ยเปี่ยม 

1.2 ระบุ เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา ครูสุเมธ ราชประชุม 
ครูชญานี จุ้ยเปี่ยม 

1.3 เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา ตามข้อ 1.2 สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ครูสุเมธ ราชประชุม 
ครูชญานี จุ้ยเปี่ยม 

1.4 เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา ตามข้อ 1.2 ทันตอ่
การเปลี่ยนแปลง 

ครูสุเมธ ราชประชุม 
ครูชญานี จุ้ยเปี่ยม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.1 กระบวนการดำเนินงานเชิงระบบในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
เช่น PDCA  

ครูสุเมธ ราชประชุม 
ครูชญานี จุ้ยเปี่ยม 

2.2 กระบวนการดำเนินงานการบริหารอัตรากำลัง  ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
2.3 กระบวนการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ครูจิราวัช คมสัน 
2.4 กระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูพลรบ บุญคงมา 

ครบูุญพิทักษ์  ภุมมา 
2.5 กระบวนการดำเนินงานระบบการนิเทศภายใน  ครูนงนุช จันทร์สวาท 
2.6 กระบวนการดำเนินงานตามข้อ 2.1-2.5 แสดงให้เหน็ว่าได้รับความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
นางสาวภัทมาศ อ่ำทอง  

2.7 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เป็นแบบอย่างได้ (เป็น
แหล่งศึกษาดูงาน/รางวัล)  

ครูสุเมธ ราชประชุม 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

3.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาวิชาการ / พัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา  

ครูนงนุช จันทร์สวาท 

3.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง  

ครูนงนุช จันทร์สวาท 

3.3 การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียน
ร่วม  

ครูนงนุช จันทร์สวาท 

3.4 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทำ  ครูบุษกร พืชพันธ์ 
ครูสราลี สุทธิศาสตร์ 

3.5 การดำเนินงานพัฒนาวิชาการ เป็นแบบอย่างได้ (เป็นแหล่งศึกษาดูงาน/
รางวัล) 

ครูนงนุช จันทร์สวาท 
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ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
4.1 โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาครูและบุคลากร  ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
4.2 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาครูและ
บุคลากร ตามที่ระบุในข้อ 4.1  

ครูบังเอิญ ก้อนทอง 

4.3 มีการพัฒนาครูจากการประชุม  ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
4.4 มีการพัฒนาครูจากการอบรม  ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
4.5 มีการพัฒนาครูจากการสัมมนา  ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
4.6 มีการพัฒนาครูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ศึกษาดูงาน  ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
4.7 มีการจัดทำ ID PLAN ของครู  ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
4.8 จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
4.9 มีข้อมูลการพัฒนาวิทยฐานะของครูที่สูงขึ้น  ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
4.10 มีข้อมูลด้านรางวัลต่างๆของครู  ครูบังเอิญ ก้อนทอง 

นางสาวภัทมาศ อ่ำทอง  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
5.1 โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ครูมานพ พลับเที่ยง 
5.2 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ตามที่ระบุในข้อ 5.1  

ครูมานพ พลับเที่ยง 

5.3 มีแผนหรือมาตรการรักษาความปลอดภัย  ครูมานพ พลับเที่ยง 
5.4 ระบุแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน / ภายนอกโรงเรียน ครูรสสุคนธ์ ขันกสิกร 

ครูพัชราภรณ์ เนียมจันทร์ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

 

6.1 โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

ครูสุเมธ ราชประชุม 

6.2 รายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามที่ระบุ
ในข้อ 6.1  

ครูสุเมธ ราชประชุม 

6.3 ระบุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  ครูสุเมธ ราชประชุม 
6.4 ระบุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  ครูสุเมธ ราชประชุม 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
( ครูบังเอิญ ก้อนทอง หัวหน้า) 

ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

1.1 ผลที่แสดงถึงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงของ
ครู เป็นจำนวน/ร้อยละ ในภาพรวมโรงเรียน  

ครูนงนุช จันทร์สวาท 

1.2 ระบุกระบวนการ / เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงของครู  

ครูนงนุช จันทร์สวาท 

1.3 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  ครูทุกคนส่งแผนฯ 
1.4 มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้  

ครูสุเมธ ราชประชุม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
2.1 ผลที่แสดงถึงการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของครู เป็นจำนวน/ร้อยละ ในภาพรวมโรงเรียน  

ครูสุเมธ ราชประชุม 

2.2 ระบุ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ครูใช้   ครูสุเมธ ราชประชุม 
2.3 ระบุภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูรสสุคนธ์ ขันกสิกร 

ครูพัชราภรณ์ เนียม
จันทร์ 

2.4 ระบุถึงการที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ครูรสสุคนธ์ ขันกสิกร 
ครูพัชราภรณ์ เนียม
จันทร์ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.1 ผลที่แสดงถึงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครู เป็นจำนวน/ร้อย
ละ ในภาพรวมโรงเรียน  

ครูสุเมธ ราชประชุม 

3.2 ระบ ุกระบวนการ / เทคนิค การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูสุเมธ ราชประชุม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 

4.1 ผลที่แสดงถึงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียนของครู เป็นจำนวน/ร้อยละ ในภาพรวมโรงเรียน  

ครูน้ำฝน อินทร์แสง 

4.2 ระบุกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ครูน้ำฝน อินทร์แสง 

4.3 ระบุกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  ครูน้ำฝน อินทร์แสง 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

5.1 ผลที่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เป็นจำนวน/ร้อยละ ในภาพรวมโรงเรียน 

ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
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ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
5.2 ระบุกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  

ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
 

5.3 จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
5.4 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง ครูบังเอิญ ก้อนทอง 
4. รางวัล/ผลงาน ของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ครูลักขณา เกิดโพชา 

 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสาร ร่องรอย และหลักฐาน ที่ตนเองได้รับมอบหมายจากแหล่งข้อมูล  
เพ่ือให้ตรงตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จัดระบบเสียง และบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
   ๑๐.๑  นายมานพ  พลับเที่ยง                        ประธานกรรมการ 
   ๑๐.๒  นางนางนงนุช  จันทร์สวาท                  รองประธานกรรมการ 
   ๑๐.๓  นางสาวบุษกร  พืชพันธ์                      กรรมการ 
   ๑๐.๔  นางสาวสราลี  สุทธศิาสตร์                   กรรมการ 
   ๑๐.๕  นายสุเมธ  ราชประชุม                        กรรมการ 
   ๑๐.๖  นางสาวจิราวัช คมสัน    กรรมการ 
   ๑๐.๗  นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว   กรรมการ 

             ๑๐.๘  นางรสสุคนธ์  ขันกสิกร                       กรรมการและเลขานุการ           
   ๑๐.๙  นายวศิน  คล้ายแก้ว                     กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่   
       ๑.  จัดเตรียมตกแต่งสถานที่ (ห้องประชุมใบตาลมรกต) และตรวจสอบระบบเครื่อง

เสียง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
                       ๒.  บริหารจัดการให้ผู้เกี่ยวข้องและนักเรียนประจำเขตพ้ืนที่บริบทของโรงเรียน 
ให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัย  ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ 

๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑  นางบังเอิญ  ก้อนทอง                     ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒  นางสาวพัชราภรณ์  เนียมจันทร์             กรรมการ 
  ๑๑.๓  นางสาวภัทมาศ อ่ำทอง                     กรรมการ 
  ๑๑.๔  นางจรุญลักษณ์  บุตรศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารมื้อกลางวัน  วนัที่ ๑๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
สำหรับวิทยากรและบุคลากรในโรงเรียน 
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         ขอให้ผู้มีรายนามที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

         สั่ง ณ  วันที่ 21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
                  (นางสาวสุวารีศิริ  ภู่เปี่ยมสินธุ์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา                                                



                                               คณะผู้จัดท ำ 
 
1. นางสาวสุวารีศิริ  ภู่เปี่ยมสินธุ ์ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา   ประธานกรรมการ 

2. นายพุฒ  ก้อนทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ   รองประธานกรรมการ  

3. นางนงนุช  จันทร์สวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ  

4. นายมานพ พลับเที่ยง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รองประธานกรรมการ  

5.   นางบังเอิญ   ก้อนทอง ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

6.   นางน ้าฝน  อินทร์แสง    ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

7.   นางสาวบุษกร  พืชพันธ์ ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

8.   นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์ ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

9.   นายวศิน   คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

10.   นางจรุญลักษณ์  บุตรศรี ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

11.   นายเสกสรร  ไทยยิ้ม ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

12.   นายจักรินทร์  บุญหนัก ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

13.   นายพลรบ  บุญคงมา ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

14.   นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

15.   นางรสสุคนธ์  ขันกสิกร ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

16.   นางสาวลักขณา  เกิดโพชา   ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

17.   นางสาวจิราวัช  คมสัน ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ 

18.   นางสาวพัชราภรณ์  เนียมจันทร์  ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา              กรรมการ 

19.   นางสาวดลพร   เอี่ยมจุ้ย ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

20.   นางสาวภัทมาศ  อ ่าทอง  ธุรการโรงเรียน กรรมการ 

21.   นางสาวอนุธิดา  หริ่มแก้ว    นักศึกษาฝึกระสบการณ์ กรรมการ 

22.   นางสาววิมลศิริ สนธ ิ นักศึกษาฝึกระสบการณ์ กรรมการ 

23.   นางสาวนิสา ไทยยิ้ม นักศึกษาฝึกระสบการณ์ กรรมการ 

24.   นายอดิเทพ อมรฤทธิ์ไทย นักศึกษาฝึกระสบการณ์ กรรมการ 

25. นายสุเมธ ราชประชุม หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 

26. นางชญานี จุ้ยเปี่ยม  งานแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



งานแผนงานและประกันคุณภาพ
โรงเรยนหวยกรดวทยา
ตำบลหวยกรด อำเภอสรรคบุร จังหวักชัยนาท
www.huaikrot.ac.th


