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ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 

๑๑. . ข้อมูลทั่วไป   ข้อมูลทั่วไป     
 ๑.๑  ประวัติ โรงเรียนห้ วยหว้าวิทยาคม  ก่อนที่ จะจัดตั้ งเป็นโรงเรียน  ได้อาศัยวัดตลาดโพธิ์ศรี            
บ้านห้วยหว้า  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  ต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนที่บ้านโนนฆ้องขึ้น  ชาวบ้าน  คณะครู           
ผู้น าหมู่บ้านเห็นควรยุบโรงเรียนวัดไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนฆ้อง  เมื่อวันที่ ๔  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๔๙๐  
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่บ้านห้วยหว้าใน   วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐  ได้จัดตั้งเป็น
โรงเรียนบ้านห้วยหว้าคุรุราษฎร์อนุเคราะห์  โดยมี นายพิชัย ภูมิการีย์  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  

ปี พ.ศ.  ๒๕๑๙  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าคุรุราษฎร์อนุ เคราะห์  ได้ เปิดท าการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยหว้า 

  ปี พ.ศ.  ๒๕๓๔  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และได้รับการ
เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ท าการสอนในระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น  

 ๑.๒  ที่ตั้งที่ตั้ง หมู่บ้านห้วยหว้า  หมู่ ๖  ต าบลโนนฆ้อง  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 
๔๐๒๗๐  
 พ้ืนทีท่ั้งหมด   ๑๓  ไร่ ๑ งาน  ๒๗  ตารางวา       
            โทรศัพท์โทรศัพท์  ๐๔๓ – ๔๕๑๒๗๙ 
             e-mail   hwkschool.๕๘@gmail.com 
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๒๒..  ข้อมูลข้อมูลด้ำนด้ำนนักเรียนนักเรียน  ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒๕๖๓๓    ( วันที่ ( วันที่ ๑ ๑ กรกฎาคมกรกฎาคม  ๒๕๖๓๒๕๖๓  ))  
              

จ านวนนักเรียนทั้งหมด    ๑๐๘       คน 
 เพศชาย    จ านวน   ๖๕   คน   
 เพศหญิง  จ านวน    ๔๓   คน 

 

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ ๑ ๔ ๕ ๑ 

อนุบาล ๒ ๔ ๗ ๑๑ ๑ 

รวมอนุบำล ๕ ๑๑ ๑๖ ๒ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔ ๑ ๕ ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔ ๒ ๖ ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔ ๓ ๗ ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓ ๔ ๗ ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๘ ๔ ๑๒ ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๖ ๘ ๑๔ ๑ 

รวมประถม ๒๙ ๒๒ ๕๑ ๖ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๙ ๒ ๑๑ ๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒ ๓ ๑๕ ๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐ ๕ ๑๕ ๑ 

รวมมัธยม ๓๑ ๑๐ ๔๑ ๓ 

รวมทั้งสิ้น ๖๕ ๔๓ ๑๐๘ ๑๑ 
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๓๓.  .  ข้อมูข้อมูลลด้ำนด้ำนบุคลำกร  บุคลำกร  ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒๕๖๓๓    ( วันที่ ( วันที่ ๑ ๑ กรกฎาคมกรกฎาคม  ๒๕๖๒๕๖๓๓  ))  

       จ านวนบุคลากรทั้งหมด  ๑๘      คน    แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลำกร 

เพศ วุฒิกำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย ประสบกำรณ์ใน
ต ำแหน่ง 

ชำย หญิง 
ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูง
กว่ำ   
ป.ตรี 

น้อย
กว่ำ     

๓๐  ป ี

๓๐ – 
๕๐ 

มำก 
กว่ำ 

๕๐  ป ี

น้อย
กว่ำ  

๑๐ ปี 

๑๐ – 
๒๐ 

มำก 
กว่ำ 

๒๐ ปี 
ผู้อ านวยการ   ๑ - - - ๑ - - ๑ - - ๑ 
รองผู้อ านวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  ๓ ๙ - ๙ ๓ ๑ ๖ ๕ ๒ ๔ ๖ 
พนักงานราชการ
(ครู) 

- - - - - - - - - - - 

ครูอัตราจ้าง   - ๑ - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
นักการ/ ภารโรง   ๑ - ๑ - - - ๑ - ๑ - - 
อ่ืน ๆ    ๑ ๑ - ๒ - ๑ ๑ - ๒ - - 

รวม ๖ ๑๑ ๑ ๑๒ ๓ ๓ ๘ ๖ ๖ ๔ ๗ 

หมำยเหตุ  โรงเรียนประชำรัฐหมำยเหตุ  โรงเรียนประชำรัฐ/โรงเรียนคุณภำพ/โรงเรียนคุณภำพ  

๔๔.   ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่.   ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่    ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓๒๕๖๓  

  ๔.๑  อาคารเรียน  มีทั้งหมด  ๓ หลัง รวม  ๑๘ ห้อง  ใช้เป็นห้องเรียน ๑๑  หอ้ง  และห้องพิเศษ
ส าหรับจัดกิจกรรม  เช่น  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด ห้องพยาบาล  ห้องพัก
ครู  และ ห้องเก็บพัสดุ 

 ๔.๒  อาคารประกอบ  ได้แก่    อาคารเอนกประสงค์   
 ๔.๓  สนามกีฬา  ได้แก่  สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล  สนามตะกร้อ  สนามวอลเลย์บอล  

    

๕๕.   ข้อมูลด้ำนทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ .   ข้อมูลด้ำนทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓๒๕๖๓  
        ๑)  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์   
    ๑.๑ มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด      ๗    เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา ๙ เครื่อง  แยกตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้ 
                   -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ............๑.............เครือ่ง 
                   -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน..........๑๔...............เครื่อง 
    ๑.๒ ระบบเครือข่ายในโรงเรียน   
         - สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน    ปัจจุบันใช้ (ระบุ)  TOT 
     แรงมาก/แรง   ปานกลาง   ไม่ดี 
         - ติดตั้งเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
      ครอบคลุมทุกห้องเรียน   มีเพียงบางจุด/สถานที่  
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        ๒)  ห้องสมุด...........๑............หอ้ง 
    สภาพการใช้งาน....................(  ดี   พอใช้  ปรับปรุง) 
                ๓)  ห้องวิทยาศาสตร์..........๑.............หอ้ง 
    สภาพการใช้งาน....................(  ดี   พอใช้  ปรับปรุง) 
       ๔)  ห้องคอมพิวเตอร์..........๑.............หอ้ง 
    สภาพการใช้งาน....................(  ดี   พอใช้  ปรับปรุง) 
 
 
๖๖..      สภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
      งบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆของโรงเรียน รวมถึงบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะด้าน อาคาร
เรียนเพ่ิมเติม งบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
 ๖.๑   ผลกำรประเมินภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.)   
             สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  ๓  .(ล่าสุดที่ได้รับรายงานเป็นทางการ) จาก    
สมศ. เมื่อวันที่๖ – ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เข้าประเมินชื่อ ทริปเปิลเอ 
มีผลการประเมินดังนี้ (กรณี ประเมินรอบสองประกอบด้วย ๑๔ มาตรฐาน ส่วนประเมินรอบสามประกอบด้วย 
๑๒ ตัวบ่งชี้) 
 

๖.๑.๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (๒-๕ ปี)  
(   )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน
การศึกษา 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำปฐมวัย (๒-๕ ปี) ประเภท
โรงเรียน 
- ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๘๒.๔๔ คะแนน 
- มีคุณภาพระดับ ดี 
 
รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำแนกรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จ านวน  ๓  ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ๗,๙ ,๑๒ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน ๘ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๑-๖, ๑๐-๑๑ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จ านวน ๑  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๘ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จ านวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ......-............ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวน.-...ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 
.......-........... 
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           ๖.๑.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
(   )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน
การศึกษา 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ประเภท
โรงเรียน 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๘๑.๕๔ คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ ดี 
 
รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำแนกรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๑,๒,๗,๘,๙,๑๒ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๓,๔,๖,๑๐,๑๑ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๕ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จ านวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ........-.......... 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวน.-...ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 
.......-.......... 

 
          ผลการประเมินคุณภาพามมาตรฐานการศึกษา จากรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  สรุปได้ดังนี้    
 

   ๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 ผลกำรประเมิน  
  -จัดโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  .๑๑.. โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : ปฐมวัย 
   ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ......... ๙๘.๗๕...........คะแนน มีคุณภาพระดับ....ดี....... 
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดีเยี่ยม  จ านวน..๑๑..มาตรฐาน  

       ๒  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ผลกำรประเมิน  
  จัดโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  .๑๕.. โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                     สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ขั้นพื้นฐาน 
 ผลรวม มีคุณภาพระดับ.....ดี...... 
                   รายละเอียดผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกราย
มาตรฐาน  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดี จ านวน  ๒  มาตรฐาน และระดับดีเยี่ยม  จ านวน..๒..มาตรฐาน  
 



๖ 
 

 แผนปฏิบติัพฒันาการศึกษาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  โรงเรียนห้วยหวา้วิทยาคม   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

 

๗.  สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำ    
                    ในในปีการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒๕๖๓๓    สถานศึกษาได้บริหารจัดกสถานศึกษาได้บริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ ารตามวงจรคุณภาพ   PPDDCCAA    และด าและด าเนินการตามเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ปี แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒๒๕๖๒  อย่างต่อเนื่อง  มีผลสรุปดังนี้อย่างต่อเนื่อง  มีผลสรุปดังนี้  

๗.๑  ผลงำนที่ภำคภูมิใจของสถำนศึกษำ   

ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                 ค่าเฉลี่ยผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้านภาษา  มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ ๒๙.๐๕  ด้านค านวณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๒.๐๐  เมื่อพิจารณารายด้านทั้ง ๒ ด้าน พบว่า  

                ด้านภาษา   

                 ความสามารถด้านภาษาท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วน ๓ ล าดับจากค่าเฉลี่ยน้อยไปหามาก 
ได้แก่ มาตรฐานที่ ท4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
๒๖.๖๘   รองลงมา คือ มาตรฐานที่ ท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในหารด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน และมาตรฐานที่ ท3.1 สามารถเลือกฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐  ตามล าดับ 

                 ความสามารถด้านค านวณที่จ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วน ๓ ล าดับจากค่าเฉลี่ยน้อยไปหามาก 
ได้แก่ มาตรฐาน ค3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใช้แบบจ าลองทางเลขาคณิต (geometric mode) ในการแก้ปัญหา   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๐.๐   
รองลงมา คือ มาตรฐาน ค2.2 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๑๔.๘๕   และ 
มาตรฐาน ค1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด าเนินการต่างๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๑๙.๒๐ตามล าดับ    

                  
  ผลกำรสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

(๑) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ  

๔๓.๘๐  ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ เม่ือพิจารณารายสาระการเรยีนรู้  พบว่า  สาระการ
เรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ  หลักการใช้ภาษาไทย เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๒๖.๓๖ รองลงมา คือ วรรณคดีและวรรณกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ ๓๘.๑๘   
และการฟัง การดู การพูด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ ๔๕.๔๕  ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 
 
 



๗ 
 

 แผนปฏิบติัพฒันาการศึกษาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  โรงเรียนห้วยหวา้วิทยาคม   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

(๒) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อย

ละ ๒๗.๗๓ ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ เม่ือพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการ
เรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะป็น    ที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับรอยละ ๖.๐๖ รองลงมาคือ  เรขาคณิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๑๓.๖๔  จ านวนและการ
ด าเนินการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๒๓.๓๘  ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศมาก 

(๓) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อย

ละ ๓๔.๘๐   ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ เม่ือพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบวา่  สาระการ
เรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือสารและสมบัติของสารเนื่องจากมีผลการทดสอบที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๒๒.๒๗ องลงมาคือ  สาระแรงและการเคลื่อนที่ และสาระดาราศาสตร์อาวกาศ 
เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๒๒.๗๓ และ  สาระพลังงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ  
๒๒.๘๕  ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
(๔) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 

ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
๒๒.๗๓  ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่
สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมนและโลก เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๑๘.๑๘ รองลงมา คือ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๒๓.๔๓  และภาษา
และวัฒนธรรม  ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ  ๒๓.๘๖  ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 ผลกำรสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

(๑) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
                               ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ ๔๓.๗๓ ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการ
เรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ การเขียน   เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ ๓๕.๗๑ รองลงมา คือ การอ่าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๔๐.๔๘ และ หลักการใช้ภาษา  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ ๔๓.๘๑  ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

(๒) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
                               ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐  ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  
สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ จ านวนและการด าเนินการ เนื่องจากมีผลการ
ทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๔.๗๖  รองลงมา คือ พีชคณิต เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ ๑๖.๖๗ และสาระ การวิเคราะห์ข้อมูลแลความน่าจะเป็น เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๒๐.๒๒  ซึ่งเป็น สาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 



๘ 
 

 แผนปฏิบติัพฒันาการศึกษาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  โรงเรียนห้วยหวา้วิทยาคม   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

 
(๓) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

                               ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ ๒๖.๗๙  ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่ า  
สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ  บูรณาการ เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๐ รองลงมา คือ   ดาราศาสตร์และอาวกาศ เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ ๑๓.๔๙   และสารและสมบัติของสาร ผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๒๕.๙๔ ซึ่ง
เป็นสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

(๔) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 
                               ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๕.๗๑ ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  
พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือภาษาเพ่ือการสื่อสาร เนื่องจากมีผลการ
ทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๕.๖๕    ภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๒๖.๑๙  ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

๗.๒  แนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    
  ๗.๒.๑ กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
 ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นสากล  และพัฒนาทั้ง ๔ ด้านไห้เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะด้านครู 
เนื่องจากครูคือทรัพยากรส าคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้การบริหารจัดการก็ต้องให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปยุคใหม่ ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในโรงเรียน ในชุมชน ในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสู่ประชาคม
อาเซียน 
  ๗.๒.๒  กำรจัดกำรศึกษำระดับพื้นฐำน 
   ๑. โรงเรียนต้องน าผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการจัดการศึกษาที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง โดยก าหนดโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒. โรงเรียนต้องเตรียมพร้อมเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยครูเป็นบุคลากรส าคัญในการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ ดังนั้นต้องพัฒนาครูทุกคนให้พร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ความ
กล้าคิด กล้าท า โดยเฉพาะการใช้ ICT และการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
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ส่วนที่ ๒ 

กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

จากข้อมูลพื้นฐาน บริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ ส านักงาน
รับรองและประเมินมาตรฐาน(สมศ.) และข้อมูลอื่นๆ ประกอบ  จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

กำรวิเครำะห์สถำนภำพโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม  โดยใช้ SOAR Analysis 
๑.สิ่งที่ต้อง
ค้นหาใน
เชิงกลยุทธ์
Strategic 
Inquiry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ Strengths ทรัพยากรหรือสิ่งที่ดีที่สุดที่โรงเรียน
ของเรามีขณะนี้มีอะไรบ้าง? 

 
    ๑.๑.๑ ด้านผู้เรียน 
          ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตร 
และสถานศึกษาก าหนด และคุณภาพผู้เรียนเป็นที่
ยอมรับของสังคม ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดี มีวินัย ประหยัด และซื่อสัตย์  

๑.๑.๒ ด้านครูและบุคลากร 
 ครูมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา 

ตรี ๘ คน และระดับปริญญาโทจ านวน ๖  คน ครู 
ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นครูมือ
อาชีพด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson 
Study) และเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) 
และ รูปแบบกำรสอนแบบ BBL(ป.๑-๓) PBL 
(Problem-based learning และ Project 
based learning ) 
ครูมคีวามมุ่งม่ัน ตั้งใจ กระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเองและน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัด
ประสบการณ์และสาระที่ควรเรียนรู้แก่เด็กอยู่ และ
ได้รับการอบรมพัฒนาแบบครบวงจร(คูปองครู) ตรง
ตามวิชาที่สอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

๑.๒ Opportunities มีโอกาสที่เป็นไปได้ 
อะไรบ้าง?ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียนของ
เรา 
๑.๒.๑ ด้านผู้เรียน 
         เด็กๆได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรู้จากวิทยากร
ภายนอก เช่น เด็กเข้าร่วมโครงการ D.A.R.E มี
ต ารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
การศึกษายังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เด็กๆได้รับ
ความรู้จากการไปทัศนศึกษาทั้งในท้องถิ่น
ตนเองและภายนอก เด็กๆได้รับความรู้จากการ
ไปอบรมสัมมนาของบุคลากรภายในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน  เด็กๆได้มีโอกาสไปร่วม
แข่งขันวิชาการทั้งระดับกลุ่มสถานศึกษาระดับ
เขตพ้ืนที่ และระดับภาค   
๑.๒.๒ ด้านครูและบุคลากร 
    ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับ
การอบรมอย่างสม่ าเสมอ   
มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จากโครงการ Chevron Enjoy Science และ
ไดไ้ด้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการคิดข้ันสูงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียน  ( Lesson Study) และ รูปแบบกำร
สอนแบบ BBL(ป.๑-๓) PBL (Problem-
based learning และ Project based 
learning ) 
 

 
 



๑๐ 
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๑.๑.๓  ด้านการบริหารจัดการ 
  โรงเรียนใช้รูปแบบการบริหารงานทางวิชาการโดย
ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
และรูปแบบกำรสอนแบบ BBL(ป.๑-๓) PBL 
(Problem-based learning และ Project 
based learning ) 

และมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการ
ประสานงานติดตามกับครูในโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว
ผ่านระบบไลน์กลุ่มโรงเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้
ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม  มีโครงการและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีกรรมการสถานศึกษาที่ให้
ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี  มีระบบ
การประกันคุณภาพที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง ส่งเสริม
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็น
สถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
๑.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
        เป็นโรงเรียนที่ใช้รูปแบบการบริหารงาน
ทางวิชาการโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study)และรูปแบบกำรสอนแบบ 
BBL(ป.๑-๓) PBL (Problem-based 
learning และ Project based learning ) 
 
และได้รับวัสดุอุปกรณ์การสอนวิชา
วิทยาศาสตร์จาก อบจ. และ จากโครงการ 
Chevron Enjoy Science ซึ่งทั้งสองที่มีการท า 
MOU ร่วมกันกับโรงเรียน 
 
 

 
๒. เจตนา 
หรือสิ่งดีๆที่
อยากเห็นใน
โรงเรียนของ
เรา 
Appreciative 
Intent 
 
 
 
 

 
๒.๑ Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็น และสิ่งที่
เราอยากเห็นส าหรับโรงเรียนของเราในอนาคต 
 
๒.๑.๑ ด้านผู้เรียน 
       นักเรียนระดับอนุบาล เด็กสามารถอ่านบัญชี
ค าพ้ืนฐานระดับอนุบาลได้ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เด็ก
มีพัฒนาการทั้ง IQ และ EQ ควบคู่กัน มุ่งเน้นให้เด็ก
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตมุ่งเน้นให้
เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  
ปลูกฝังให้เด็กร่าเริงแจ่มใส  มีวินัย กล้าแสดงออก 
      นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  อ่าน
ออกเขียนได้ ๑๐๐%  มีทักษะในการสื่อสาร   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โรงเรียนวางไว้และผล
การทดสอบระดับชาติสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ๕ 
% เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 

 
๒.๒ Result ผลลัพธ์ที่เราอยากเห็น และ
สามารถวัดผลเป็นรูปธรรมได้ 
 
๒.๒.๑ ด้านผู้เรียน 
     ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  มีคุณธรรม
จริยธรรมเหมาะสมตามวัยเด็กช่วยเหลือตนเอง
และรู้หน้าที่ของตนเองเด็กกล้าคิดกล้า
แสดงออกเด็กมีระเบียบวินัย เด็กอ่านออกเขียน
ได้ ๑๐๐% 
ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัวนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์และมีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
1.2.2 ด้านครูและบุคลากร 
ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ  กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง



๑๑ 
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๒.๑.๒ ด้านครูและบุคลากร 
    ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ กระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเองสู่ครูมืออาชีพและน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการ
จัดประสบการณ์และสาระที่ควรเรียนรู้แก่เด็กอยู่
เสมอโดย  มีการจัดวิธีการเรียนการสอนแบบเปิด 
(Open Approach)และการสอนแบบ stem ศึกษา
ส าหรับระดับปฐมวัยครูจัดการเรียนการสอนแบบ
มอนเตสซอรี่เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
โดยมีครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือน
บ้าน และเป็นผู้ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก  
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานให้ครอบคลุม 
 
๒.๑.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
     เป็นโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน ได้รับการเติม
เต็มจากภาคเอกชน ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อ
การเรียนการสอน ระบบฐานข้อมูล ผู้ปกครอง 
ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนการศึกษามากข้ึน มีความเป็นเลิศในด้าน
วิชาการท่ีเน้นประบวนการคิด จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดแทรกประชาคมอาเชียน มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู        

ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาครู
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิปัญญา ของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ครูมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่คน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 
 
๒.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
        ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์  จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

  

 จากการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ SOAR Analysis  โรงเรียนจึงได้ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 แผนปฏิบติัพฒันาการศึกษาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  โรงเรียนห้วยหวา้วิทยาคม   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

 
๑. วิสัยทัศน์ (VISION) 

ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วย
นวัตกรรมรูปแบบการสอนแบบ BBL(ป.๑-๓) PBL (Problem-based learning และ Project based 
learning ) 

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เน้น
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholders) และด าเนินการตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  และวิถีความ
พอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พันธกิจ  (Mission) 
๑.  จัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนมี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   
๒.   มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้ 

นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study) และ รูปแบบการสอนแบบ BBL(ป.๑-๓) PBL (Problem-based 
learning และ Project based learning ) 

๓.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

๔.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นครู มืออาชีพด้วย 
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน   ( Lesson Study)  

๕. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน  ผู้ปกครอง   
ชุมชน  เพ่ือร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ   

๖.  สถานศึกษาจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสู่ 
ประชาคมอาเซียน   

๗.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๘. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๙. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านการไหว้ที่ถูกต้องสวยงาม 

๓. เป้ำหมำย  (GOAL) 
  ๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   

        ๒.  สถานศกึษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้ 
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน  ( Lesson Study) และ รูปแบบการสอนแบบ BBL(ป.๑-๓) PBL (Problem-
based learning และ Project based learning ) 
        ๓.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

  ๔. ครู ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นครูมืออาชีพด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน   
( Lesson Study) 
         ๕. สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน 
ผู้ปกครอง  ชุมชน  เพ่ือร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ   
         ๖. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสู่ประชาคม
อาเซียน   
 



๑๓ 
 

 แผนปฏิบติัพฒันาการศึกษาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  โรงเรียนห้วยหวา้วิทยาคม   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

 
 
         ๗.  ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
         ๘.  สถานศึกษามีการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         ๙. สถานศึกษามีคุณภาพสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๑๐. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ด้านการไหว้ที่ถูกต้องสวยงาม 
 
๔.  กลยุทธ์  (STRATITIC) 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๓. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

๕.  อัตลักษณ์ 
 ยิ้มไหว้ทักทาย 
 
๖.  เอกลักษณ์ 
     รูปแบบการบริหารงานทางวิชาการโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และรูปแบบการ
สอนแบบ BBL(ป.๑-๓) PBL (Problem-based learning และ Project based learning ) 
 
7. จุดเน้น 
      
- จัดการศึกษา โดย ดารพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานท า 
- การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 แผนปฏิบติัพฒันาการศึกษาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  โรงเรียนห้วยหวา้วิทยาคม   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

๗. เป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
    ๗.๑  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้

เป
้ำห

มำ
ย 

 
ปี 

๒๕
๖๑

 

แนวทำงกำรพัฒนำ  
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
ของนักเรียน 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
- กิจกรรมทักษะเคลื่อนไหว 
- กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สุนทรียภำพของนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาการด้านสุนทรียภาพ
ของนักเรียน 
-กิจกรรมศิลปะ 
-วันข้ึนปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม
ของเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมดา้นสงัคมส าหรบั
เด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

๑.๑ มีการพฒันาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และ
ดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและ
แสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ โครงกำรพัฒนำครูสู่มืออำชีพ 
- กิจกรรมเพิ่มศักยภาพครูปฐมวัย 
- กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 

 
 
 
 



๑๕ 
 

 แผนปฏิบติัพฒันาการศึกษาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  โรงเรียนห้วยหวา้วิทยาคม   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้

เป
้ำห

มำ
ย 

 
ปี 

๒๕
๖๑

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั ดีเลิศ โครงกำรส่งเสริมปัญญำพัฒนำ
ควำมคิด 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการนักเรยีนตาม
แนวคิดมอนเตสซอร ี
-บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ 

๓.๔    ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 แผนปฏิบติัพฒันาการศึกษาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  โรงเรียนห้วยหวา้วิทยาคม   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

๗.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน 

เป
้ำห

มำ
ย 

 
ปี 

๒๕
๖๓

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ -โครงการ  ฟูมฟักนักใฝ่รู้ 

-โครงการ พัฒนาทักษะการคิด  -๕.
โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน   
-โครงการ   ทักษะชีวิต  
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้  PLC 
 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

ดีเลิศ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสาร 

ดี 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ -โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ดีเลิศ 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอด
เยี่ยม 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ  

โครงการพัฒนาบุคลากร 
-โครงการผู้บริหารมืออาชีพ 
-โครงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาผู้ปกครอง และชุมชน 
-โครงการเนรมิตสีสันสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อม 
-โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวการปฏิรูปการศึกษาฯ 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้  PLC 
-โครงกำรวำงระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดี 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ     การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 



๑๗ 
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แนวทำงกำรพัฒนำ 
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ดีเลิศ -โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้  PLC 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง  การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


