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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป  

 ชื่อโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม ที่ตั้ง 192 หมูํ 13 ต าบลห๎องแซง อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  โทร  0–4577-7111  โทรสาร 0–4577-7111  e-mail    
Hongsaengwit@gmail.com website www.hongsaeng.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อท่ี 35  ไรํ 1 งาน   เขตพ้ืนที่บริการ 10 หมูํบ๎าน 
 
2. ประวัติโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 

โรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจ าต าบลห๎องแซง  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกด๎านการจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนที่อยูํบ๎านไกลเกิน  20  กิโลเมตร  
จากตัวอ าเภอเลิงนกทา  และการคมนาคมไมํมีความสะดวก  ผู๎ปกครองมีความต๎องการให๎บุตรธิดาได๎เรียนใน
โรงเรียนในพ้ืนที่ใกล๎บ๎าน     

1 ตุลาคม  พ.ศ. 2517  นายประสงค์  มูลสาร  ครูใหญํโรงเรียนบ๎านห๎องแซง  และคณะกรรมการ
บริหารหมูํบ๎านห๎องแซง  ได๎เสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาได๎อนุมัติให๎จัดตั้งโรงเรียน   

2  มิถุนายน  พ.ศ.  2518  ได๎เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแตํระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 –  3  ตั้งชื่อ
โรงเรียนวํา  “โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม”  อักษรยํอ “ ซ.ค.”  

ปี พ.ศ. 2534 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนได๎รับการรับรองเป็นต๎นแบบโรงเรียนในฝัน รุํนที่ 3 โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ  

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
 สถานที่ตั้งโรงเรียนได๎รับการบริจาคที่ดินเพ่ือด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษา  โดยมีผู๎มีจิตศรัทธา
บริจาคท่ีดิน  ดังนี้ 

1. นายทองพูล   ธาระพันธ์ 
2. นายทวี   เพชรไพร 
3. นายบุญเย็น   โพธิ์ไหม 
4. นายขุน   ห๎องแซง 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 

                                 เทียน  1  เลํมจุดสวํางตั้งอยูํบนตัวอักษร ซ.ค.   
                                 ด๎านลํางมีข๎อความวํา  โรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม 

 

สีประจ าโรงเรียน      แสด – ขาว 

  สีแสด หมายถึง   ความกระตือรือร๎น 
  สีขาว หมายถึง  ความสะอาดบริสุทธิ์ 
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 สีแสด – ขาว หมายถึง  ลูกศิษย์โรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม  เป็นผู๎มีความกระตือรือร๎นในการศึกษา
เลําเรียน  มีจิตใจที่พร๎อมทั้งคุณธรรม  จริยธรรม 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
นตฺถิ   ปญฺญา   สมาอาภา      “แสงสวํางเสมอด๎วยปัญญาไมํมี” 
 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
          พระพุทธสีทันดร  ประดิษฐาน  ณ  ลานพุทธสถาน  อยูํด๎านหน๎าโรงเรียนทางทิศตะวันออก 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“ยิ้มไหว๎ แตํงกายงาม”   

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
            “โรงเรียนสํงเสริมวัฒนธรรมภไูท” 

  การคมนาคม 
     โรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม อยูํหํางจากอ าเภอเลิงนกทาไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ  21 

กิโลเมตร สามารถเดินทางได๎ทุกฤดูกาล มีถนนลาดยางหมายเลข 2116 ผํานหน๎าโรงเรียน การเดินทางใช๎รถยนต์
หรือ มีรถโดยสารประจ าทาง ห๎องแซง-เลิงนกทา  ขอนแกํน-อ านาจเจริญ และบขส.สาย 24 กรุงเทพฯ-ดอนตาล  

 เขตบริการสถานที่ราชการ 
1. เทศบาลห๎องแซง   หํางจากโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม เป็นระยะทาง 50 เมตร 

         2. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลห๎องแซง หํางจากโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม เป็นระยะทาง  1  
กิโลเมตร  

    3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา  หํางจากโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม เป็นระยะทาง 18  
กิโลเมตร 
              4. โรงเรียนเลิงนกทา  หาํงจากโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม  เป็นระยะทาง  19  กิโลเมตร 
              5. ที่วําการอ าเภอเลิงนกทา  หํางจากโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม  เป็นระยะทาง  21 กิโลเมตร 
              6. สถานีต ารวจภูธรเลิงนกทา  หํางจากโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม  เป็นระยะทาง  21  กิโลเมตร 
 

 สาธารณูปโภค 
ระบบไฟฟ้า  โรงเรียนโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม  อยูํในเขตบริการของการไฟฟูาสํวนภูมิภาค 

อ าเภอเลิงนกทา    จังหวัดยโสธร 
ระบบประปา   น้ าที่ใช๎อุปโภค  บริโภค  โรงเรียนได๎เจาะบํอบาดาลและปั๊มน้ ามาใช๎   

 
ลักษณะของชุมชน 

1. สภาพทั่วไป 
 ต าบลห๎องแซง  เป็นชุมชนขนาดใหญํประชาชากรหนาแนํน  มีคนพื้นเมืองเป็นเผําภูไท  มี
วัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาพูด การแตํงกาย การละเลํนตํางๆ  เชํน การล าเลาะตูบ ลงขํวง เข็นฝูาย การฟูอนภูไท  
การล าภูไท  การตีกองตุ๎ม  ปัจจุบันได๎มีการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เป็นการสืบสานวัฒนธรรมดั่งเดิมของชาวภูไท  เพื่อ
เป็นวิถีของชาวชุมชนที่ด าเนินชีวิตในปัจจุบัน และจัดตั้งเป็นสภาวัฒนธรรมต าบลห๎องแซง ตั้งแตํปี พ.ศ. 2541    
ปัจจุบันได๎จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภูไท  โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมได๎รับการสนับสนุนจากชาวบ๎าน  
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เทศบาลห๎องแซง  ก านัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  หนํวยงานตํางๆ ตลอดจนสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  เพ่ือใช๎เป็นที่
รวมของศิลปวัฒนธรรมภูไท เป็นแหลํงเรียนรู๎  มีการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบตําง ๆ มีคณะกรรมการ 
ด าเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอจนเป็นที่ยอมรับของระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับชาติ  
กลุํมองค์กรนี้ได๎ก าหนดเป็นนโยบายอันส าคัญที่จะต๎องด าเนินกิจกรรมตํอไปเพ่ือเป็นการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม เชํน บุญผะเหวด  บุญกุ๎มข๎าวใหญํ(บุญกองข๎าวใหญํ)  ประเพณีลอยกระทง  กิจกรรม 
รดน้ าขอพรผู๎สูงอายุ  การตักบาตรวันขึ้นปีใหมํ  และการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมภูไทเพ่ือรองรับการทํองเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ (Home stay) เป็นต๎น 
 

ลักษณะท่ีตั้งอาณาเขต เขตการปกครอง  
       สภาพภูมิประเทศทั่วไปของต าบลห๎องแซง สํวนใหญํเป็นที่ราบสูงบนแนวเทือกเขาเล็กๆ สภาพ
ดินเป็นดินรํวนปนทราย พื้นที่ประมาณ ร๎อยละ 50 เป็นปุาไม๎มีล าน้ าขนาดเล็ก คือ ล าเซบายไหลผํานและมีอําง
เก็บน้ าห๎วยลิงโจนเป็นแหลํงน้ าส าคัญท่ีใช๎ในการเกษตร 
 ต าบลห๎องแซง มีเนื้อที่ 135.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 84,569 ไรํ อยูํหํางจากอ าเภอเลิง
นกทา ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 21 กิโลเมตร ระยะทางหํางจาก จังหวัดยโสธร 85 กิโลเมตร มีอาณาเขต 
ดังนี้  
              ทิศเหนือ       - จด ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และ ต.หนองสูงใต๎ อ.หนองสูง  
จ.มุกดาหาร 
              ทิศตะวันออก - จด ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
              ทิศใต๎          - จด ต.ศรีแก๎ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
              ทิศตะวันตก  - จด ต.โคกสวําง และ ต.ผาน้ าย๎อย อ.หนองพอก จ.ร๎อยเอ็ด 

 

        

โรงเรียนหอ้งแซงวทิยาคม
วทิยาคม



4 
 

เขตการปกครอง  
 จ านวนหมูํบ๎าน 19 หมูํบ๎าน 2,871 หลังคาเรือน  จ านวนประชากร จ านวนประชากรทั้งหมด 11, 
792 คน (ข๎อมูลปี พ.ศ. 2557)  ภายในต าบลห๎องแซงแยกเป็นหมูํบ๎าน  ได๎ดังนี้ 

1. บ๎านห๎องแซง      หมูํที่ 1,5,11,12,17,18 
2. บ๎านโพง      หมูํที่ 2,15 
3. บ๎านห๎องคลอง    หมูํที่ 3 
4. บ๎านหนองบึง    หมูํที่ 4 
5. บ๎านทําศิลา    หมูํที่ 6 
6. บ๎านดงยาง    หมูํที่ 7,16 
7. บ๎านโนนแดง   หมูํที่ 8 
8. บ๎านปุาชาด   หมูํที่ 9 
9. บ๎านโสกสาน   หมูํที่ 10 
10. บ๎านหนองติ้ว   หมูํที่ 13 
11. บ๎านรํองค า   หมูํที่ 14 
12. บ๎านนาหว๎า   หมูํที่ 19 

 
 ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการสํวนใหญํเป็นชาวภูไท  ซึ่งอพยพมาจากเมืองเซโปน  และเมืองพิล  แขวง

สะหวันนะเขต  สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว  เมื่อ พ.ศ. 2392  ซ่ึงแตํเดิมมาอยํูบริเวณบ๎านน้ าปลีก            
จังหวัดอ านาจเจริญ  ตั้งถิ่นฐานมาจนถึงบริเวณปุาดงนาหว๎า  (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบ๎านห๎องคลอง) ตํอมามี
พรานบุญ  ได๎ตามลําแรดผํานมาถึงบริเวณดงปุานาหว๎า  ได๎พบท าเลที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานในการท า
การเกษตร  ซึ่งอุดมไปด๎วยปุาฮํองหญ๎าแซง  ได๎ตั้งชื่อหมูํบ๎านวํา “บ้านฮ่องแซง” ตํอมามีความคลาดเคลื่อนใน
การอํานและเขียนผิดไปจากค าเดิมมาเป็น  “บ้านห้องแซง”  จนถึงปัจจุบัน   

 2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
       ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพ 

 ท าการเกษตร ท านา ท าไรํ  65 % 
 รับจ๎าง    15 % 
 ค๎าขาย    10 % 
 รับราชการ   10% 

   3.  สภาพทางสังคม 
       ด้านการศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา  10 แหํง 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา  1   แหํง 
 โรงเรียนขยายโอกาส  1   แหํง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5   แหํง 
 ศูนย์เด็กวัดวิเวกการาม  1   แหํง 
 ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน  1   แหํง 

      ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา 
   วัด/ส านักสงฆ์   13  แหํง 
   ศาลเจ๎า     2   แหํง 
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      ด้านการสาธารณสุข 
   ศูนย์สุขภาพชุมชน  1   แหํง 
        สถานีอนามัย   1   แหํง 
         สถานพยาบาลเอกชน  2   แหํง 
         ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน  1   แหํง 
      ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   จุดสกัดประจ าต าบล            1       แหํง 
   มีอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  190   คน 
        ด้านการบริการพื้นฐาน 
   ที่ท าการไปรษณีย์     1     แหํง 

   การคมนาคม   ถนนสายหลัก คือทางหลวงแผํนดิน   หมายเลข  2116  มี
ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเชื่อมระหวํางหมูํบ๎านและต าบลใกล๎เคียง 
   การไฟฟูา  จ านวนหมูํบ๎านที่มีไฟฟูาเข๎าถึงหมูํบ๎านและประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูา จ านวน 
99 % ที่เหลือเป็นเกษตรกรที่ออกไปอยูํตามไรํนา  ยังไมํมีการขยายเขตไฟฟูาไปถึง 
   การประปา มีประปาหมูํบ๎านครบทุกหมูํบ๎าน และมีระบบประปาผิวดินขนาดใหญํ
มาก หมูํที่ 1 และ17 และได๎ขยายเขตเพ่ิมเติม 5 หมูํบ๎าน  มีประปาผิวดินขนาดใหญํ หมูํที่ 3, 6, 8 , 9  
และหมูํท่ี 10    
   การสื่อสาร/โทรคมนาคม  มีหมายเลขโทรศัพท์ชุมสายโทรศัพท์ห๎องแซง จ านวน 
376 เลขหมาย  และมีเสาสัญญาณโทรศัพท์เอกชน   3  แหํง 

 
                     ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แหล่งท่องเที่ยว 

  มีหมูํบ๎านทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมภูไทห๎องแซง , อํางเก็บน้ าห๎วยลิงโจน , ภูรํมเย็นมโน
ธรรม  และภูถ้ าพระ เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญ 

  แหล่งน้ า 
  - ประเภทสระน้ าและหนองน้ า ได๎แกํ  สระน้ าสาธารณะ หมูํที่ 14 , หนองบึง , หนองค า , ดง
หมี , หนองค ากก , หนองเม็ก , หนองไฮํลํง , สระน้ า รพช. หมูํที่ 7 , สระดอนหลิ่น , สระโปรํงพาน  
  - ประเภทห๎วยและฝาย  ได๎แกํ  ห๎วยน๎อย , ห๎วยดอนปูุตา , ห๎วยหมุนวัง , ห๎วยห๎องหนองสิม 
, ห๎วยหนองกกโก , ห๎วยอํางทอง , ห๎วยโพง , ฝายน้ าล๎นหนองต่ า , ห๎วยลิงโจน , ห๎วยสักหลีก , ห๎วย
แดง , ห๎วยแตงหวาน , ห๎วยซัน , ห๎วยใหญํ , ห๎วยค าไหล , ฝายน้ าล๎นห๎วยหมุนวัง , ห๎วยล าเซบาย , 
ห๎วยกุดน้ ากิน , ฝายส๎างกกเม็ก 

 
           ด้านการรวมกลุ่มของประชากร 
  กลุํมอาชีพ    จ านวน  21  กลุํม 
  กลุํมออมทรัพย์    จ านวน  23  กลุํม 
  กลุํมอ่ืนๆ    จ านวน   6  กลุํม 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานธุรการ 
- งานเลขานุการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
- งานนักพัฒนา 
- งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ในโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานสหกรณ์ 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานกิจการนักเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานเสริมสร้างวินัย  
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
-งานป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด 
- การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
- งานบริการสาธารณะ/ 
สวัสดิการและปฏิคม 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

- งานหลักสูตร 
- งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
- งานทะเบียน  
- วัดผล ประเมินผล  
- งานนิเทศและบริหาร กลุ่ม
สาระ  
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
-งานส่งเสริมวิชาการ  
-งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-งานรับนักเรียน 

-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
-งานห้องสมุด 
-งานส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและ
สภาพแวดล้อม 

- งานวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
- งานทะเบียนประวัติ 
- งานวินัยการรักษาวินัยและ
การออกจากราชการ 
- รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ 
- งานเวรยามรักษาการณ์ 

- งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการใช้เงิน 
- งานจัดการทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา 
- งานบริหารการเงิน 
- งานบริหารการบัญชี 
- งานจัดท ารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน 
- งานบริหารงานด้านพัสดุและ
สินทรัพย์ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานระบบควบคุมภายใน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

นักเรียน 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ประจ าปี 2559-2562 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ที่มา ต าแหน่ง 
1 ร.ต.ต.ค ารณ  แสงพรม  ผู๎ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2 นายธนาสิน  บุตรวงค์ ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3 นางบุญชู  ไชยา ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4 นายสมหวัง  เพชรไพร ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5 นายประยงค์  ห๎องแซง ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6 นายสีมําย  เพชรไพร ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7 นายชัยยศ  ศรีรักษ์ ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

8 นางกองศรี  เมืองพิล ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

9 นายบุญมา  เมืองพิล       ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 

10 นายอํอน  แก๎วหาญ  ผู๎แทนผู๎ปกครอง กรรมการ 

11 นางธัญทิพย์  คุณสุทธิ์  ผู๎แทนครู กรรมการ 

12 นายยงยุทธ  ห๎องแซง  ผู๎แทนศิษย์เกํา กรรมการ 

13 นายบุญถม  คุริรัง ผู๎แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 

14 นายพิเชษฐ์  กุมารสิทธิ์ ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กรรมการ 

15 นายอัชราวุธ  บุปผาชาติ ผู๎อ านวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
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แผนที่โรงเรียนห้องแซงวทิยาคม 

 

 

 

 

 

ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

 

 

 

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 

 (ข๎อมูล  ณ   วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2558) 

 1.  ครูประจ าการ รวมทั้งหมด  29  คน 

                     ชาย จ านวน  11 คน               หญิง จ านวน  18  คน 

 

 

. 2.  สรุปจ านวนครูผู้สอนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 ไป  จ.มุกดาหาร 

เทศบำล 
ต ำบลห้องแซง 

โรงเรียนห้องแซงวทิยำคม 

ทีว่่ำกำร 
อ.เลงินกทำ 
 

ไป อ.หนองพอก จ.ร้อยเอด็ 

N 

ไป   จ.อ านาจเจริญ 

ไป จ.ยโสธร
ยโสธร 

โรงพยาบาล 
สมเด็จพระยพุราช 

เลิงนกทา 

ระยะทางจาก อ.เลิงนกทาถึงโรงเรียนหอ้งแซงวทิยาคม  
20 กม. กิโลเมตร 
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ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

1. ข้อมูลผู้บริหาร 
 

            1) ผู๎อ านวยการโรงเรียน  ชื่อ-สกุล    นายอัชราวธุ   บุปผาชาติ 
    โทรศัพท ์0 - 872 - 625 – 814    E-mail  :  atcharawut2506@gmail.com    

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา   
  ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํวันที่  7  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559  ถึงปัจจุบัน   
2) รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  จ านวน  1   คน   

ชื่อ-สกุล นางสาวยุพา  ภูมิฐาน  วุฒิการศึกษาสูงสุด  (ศษ.ม.)  การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์.  089-847-3438   e-mail :  yupa_2@hotmail.com     

3) ครูผู๎สอนปฏิบัติหน๎าที่หัวหน๎ากลุํมงาน  จ านวน 4  คน (ตามโครงสร๎างการบริหารงานของโรงเรียน) 
3.1  ชื่อ-สกุล นายประทวน  ทวีแสง วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศศ.บ. บริหารการศึกษา 
      โทรศัพท์. 08-3369-4596   e-mail : T.tavseang@gmail.com   

ปฏิบัติหน๎าที่ หัวหน๎าฝุายบริหารงานวิชาการ 
3.2 ชื่อ-สกุล นายสังวาล  เมืองพิล  วุฒิการศึกษาสูงสุด (ศษ.บ.) ภาษาไทย 
      โทรศัพท์.  08-7379-7454   e-mail : jedabest@hotmail.com      

ปฏิบัติหน๎าที่  หัวหน๎าฝุายบริหารงานงบประมาณ 
 3.3 ชื่อ-สกุล นางสาวลมัย  ศูนย์โศก วุฒิการศึกษาสูงสุด  (บธ.บ.) การเงิน 
  โทรศัพท์ 085-682-2152     e-mail: Lamai2009@hotmail.com  

ปฏิบัติหน๎าที่ หัวหน๎าฝุายบริหารงานบุคคล 
 3.4 ชื่อ-สกุล นางปราณี  อํุนเมือง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  (ศษ.บ.) คณิตศาสตร์ 

  โทรศัพท์ 08-0160-9006     e-mail: Pranee@hotmail.com 
ปฏิบัติหน๎าที่ หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
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2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตาราง 1  ข๎อมูลครูและบุคลากร แยกตามเพศ และระดับการศึกษา 
ข๎อมูล ณ  วันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
รวม 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 1 
รองผู้อ านวยการ - 1 - - 1 1 
ครูประจ าการ 8 18 - 16 10 26 
ครูผู้ช่วย - 2 - 2 - 2 
พนักงานราชการ - 1 - - 1 1 
ครูอัตราจ้าง 1 1 - 2 - 2 
ครูธุรการ 1 - - 1 1 1 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 - - 1 
พนักงานบริการ 2 - 2 - - 2 

รวม 14 23 3 21 14 37 
   
 

ตาราง 2  ข๎อมูลครูและบุคลากร แยกตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ และเพศ การศึกษา 
ข๎อมูล ณ  วันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครู 

พนักงานราชการ/
ครูพิเศษ รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ภาษาไทย 2 1 - 1 4 ไมํนับซ้ า 

ครูผู๎สอนเวียน คณิตศาสตร์ - 5 - - 5 
วิทยาศาสตร์ - 5 - - 5 
สังคมศึกษาฯ - 4 - - 4 
สุขศึกษา 1 - - - 1 
ศิลปะ 1 - - - 1 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 1 - - 4 
ภาษาตํางประเทศ 2 1 1 1 5 

อ่ืนๆ 1 - - - 1 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
 

     ตาราง 3  ข๎อมูลนักเรียน ณ  วันที่  10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

 
ระดับ 

ชั้นเรียน 

 
จ านวน
ห้อง 

 
นักเรียนปกติ 

 
นักเรียนกลุ่ม

พิเศษ 
เรียนร่วม 

 
รวมจ านวน 

นักเรียน
ทั้งหมด 

 
เฉลี่ยจ านวน 

นร.ต่อ
ห้องเรียน 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.1 2 62 26 - - 88 31 
ม.2 3 59 43 - - 102 26 
ม.3 3 40 41 - - 81 24 

รวม ม.ต้น 9 161 110 - - 271 27 
ม.4 2 13 45 - - 58 29 
ม.5 2 18 31 - - 49 24.5 
ม.6 2 22 18 - - 40 20 

รวม ม.ปลาย 6 53 94 - - 147 24.50 
รวมทั้งหมด 15 214 204 - - 418 25.75 
 

ข้อมูลแผนการจัดชั้นเรียน 
 
ปีการศึกษา แผนชั้นเรียน แผนจ านวนนักเรียน ม.ต้น/ปลาย จ านวนห้อง รวม 

2557 3:3:3:2:2:2 120:120:120:80:80:80: 15 473 
2558 3:3:3:2:2:2 120:120:120:80:80:80: 15 473 
2559 3:3:3:2:2:2 120:120:120:80:80:80: 15 425 
2560 4:3:3:2:2:2 160:120:120:80:80:80: 16 441 
2561 4:3:3:2:2:2 160:120:120:80:80:80: 16 450 
2562 4:3:3:2:2:2 160:120:120:80:80:80: 16 470 
2563 4:3:3:2:2:2 160:120:120:80:80:80: 16 500 
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แผนการรับนักเรียน  ปีการศกึษา  2560 – 2563 
 
             ปี 

 
      ชั้น 

2560 2561 2562 2563 
จ านวน
ห๎อง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห๎อง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห๎อง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห๎อง 

จ านวน
นักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 160 4 160 4 160 4 160 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 120 3 120 3 120 3 120 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 120 3 120 3 120 3 120 
รวม ม.ต้น 9 400 9 400 9 400 9 400 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 80 2 80 2 80 2 80 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 80 2 80 2 80 2 80 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 80 2 80 2 80 2 80 
รวม ม.ปลาย 6 240 6 240 6 240 6 240 
รวมทั้งสิ้น 15 640 15 640 15 640 15 640 
 

8. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ข้อมูลด้านอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
1 อาคารเรียนแบบ CS 217 B 1 หลัง 
2 อาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 2529) 1 หลัง 
3 อาคารอเนกประสงค์ 002/24 1 หลัง 
4 อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง 
5 บ๎านพักครู 4 หลัง 
6 ห๎องน้ า-ห๎องส๎วม 4 หลัง 
7 หอถังประปาบาดาล 1 แหํง 
8 เรือนเพาะช า 1 หลัง 
9 ถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ. 50 1 ชุด 
10 สนามฟุตซอล 1 สนาม 
11 สนามฟุตบอล 1 สนาม 
12 สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
13 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 
14 ปะร าพิธี 1 แหํง 
15 โรงอาหาร 1 หลัง 
16 พุทธสถาน 1 แหํง 
17 บํอน้ าบาดาลแบบปั๊ม 1 แหํง 
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                                   แผนการจัดอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

โรงเรียนได๎มุํงเน๎นในเรื่องการจัดอาคารเรียน  สร๎างบรรยากาศแวดล๎อมเพ่ือเอ้ืออ านวยตํอการจัดการ
เรียนการสอน  ซึ่งโรงเรียนได๎ด าเนินการจัดห๎องเรียนตําง ๆ เพื่อเอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอน ดังตํอไปนี้ 

ห้องปฏิบัตกิาร 

ล าดับที่ ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน (ห้อง) 
1 ห๎องปฏิบัติการภาษาตํางประเทศ 1 
2 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
3 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 
4 ห๎องปฏิบัติการการงานอาชีพ(คหกรรม) 1 
5 ห๎องปฏิบัติการการงานอาชีพ(อุตสาหกรรม) 2 
6 ห๎องปฏิบัติการศิลปะ 1 
7 ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 

 

การจัดห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

การจัดห้องส านักงานฝ่าย 

ห้องส านักงานฝ่าย จ านวน (ห้อง) 
ห๎องผู๎อ านวยการ 
ห๎องรองผู๎อ านวยการ 
ห๎องกลุํมบริหารวิชาการ 
ห๎องกลุํมบริหารงบประมาณ 
ห๎องกลุํมบริหารงานธุรการ 
ห๎องกลุํมบริหารงานบุคคล 
ห๎องงานกิจการนักเรียน 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 7 

ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (ห้อง) 
1. ภาษาไทย 
2. วิทยาศาสตร์ 
3. คณิตศาสตร์ 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
7. ศิลปะ 
8. ภาษาตํางประเทศ 
9. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 9 
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9.  ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 

     1.  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

1)  ห้องสมุดมีขนาด  256  ตารางเมตร  
- จ านวนหนังสือในห๎องสมุด 2,000 เลํม 
- อัตราสํวนจ านวนนักเรียน  1  คน  ตํอ หนังสือ 4 เลํม 

2) ห้องปฏิบัติการ 
- ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน        4 ห๎อง 
- ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน        2 ห๎อง 
- ห๎องปฏิบัติการทางภาษา     จ านวน        1 ห๎อง 
- ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จ านวน        1 ห๎อง 

 3) คอมพิวเตอร์  ทั้งหมด จ านวน  112 เครื่อง 
- อัตราสํวน จ านวนนักเรียน 3 คนตํอจ านวนคอมพิวเตอร์  1  เครื่อง 

   (เป็นไปตามเกณฑ์หรือไมํ) 
- ใช๎เพื่อการเรียนการสอน 50 เครื่อง 
- ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ  16 เครื่อง 
- ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต 46 เครื่อง 
- จ านวนนักเรียนที่สืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 293 คน ตํอวัน

คิดเป็นร๎อยละ 68.94 ของนักเรียนทั้งหมด 
 
 

     2.  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. อํางเก็บน้ าห๎วยลิงโจน 
2. ภูรํมเย็นมโนรมย์ 
3. เทศบาลต าบลห๎องแซง 
4. ดอนปูุตา 
5. ภูถ้ าพระ 
6. วัดปุาจันทวนาราม 
7. วัดโพธาราม 
8. กลุํมแมํบ๎านทอผ๎าพ้ืนเมือง 

56 
8 
15 
15 
4 
20 
16 
20 
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 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 

   1. ชื่อ-สกุล  นางเฉลียว  ดีที่สดุ ให๎ความรู๎เรื่อง  การทอผ๎ามัดหมี่ 
    สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน 12  ครั้ง/ปี 
   2. ชื่อ-สกุล  นางสงํา  สุวะเสน   ให๎ความรู๎เรื่อง  การทอผ๎าพ้ืนเมือง 
    สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน  12  ครั้ง/ปี 
   3. ชื่อ-สกุล  นายชาลี  เชียงตงุ    ให๎ความรู๎เรื่อง   ดนตรีพื้นเมือง 
    สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน  20  ครั้ง/ปี 
   4. ชื่อ-สกุล  นายลัง  ชํวงโชต ิ  ให๎ความรู๎เรื่อง การท าปุ๋ยชีวภาพ 
    สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน  20  ครั้ง/ปี 
   5.  ชื่อ-สกุล  นางค าตา  วงศ์ทอง  ให๎ความรู๎เรื่อง  การท าพานบายศรี 
    สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน 16 ครั้ง/ปี 
   6.  ชื่อ-สกุล  นางมณฑา  เชียงตุง  ให๎ความรู๎เรื่อง  การล าภูไท 
    สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน 12  ครั้ง/ปี 
   7.  ชื่อ-สกุล  นายไพรินทร์  ชื่นตา  ให๎ความรู๎เรื่อง  การหมอล าภูไท 
    สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ านวน 10  ครั้ง/ปี 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 

 
การบริหารจัดการศึกษา   เพื่อน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎อง

วิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทั่วไป    สภาพแวดล๎อมภายนอก และสภาพแวดล๎อมภายในของ
สถานศึกษา  เพื่อน าไปก าหนดทิศทางการพัฒนาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  และสนองความ
ต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและค านึงถึงบริบทที่ส าคัญที่สํงผลกระทบตํอการ
จัดการศึกษา ประกอบด๎วย 
 

               1.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
               2.  สภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา 
 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม   
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีมาก 
1 ความสามารถในการอําน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแตํละ

ระดับชั้น 
ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 

2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก๎ปัญหา 

ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 

3 ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 

4 ความก๎าวหน๎าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร๎อยละ 80 ระดับดีข้ึนไป 

6 พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร๎อยละ 50 ระดับปาน
กลางข้ึนไป 

7 ความพร๎อมในการศึกษาตํอ การฝึกงาน หรือการท างาน ร๎อยละ 80 ระดับดีข้ึนไป 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเย่ียม 
1 การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมํขัดกับกฎหมาย และ

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 

2 ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ร๎อยละ 95 ระดับดีข้ึนไป 

3 การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ร๎อยละ 95 ระดับดีข้ึนไป 

4 สุขภาวะทางรํางกาย และลักษณะจิตสังคม ร๎อยละ 95 ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                          ระดับดีเย่ียม 
1 การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 

2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 

 2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎านทุก
กลุํมเปูาหมาย  และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม 

ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 

 2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 

 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 

 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการ
เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 

3 การมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย และการรํวมรับผิดรับชอบตํอผลการจัดการศึกษา
ให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 

ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 

4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ร๎อยละ 90 ระดับดีข้ึนไป 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                      ระดับดีเย่ียม 
1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวม ร๎อยละ 95 ระดับดีข้ึนไป 

2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท๎องถิ่น ร๎อยละ 95 ระดับดีข้ึนไป 

3 การตรวจสอบและประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 85 ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ระดับดีเย่ียม 
1 การใช๎ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น ร๎อยละ 95 ระดับดีข้ึนไป 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม กรณีการประเมินซ้ า) จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ดังแสดงในตารางตํอไปนี้ 

      ตาราง สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุํมตัวบํงชี้ (กรณีการประเมินซ้ า) 
                                           ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.92 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมละคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.36 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 10.00 987 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 4 ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.94 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน 20.00 8.23 พอใช๎ 
ตัวบํงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 10.00 6.00 ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา              5.00 4.60 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎น
สังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุํมตัวบํงชี้มาตรการสํงเสริม    
ตัวบํงชี้ที่ 11 ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 85.92 ดี 
การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

 สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบํงชี้ ตั้งแตํ 80 คะแนนขึ้นไป                        ใชํ      ไมํใชํ 
 สถานศึกษามีตัวบํงชี้ที่ได๎ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบํงชี้ จาก 12 ตัวบํงชี้                    ใชํ       ไมํใชํ 
 สถานศึกษาไมํมีตัวบํงชี้ใดในระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน    ใชํ       ไมํใชํ 

                            สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา        ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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สรุปจุดเด่น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

 สรุปแนวทางในการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนคือ  
 1) รักษาคุณภาพการจัดการศึกษาในตัวบํงชี้ที่ได๎ระดับคุณภาพดีมาก คือ ตัวบํงชี้ที่ 
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 และ12 
 2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาในตัวบํงชี้ที่ได๎ระดับคุณภาพพอใช๎ คือ ตัวบํงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู๎เรียน ให๎มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น  
           3) พัฒนาคุณภาพระบบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให๎เป็นไปตาม
ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ที่ครอบคลุมทุกตัวบํงชี้ และได๎น าไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจัง ด๎วยกิจกรรมที่
หลากหลาย 
 4) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด เน๎นการปฏิบัติ
ตามคํานิยมหลัก 12 ประการ 
 
2.  สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

จุดแข็ง  (S) 
        1. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเนื่องจากมี
การก าหนดโครงสร๎างและบทบาทหน๎าที่ชัดเจน 
      2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายท าให๎
ผู๎เรียนมีความสุข 
      3. การบริการทางการศึกษาสามารถให๎บริการกับ
ผู๎เรียนทุกกกลุํมทุกประเภท 
      4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการ
สํงเสริมพัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางตํอเนื่อง ด๎วย
วิธีการที่หลากหลาย 
      5. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงบอุดหนุน
รายหัวได๎ตามความต๎องการของสถานศึกษา 
      6. มีเครือขํายการบริหารจัดการในทุกระดับ ที่
เอ้ือตํอการพัฒนาการศึกษา 
      7. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพราะได๎รับการดูแลเอาใจใสํอยําง
ใกล๎ชิดจากคณะครู 
 

                                             จุดอ่อน (W) 
      1. นักเรียนขาดทักษะ ความรู๎ ความสามารถ ด๎าน
การคิดวิเคราะห์ การใช๎เหตุผลและการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 
      2. การจัดสรรงบประมาณไมํเพียงพอตํอการ
บริหารจัดการ 
      3. ระบบสารสนเทศยังไมํครอบคลุมและไมํพร๎อม
ใช๎ในการบริหารจัดการ 
      4. ระบบก ากับติดตามและประเมินผล ยังขาด
ประสิทธิภาพและไมํมีการน าผลมาใช๎ในการพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง 
      5. การวางแผนพัฒนาอัตราก าลังไมํสอดคล๎องกับ
ความต๎องการและสภาพที่เป็นจริง 
      6. ผู๎เรียนบางสํวนยังมีปัญหาเรื่องอํานไมํออก 
เขียนไมํได๎ อํานไมํคลํอง เขียนไมํคลํอง 
      7. ผู๎เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ไมํดีเทําท่ีควร 
เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมํ
เน๎นเรื่องการสื่อสาร 
      8. ผู๎เรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
กลุํมสาระหลักอยูํในระดับต่ า  
 

SWOT 



20 
 

โอกาส(O) 
      1. หนํวยงานภาครัฐ และเอกชนมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาการศึกษามากข้ึน 
      2. มีเงินกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา 
      3. มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษา ที่ให๎
โอกาสทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกกลุํม 
      4. เทคโนโลยีที่ทันสมัยสํงผลตํอการสื่อสาร และ
การเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลายและรวดเร็ว 
      5. การขยายตัวด๎านเศรษฐกิจอาเซียนสํงผลตํอ
โอกาสทางการศึกษาด๎านอาชีพของผู๎เรียนมากข้ึน 
      6. นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ เปิดโอกาส
ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามความถนัดและความสนใจ 
สํงผลให๎ผู๎เรียนมีความสุขในการเรียน 

                                               อุปสรรค (T) 
      1. ระบบการเมืองและประชาธิปไตยขาด
เสถียรภาพ 
      2. นโยบายการศึกษาขาดความตํอเนื่อง 
      3. โครงสร๎างประชากรลดลงอยํางตํอเนื่อง ใน 10 
- 15 ปีข๎างหน๎า 
      4. ปัญหาสังคม อบายมุข ยาเสพติด สื่อไมํ
สร๎างสรรค์  
      5. คํานิยมของผู๎ปกครองในการสํงบุตรหลานเข๎า
เรียนในโรงเรียนแขํงขันสูง สํงผลให๎จ านวนนักเรียน
ลดลง 
      6. การสื่อสารทางเทคโนโลยีที่หลากหลายแตํขาด
การควบคุม สํงผลตํอพฤติกรรมของผู๎เรียน 
 

 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนห้องแซงวทิยาคม 
 
ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 

1.  ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M) 

  ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน 

รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 
1.  ด๎านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.18 
2. ด๎านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.04 
3.  ด๎านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.02 
4.  ด๎านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.04 
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  0.28 
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ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน 

รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 
1.  ด๎านโครงสร๎างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.02 
2.   ด๎านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.24 
3. ด๎านบุคลากร  (Man = M1) 0.27 
4.  ด๎านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.08 
5.  ด๎านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 0.19 
6.  ด๎านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.20 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  1.00 
 
 
กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมบนแกนความสัมพันธ์ของ  

SWOT 

 
 

สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม  
STARS  ดาวรุํง คือ โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข็มแข๎ง และสภาพแวดล๎อมภายนอก ที่เอ้ือตํอ

ด าเนินการ  ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขยายงานและสร๎างความเจริญเติบโต โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนจากชุมชน
มากพอสมควร  ดังนั้นสถานภาพภายในและภายนอกโรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่ เข็มแข๎ง และ
สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เอ้ือตํอการด าเนินการ  โรงเรียนจึงควรก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเพ่ือขยายงาน
และสร๎างความเจริญเติบโต  ให๎บุคลากรตระหนักในบทบาทหน๎าที่  ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให๎เหมาะสมกับ
ทิศทางในกรอบของการปฏิรูปการศึกษา  หาทางรํวมมือกับทุกฝุายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เพ่ือจัด
การศึกษาให๎แกํเยาวชนและสังคมมากขึ้น  และจัดให๎โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชนให๎ได๎ 
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ส่วนที่  3 
ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 

 
3.1 นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนานักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศกึษา 2559 
1. พัฒนาสถานศึกษาและพัฒนานักเรียน เป็นเลิศด๎านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาชีพและ ICT 
2. พัฒนาผู๎เรียนให๎เรียนรู๎เต็มศักยภาพ เน๎นความแตกตํางของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลสํงเสริมการเรียนรู๎

เพ่ือการมีงานท า 
3. พัฒนาผู๎เรียนให๎ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาอ่ืนๆของกลุํมอาเซียน 
4. จัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อม และแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนตามแนว

ปฏิรูปการเรียนรู๎ โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
6. พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนยึดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาและใช๎นวัตกรรม ID-Plan 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

จุดเน๎นที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุํมสาระการเรียนรู๎หลักเพ่ิมข้ึน โดยผลการ ทดสอบ 
              ระดับชาติ ( O-NET ) เพ่ิมขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 5 
จุดเน๎นที่ 2 เตรียมความพร๎อมนักเรียน ม.3 และม.6 กํอนเข๎าสอบ O-NET  
จุดเน๎นที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประเมินผล
การสอบนานาชาติ (PISA) 
จุดเน๎นที่ 4 รณรงค์สํงเสริมให๎นักเรียนปลอดจากการอํานไมํออก เขียนไมํได๎ 
จุดเน๎นที่ 5 มุํงเน๎นลดอัตราการออกกลางคันลดการจบไมํพร๎อมรุํน ลด 0  ร มส และ มผ 
จุดเน๎นที ่6 พัฒนาศักยภาพผู๎เรียน ครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศอาเซียนและภาษาตํางประ เทศอ่ืนๆ ได๎ 
จุดเน๎นที่ 7 จัดระบบการวัดและประเมินผลผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพ           

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง    

จุดเน๎นที่1 ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551
  
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ าผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

จุดเน๎นที ่1 เรํงรัดให๎ประชากรในวัยเรียนได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           จุดเน๎นที ่2 สํงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก  การศึกษานอกระบบ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

จุดเน๎นที ่1พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ปฏิบัติงาน  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

จุดเน๎นที ่1 พัฒนาสํงเสริมการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎มีความ
เข๎มแข็งเพ่ือ 
              รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดเน๎นที ่2 พัฒนาระบบการนิเทศภายใน ก ากับ ตดิตามความก๎าวหน๎าของสถานศึกษา 
จุดเน๎นที ่3 มุํงให๎สถานศึกษามกีารวางแผนการพัฒนางานอยาํงเป็นระบบ 
3.2 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Policy) โรงเรยีนห้องแซงวิทยาคม 

โดย  นายอัชราวุธ  บุปผาชาติ ผู๎อ านวยการโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม 
เป้าหมายการพัฒนา 

1. ด้านนักเรียน 
 1.1 เป็นคนดี 
  1.1.1มีวินัยตํอตนเอง ตํอโรงเรียน ตํอสังคม 
  1.1.2 มารยาทดีมีสัมมาควรวะ ยิ้ม ไหว๎ ทักทาย 
  1.1.3 มีจิตอาสา และบริการสังคม 
 1.2 เป็นคนเกํง 
  1.2.1 เกํงเรียน 
  1.2.2 เกํงงาน 
  1.2.3 เกํงเทคโนโลยี 
 1.3 มีความสุข 
  1.3.1 ปลอดภัย 
  1.3.2 ปลอดโรค 
  1.3.3 ปลอดสารเสพติด 
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 สอนดี 
  2.1.2 เตรียมการสอนดี 
  2.1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ดี 
  2.1.3 มีเครื่องมือวัด-ประเมินผลดี 
 2.2 ท างานดี 
  2.2.1 เข๎าใจงานดี 
  2.2.2 รับผิดชอบงานดี 
  2.2.3 ผลส าเร็จของงานดี 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 3.1 บริเวณดี 
  3.1.1 สะอาด ปราศจากขยะ 
  3.1.2 รํมรื่น โปรํงสบาย 
 3.2 สถานที่ดี 
  3.2.1 สะอาด 
  3.2.2 ปลอดภัย 
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 3.3 อาคารและสิ่งปลูกสร๎าง 
  3.3.1 มั่นคง แข็งแรง 
  3.3.2 สีสีนสวยงาม 
4. ด้านชุมชน 
 ยึดเสาหลัก บ๎าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนา 

3.3 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“ยิ้มไหว๎ แตํงกายงาม” 

 
3.4 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“โรงเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูไท” 
 
3.5 วิสัยทัศน์  (Vision)  
      โรงเรียนห๎องแซงวิทยาคมมํุงจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  สูํวิถีความพอเพียง  โดยบุคลากรมืออาชีพ  ภายใต๎การมี
สํวนรํวมทุกภาคสํวน  

 
3.6 พันธกิจ  (Mission) 
1. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ  
2. ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ผํานเกณฑ์การประเมิน 

ตามมาตรฐาน น าความรู๎ไปใช๎ในการศึกษาตํอและเพ่ือการประกอบอาชีพ 
3. สํงเสริมให๎นักเรียนสามารถใช๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ เพ่ือการสื่อสาร 
4. สํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคํานิยม 

หลักของคนไทย 12 ประการ  
5. อนุรักษ ์สํงเสริมสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น 
6. พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. พัฒนาองค์ความรู๎ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด๎านการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล  

    และทักษะในการสื่อสารของครู ให๎มีสมรรถนะในการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ หลักสูตร การจัดการเรียนรู๎ และแหลํงเรียนรู๎ สํงเสริมสนับสนุนให๎

ชุมชนและทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให๎มปีระสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21   
 
3.7 เป้าประสงค์  (Goals) 
1.  โรงเรียนจัดกิจกรรมได๎ครอบคลุมทุกมาตรฐานและทุกตัวบํงชี้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ 

เข๎มแข็ง และผํานการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
2.  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีทักษะชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

          3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถน าความรู๎ไปใช๎ใน
การศึกษาตํอและเพ่ือการประกอบอาชีพ 
         4.  นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น  
         5.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
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6.  นักเรียนใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารได๎คลํองแคลํวมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษา
อาเซียนอยํางน๎อย 1 ภาษา                                               

7. นักเรียนตระหนักชื่นชมในประเพณี วัฒนธรรมไทย และท๎องถิ่น (ภูไท)  
           8. สถานศึกษาบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการบริหาร
จัดการ 

9. ปรับปรุงหลักสูตรตามความจ าเป็นและความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม 
          10. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และท างานมุํงเน๎น
ผลสัมฤทธิ์ 
          11. บริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมที่มีประสิทธิภาพ  ชุมชนและองค์กรภายนอกมีสํวนรํวมในการ
สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

3.8 กลยุทธ์  (Strategy) โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
        กลยุทธ์ที่  1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
สามารถใช๎เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 
        กลยุทธ์ที่  2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
        กลยุทธ์ที่  3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
        กลยุทธ์ที่  4. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เน๎น
การมีสํวนรํวมจาก ทุกภาคสํวนในการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

        กลยุทธ์ที่  5. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และนโยบาย 
กลยุทธ์จุดเน๎นของหนํวยงานต๎นสังกัด 

 
 

ภาพความส าเร็จโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 

โรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม มุํงพัฒนาและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ระยะ  4  ปี (2560– 2563) 

 

    1. ความส าเร็จด้านผู้เรียน 
               ผู๎เรียนมีนิสัยใฝุรู๎ รักการอํานและการค๎นคว๎า สามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง เป็นคนดีมี
คุณธรรม รู๎จักคิดวิเคราะห์   มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหมํ    เข๎าใจและรู๎จักใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงชีวิต    ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู๎  สร๎างงาน  สร๎างอาชีพ  
สามารถน าเสนอผลงานได๎อยํางสร๎างสรรค์   สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอยํางมั่นใจในตนเอง  
 

    2. ความส าเร็จด้านครู 
              ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู๎อยําง
มีประสิทธิภาพ โดยใช๎สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร๎น 
สนใจ ใสํใจ ดูแลชํวยเหลือ นักเรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยํางเต็มก าลังความสามารถได๎รับ
การยกยํองเชิดชูเกียรติ มีขวัญก าลังใจ 
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      3. ความส าเร็จด้านผู้บริหาร 
              ผู๎บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะเป็นผู๎น าในการเปลี่ยนแปลงให๎โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี  
มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู๎ไปสูํการปฏิบัติอยําง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน   โดยอาศัยการมีสํวนรํวมจากทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 
      

4. ความส าเร็จด้านโรงเรียน 
               โรงเรียนทันสมัย มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่อบอํุน ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎
มีเอกลักษณ์โดดเดํน เป็นต๎นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท๎จริงซึ่งเกิดจากการรํวมคิดรํวมปฏิบัติรํวมพัฒนา 
รํวมสนับสนุนจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและประชาสังคม 
 

      5. ความส าเร็จด้านผู้ปกครองและชุมชน 
               ผู๎ปกครองและชุมชนให๎การยอมรับ   เชื่อถือ   มีความรู๎สึกรํวมเป็นเจ๎าของ   และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง 
 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 

 
 

1. รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์ 
    พฤติกรรมบํงชี้ 

    1.1 เป็นผลเมืองที่ดีของชาติ  
    1.2 ธ ารงไว๎ซึ่งความเป็นไทย 
    1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
    1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ซ่ือสัตย์  สุจริต 
    พฤติกรรมบํงชี้ 

    2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงตํอคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ 
    2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงตํอผู๎อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ 

3. มีวินัย 
    พฤติกรรมบํงชี้ 

    3.1 ประพฤติตามข๎อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข๎อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
    พฤติกรรมบํงชี้ 

    4.1 ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ 
    4.2 แสวงหาความรู๎รู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด๎วยการเลือกใช๎สื่อ
อยํางเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู๎ และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
    พฤติกรรมบํงชี้ 

    5.1 ด าเนินชีวิตอยํางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
    5.2 มีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
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6. มุ่งม่ันในการท างาน 
     พฤติกรรมบํงชี้ 

      6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน๎าที่การงาน 
      6.2 ท างานด๎วยเพียงพยายามและอดทนเพ่ือให๎ส าเร็จตามเปูาหมาย 

7. รักความเป็นไทย 
      พฤติกรรมบํงชี้ 

      7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
      7.2 เห็นคุณคําและใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
      7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
      พฤติกรรมบํงชี้ 

      8.1 ชํวยเหลือผู๎อื่นด๎วยด๎วยความเต็มใจโดยไมํหวังผลตอบแทน 
      8.2 เข๎ารํวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 

9. ยิ้มไหว้ แต่งกายงาม 
      พฤติกรรมบํงชี้ 

      9.1 ยิ้มไหว๎ ทักทายกันให๎เป็นนิสัย 
      9.2 แตํงกายด๎วยชุดวัฒนธรรมในวันศุกร์  

 

 

 

 



28 
 

 กลยุทธก์ารพัฒนาการจัดการศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

จากวิสัยทัศน์ที่วํา “โรงเรียนห๎องแซงวิทยาคมมุํงจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  ผู๎เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  สูํวิถีความพอเพียง  โดยบุคลากรมืออาชีพ  
ภายใต๎การมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน ” จึงได๎ก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน  ด าเนินการโดยน า
เปูาหมายมาจัดหมวดหมูํหรือกลุํมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

 

          กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 
                 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
                  1.1  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพัฒนาการ น้ าหนักสํวนสูงและสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
                  1.2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ไมํเกี่ยวข๎องกับสิ่งเสพติดให๎โทษ 
                  1.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมด๎านศิลปะ  ดนตรี/
นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการ 
                  1.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
                  1.5 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
                  1.6 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีนิสัยรักการอําน รู๎จักใช๎เวลาวํางในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
                  1.7 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นไปตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 
                  1.8 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                  1.9 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 
 

                  1.10  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคํานิยมท่ีดี 12 
ประการของคนไทยตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

        1.11 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา 
                  1.12 ร๎อยละของผู๎เรียนที่รู๎จักรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย และท๎องถิ่น (ภูไท) 
                  1.13 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความกตัญญูกตเวทีตํอบิดามารดาและผู๎มีพระคุณตํอตนเอง 
                  1.14 ร๎อยละของผู๎เรียนที่รู๎จักรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
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           กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

                  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2.1 ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย (ส าหรับรายการหนังสือเรียน 

อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน คําเลําเรียน)     
2.2  ผู๎เรียนได๎เรียนจบจบการศึกษา ภายในก าหนด      
2.3  อัตราการเรียนตํอ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560-2563 ครบทุกคน 
2.4  อัตราการออกกลางคันของผู๎เรียนลดลง        
2.5  ผู๎ปกครองที่มีความพึงพอใจที่ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน                                                                                      

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

                  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
                   3.1 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                    3.2 จ านวนบุคลากรที่จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
                    3.3 จ านวนบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเอง 
                    3.4 จ านวนบุคลากรที่มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
                    3.5 จ านวนบุคลากรที่ความรู๎ความสามารถในการใช๎สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
          กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  

                   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
                    4.1 มีโครงสร๎างการบริหารจัดการศึกษา และมีหลักสูตรสถานศึกษา 
                     4.2 ผู๎บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 
                     4.3 มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                     4.4 ผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถในการใช๎สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
                     4.5 มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

4.6 จ านวนอาคารเรียน  อาคารประกอบที่มีสภาพเหมาะสมเอ้ือตํอการจัดการศึกษา  
                     4.7 จ านวนห๎องเรียน ห๎องสมุดห๎องคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพเหมาะสมเอ้ือตํอการจัดการศึกษา  
                     4.8  ภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนมีสภาพที่เหมาะสมเอ้ือตํอการจัดการศึกษา 
                     4.9 จ านวนแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
                     4.10 ชุมชนและท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษา 
 

     กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และนโยบาย  
กลยุทธ์จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
                   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

         5.1 ยิ้มไหว๎ ทักทายกันให๎เป็นนิสัย 
         5.2 แตํงกายด๎วยชุดวัฒนธรรมในวันศุกร์  
         5.3 เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
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กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม  ปีการศึกษา 2560 – 2563 

 
กลยุทธ์ที่  1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความรู๎และทักษะด๎าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 

1. ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํง
การเรียนรู๎ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  ผําน
เกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐาน น าความรู๎ไปใช๎ใน
การศึกษาตํอและเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 

 

1. ร๎อยละของนักเรียนที่อํานคลํองเขียนคลํอง 
มีทักษะการค านวณอยูํในระดับดี 

90 92 94 96 

2. คําเฉลี่ยร๎อยละของผลการทดสอบระดับชาติ 
( O – NET) กลุํมสาระหลัก 5 วิชา 
โดยรวม 

 
เพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 

3. ร๎อยละของนักเรียนที่มีทักษะการ คิด
วิเคราะห์ อยูํใน ระดับด ี

90 91 92 93 

4. ร๎อยละของนักเรียนที่สามารถใช๎เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาความรู๎และ
น าเสนอผลงาน 

90 93 96 100 

5. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มี
แรงจูงใจสูํอาชีพ ด๎วยการแนะแนว และได๎รับ
การพัฒนาความรู๎ ทักษะที่่เหมาะสมเพื่อการมี
งานท าในอนาคต 

50 55 60 65 

2. ผู๎เรียนใช๎ ภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน ในการ
สื่อสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะในการใช๎
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน 1ภาษา 
เพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมั่นใจ 
 

30 
 
 

33 
 
 

36 
 
 

39 
 
 

3. ผู๎เรียนตระหนักชื่นชมใน
ประเพณี วัฒนธรรมไทย 
และภูไท  

 
 

1. ผู๎เรียนมีสํวนรํวม อนุรักษ์ และสืบสาน
กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย และ
ท๎องถิ่น 
    1.1 การแตํงกายชุดวัฒนธรรมภูไท 
    1.2 เข๎ารํวมกิจกรรมทางประเพณี
วัฒนธรรม  
         -ภายในโรงเรียน 
         -ภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 

95 
 
 

100 
 
 

100 
90 

96 
 
 

100 
 
 

100 
92 

97 
 
 

100 
 
 

100 
94 

98 
 
 

100 
 
 

100 
95 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 
4. ผู๎เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบตํอ
สังคม เป็นพลเมืองดีและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1. ร๎อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

90 95 97 100 

2. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามคํานยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สอดคล๎องตามชํวงวัย 

90 95 97 100 

3. ร๎อยละของนักเรียนมีจิตส านกึความเป็นไทย 
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 

90 95 97 100 

4. ร๎อยละของนักเรียนที่มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

95 96 97 98 

5. ร๎อยละของนักเรียนที่น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการด าเนินชีวิต 

95 96 97 98 

6. ร๎อยละของนักเรียนที่ปูองกันตนเองให๎
หํางไกลยาเสพติดและการแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน 

95 96 97 98 

 
กลยุทธ์ที่  2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
และมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 

1.  นักเรียนทุกคนได๎รับ
โอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยํางทั่วถึงมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

1. ร๎อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ได๎รับการสํงเสริม สนบัสนนุ ในการพัฒนา
ทักษะด๎านตํางๆ 
2. ร๎อยละของเด็กที่มีความต๎องการพิเศษ ได๎รับ
โอกาสในการศึกษาสํงเสริม สนบัสนนุ 
ชํวยเหลือ 
    2.1 เด็กพิการได๎รับการจัดการศึกษา
แบบเรียนรํวม 
    2.2 เด็กด๎อยโอกาส 
3. ร๎อยละของเด็กออกกลางคัน 
   3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน๎ 
   3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. ร๎อยละของผู๎เรียนกลุํมเสี่ยงทีเ่ก่ียวข๎องกับยา
เสพติดได๎รับการสร๎างภูมิคุ๎มกัน เสริมสร๎าง
ทักษะชีวิต ให๎หํางไกลยาเสพติด 

95 
 
 

95 
 
 

100 
 

100 
 
2 
2 

100 
 

 

96 
 
 

96 
 
 

100 
 

100 
 
1 
1 

100 
 

97 
 
 

97 
 
 

100 
 

100 
 

0.5 
0.5 
100 

 

98 
 
 

98 
 
 

100 
 

100 
 

0.3 
0.3 
100 

 

2. ประกันโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

ร๎อยละของนักเรียนเข๎าศึกษาตํอ จากชั้น ป.6 
และ ม.3 ในเขตพื้นที่บริการ 

85 88 91 94 
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กลยุทธ์ที่  3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 

5. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม 
และท างานมุํงเน๎น
ผลสัมฤทธิ์ 
 

 
 

 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผาํน
การประเมินการพัฒนาวธิีการจดัการเรียนรู๎ที่มี
ทักษะกระบวนการคิดการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

100 100 100 100 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-
Plan และน าไปใช๎ในการพฒันาตนเอง 

100 100 100 100 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ
ก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 

4. คร  ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มผีล
การปฏิบัติงานเชงิประจักษ์ตามเกณฑ์ได๎รับการ
ยกยํองเชิดชูเกียรติ 

100 100 100 100 

ร๎อยละของครูที่มีงานวิจัยในชัน้เรียนเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

85   90 95 100 

ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได๎รับการพัฒนาวิชาชีพ เพิ่มพนูความรู๎และ
ประสบการณ์อยํางน๎อย 2 คร้ัง/ปี หรือ 20 
ชั่วโมง/ป ี

100 100 100 100 

ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สามารถใช๎เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการ
ศึกษาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู๎และบริหารจัดการ 

90 95 100 100 

ผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถในการบริหาร
วิชาการในศตวรรษท่ี 21 ในระดับดีขึ้นไป 

ดีมาก ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
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กลยุทธ์ที่  4. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจาก 
ทุกภาคสํวนในการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 
1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ  
 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพโดยใช๎
รูปแบบPDCA 

1. ร๎อยละของงานและโครงการ
ที่ใช๎ระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพโดยใช๎รปูแบบPDCA 

95 98 99 100 

2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการ  

1.มีเอกสารรูปแบบระบบข๎อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา 
2. มีระบบข๎อมูลระบบ
สารสนเทศในเวปไซด์ของ
โรงเรียน 
3. มีระบบ ICT ที่เอ้ือระบบ
บริหาร 
4 .โรงเรียนมีเทคโนโลยทีี่เอ้ือตํอ
การจัดกระบวนการเรียนรู ๎
5. ร๎อยละของความพึงพอใจของ
ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องตํอการบริหาร
จัดการของโรงเรียน 

95 98 99 100 

3. จัดโครงสรา๎งการ
บริหารงานที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมภาระงาน 

1. ร๎อยละของบุคลากรที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เปน็เลิศในโรงเรียน
(Best Practice) 

95 98 99 100 

4. ก าหนดภาระงานตาม
โครงสร๎างทีช่ัดเจนไมํ
ซ้ าซ๎อน 

1. ร๎อยละของภาระงานตาม
โครงสร๎างที่มีการมอบหมายที่
ชัดเจนไมํซ้ าซ๎อน 

95 98 99 100 

5. มีการกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการเพื่อ
การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 

1.ร๎อยละของภาระงานที่มีการ
กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการเพื่อการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 

95 98 99 100 

6. มีระบบติดตาม 
และประเมินผลงานที่
รวดเร็ว ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร๎อยละของภาระงานที่มี
ระบบการติดตามงานที่รวดเร็ว 
ชัดเจน และมปีระสทิธิภาพ 

85 90 93 98 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 
2. พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. จัดจัดท า
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2.โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา
ระดับขั้นพืน้ฐาน 

100 100 100 100 

2.จัดท าแผนพฒันา
การศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุํง
คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงํคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

100 100 100 100 

3.จัดระบบบริหาร
สารสนเทศ 

1.โรงเรียนมีข๎อมูล สารสนเทศที่
จ าเป็นตํอการพฒันาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เป็น
ระบบ ถูกต๎อง เป็นปัจจุบนั และ
น ามาใช๎ได๎อยาํงรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

    

4. ด าเนนิงาน
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุํง 

1. ร๎อยละของโครงการที่สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    

5. จัดให๎มีการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

1. โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

100 100 100 100 

 2. ร๎อยละของผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องมี
ความพึงพอใจคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่
โรงเรียนแตํงตั้ง 

    

6.จัดให๎มีการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 1.โรงเรียนมีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    

7. จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เปน็
รายงานการเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 1.โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

    

8.จัดให๎มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยํางตํอเนื่อง 

1.โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

100 100 100 100 

2.น าข๎อมูลการประเมินมาพัฒนางาน 100 100 100 100 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 
  3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่

เข๎มแข็งตามกฎกระทรวงวําด๎วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ดีมาก ดี
เยี่ยม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ระดับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ผํานการรับรองคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) 

ผํานดี
มาก 

ผํานดี
มาก 

ผํานดี
มาก 

ผํานดี
มาก 

ร๎อยละผลงาน ได๎รับรางวัลตั้งแตํ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ขึ้นไป 

10 15 20 25 

3.  โรงเรียนจัด
หลักสูตรที่สํงเสริม
ความถนัดและ
ศักยภาพตามความ
ต๎องการของผู๎เรียน 

1.  จัดหลักสูตรที่
สํงเสริมความถนัด
และศักยภาพตาม
ความต๎องการของ
ผู๎เรียน 

1.โรงเรียนมีหลักสูตรที่สํงเสริมความ
ถนัดและศักยภาพตามความต๎องการ
ของผู๎เรียน 

  อยําง
น๎อย 1    
หลักสูตร 

อยําง
น๎อย 1 
หลักสูตร 

อยําง
น๎อย 1 
หลักสูตร 

อยําง
น๎อย 1 
หลักสูตร 

4. โรงเรียนจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่
หลากหลายและมี
คุณภาพ   

1. จัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ 

1. ร๎อยละของห๎องเรียนที่จัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายและ
มีคุณภาพ 

ทุกชั้น ทุกชั้น ทุกชั้น ทุกชั้น 

5.  โรงเรียนจัดระบบ
การวัดและประเมนิผล
อยํางหลากหลายและ
ครอบคลุม 

1.  ใช๎ระบบการวัด
และประเมินผล
อยํางหลากหลาย
และครอบคลุม ทั้ง
ด๎านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิต
พิสัยโดยประเมิน
จากการสอบ
ข๎อเขียน สัมภาษณ์ 
สังเกตพฤติกรรม 
เป็นต๎น 

1. ร๎อยละของห๎องเรียนที่จัดระบบ
การวัดและประเมนิผลอยาํง
หลากหลายและครอบคลุม 

ทุกชั้น ทุกชั้น ทุกชั้น ทุกชั้น 
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เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 

5. มีระบบการบริหารจัดการที่
เข๎มแข็ง มี ประสิทธิภาพ  
 

3. ผู๎บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 

100 100 100 100 

4. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

100 100 100 100 

5. ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

6. จ านวนห๎องเรียน ห๎องสมุดห๎องคอมพิวเตอร์
ที่มีสภาพเหมาะสมเอ้ือตํอการจัดการศึกษา 

90 95 100 100 

7. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนมี
สภาพที่เหมาะสมเอ้ือตํอการจัดการศึกษา 

90 95 100 100 

8. จ านวนแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่
เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

90 95 97 99 

6. สํงเสริมและสนบัสนุนให๎
ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา 

1. การมีสํวนรํวมของผูป๎กครอง ชุมชน องค์กร 
และหนํวยงานในการจัดการศึกษา 

100 100 100 100 

2. โรงเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน 100 100 100 100 
3. โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนในด๎านภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นจากชุมชน 

100 100 100 100 

8. สร๎างเครือขํายรํวมพัฒนา
ทั้งระดับท๎องถิน่ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

1.จ านวนของโรงเรียนที่มีเครือขํายรํวมพัฒนา
ทั้ง 
 - ระดับท๎องถิ่น  
 - ระดับภูมิภาค    
  -ระดับประเทศ 

 
 
1 
1 
1 

 

 
 
1 
1 
1 
 

 
 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 

9. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหวํางโรงเรียน
เครือขํายสูํประชาคมอาเซียน 

ร๎อยละของนักเรียนที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กับบุคคลอื่นทั้งในและเครือขําย 
 

1 1 1 1 

 
กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และนโยบาย  
กลยุทธ์จุดเน๎นของหนํวยงานต๎นสังกัด 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมได๎
ครอบคลุมทุกมาตรฐานและ
ทุกตัวบํงชี้เพื่อพัฒนาผู๎เรียน
ให๎บรรลุวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ และนโยบาย  
กลยุทธ์จุดเน๎นของหนํวยงาน
ต๎นสังกัด 

1. ยิ้มไหว๎ ทักทายกันให๎เป็นนสิยั 100 100 100 100 
2. แตํงกายด๎วยชุดวฒันธรรมในวันศุกร์  100 100 100 100 
3. เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งภายในและนอกโรงเรียน 100 100 100 100 
4. ร๎อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายกลยุทธ์จุดเน๎นของหนํวยงานต๎น
สังกัด 

100 100 100 100 
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ส่วนที่  4 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา 

 
เพ่ือการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนที่วางไว๎จึงได๎ก าหนดโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียน  ดังนี้ 
 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสามารถใช๎เทคโนโลยีเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการสํงเสริมความตระหนักรู๎คุณคําการศึกษาสูํอนาคต 
1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 
1.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 

6,500 
6,500 

นายสมบูรณ์ 
 

มฐ. 

2 โครงการพัฒนาและสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียน 
2.1 กิจกรรมแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
2.2 กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ 
2.3 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
2.4 กิจกรรมเข๎าคํายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
2.5 กิจกรรมการสอบทักษะวิชาการ 

 
26,200 
13,100 
78,700 
27,500 
9,800 

นางทับทิม 
นางทับทิม 
นางทับทิม 
นายประกอบ 
นายประกอบ 
นางฐิติมญชุ์ 

 

3 โครงการสํงเสริมวิชาการ 
3.1 กิจกรรมพัฒนางานงานทะเบียน - วัดผล 
3.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห๎องแนะแนวและสื่อการสอน 
3.3 กิจกรรมสอนซํอมเสริม O-NET นักเรียน ม.3 และ ม.6 
3.4 กิจกรรมสํงเสริมอาชีพอิสระ 
3.5 กิจกรรมแก๎ปัญหา 0,ร,มส 
3.6 การพัฒนาหลักสูตร 
3.7 กิจกรรมการสร๎างและพัฒนาคลังข๎อสอบ 
3.8 กิจกรรมการพัฒนาครูด๎านการวิจัยในชั้นเรียน 

 
87,900 
2,600 
9,800 
45,900 
2,000 
6,500 
2,000 
6,500 

นางอุบลวรรณ 
นางอุบลวรรณ 
นายสมบูรณ์ 
นางทับทิม 
นายสมบูรณ์ 
นางทับทิม 
นางฐิติมญชุ์ 
นางทับทิม 
นายประกอบ 

 

4    โครงการสํงเสริมบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
4.1 บันทึกรักการอําน 
4.2 สัปดาห์ห๎องสมุด 
4.3 การจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ 

 
1,600 
1,600 
13,100 

นางจริยาวดี  

5 โครงการนิเทศภายใน 3,300 นางฐิติมญชุ์  
6 โครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 32,800 นายพงษ์ศักดิ์    
7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 13,100 นางสมนึก  
8 โครงการปลอดการอํานไมํออก  เขียนไมํได๎และเขียนไมํสวย 

8.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกห๎องเรียน 
8.2 กิจกรรมจัดนิทรรศการสํงเสริมทักษะการอํานการเขียน 

 
2,000 
1,300 

นายสังวาลย์    
นายสมบูรณ์    
นางจริยาวดี                                 
นางกมลชนก   

กลุํมสาระฯ
ภาษาไทย 



38 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสามารถใช๎เทคโนโลยี 
                    เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

9 โครงการพัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 29,700 กลุํมสาระฯ
คณิต 

 

10 โครงการพัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 122,100 กลุํมสาระฯ
ตํางประเทศ 

 

11 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

16,400 กลุํมสาระฯ
สังคม 

 

12 โครงการ  แขํงขันกีฬาภายในโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม 10,700 นายศุภกิจ    
13 โครงการ  แขํงขันกีฬา สพม.เขต 28 24,900 นายศุภกิจ    
14 โครงการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา พลศึกษา 
1,300 กลุํมสาระฯ

พละ/สุข
นายศุภกิจ   

 

15 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 9,700 สารฯศิลปะ 
นายยุทธนา 

 

16 โครงการพัฒนาสํงเสริมการเรียนการสอนกลุํมสาระ
วิทยาศาสตร์ 
16.1 ศึกษาดูงาน 
16.2 เข๎าคํายวิทยาศาสตร์ 
16.3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
16.4 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
16.5 แขํงขันทักษะวิทยาศาสตร์ 
16.6 แขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
16.7 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี 
16.8 กิจกรรมนักบินน๎อย 

40,700 กลุํมสาระฯ
วิทย์ 

 

17 โครงการ   “การปลูกมะนาวนอกฤดู ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

5,900 นายสังวาล  
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  กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
                  และมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการสํงเสริมความตระหนักรู๎คุณคําการศึกษาสูํอนาคต 
1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 
1.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 

6,500 
6,500 

 
อ.สมบูรณ์ 

 

 

2 โครงการพัฒนาและสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียน 
2.1 กิจกรรมแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
2.2 กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ 
2.3 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
2.4 กิจกรรมเข๎าคํายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
2.5 กิจกรรมการสอบทักษะวิชาการ 

 
26,200 
13,100 
78,700 
27,500 
9,800 

 
อ.ทับทิม 
อ.ทับทิม 

อ.ประกอบ 
อ.ประกอบ 
อ.ฐิติมญชุ์ 

 

3 โครงการสํงเสริมวิชาการ 
3.5 กิจกรรมแก๎ปัญหา 0,ร,มส 

 
2,000 

 
อ.ทับทิม 

 

 
 

  กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 13,100 อ.สมนึก  

2 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
1.กิจกรรมกิจกรรมการท า ID Plan  
2. กิจกรรมกิจกรรมการท า Mou  
3. กิจกรรมกิจกรรมการท า SAR 
4. กิจกรรมกิจกรรมสร๎างขวัญและก าลังใจ 
5. กิจกรรมกิจกรรมศึกษาดูงาน 
6. กิจกรรมกิจกรรมการอบรม ประชุมสัมมนา 

 
1100 
1100 
1100 
2200 
22500 
18000 

กลุํมบริหาร 
งานบุคคล 
น.ส.ลมัย 

 

3 
โครงการสํงเสริมวิชาการ 
-กิจกรรมการพัฒนาครูด๎านการวิจัยในชั้นเรียน 

 
6,500 

นาย
ประกอบ 

 

4 โครงการนิเทศภายใน 3,300 นางฐิติมญชุ์  
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  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจาก  
                  ทุกภาคสํวนในการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาและแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี

3,400 น.ส.เรืองศรี  

2 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 14,800 นางฐิติมญชุ ์  
3 โครงการนิเทศภายใน 3,300 นางฐิติมญชุ ์  
4 โครงการสํงเสริมวิชาการ 

4.1 กิจกรรมพัฒนางานงานทะเบียน - วัดผล 
4.6 การพัฒนาหลักสูตร 
4.7 กิจกรรมการสร๎างและพัฒนาคลังข๎อสอบ 

 
87,900 
6,500 
2,000 

 
นางอุบล
วรรณ 

นางฐิติมญชุ ์
นางทบัทิม 

 

5 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 10,000 นายยุทธนา  
6 โครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 32,800 นายพงษ์ศักดิ์    
7 โครงการคําสาธารณูปโภค 142,800    นางสุมมน

มาลย ์
 

8 โครงการเรียนฟรี 15 ปีอยํางมีคุณภาพ 1,248,353 กลุํม
งบประมาณ 

 

9 โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานการเงนิและพสัดุ 1,300 นางใบศรี  
10 โครงการพัฒนากลุํมบริหารงานงบประมาณ งานพสัดุและ

สินทรัพย ์
2,200 น.ส.ทิพวัลย์    

11 โครงการสํงเสริมการบ ารุงรักษาวัสดุ - ครุภัณฑ์ การสาธารณูปโภค 
และยานพาหนะ 

22,500 น.ส.ทิพวัลย์    

12 โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพงานธุรการและการเงิน    
13 โครงการพัฒนางานธุรการ  

13.1 กิจกรรมซื้อวัสดุ –  ครุภัณฑ์  
13.2 กิจกรรมซํอมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์       
13.3 กิจกรรมปรับปรุงห๎องธุรการ             

 
15,000 
4,000 
5,000 

นางปราณ ี
น.ส.สิรินทร์
ทิพย์ 

 

14 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 32,950 นายสมบูรณ ์  
15 โครงการพัฒนาอาคารสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศโรงเรียน  นายประทวน  
16 โครงการนวัตกรรมแหลํงเรียนรู๎คํูภูมิปัญญาท๎องถิ่น    

17 

โครงการสร๎างความสัมพนัธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
4.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศงาน 
4.2 กิจกรรมสืบสาน/อนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
4.3 กิจกรรมบริการชุมชน 
4.4 กิจกรรมสร๎างความสัมพนัธก์ับชุมชน 

 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

นางธัญทิพย์    
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กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวม 
                จาก ทุกภาคสํวนในการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

18 โครงการพัฒนางานอนามัยและโภชนาการ 
18.1 กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าปี 
18.2 กิจกรรมให๎ความรู๎เสียงตามสาย 
18.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีนักเรียน 
18.4 กิจกรรมเดินรณรงค์ปูองกันไข๎เลือดออก 
18.5 กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
18.6 กิจกรรมพัฒนาห๎องพยาบาลและโรงอาหาร 

 
6,232 
500 
640 

2,000 
5,000 
20,660 

นางลักขณา  

19 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 24,000 นางกมล
ชนก 

 

 
 

 กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และนโยบาย กลยุทธ์จุดเน๎น 
                   ของหนํวยงานต๎นสังกัด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการสร๎างความสัมพนัธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
1. กิจกรรมสืบสาน/อนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีท๎องถิ่น 

 
5,000 

อ.ธัญทิพย์    

2 กิจกรรมยิ้มไหว๎ทักทาย  กิจการนกัเรียน  
3. การแตํงกายชุดวฒันธรรม (ภไูท) ในวันศุกร์และงานประเพณี  กิจการนกัเรียน  
4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

1.1 กิจกรรมสวดมนต์สุดสปัดาห์ 
1.2 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
1.3 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

2,000 อ.สังวาลย ์

 

5 โครงการโรงเรียนสุจริต 5,000 อ.สังวาลย์  
6 โครงการสํงเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 5,000 อ.ธัญทิพย์  
7 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 10,000 อ.ประทวน  
8 โครงการโรงเรียนสีขาว 5,000 อ.ศุภกิจ  
9 โครงการโรงเรียนในฝนั 10,000 อ.ทับทิม  
10 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 10,000 อ.ยุทธนา  
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ส่วนที่  5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 บทบาทหน๎าที่ของผู๎ที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให๎การจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ดังนี้ 
 
    1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          1.1 รํวมวางแผนและให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
          1.2 รํวมประเมินและรับทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
          1.3 รํวมก าหนดระเบียบและข๎อบังคับเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน  
          1.4 สํงเสริมสนับสนุนและให๎ข๎อเสนอแนะการด าเนินงานของโรงเรียน  
          1.5 ก าหนดเสนอแนะอัตราก าลังและการบริหารบุคคล 
 
   2. บทบาทขงผู้บริหารสถานศึกษา  
           2.1 วางแผนการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา  
           2.2 นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
           2.3 ให๎ค าชี้แนะแก๎ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
           2.4 วางแผนการใช๎หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา  
           2.5 บริหารการใช๎อาคารสถานที่อยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด  
           2.6 สํงเสริมสนับสนุนบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
           2.7 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมายจากต๎นสังกัดหรือตามนโยบาย 
 
    3. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานวิชาการ 
          3.1 จัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          3.2 วางแผนการจัดการเรียนการสอน/การจัดท าตารางสอน  
          3.3 วิเคราะห์หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับท๎องถิ่นและความต๎องการของนักเรียน  
          3.4 รวบรวมข๎อมูลน าเสนอผลงานทางวิชาการตํอผู๎บริหาร คณะครู นักเรียน ผู๎ปกครอง  
          3.5 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก๎ไข  
          3.6 จัดกิจกรรมสํงเสริมงานวิชาการให๎กับนักเรียน  
          3.7 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานทางวิชาการ  
          3.8 สํงเสริมบุคลากรเข๎ารํวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ  
          3.9 สํงเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน  
          3.10 ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียนและรายงานผล  
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       4. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าสายชั้น 
    4.1 ท าหน๎าที่หัวหน๎าสายชั้นและงานที่ได๎รับมอบหมาย  
             4.2 เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
             4.3 วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ  
             4.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูตามสายชั้น  
             4.5 เสริมสร๎างความเข๎าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายชั้น  
             4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมาย 
 
        5. บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน  
             5.1 การเตรียมการสอน  
                   1) ศึกษาหลักสูตร คูํมือครู และเอกสารประกอบการสอน  
                   2) จัดท าแผนการเรียนรู๎  
                   3) การจัดหาและการจัดท าสื่อการสอน  
                   4) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู๎  
             5.2 การสอนซํอม/เสริม  
                   1) การวิเคราะห์ข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล  
                   2) การเลือกวิธีการสอน  
                   3) ด าเนินการสอนซํอม/เสริม  
                   4) การวิเคราะห์ตนเอง  
              5.3 การสอนแทน 
                   1) สอนแทนครูที่ไมํมาเนื่องจากลา 
                   2) สอนแทนครูที่ไมํมาเนื่องจากไปราชการ 
              5.4 การสํงเสริมการสอน 
                   1) การตรวจผลงานนักเรียน 
                   2) การปฏิบัติงานธุรการประจ าชั้น 
              5.5 การจัดสภาพห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอน 
              5.6 การจัดกิจกรรมนักเรียน  
                   1) การดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
                   2) การดูแลอบรมนักเรียน  
                   3) การควบคุมการปฏิบัติงานของนักเรียน  
                   4) การตรวจสุขภาพนักเรียน  
              5.7 การปฏิบัติงานอื่นที่ได๎รับมอบหมาย  
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       6. บทบาทหน้าที่ของนักการภารโรง/อัตราจ้างแทนนักการภารโรง  
            6.1 เปิด-ปิด ประตูทางเข๎า-ออกของประตูโรงเรียนทุกประตู  
            6.2 เปิด-ปิด ประตูอาคารเรียนทุกอาคาร  
            6.3 ท าความสะอาดหน๎าระเบียงอาคารเรียน ห๎องพิเศษและบริเวณพ้ืนที่รอบอาคารเรียน  
            6.4 เชิญธงชาติขึ้นเวลา 8.00 น. และเชิญธงลงเวลา 18.00 น. ในวันหยุดราชการและอ่ืนๆ  
            6.5 ชํวยท างานให๎กับครูและนักเรียนตามที่ร๎องขอให๎ชํวยเหลือ  
            6.6 จัดตกแตํงต๎นไม๎ ปลูกต๎นไม๎ ตัดหญ๎าบริเวณโรงเรียน  
            6.7 ดูแลบริการด๎านสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปาที่ดื่มน้ าและอ่ืนๆที่ได๎รับมอบหมายประจาทุกวัน  
            6.8 นักการภารโรงต๎องอยูํโรงเรียนประจ าหากมีความจ าเป็นให๎แจ๎งให๎ผู๎บริหารทราบ  
            6.9 นักการภารโรง/อัตราจ๎างแทนนักการภารโรงต๎องอยูํเวรประจาทุกวัน  
            6.10 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกจิภายใน 4 ปี  ไปสู่การปฏิบัต ิ

            การบริหารจัดการและด าเนินงานตามภารกิจภายใน  4  ปี (พ.ศ. 2560 –2563) ของโรงเรียน                 
จะประสบความส าเร็จและบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ได๎หรือไมํนั้น จ าเป็นที่จะต๎องด าเนินการก ากับ
ติดตาม ประเมินผล ประกอบด๎วยปัจจัยหลักดังนี้ 
    1. ความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
     เมื่อโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม ได๎จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2563 
เสร็จเรียบร๎อยแล๎วโรงเรียนจะต๎องแจ๎งให๎ผู๎ที่รับผิดชอบในกิจกรรมโครงการตํางๆ ทราบเพ่ือเตรียมความพร๎อม
และด าเนินการให๎บรรลุ  เปูาหมาย และครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่ก าหนด พร๎อมทั้งการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2563 
 
      2. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
     เพ่ือให๎แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2563 เป็นแนวทางในการน ากลยุทธ์สูํ
การปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  จึงได๎ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 การติดตามความก๎าวหน๎าประจ าปี (Annual  review) เป็นการติดตามความก๎าวหน๎า
ของตัวชี้วัดในแตํละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนดอันจะ
น าไปสูํการทบทวน ปรับปรุง แก๎ไขเปูาหมายและกลยุทธ์ให๎มีความเหมาะสมตํอไป 
  2.2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid –term evaluation) เป็นการประเมินผลในชํวงปี
แรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพ่ือทบทวนผลความก๎าวหน๎าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให๎มีความเหมาะสม  
  2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2563 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
 
      3. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จะต้องจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามท่ีได้ลงมือปฏิบัติแล้ว 
 

 



45 
 

แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
1. การบริหารแผน 
               โรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม ใช๎หลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการดังนี้  
               1) หลักนิติธรรม คือ การด าเนินการใดๆจะต๎องถูกต๎องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่ง
ตํางๆ ที่เก่ียวข๎องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกข้ันตอน  
               2) หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการใดๆจะต๎องค านึงถึงความถูกต๎องไมํผิดศีลธรรมอันดี ไมํท าให๎
ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องและมีสํวนได๎สํวนเสียเดือดร๎อน  
               3) หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการใดๆจะต๎องสามารถตรวจสอบได๎ทุกขั้นตอน  
               4) หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการใดๆจะต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องและมี
สํวนได๎สํวนเสียเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินการ  
               5) หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการใดๆจะมีผู๎ได๎รับมอบหมายและต๎องมีความ
รับผิดชอบ พร๎อมที่จะปรับปรุงและแก๎ไขได๎ตํอไป  
                    6) หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการใดๆ ต๎องตระหนักวํามีทรัพยากรคํอนข๎างจากัด ดังนั้นใน
การบริหารจัดการจ าเป็นจะต๎องยึดหลักความประหยัด ความคุ๎มคํา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. การก ากับติดตาม  
 

               โรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม  ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.2560-2563   โดยยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE  
(วงจรคุณภาพ) โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้  
 

           1) P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
                  - วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล๎องกับแผนของพันธกิจหรือไมํ  
                              - มีการก าหนดผู๎รับผิดชอบหรือไมํ  
                              - ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว๎เหมาะสมหรือไมํ  
                              - งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไมํ  
           2) D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
                             - มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไมํ  
                             - มีผู๎รับผิดชอบด าเนินการได๎ตามที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  
                             - มีการประสานงานกับผู๎ที่เก่ียวข๎องมากน๎อยเพียงไร  
                             - สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไมํ  
                             - สามารถด าเนินการได๎ตามงบประมาณที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  
           3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
                            - ได๎มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไมํ  
                            - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไมํ  
                            - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว๎หรือไมํ  
                            - ปัญหา/จุดอํอนที่พบในการด าเนินการมีหรือไมํ  
                            - ข๎อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไมํ  
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           4) A : ACTION น าข๎อมูลที่ได๎จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงตํอไป  
                           - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก๎ปัญหา/จุดอํอนที่ค๎นพบ  
                           - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข๎อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น  

      - มีการน าผลที่ได๎จากการระดมสมองเสนอผู๎บริหารเพ่ือพิจารณาส าหรับใช๎ วางแผน 
จัดท าโครงการในครั้งตํอไป  

                           - ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งตํอไป  
 

3. ระบบการติดตามประเมินผล 
    โรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม ได๎ก าหนดให๎มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร 
จัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนห๎องแซงวิทยาคม พ.ศ.2560-2563  ดังนี้ 
                           1)  มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ 
                           2) จัดท าค าสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ   
                           3)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                           4)  ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                           5)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบํงเป็น ๒ ระยะ คือ      
                                  5.1) ระยะที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหวําง 

ปฏิบัติ  
                                 5.2) ระยะที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อ 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล๎ว               
              6) น าข๎อมูลที่ได๎จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผล 

การศึกษาวิเคราะห์ดังกลําวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให๎ดีขึ้นตํอไป 
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