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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากลนคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
ค าน า 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็น
การสรุปผลด าเนินการตามแผน/โครงการ ตามแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งช่วยให้การบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมท้ังการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้เป็นการรายงานการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานของสถานศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2564 ซึ่งหวังว่ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเล่มนี้  จะเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2564 
และแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษาในปีงบประมาณถัดไป 
 
 
 
 
 
         
        (นายธนกร  แก้วบัวสา) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

 

ปี พ.ศ  ๒๕๒๒   โรงเรียนไดรั้บการอนุมติั จดัตั้งจากกรมสามญัศึกษาใหเ้ปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

  ขึ้นที่ต  าบลหนองหลวง  อ.สวา่งแดนดิน  จ. สกลนคร  มีช่ือวา่  “ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา”            

 ในวนัที่ ๕  เมษายน  ๒๕๒๒  ประชาชนชาวต าบลหนองหลวง และ   พระคุณเจ้าอุดมสังวรสุทธิเถระ 

          ( วัน  อุตตโม )   พระครูศรีธรรมวภิาค และเจา้อธิการบุญมี  ทิฐตปุญญโญ  ไดเ้ร่ิมก่อสร้างอาคาร 

            ชัว่คราว   ตามแบบกรมสามญัศึกษาขนาด  ๗ x  ๕๔   เมตร  จ  านวน  ๖  หอ้งเรียน  บนเน้ือที่ท  าเล 

          เล้ียงสตัวต์  าบลหนองหลวง    งบประมาณการก่อสร้าง     ไดจ้ากเงินบริจาคจากที่ต่าง ๆ ประมาณ   

           ๑๐,๐๐๐ บาท      และไดจ้ากเงินของ  คณะทส.ปช.  ต าบลหนองหลวง     ที่ปฏิบติังานดีเด่นจนไดรั้บ 

            ค าชมเชย  และรางวลัจากกองทพัภาคที่ ๒  ส่วนหนา้จงัหวดัสกลนคร    โดยไดรั้บการสนบัสนุนของ  

            ชค. ๒๓  อ. สวา่งแดนดิน จ. สกลนคร  เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท    

                วนัที่ ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒  ประชาชนชาวต าบลหนองหลวงไดท้  าพธีิมอบอาคารชัว่คราว 

 จ านวน  ๖  หอ้งเรียนที่ประชาชนก่อสร้างให ้โดยนายอ าเภอสวา่งแดนดิน  เป็นผูแ้ทนรับมอบ  โดย 

 มีท่านผูว้า่นายสายสิทธิ   พรแกว้  เป็นประธานในพธีิ   พร้อมทั้งเปิดการเรียนการสอน คร้ังแรกกบั 

 นกัเรียนแบบสหศึกษา มีจ  านวนนกัเรียนคร้ังแรก จ านวน ๗๑  คน   จ  านวน  ๒  หอ้งเรียน  ครูใหญ่   

 คนแรกช่ือ นางสาวนิวรณ์   สุทธิบุญ  และตั้งช่ือโรงเรียนวา่  “  หนองหลวงศึกษา “    

ปี พ.ศ. ๒๕๒๓   วนัที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๒๓ คณะกรรมการสภา ต าบลหนองหลวง ไดป้ระชุมคร้ังที่ ๑๘/๒๕๒๓  

            มีมติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ซ่ึงเป็นทุ่งท  าเลเล้ียงสตัว ์    ดา้นทิศตะวนัตกของสถานีพชือาหาร 

           สตัว ์สกลนคร  จ  านวน ๑๗๘ ไร่  ๒  งาน  ๘๐  ตารางวา  เป็นที่ดินก่อสร้างโรงเรียนหนองหลวงศึกษา         

ซ่ึงมีอาณาเขต  ดงัน้ี 

                         ทิศเหนือ   จรดเขตทางหลวงแผน่ดิน                  ยาว ๔๗๐    เมตร 

                         ทิศใต้         จรดที่สาธารณประโยชน์                    ยาว  ๒๗๐   เมตร 

                         ทิศตะวันออก    จรดสถานีพชือาหารสตัวส์กลนคร        ยาว ๘๒๕   เมตร 

                         ทิศตะวันตก   จรดเรือนจ าจงัหวดัสวา่งแดนดิน       ยาว  ๕๓๕   เมตร 

ปีการศึกษา ๒๕๒๓  ไดรั้บจดัสรรงบประมาณสร้างบา้นพกัครู  ๑ หลงั   งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  พร้อม 

            หอ้งน ้ าหอ้งสว้มนกัเรียน ๑ หลงั  งบประมาณ ๔๓,๐๐  บาท   

ประวัติโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 



ปีการศึกษา  ๒๕๒๔ ไดง้บประมาณบา้นพกัครู ๑ หลงั  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ปีการศึกษา  ๒๕๒๕ ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ค. คร่ึงหลงั  งบประมาณ ๑,๘๐,๐๐๐  บาท 

บา้นพกัครู ๑  หลงั งบประมาณ  ๒๐๘,๐๐๐  บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗ เขา้โครงการ ม.พ.ช.๒ รุ่นที่ ๑ ไดรั้บงบประมาณต่อเติมอาคาร ๒๑๖ ค. คร่ึงหลงั   

           โรงฝึกงานอุตสาหกรรม โรงฝึก งานคหกรรม  ๑ หลงั  โรงฝึกงานเกษตร   ๑ หลงั    พร้อมปรับปรุง 

           สถานที่ และวสัดุครุภณัฑ ์    ประกอบทั้งหมดรวม  ๙๖๙,๐๐๐  บาท  หอประชุมขนาดเล็ก ๑ หลงั  

           งบประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท บา้นพกัครูแฝด ๑ หลงั งบประมาณ ๒๙๖,๖๖๖ บาท ครุภณัฑค์หกรรม   

           ๗๑,๗๒๐ บาท  ครุภณัฑป์ระกอบการเรียนอุตสาหกรรม ๖๖,๑๕๐ บาท   ครุภณัฑป์ระกอบการเรียน 

           วชิาเกษตรกรรม  ๔๔,๐๔๐ บาท    ครุภณัฑห์อ้งพยาบาล  ๓๒,๒๐๐ บาท    ครุภณัฑว์ชิาเขียนแบบ   

           งบประมาณ ๓๐,๖๙๐ บาท ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์ ๙๕,๐๘๐ บาท ครุภณัฑห์อ้งสมุด   

           งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๒๙ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณสร้างหอ้งน ้ าหอ้งสว้มนกัเรียน ๑ หลงั งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๐  เขา้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ บา้นพกัครู ๑ หลงั  

           งบประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๑ ไดรั้บงบประมาณขดุสระเพือ่ใชใ้นการเกษตร ๑ บ่อ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๒ ไดรั้บงบประมาณก่อสร้าง บา้นพกันกัเรียน เพือ่ขยายโอกาสทางการศึกษา     

           จ านวน  ๕ หลงั งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ไดรั้บงบประมาณ การจดักิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้   งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท     

            บา้นพกันกัการภารโรง ๑ หลงั งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๕  ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกันกัการภารโรง ๑ หลงั งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๖  ไดรั้บงบประมาณสร้างหอ้งน ้ าหอ้งสว้มนกัเรียน งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐  บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๗  ไดรั้บอนุมตัิจาก กรมสามญัศึกษา ใหเ้ปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มี 

            นกัเรียนชั้น ม.๔ จ านวน ๔ หอ้งเรียน    โรงเรียนไดจ้ดัท าหอ้งปฏิบตัิการทางภาษา  ๑ หอ้ง  พร้อม 

            อุปกรณ์  ขนาด ๔๐ ที่นัง่   มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐  บาท   ไดพ้ฒันาการเรียนคอมพวิเตอร์  มีจ  านวน ๑๐  

            เคร่ือง   และไดรั้บบริจาคจาก พระครูยตุธรรมมานุศาสตร์ (หลวงปู่ ตุ๊)  เป็นเคร่ือง ไอบีเอ็ม พร้อม 

            เคร่ืองปร้ินเตอร์ ครบชุด มูลค่า ๑๑๐,๐๐๐  บาท เพือ่การใชง้านในโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ไดรั้บงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล   งบประมาณ   ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท    

ปีการศึกษา ๒๕๓๙  กรมประมงไดท้  าบ่อเล้ียงปลา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท     เพือ่ใหก้ารเผยแพร่การ 

             ประมงสู่ชุมชน 



ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ไดรั้บงบประมาณปรับปรุงถนนในโรงเรียน ๔๐๐,๐๐๐  บาท  ปรับปรุงเกาะกลางถนน 

ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็นเจา้ภาพกีฬากลุ่มมธัยมภูพาน 

ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนก่ึงถาวร (ช ๑๐๖) งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท   

             ไดรั้บคดัเลือกเป็นโรงเรียนตน้แบบเกษตร แบบครบวงจร  ตามแนวทฤษฎีใหม่       เปิดโครงการ  

            เม่ือวนัที่  ๑  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๔๒  โดยประธานในพธีิเปิด คือ ดร.สุรัฐ   ศิลปอนนัต ์   ปลดักระทรวง 

            ศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา  ๒๕๔๓  ไดก่้อสร้างป้ายช่ือโรงเรียน  โดยใชเ้งินบริจาคจากศิษยเ์ก่าจากญี่ปุ่ น   และเงินผา้ป่า 

            การศึกษา งบประมาณก่อสร้าง  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๔๕  ไดรั้บคดัเลือกเป็น  โรงเรียนแกนน าการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    และไดรั้บ 

            งบประมาณสร้างหอ้งน ้ าหอ้งสว้มนกัเรียน  งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  

ปีการศึกษา ๒๕๔๖ พฒันาโรงเรียนต่อเน่ืองในโครงการโรงเรียนตน้แบบเกษตร แบบครบวงจร  ตามแนว  

               ทฤษฎีใหม่  และโรงเรียนแกนน าการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเปิดร้านจ าหน่าย 

              สินคา้ ผลิตภณัฑโ์รงเรียนและชุมชน 

 เป็นประธานศูนยเ์ครือข่ายการศึกษา ที่ ๒๒  ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร   

               เขต ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๔๘  เป็นประธานศูนยเ์ครือข่ายการศึกษา ที่ ๑๙ ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร   

               เขต ๒ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจ านวน ๙๘๑,๒๐๐  บาท จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๒๔ ชุด พร้อม  

              อุปกรณ์ประกอบ   

  การปรับปรุงภูมิทศัน์ คือ การขยายสนามกีฬาตะกร้อ ๑ สนาม ก่อสร้างศาลา  ๓ หลงั 

ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ไดรั้บคดัเลือกจากส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ เป็นโรงเรียนคุณธรรม 

ชั้นน า จดัผา้ป่าการศึกษาและท าบุญประทายขา้วเปลือก ระดมทนุเพือ่ก่อสร้างศาลาพทุธบุตร  

จ านวนเงิน ๒๓๕,๗๔๕ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ด าเนินการก่อสร้างศาลาพทุธบุตร แลว้เสร็จ ๙๐% งบประมาณก่อสร้าง ๔๔๕,๓๐๓ บาท  

ท าพธีิเปิดอาคาร โดย นายวชัรพงษ ์ สุขรักษา ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 

๒ เป็นประธานในพิธี เม่ือวนัที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๕๐ 

การระดมทุนเพือ่ต่อเติมศาลา และสร้างลานกีฬาอเนกประสงค ์โดยศิษยเ์ก่า จดัผา้ป่าเพือ่การศึกษาได้

เงินจ านวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท และเร่ิมต่อเติมในเดือนมกราคม ๒๕๕๑ 

ไดรั้บคดัเลือกจากส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ เป็นโรงเรียนตน้แบบพฒันาคุณภาพ

การเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 



ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ไดรั้บคดัเลือกจากส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต ๒  ใหเ้ป็นโรงเรียน 

พร้อมใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  ๒๕๕๑ มีการพฒันาอาคารสถานที่  ปรับปรุงหอประชุม  หอ้งพสัดุ  

หอ้งน ้ าหอ้งสว้มนกัเรียน  ๒  หลงั  คือ  หอ้งน ้ าหอ้งสว้มแบบ ๖  ที่ใกลอ้าคารโรงอาหารและหอ้งน ้ า

หอ้งสว้มแบบ  ๖  ที่บริเวณใกลห้อประชุม 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  มีการพฒันาอาคารสถานที่  สร้างลานเอนกประสงค ์ ปรับปรุงหอ้งโสตทศันศึกษา   

หอ้งแนะแนว  ร้านสวสัดิการ  หอ้งคอมพวิเตอร์ ๓  หอ้งคหกรรม  ปรับปรุงส านกังาน                        

หอ้งพยาบาล  หอ้งกิจการนกัเรียน  ปรับปรุงหอ้งเรียน  ๓๐  หอ้ง  ติดตั้งพดัลมหอ้งละ  ๔  ตวั 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  โครงการ  “My Little Farm #๑” ปฏิบตัิการคน้หาสุดยอดเด็กไทย   

หวัใจเกษตร  ระดบัประเทศ               

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  รางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา   

โครงการ  “My Little Farm ๒” ปฏิบตัิการคน้หาสุดยอดเด็กไทย  หวัใจเกษตร  ระดบัประเทศ     

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ไดรั้บคดัเลือกเป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  โรงเรียนตน้แบบลูกเสือ   

ศูนยก์ารเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชด าริฯ  และโรงเรียนพอเพียง 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เขา้ร่วมแข่งขนังานศิลปะหตักรรมนกัเรียน  ระดบัเขตพื้นที่ฯ  ไดล้  าดบัที่  ๕                             

จากโรงเรียนทั้งหมด  ๒๖  โรงเรียน  และเป็นตวัแทนแข่งขนัระดบัภาค  ๘  รายการ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ไดรั้บเงินบริจาคจากศิษยเ์ก่าและผูป้กครองก่องสร้างโรงอาหารเอนกประสงคเ์พือ่นอ้ง 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘   โรงเรียนไดรั้บการจดัสรรงบประมาณก่องสร้างสว้มนกัเรียนหญิงแบบ ๔ ที่/๔๙  ๑ หลงั 

ไดรั้บมอบงานทาสีอาคารเรียน ๒๑๖ค และปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน ๒๑๖ค 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนไดรั้บจดัสรรงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอลแบบ FIBA ๑ สนาม ปรับปรุง

อาคารเรียน ปรับปรุงบา้นพกัครู และสร้างบา้นพกัครูแบบ ๒๐๓/๒๗ 
 

 
     ๑.  ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา  ตั้งอยูเ่ลขที่ ๑๓๗  ถนน นิตโย  หมู่ที่  ๑ 

       ต  าบลหนองหลวง  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จงัหวดัสกลนคร  รหสัไปรษณีย ์ ๔๗๑๑๐ 

       โทรศพัท ์ ๐-๔๒๗๐-๔๖๑๕  โทรสาร ๐-๔๒๗๐-๔๖๑๔ 

       Facebook fanpage : https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool 

       e-mail ธุรการโรงเรียน : nlschool๒๘@gmail.com  

       e-mail แอดมิน : phongping@gmail.com 

       website  : http://nongluangsuksa.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool
mailto:nlschool28@gmail.com


       สงักดั  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๓ 

       ๒.  เปิดสอนตั้งแต่ระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖           

       ๓.  มีเขตพื้นที่บริการ  ๓ ต าบล ไดแ้ก่  ต  าบลหนองหลวง  ต  าบลบา้นตา้ย  และต าบลค าสะอาด 

                

      2.  สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา (ขอ้มูล ๑๐ มิ.ย.) 
 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ใหบ้ริการการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖       

 

 
 

ข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 

1. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน ๑๗๙ คน 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๒  จ านวน ๑๘๘ คน 

           ระดบัมธัยมศึกษาปีที่  ๓  จ านวน ๑๗๔ คน 

รวม     ๕๔๑ คน 
 

2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน ๖๙  คน 
ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน ๘๘  คน 
ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน ๕๘  คน 
รวม     ๒๑๕  คน 

รวมทั้งส้ิน    ๗๕๖  คน 

 

3. จ านวนครู  ๔๖ คน 
 

ผูบ้ริหารโรงเรียน   ๑   คน 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  ๒  คน 
ครูสายผูส้อน   ๔๓  คน 
รวม    ๔๖  คน 
 
 
 



 ตารางที่  ๑  จ านวนนักเรียน ห้องเรียน  จ าแนกตามระดับช้ัน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

รายการ 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๑ ๑๔๐ ๗๕ ๑๗๙ ๕  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๒ ๙๑ ๙๗ ๑๘๘ ๕  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๓ ๘๑ ๙๓ ๑๗๔ ๕  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๗๖ ๒๖๕ ๕๔๑ ๑๕  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๔ ๓๗ ๓๒ ๖๙ ๓  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕ ๔๒ ๔๖ ๘๘ ๒  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๖ ๒๙ ๒๙ ๕๘ ๒  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐๘ ๑๐๗ ๒๑๕ ๗  

รวมทั้งส้ิน ๓๘๔ ๓๗๒ ๗๕๖ ๒๒  
  

 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนหนองหลวงศึกษา (โครงสร้างภายในส านักงาน) 
 

๒.๑  ช่ือ – สกุล  ผูบ้ริหาร นายธนกร แกว้บวัสา 

      วฒิุการศึกษาสูงสุด    ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 

      ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนน้ีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบนั 

๒.๒  ผูช่้วยผูบ้ริหาร (ที่ไดรั้บแต่งตั้ง) ๒  คน 

     ๒.๒.๑.  นายจีราวฒัน์  ศรีหาญธรรม    วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 

 

 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา  จดัเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา ขนาดกลาง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมีแผนการจดัชั้นเรียน ดงัน้ี 

        ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้     จ านวน  ๕  :  ๕  :  ๕ =  ๑๕  หอ้งเรียน 

        ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  ๓  :  ๒  :  ๒ =  ๗    หอ้งเรียน 

      รวม  ๒๒  หอ้งเรียน 

 

 



  

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ระยะเวลา 

การด ารงต าแหน่ง 

๑.นางสาวนิวรณ์   สุทธิบุญ 

๒.นายประมวล    อินทรศรี 

๓.นายศิริ   สาระนันท์ 

๔.นายประเสริฐ  สวัสดิ์จิตร์ 

๕.นายเลอพงษ์  อุทธา 

๖.นายนุกูล   อ่อนสุระทุม 

๗. นายเจนวทิย์  บรรจุทรัพย์     

๘. ว่าที่ร้อยตรี ปารเมศ เถายะบุตร     

๙. นายธนกร  แก้วบัวสา 

อาจารย์ใหญ่ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓๕ 

พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๙ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน 

 

 

 

  

๑. นายธนกร แกว้บวัสา              ผูอ้  านวยการ     ประธานกรรมการ 

๒.  นายไวพร   ดาบพมิพศ์รี   ผูช่้วยผูอ้  านวยการ   กรรมการ 

๓.  นายสมาน  รัตนวงศ ์                   ผูช่้วยผูอ้  านวยการ                                    กรรมการ 

๔.  นายศรีศาสตร์  ศรีแสง        หวัหนา้กลุ่มบริหารทัว่ไป  กรรมการ 

๕.  นายสมาน  รัตนวงศ ์    หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ กรรมการ 

๖.  นายทรงเดช  ชมภู      หวัหนา้กลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 

๗.  นายนฤทธ์ิ   ทิพยเ์สนา        หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

๘.  นายไพรวลัย ์แวววงค ์        หัวหนา้กลุ่มกิจการนกัเรียน  กรรมการ 

๙.  นายวริะพล ทองจรัส    หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กรรมการ 

๑๐. หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้          กรรมการ 

๑๑. นายณชพฒัน์  ดุลยลา             หัวหนา้เจา้หนา้ที่แผนงาน           กรรมการและเลขานุการ 

 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรยีน 

ฝ่ายบริหาร 



 
 

 ตาราง  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามระดับ / ต าแหน่ง 

 
 
 

บุคลากร 

เพศ 
(คน) 

ระดับการศึกษา 
(คน) 

ระดับต าแหน่ง 
(คน) 

การเรียน 
การสอน 

(คน) 
ชา
ย 

หญ
ิง 

ต ่า
กว

า่ ป
.ตรี

 

ป.
ตรี

 

สูง
กว

า่ ป
.ตรี

 

ครู
ผูช้่

วย
 

คศ
.๑ 

คศ
.๒

 

คศ
.๓

 

ตร
งว
ชิา
เอก

 

วชิ
าท
ี่ถน

ดั 

๑. ผู้บริหาร            

   ๑.๑ ผูอ้  านวยการ ๑ - - - ๑ - - - ๑ - - 

   ๑.๒ รอง

ผูอ้  านวยการ 

๒ - - - ๒ - ๑ - ๑ - - 

รวมผู้บริหาร ๓ - - - ๓ - ๑ - ๒   

๒. ครูสนับสนุน 

การสอน 

   ๒.๑ ครูแนะแนว 

 

 

- 

 

 

๑ 

 

 

- 

 

 

๑ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

๑ 

 

 

- 

 

 

๑ 

 

 

- 

   ๒.๒ ครู

บรรณารักษ ์

- ๑ - ๑ - ๑ - - - ๑ - 

รวมครูสนับสนุน 

การสอน 

- ๑ - ๑ - - ๑ - - ๒ - 

๓. ครูปฏิบัตกิารสอน 

๓.๑ กลุ่มสาระ

ภาษาไทย 

 

 

๑ 

 

 

๔ 

 

 

- 

 

 

๔ 

 

 

๑ 

 

 

๒ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๑ 

 

 

๕ 

 

 

- 

๓.๒ กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 

 

๓ 

 

๒ 

 

- 

 

๒ 

 

๓ 

 

๑ 

 

- 

 

- 

 

๔ 

 

๕ 

 

- 

๓.๓ กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ 

 

๒ 

 

๔ 

 

- 

 

๒ 

 

๔ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๕ 

 

๖ 

 

- 

๓.๔ กลุ่มสาระสงัคม

ศึกษา 

 

๒ 

 

๔ 

 

- 

 

๔ 

 

๒ 

 

๑ 

 

๓ 

 

- 

 

๑ 

 

๖ 

 

- 

๓.๕ กลุ่มสาระสุข

ศึกษาและพลศึกษา 

 

๓ 

 

- 

 

- 

 

๒ 

 

๑ 

 

๑ 

 

๑ 

 

- 

 

๑ 

 

๓ 

 

- 



 

 

 
 
 

บุคลากร 

เพศ 
(คน) 

ระดับการศึกษา 
(คน) 

ระดับต าแหน่ง 
(คน) 

การเรียน 
การสอน 

(คน) 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ต ่า
กว

า่ ป
.ตรี

 

ป.
ตรี

 

สูง
กว

า่ ป
.ตรี

 

ครู
ผูช้่

วย
 

คศ
.๑ 

คศ
.๒

 

คศ
.๓

 

ตร
งว
ชิา
เอก

 

วชิ
าท
ี่ถน

ดั 

๓.๖ กลุ่มสาระศิลปะ ๓ ๑ - ๒ ๒ - - ๑ ๓ ๔ - 

๓.๗ กลุ่มสาระการ

งานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

๕ ๓ - ๕ ๓ ๒ ๓ - ๒ ๘  

๓.๘ กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

   ๓.๘.๑ ภาษาองักฤษ 

 

 

 

๑ 

 

 

๕ 

  

 

๒ 

 

 

๓ 

  

 

๓ 

 

 

- 

 

 

๒ 

 

 

๖ 

 

 

- 

รวมครูปฏิบัติ 

การสอน 
๒๐ ๒๕ - ๒๕ ๑๙ ๘ ๑๑ ๓ ๑๙ ๔๖ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

บุคลากร 

เพศ 
(คน) 

ระดับการศึกษา 
(คน) 

ระดับต าแหน่ง 
(คน) 

การเรียน 
การสอน 

(คน) 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ต ่า
กว

า่ ป
.ตรี

 

ป.
ตรี

 

สูง
กว

า่ ป
.ตรี

 

ครู
ผูช้่

วย
 

คศ
.๑ 

คศ
.๒

 

คศ
.๓

 

ตร
งว
ชิา
เอก

 

วชิ
าท
ี่ถน

ดั 

๔. ลูกจา้งประจ า 

    ๔.๑ นกัการภาร

โรง 

 

๑ 

 

- 

 

๑ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

   ๔.๒  พนกังาน

ขบัรถ 

 

๑ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวมลูกจ้างประจ า ๒ -          

๕. ลูกจา้งชัว่คราว 

    ๕.๑ ครูจา้งสอน 

 

๑ 

 

- 

 

- 

 

๑ 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๑ 

 

- 

    ๕.๒ ลูกจา้ง

นกัการ 

๑ ๑ ๒ - - - - - - - - 

    ๕.๓ ยาม

รักษาการ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวมลูกจ้างช่ัวคราว ๒ ๑ ๒ ๑ - - - - - ๓ - 

๖.อ่ืน ๆ 

     ๖.๑ พนกังาน

ราชการ 

 

 

๑ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

๑ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

๒ 

 

 

- 

รวมอื่น ๆ - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งส้ิน ๕ ๒ ๓ ๒ - - - - - ๖ - 

แหล่งขอ้มูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (ขอ้มูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 

 
 



ส่วนที่ 2 
สภาพปญัหา และแนวทางการจัดการศึกษาในอนาคต 

 

1.สภาพปัญหาการจัดการศึกษา 
 1.1 ด้านนักเรียน 
  1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ ส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติบาง
วิชายังต่ ากว่าค่าเฉล่ียรวมระดับประเทศ 
  1.1.2 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาจากการทดสอบประจ าภาคเรียนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนยังต่ า มีนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น 0 ร มส ไม่จบการศึกษาตามท่ีก าหนดและออกกลางคัน 
  1.1.3 นักเรียนร้อยละ 20 ยังมีพฤติกรรมไม่บรรลุตามหลักสูตรด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย และใฝ่เรียนรู้ 
  1.1.4 นักเรียนร้อยละ 40 มีสภาพครอบครัวแตกแยก นักเรียนร้อยละ 20 มีฐานะยากจนมาก 
และร้อยละ 30 มีฐานะยากจน ควรได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง 
  1.1.5 นักเรียนยังมีโอกาสเส่ียงมากต่อการเผชิญปัญหาจากสารเสพติด ชู้สาว การทะเลาะวิวาท
เนื่องจากขาดความอดทนอดกล้ัน และการรับส่ือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 1.2 ด้านครู 
  1.2.1 ครูร้อยละ 20 โดยประมาณ ยังมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม สอนโดยไม่
ยึดตัวบ่งช้ีและแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  1.2.2 ครุยังมีความต้องการได้รับการพัฒนาเพื่อการพัฒนางานท่ีได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารเสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน 
  1.2.3 ครูบางท่านควรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และการเล่ือนวิทยฐานะ 
 1.3 ด้านผู้บริหาร 
  1.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มเวร
ประจ าวัน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
  1.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษายังมีข้อควรปรับปรุงในด้านการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบท่ีเช่ือมโยง
บูรณาการทุกส่วนเข้าด้วยกัน การเทียบระบบ การพัฒนาระบบ 
 1.4 ด้านองค์ประกอบส่งเสริมการจัดการเรียน 
  1.4.1 ห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังต่ ากว่ามาตรฐาน เช่นห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เป็นต้น 
  1.4.2 สนามกีฬา ลานกีฬา ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  1.4.3 สภาพห้องเรียนท่ัวไปมีสภาพทรุดโทรม และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องยังไม่
เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
 
 



2.โครงการพิเศษ นโยบายที่โรงเรียนด าเนินการ 
 2.1 โครงการโรงเรียนสีขาว 
 2.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 2.3 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
 2.4 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 2.5 นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2564 

 
กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ หมาย
เหตุ 

1.กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

1.พัฒนาหลักสูตร 
2.บูรณาการหลักสูตรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.เปิดบ้านวิชาการหนองหลวงศึกษา 
4.การประกันคุณภาพการศึกษา 
5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา                    
6.พัฒนาระบบงานทะเบียน 
7.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
 

1)ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้และ
เข้าใจการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

2)ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีขวัญกาลังใจ 
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ และเป็น
นักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 
3)ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้เรียน และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

1)ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีความรู้และ
เข้าใจการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

2)ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีขวัญกาลังใจ 
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ และเป็น
นักเรียนท่ีดีของ
โรงเรียน 
3)ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนได้เรียน และ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

 

2.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

1.ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย 
2.วันภาษาไทยแห่งชาติ   
3.บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน  
2. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นในระดับมากไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80  
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
ร้อยละ 80  

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน  
2. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมท่ี
จัดขึ้นในระดับมากไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80  
3. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นร้อยละ 80  

 

3.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1.ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 

1) ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนมีการพฒันา
ศักยภาพด้าน
คณิตศาสตร์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2) ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา

1) ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนมีการพฒันา
ศักยภาพด้าน
คณิตศาสตร์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2) ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา

 



คณิตศาสตร์สูงขึ้น  คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
  

4.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
2.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และสารเคมี   
3.การผลิตโครงงานวิทยาศาสตร์   
4.ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์                              
5.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการ
เรียนรู ้
 

1) นักเรียนโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา ร้อย
ละ 50 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3  
2) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนช้ันม. 1-6 มี
เจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์  
3) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนช้ันม. 1-6 มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้  
 

1) นักเรียนโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา 
ร้อยละ 50 มี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาท่ีสูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3  
2) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนช้ันม. 1-6 มี
เจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์  
3) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนช้ันม. 1-6 มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่
เรียนรู ้ 

 
 
 
 

 

5.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ศิลปะ 

1.พัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

1) ร้อยละ100ของครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ร้อยละ80ของ
จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ 

1) ร้อยละ100ของครู
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะสามารถ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2) ร้อยละ80ของ
จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจ 

 

6.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
การงาน
อาชีพ 

1.ปรับปรุงการเรียนรู้ คหกรรม  
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ 
คหกรรม       
3.การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                
4.ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
อุตสาหกรรม               
5.จัดซื้อวัสดุฝึกอุตสาหกรรม 
 

1) ร้อยละของนักเรียน
ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
เนื่องนักเรียนทุกคนท่ี
เลือกเรียนได้ใช้ส่ือการ
เรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพทุกรายวิชา  

 

1) ร้อยละของ
นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นเนื่อง
นักเรียนทุกคนท่ี
เลือกเรียนได้ใช้ส่ือ
การเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพทุกรายวิชา  

 

 

7.กลุ่มสาระ 1.พัฒนาทักษะและความสามารถ 1) ร้อยละ 80 ของ 1) ร้อยละ 85 ของ  



การเรียนรู้สุข
ศึกษา พล
ศึกษา 

ทางด้านกีฬา 
2.ส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
3.สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์       
4.ปรับปรุงสนามกีฬา 
5.ซื้ออุปกรณ-์ส่ือการเรียนรู้ 
 

นักเรียนมีทักษะในการ
พัฒนาตนเอง  
2) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถเพิ่มข้ึน  
3) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลงานการ
ประกวด และการ
แข่งขันด้านกีฬาให้มี
ศักยภาพเพื่อเป็น
ตัวแทนในระดับเขต 

นักเรียนมีทักษะใน
การพัฒนาตนเอง  
2) ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น  
3) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลงานการ
ประกวด และการ
แข่งขันด้านกีฬาให้มี
ศักยภาพเพื่อเป็น
ตัวแทนในระดับเขต 
 
 
 
 
 

8.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา 

1.กิจกรรมวันส าคัญ   
2.ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องสังคม
ศึกษา 
3.ธรรมศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมร้อยละ 80 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมร้อยละ 85 

 

 

9.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประ
เทศ 

1.แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2.English  Camp                                            
3.วันคริสมาสต์                                                  
4.การพัฒนาการเรียนการสอน 
(ภาษาจีน)  
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมร้อยละ 85 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมร้อยละ 85 

 

 

10.กลุ่ม
บริหารทั่วไป 

1.พัฒนาอาคารสถานท่ี  
2.งานโสตทัศนศึกษา  
3.สนับสนุนการบริหารจัดการของ
โรงเรียน 
  
 

1) สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมท่ี
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของ 
ผู้เรียน 
2) นักเรียนมีการ
พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน  
3) โรงเรียนสนับสนุน
ให้นักเรียนมีการ
จัดการขยะมูลฝอย

1) สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมท่ี
สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน 
2) นักเรียนมีการ
พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน  
3) โรงเรียนสนับสนุน
ให้นักเรียนมีการ
จัดการขยะมูลฝอย

 



แบบครบวงจร (Zero 
Waste) ท้ังในโรงเรียน
และชุมชนท่ีตนเองพัก
อาศัยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แบบครบวงจร (Zero 
Waste) ท้ังใน
โรงเรียนและชุมชนท่ี
ตนเองพักอาศัยตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

11.กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

1.จ้างลูกจ้างช่ัวคราว                                                     
  

ครูโรงเรียนหนองหลวง
ศึกษา จ านวน 45 คน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในสาขาวิชาท่ีสอนเป็น
ครูมืออาชีพ  

 

ครูโรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา จ านวน 
45 คน มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
สาขาวิชาท่ีสอนเป็น
ครูมืออาชีพ  

 

12.กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบการเงิน-พัสดุ                                        
2.ค่าสาธารณูปโภค 
3.แผนปฏิบัติการงบประมาณ 

1) โรงเรียนด าเนินการ
เบิก-จ่าย ควบคุม และ
จ าหน่ายพัสดุ ถูกต้อง
ตามระเบียบของทาง
ราชการ ร้อยละ 100  
2) มีการจัดการดูแล
รักษาในด้านการใช้
ไฟฟ้าและน้าประปาใน
โรงเรียนได้อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
ร้อยละ 80  

1) โรงเรียน
ด าเนินการเบิก-จ่าย 
ควบคุม และจ าหน่าย
พัสดุ ถูกต้องตาม
ระเบียบของทาง
ราชการ ร้อยละ 100  
2) มีการจัดการดูแล
รักษาในด้านการใช้
ไฟฟ้าและน้าประปา
ในโรงเรียนได้อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
ร้อยละ 80 

 

14.กลุ่ม
บริหารกิจการ
นักเรียน 

1.ปฏิบัติธรรมประจ าภาคเรียน 
2.ธรรมะสุขสันต์ตักบาตรร่วมกัน
เดือนล่ะ 1 ครั้ง  
3.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน                                       
4.การอบรมขับขี่ปลอดภัย    
5.ประกวดวงโฟล์คซอง                                                   
6.แข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด                                       
7.To Be Number                                                  
8.วันต่อต้านยาเสพติด                                  
9.โรงเรียนสุจริต                                
10.ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน                                
11.ประเพณีแห่เทียนพรรษา                                             
12.ปัจฉิมนิเทศ                                 
13.วันไหว้ครู                                  
14.วันแม่แห่งชาติ                                  

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมร้อยละ 85 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมร้อยละ 85 

 

 



15เย่ียมบ้านนักเรียน                                  
16.ประชุมผู้ปกครอง                                  
17.ปฐมนิเทศ   
18. ป้องกันแก้ไขปัญหาทางเพศใน
โรงเรียน                       
19.ประกวดห้องเรียนคุณภาพ                                  
20.ถีพุทธ วิถีไทย (วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา)         
21.โรงเรียนสีขาว 
22.โรงเรียนคุณธรรม 
23.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                     

15.กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1.เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี                                                
2.ทัศนศึกษานอกสถานท่ี                                              
3.พัฒนาทักษะกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี 

1) ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 
2) ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมทัศนศึกษา 
3) ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ 

1) ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินกิจกรรม
นักเรียน 
2) ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินกิจกรรม
ทัศนศึกษา 
3) ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินกิจกรรมเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 
 



 
แบบประเมินผลการดาเนินโครงการ 

โครงการ.................................................................... 
*************************************************************************** 

แบบประเมินฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ ส าหรับน าไปปรับปรุง 
การด าเนินโครงการ จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  

โปรดกรอกข้อความและใส่เครื่องหมาย หน้าข้อท่ีตรงกับสภาพของท่าน  
1. เพศ       ชาย   หญิง  
2. อายุ …………. ปี  
3. สถานะ   ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน/งาน…………………………………….………….  

ส่วนที ่2 การประเมินผลงานของโครงการ / งาน  
เกณฑ์การให้คะแนน  

5 หมายถึง มากท่ีสุด 4 หมายถึง มาก  
3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย  
1 หมายถึง น้อยท่ีสุด  
 

กรุณาใส่เครื่องหมาย / ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม 
รายการประเมิน 
 

ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ผลการด าเนินโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด       
2. ผลส าเร็จของโครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด       
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายท่ีได้รับเหมาะสมเพียงใด       
4. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม หรือเพียงพอ
เพียงใด  

     

5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด       
6. มีการนิเทศก ากับติดตาม  
 

     

7. ขั้นตอนการด าเนินโครงการเป็นไปตามก าหนดเวลาเพียงใด       
8. โครงการนี้สนองมาตรฐานตามท่ีระบุเพียงใด       
9. โครงการที่ด าเนินการมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม       
10. โดยภาพรวมโครงการที่ด าเนินการมีความส าเร็จอยู่ใน
ระดับใด 

     

ผลรวม  
ค่าเฉล่ีย  
 



 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  
 
การประเมินภาพรวมของโครงการ  

เกณฑ์การประเมินการด าเนินโครงการ  
คะแนนเฉล่ีย ต้ังแต่ 3.5 ขึ้นไป แสดงว่า การด าเนินโครงก ารอยู่ในระดับดีมาก  
คะแนนเฉล่ีย ต้ังแต่ 2.5 – 3.4 แสดงว่า การด าเนินโครงก ารอยู่ในระดับดี  
คะแนนเฉล่ีย ต้ังแต่ 1.5 – 2.4 แสดงว่า การด าเนินโครงก ารอยู่ในระดับพอใช้  
คะแนนเฉล่ีย ต่ ากว่า 1.5 แสดงว่า การด าเนินโครงก ารอยู่ในระดับปรับปรุง  

 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของโครงการ  

( ) ดีมาก  
( ) ดี  
( ) พอใช้  
( ) ปรับปรุง  

ข้อเสนอส าหรับการดาเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป  
( ) ควรด าเนินการต่อ  
( ) ควรด าเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง  
( ) ยกเลิกการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา สภาพปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
1. ด้านบุคลากร   

 
 

2. ด้านงบประมาณ / ค่าใช้จ่าย   
 

 

3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์   
 

 

4. การประสานงานและการบริการ   
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 


