รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากลนคร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็น
การสรุปผลดาเนินการตามแผน/โครงการ ตามแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งช่วยให้การบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รายงานผลการดาเนินงานฉบับนี้เป็นการรายงานการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผล
การดาเนินงานของสถานศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2564 ซึ่งหวังว่ารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีเล่มนี้ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2564
และแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของสถานศึกษาในปีงบประมาณถัดไป

(นายธนกร แก้วบัวสา)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไป
๑. ข้ อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
ปี พ.ศ ๒๕๒๒ โรงเรี ยนได้รับการอนุมตั ิ จัดตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขึ้นที่ตาบลหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ. สกลนคร มีชื่อว่า “ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา”
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๒ ประชาชนชาวตาบลหนองหลวง และ พระคุณเจ้ าอุดมสั งวรสุทธิเถระ
( วัน อุตตโม ) พระครู ศรี ธรรมวิภาค และเจ้าอธิการบุญมี ทิฐตปุญญโญ ได้เริ่ มก่อสร้างอาคาร
ชัว่ คราว ตามแบบกรมสามัญศึกษาขนาด ๗ x ๕๔ เมตร จานวน ๖ ห้องเรี ยน บนเนื้อที่ทาเล
เลี้ยงสัตว์ตาบลหนองหลวง งบประมาณการก่อสร้าง ได้จากเงินบริ จาคจากที่ต่าง ๆ ประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาท และได้จากเงินของ คณะทส.ปช. ตาบลหนองหลวง ที่ปฏิบตั ิงานดีเด่นจนได้รับ
คาชมเชย และรางวัลจากกองทัพภาคที่ ๒ ส่วนหน้าจังหวัดสกลนคร โดยได้รับการสนับสนุนของ
ชค. ๒๓ อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ประชาชนชาวตาบลหนองหลวงได้ทาพิธีมอบอาคารชัว่ คราว
จานวน ๖ ห้องเรี ยนที่ประชาชนก่อสร้างให้ โดยนายอาเภอสว่างแดนดิน เป็ นผูแ้ ทนรับมอบ โดย
มีท่านผูว้ า่ นายสายสิทธิ พรแก้ว เป็ นประธานในพิธี พร้อมทั้งเปิ ดการเรี ยนการสอน ครั้งแรกกับ
นักเรี ยนแบบสหศึกษา มีจานวนนักเรี ยนครั้งแรก จานวน ๗๑ คน จานวน ๒ ห้องเรี ยน ครู ใหญ่
คนแรกชื่อ นางสาวนิวรณ์ สุ ทธิบุญ และตั้งชื่อโรงเรี ยนว่า “ หนองหลวงศึกษา “
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๓ คณะกรรมการสภา ตาบลหนองหลวง ได้ประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๒๓
มีมติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ซ่ ึงเป็ นทุ่งทาเลเลี้ยงสัตว์ ด้านทิศตะวันตกของสถานีพชื อาหาร
สัตว์ สกลนคร จานวน ๑๗๘ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา เป็ นที่ดินก่อสร้างโรงเรี ยนหนองหลวงศึกษา
ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ

จรดเขตทางหลวงแผ่นดิน

ยาว ๔๗๐ เมตร

ทิศใต้

จรดที่สาธารณประโยชน์

ยาว ๒๗๐ เมตร

ทิศตะวันออก

จรดสถานีพชื อาหารสัตว์สกลนคร

ยาว ๘๒๕ เมตร

ทิศตะวันตก

จรดเรื อนจาจังหวัดสว่างแดนดิน

ยาว ๕๓๕ เมตร

ปี การศึกษา ๒๕๒๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อม
ห้องน้ าห้องส้วมนักเรี ยน ๑ หลัง งบประมาณ ๔๓,๐๐ บาท

ปี การศึกษา ๒๕๒๔ ได้งบประมาณบ้านพักครู ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรี ยน ๒๑๖ ค. ครึ่ งหลัง งบประมาณ ๑,๘๐,๐๐๐ บาท
บ้านพักครู ๑ หลัง งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗ เข้าโครงการ ม.พ.ช.๒ รุ่ นที่ ๑ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร ๒๑๖ ค. ครึ่ งหลัง
โรงฝึ กงานอุตสาหกรรม โรงฝึ ก งานคหกรรม ๑ หลัง โรงฝึ กงานเกษตร ๑ หลัง พร้อมปรับปรุ ง
สถานที่ และวัสดุครุ ภณั ฑ์ ประกอบทั้งหมดรวม ๙๖๙,๐๐๐ บาท หอประชุมขนาดเล็ก ๑ หลัง
งบประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท บ้านพักครู แฝด ๑ หลัง งบประมาณ ๒๙๖,๖๖๖ บาท ครุ ภณั ฑ์คหกรรม
๗๑,๗๒๐ บาท ครุ ภณั ฑ์ประกอบการเรี ยนอุตสาหกรรม ๖๖,๑๕๐ บาท ครุ ภณั ฑ์ประกอบการเรี ยน
วิชาเกษตรกรรม ๔๔,๐๔๐ บาท ครุ ภณั ฑ์หอ้ งพยาบาล ๓๒,๒๐๐ บาท ครุ ภณั ฑ์วชิ าเขียนแบบ
งบประมาณ ๓๐,๖๙๐ บาท ครุ ภณั ฑ์ประกอบห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ ๙๕,๐๘๐ บาท ครุ ภณั ฑ์หอ้ งสมุด
งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๒๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างห้องน้ าห้องส้วมนักเรี ยน ๑ หลัง งบประมาณ ๙๐,๐๐๐บาท
ปี การศึกษา ๒๕๓๐ เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณ บ้านพักครู ๑ หลัง
งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณขุดสระเพือ่ ใช้ในการเกษตร ๑ บ่อ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง บ้านพักนักเรี ยน เพือ่ ขยายโอกาสทางการศึกษา
จานวน ๕ หลัง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
บ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ าห้องส้วมนักเรี ยน งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๓๗ ได้รับอนุมตั ิจาก กรมสามัญศึกษา ให้เปิ ดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
นักเรี ยนชั้น ม.๔ จานวน ๔ ห้องเรี ยน โรงเรี ยนได้จดั ทาห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ๑ ห้อง พร้อม
อุปกรณ์ ขนาด ๔๐ ที่นงั่ มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้พฒั นาการเรี ยนคอมพิวเตอร์ มีจานวน ๑๐
เครื่ อง และได้รับบริ จาคจาก พระครู ยตุ ธรรมมานุศาสตร์ (หลวงปู่ ตุ๊) เป็ นเครื่ อง ไอบีเอ็ม พร้อม
เครื่ องปริ้ นเตอร์ ครบชุด มูลค่า ๑๑๐,๐๐๐ บาท เพือ่ การใช้งานในโรงเรี ยน
ปี การศึกษา ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรี ยน ๒๑๖ล งบประมาณ ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๓๙ กรมประมงได้ทาบ่อเลี้ยงปลา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ ให้การเผยแพร่ การ
ประมงสู่ชุมชน

ปี การศึกษา ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณปรับปรุ งถนนในโรงเรี ยน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุ งเกาะกลางถนน
ปี การศึกษา ๒๕๔๑ เป็ นเจ้าภาพกีฬากลุ่มมัธยมภูพาน
ปี การศึกษา ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรี ยนกึ่งถาวร (ช ๑๐๖) งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
ได้รับคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบเกษตร แบบครบวงจร ตามแนวทฤษฎีใหม่

เปิ ดโครงการ

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ โดยประธานในพิธีเปิ ด คือ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ปี การศึกษา ๒๕๔๓ ได้ก่อสร้างป้ ายชื่อโรงเรี ยน โดยใช้เงินบริ จาคจากศิษย์เก่าจากญี่ปุ่น และเงินผ้าป่ า
การศึกษา งบประมาณก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับคัดเลือกเป็ น โรงเรี ยนแกนนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับ
งบประมาณสร้างห้องน้ าห้องส้วมนักเรี ยน งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๔๖ พัฒนาโรงเรี ยนต่อเนื่องในโครงการโรงเรี ยนต้นแบบเกษตร แบบครบวงจร ตามแนว
ทฤษฎีใหม่ และโรงเรี ยนแกนนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปิ ดร้านจาหน่าย
สินค้า ผลิตภัณฑ์โรงเรี ยนและชุมชน
เป็ นประธานศูนย์เครื อข่ายการศึกษา ที่ ๒๒ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
ปี การศึกษา ๒๕๔๗ เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
เขต ๒
ปี การศึกษา ๒๕๔๘ เป็ นประธานศูนย์เครื อข่ายการศึกษา ที่ ๑๙ ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสกลนคร
เขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน ๙๘๑,๒๐๐ บาท จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ๒๔ ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
การปรับปรุ งภูมิทศั น์ คือ การขยายสนามกีฬาตะกร้อ ๑ สนาม ก่อสร้างศาลา ๓ หลัง
ปี การศึกษา ๒๕๔๙ ได้รับคัดเลือกจากสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ เป็ นโรงเรี ยนคุณธรรม
ชั้นนา จัดผ้าป่ าการศึกษาและทาบุญประทายข้าวเปลือก ระดมทุนเพือ่ ก่อสร้างศาลาพุทธบุตร
จานวนเงิน ๒๓๕,๗๔๕ บาท
ปี การศึกษา ๒๕๕๐ ดาเนินการก่อสร้างศาลาพุทธบุตร แล้วเสร็จ ๙๐% งบประมาณก่อสร้าง ๔๔๕,๓๐๓ บาท
ทาพิธีเปิ ดอาคาร โดย นายวัชรพงษ์ สุขรักษา ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต
๒ เป็ นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
การระดมทุนเพือ่ ต่อเติมศาลา และสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยศิษย์เก่า จัดผ้าป่ าเพือ่ การศึกษาได้
เงินจานวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท และเริ่ มต่อเติมในเดือนมกราคม ๒๕๕๑
ได้รับคัดเลือกจากสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์

ปี การศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ ให้เป็ นโรงเรี ยน
พร้อมใช้หลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๕๑ มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุ งหอประชุม ห้องพัสดุ
ห้องน้ าห้องส้วมนักเรี ยน ๒ หลัง คือ ห้องน้ าห้องส้วมแบบ ๖ ที่ใกล้อาคารโรงอาหารและห้องน้ า
ห้องส้วมแบบ ๖ ที่บริ เวณใกล้หอประชุม
ปี การศึกษา ๒๕๕๒ มีการพัฒนาอาคารสถานที่ สร้างลานเอนกประสงค์ ปรับปรุ งห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องแนะแนว ร้านสวัสดิการ ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ห้องคหกรรม ปรับปรุ งสานักงาน
ห้องพยาบาล ห้องกิจการนักเรี ยน ปรับปรุ งห้องเรี ยน ๓๐ ห้อง ติดตั้งพัดลมห้องละ ๔ ตัว
ปี การศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ “My Little Farm #๑” ปฏิบตั ิการค้นหาสุดยอดเด็กไทย
หัวใจเกษตร ระดับประเทศ
ปี การศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
โครงการ “My Little Farm ๒” ปฏิบตั ิการค้นหาสุดยอดเด็กไทย หัวใจเกษตร ระดับประเทศ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ปี การศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับคัดเลือกเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โรงเรี ยนต้นแบบลูกเสือ
ศูนย์การเรี ยนรู ้พระราชกรณี ยกิจและขยายผลพระราชดาริ ฯ และโรงเรี ยนพอเพียง
ปี การศึกษา ๒๕๕๖ เข้าร่ วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรี ยน ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้ลาดับที่ ๕
จากโรงเรี ยนทั้งหมด ๒๖ โรงเรี ยน และเป็ นตัวแทนแข่งขันระดับภาค ๘ รายการ
ปี การศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับเงินบริ จาคจากศิษย์เก่าและผูป้ กครองก่องสร้างโรงอาหารเอนกประสงค์เพือ่ น้อง
ปี การศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรี ยนได้รับการจัดสรรงบประมาณก่องสร้างส้วมนักเรี ยนหญิงแบบ ๔ ที่/๔๙ ๑ หลัง
ได้รับมอบงานทาสีอาคารเรี ยน ๒๑๖ค และปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าอาคารเรี ยน ๒๑๖ค
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรี ยนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอลแบบ FIBA ๑ สนาม ปรับปรุ ง
อาคารเรี ยน ปรับปรุ งบ้านพักครู และสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗
๑. ชื่อสถานศึกษา โรงเรี ยนหนองหลวงศึกษา ตั้งอยูเ่ ลขที่ ๑๓๗ ถนน นิตโย หมู่ที่ ๑
ตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณี ย ์ ๔๗๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๐-๔๖๑๕ โทรสาร ๐-๔๒๗๐-๔๖๑๔
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/NongluangsuksaSchool
e-mail ธุรการโรงเรี ยน : nlschool๒๘@gmail.com
e-mail แอดมิน : phongping@gmail.com
website : http://nongluangsuksa.wordpress.com/

สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
๒. เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
๓. มีเขตพื้นที่บริ การ ๓ ตาบล ได้แก่ ตาบลหนองหลวง ตาบลบ้านต้าย และตาบลคาสะอาด
2. สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)
โรงเรี ยนหนองหลวงศึกษา ให้บริ การการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖

ข้ อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๑

จานวน ๑๗๙ คน

ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๒

จานวน ๑๘๘ คน

ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๓

จานวน ๑๗๔ คน

รวม

๕๔๑ คน

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น
3. จานวนครู ๔๖

จานวน ๖๙
จานวน ๘๘
จานวน ๕๘
๒๑๕
๗๕๖

คน
คน
คน
คน
คน

๑
๒
๔๓
๔๖

คน
คน
คน
คน

คน

ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ครู สายผูส้ อน
รวม

ตารางที่ ๑ จานวนนักเรียน ห้ องเรียน จาแนกตามระดับชั้น ปี การศึกษา ๒๕๖๑
รายการ

ปี การศึกษา
ชาย

หญิง

รวม

ห้ องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑

๑๔๐

๗๕

๑๗๙

๕

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒

๙๑

๙๗

๑๘๘

๕

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓

๘๑

๙๓

๑๗๔

๕

๒๗๖

๒๖๕

๕๔๑

๑๕

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔

๓๗

๓๒

๖๙

๓

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕

๔๒

๔๖

๘๘

๒

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๒๙

๒๙

๕๘

๒

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๐๘

๑๐๗

๒๑๕

๗

รวมทั้งสิ้น

๓๘๔

๓๗๒

๗๕๖

๒๒

รวมมัธยมศึกษาตอนต้ น

หมายเหตุ

โครงสร้ างการบริหารโรงเรียนหนองหลวงศึกษา (โครงสร้ างภายในสานักงาน)
๒.๑ ชื่อ – สกุล ผูบ้ ริ หาร นายธนกร แก้วบัวสา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรี ยนนี้ต้งั แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปั จจุบนั
๒.๒ ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) ๒ คน
๒.๒.๑. นายจีราวัฒน์ ศรี หาญธรรม วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. (การบริ หารการศึกษา)

โรงเรี ยนหนองหลวงศึกษา จัดเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรี ยนมีแผนการจัดชั้นเรี ยน ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

จานวน ๕ : ๕ : ๕ = ๑๕ ห้องเรี ยน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จานวน ๓ : ๒ : ๒ = ๗ ห้องเรี ยน
รวม ๒๒ ห้องเรี ยน

ทาเนียบผู้บริหารโรงเรียน
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

ระยะเวลา
การดารงตาแหน่ ง

๑.นางสาวนิวรณ์ สุ ทธิบุญ

อาจารย์ ใหญ่

พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓๕

๒.นายประมวล อินทรศรี

ผู้อานวยการ

พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๙

๓.นายศิริ สาระนันท์

ผู้อานวยการ

พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑

๔.นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์

ผู้อานวยการ

พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔

๕.นายเลอพงษ์ อุทธา

ผู้อานวยการ

พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘

๖.นายนุกูล อ่ อนสุ ระทุม

ผู้อานวยการ

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓

๗. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์

ผู้อานวยการ

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙

๘. ว่ าที่ร้อยตรี ปารเมศ เถายะบุตร

ผู้อานวยการ

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

๙. นายธนกร แก้ วบัวสา

ผู้อานวยการ

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน

ฝ่ายบริหาร
๑. นายธนกร แก้วบัวสา

ผูอ้ านวยการ

ประธานกรรมการ

๒. นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

กรรมการ

๓. นายสมาน รัตนวงศ์

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

กรรมการ

๔. นายศรี ศาสตร์ ศรี แสง

หัวหน้ากลุ่มบริ หารทัว่ ไป

กรรมการ

๕. นายสมาน รัตนวงศ์

หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ

กรรมการ

๖. นายทรงเดช ชมภู

หัวหน้ากลุ่มบริ หารงบประมาณ

กรรมการ

๗. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา

หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานบุคคล

กรรมการ

๘. นายไพรวัลย์ แวววงค์

หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรี ยน

กรรมการ

๙. นายวิระพล ทองจรัส

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

กรรมการ

๑๐. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๑๑. นายณชพัฒน์ ดุลยลา

กรรมการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่แผนงาน

กรรมการและเลขานุการ

ตาราง จานวนบุคลากร จาแนกตามระดับ / ตาแหน่ ง
การเรียน
การสอน
(คน)

ต่ากว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ครู ผชู ้ ่วย

คศ.๑

คศ.๒

คศ.๓

ตรงวิชาเอก

วิชาที่ถนัด

ระดับตาแหน่ ง
(คน)

หญิง

ระดับการศึกษา
(คน)

ชาย

เพศ
(คน)

๑.๑ ผูอ้ านวยการ

๑

-

-

-

๑

-

-

-

๑

-

-

๑.๒ รอง

๒

-

-

-

๒

-

๑

-

๑

-

-

๓

-

-

-

๓

-

๑

-

๒

๒.๑ ครู แนะแนว

-

๑

-

๑

-

-

-

๑

-

๑

-

๒.๒ ครู

-

๑

-

๑

-

๑

-

-

-

๑

-

-

๑

-

๑

-

-

๑

-

-

๒

-

๑

๔

-

๔

๑

๒

๑

๑

๑

๕

-

๓

๒

-

๒

๓

๑

-

-

๔

๕

-

๒

๔

-

๒

๔

-

-

-

๕

๖

-

๒

๔

-

๔

๒

๑

๓

-

๑

๖

-

๓

-

-

๒

๑

๑

๑

-

๑

๓

-

บุคลากร
๑. ผู้บริหาร

ผูอ้ านวยการ
รวมผู้บริหาร
๒. ครูสนับสนุน
การสอน

บรรณารักษ์

รวมครู สนับสนุน
การสอน
๓. ครูปฏิบัตกิ ารสอน
๓.๑ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
๓.๒ กลุ่มสาระ

คณิ ตศาสตร์
๓.๓ กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
๓.๔ กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา
๓.๕ กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา

เพศ
(คน)

ระดับการศึกษา
(คน)

การเรียน
การสอน
(คน)

ระดับตาแหน่ ง
(คน)

ชาย

หญิง

ต่ากว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ครู ผชู ้ ่วย

คศ.๑

คศ.๒

คศ.๓

ตรงวิชาเอก

วิชาที่ถนัด

บุคลากร

๓.๖ กลุ่มสาระศิลปะ

๓

๑

-

๒

๒

-

-

๑

๓

๔

-

๓.๗ กลุ่มสาระการ

๕

๓

-

๕

๓

๒

๓

-

๒

๘

๑

๕

๒

๓

๓

-

๒

๖

-

๒๐

๒๕

๒๕

๑๙

๑๑

๓

๑๙

๔๖

-

งานอาชีพและ
เทคโนโลยี
๓.๘ กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
๓.๘.๑ ภาษาอังกฤษ
รวมครูปฏิบัติ
การสอน

-

๘

เพศ
(คน)

ระดับการศึกษา
(คน)

ชาย

หญิง

ต่ากว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ครู ผชู ้ ่วย

คศ.๑

คศ.๒

คศ.๓

ตรงวิชาเอก

วิชาที่ถนัด

บุคลากร

การเรียน
การสอน
(คน)

ระดับตาแหน่ ง
(คน)

๑

-

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

ขับรถ

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมลูกจ้ างประจา

๒

-

๕.๑ ครู จา้ งสอน

๑

-

-

๑

-

-

-

-

๑

-

๕.๒ ลูกจ้าง

๑

๑

๒

-

-

-

-

-

-

-

-

รักษาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมลูกจ้ างชั่วคราว

๒

๑

๒

๑

-

-

-

-

-

๓

-

๑

-

-

๑

-

-

-

-

-

๒

-

รวมอื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

๕

๒

๓

๒

-

-

-

-

-

๖

-

๔. ลูกจ้างประจา
๔.๑ นักการภาร
โรง
๔.๒ พนักงาน

๕. ลูกจ้างชัว่ คราว

นักการ
๕.๓ ยาม

๖.อื่น ๆ
๖.๑ พนักงาน
ราชการ

แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริ หารงานบุคคล (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

ส่วนที่ 2
สภาพปัญหา และแนวทางการจัดการศึกษาในอนาคต
1.สภาพปัญหาการจัดการศึกษา
1.1 ด้านนักเรียน
1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ สานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติบาง
วิชายังต่ากว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ
1.1.2 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาจากการทดสอบประจาภาคเรียนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนยังต่า มีนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มส ไม่จบการศึกษาตามที่กาหนดและออกกลางคัน
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 นักเรียนยังมีโอกาสเสี่ยงมากต่อการเผชิญปัญหาจากสารเสพติด ชู้สาว การทะเลาะวิวาท
เนื่องจากขาดความอดทนอดกลั้น และการรับสื่อจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1.2 ด้านครู
1.2.1 ครูร้อยละ 20 โดยประมาณ ยังมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม สอนโดยไม่
ยึดตัวบ่งชี้และแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
1.2.2 ครุยังมีความต้องการได้รับการพัฒนาเพื่อการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารเสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
1.2.3 ครูบางท่านควรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และการเลื่อนวิทยฐานะ
1.3 ด้านผู้บริหาร
1.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มเวร
ประจาวัน ฝ่ายกิจการนักเรียน
1.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษายังมีข้อควรปรับปรุงในด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่เชื่อมโยง
บูรณาการทุกส่วนเข้าด้วยกัน การเทียบระบบ การพัฒนาระบบ
1.4 ด้านองค์ประกอบส่งเสริมการจัดการเรียน
1.4.1 ห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังต่ากว่ามาตรฐาน เช่นห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เป็นต้น
1.4.2 สนามกีฬา ลานกีฬา ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1.4.3 สภาพห้องเรียนทั่วไปมีสภาพทรุดโทรม และอุปกรณ์อานวยความสะดวกในห้องยังไม่
เพียงพอต่อการเรียนการสอน

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

บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2564
กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระ
1.กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

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

1)ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้และ
เข้าใจการดาเนินงาน
ของกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
2)ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีขวัญกาลังใจ
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ และเป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน
3)ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้เรียน และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1)ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีความรู้และ
เข้าใจการดาเนินงาน
ของกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
2)ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีขวัญกาลังใจ
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ และเป็น
นักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน
3)ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนได้เรียน และ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

2.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย

1.ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย
2.วันภาษาไทยแห่งชาติ
3.บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

3.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์

1.ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน
2. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่จัด
ขึ้นในระดับมากไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น
ร้อยละ 80
1) ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
คณิตศาสตร์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน
2. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่
จัดขึ้นในระดับมากไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นร้อยละ 80
1) ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
คณิตศาสตร์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา

หมาย
เหตุ

คณิตศาสตร์สูงขึ้น

คณิตศาสตร์สูงขึ้น
1) นักเรียนโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา
ร้อยละ 50 มี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาที่สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3
2) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้นม. 1-6 มี
เจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์
3) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้นม. 1-6 มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่
เรียนรู้

4.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

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

1) นักเรียนโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา ร้อย
ละ 50 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3
2) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้นม. 1-6 มี
เจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์
3) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้นม. 1-6 มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้

5.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ศิลปะ

1.พัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์

1) ร้อยละ100ของครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ80ของ
จานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ

6.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
การงาน
อาชีพ

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

7.กลุ่มสาระ

1.พัฒนาทักษะและความสามารถ

1) ร้อยละ100ของครู
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะสามารถ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ80ของ
จานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจ
1) ร้อยละของนักเรียน 1) ร้อยละของ
ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
นักเรียนทุกคนมี
ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เนื่องนักเรียนทุกคนที่ เรียนสูงขึ้นเนื่อง
เลือกเรียนได้ใช้สื่อการ นักเรียนทุกคนที่
เรียนการสอนที่มี
เลือกเรียนได้ใช้สื่อ
คุณภาพทุกรายวิชา
การเรียนการสอนที่มี
คุณภาพทุกรายวิชา
1) ร้อยละ 80 ของ

1) ร้อยละ 85 ของ

การเรียนรู้สุข ทางด้านกีฬา
ศึกษา พล
2.ส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสุขศึกษา
ศึกษา
และพลศึกษา
3.สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
4.ปรับปรุงสนามกีฬา
5.ซื้ออุปกรณ์-สื่อการเรียนรู้

นักเรียนมีทักษะในการ
พัฒนาตนเอง
2) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
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.กิจกรรมวันสาคัญ
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.พัฒนาอาคารสถานที่
2.งานโสตทัศนศึกษา
3.สนับสนุนการบริหารจัดการของ
โรงเรียน

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

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

แบบครบวงจร (Zero
Waste) ทั้งในโรงเรียน
และชุมชนที่ตนเองพัก
อาศัยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

11.กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

1.จ้างลูกจ้างชั่วคราว

12.กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ

1.พัฒนาระบบการเงิน-พัสดุ
2.ค่าสาธารณูปโภค
3.แผนปฏิบัติการงบประมาณ

14.กลุ่ม
1.ปฏิบัติธรรมประจาภาคเรียน
บริหารกิจการ 2.ธรรมะสุขสันต์ตักบาตรร่วมกัน
นักเรียน
เดือนล่ะ 1 ครั้ง
3.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน
4.การอบรมขับขี่ปลอดภัย
5.ประกวดวงโฟล์คซอง
6.แข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด
7.To Be Number
8.วันต่อต้านยาเสพติด
9.โรงเรียนสุจริต
10.ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
11.ประเพณีแห่เทียนพรรษา
12.ปัจฉิมนิเทศ
13.วันไหว้ครู
14.วันแม่แห่งชาติ

ครูโรงเรียนหนองหลวง
ศึกษา จานวน 45 คน
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในสาขาวิชาที่สอนเป็น
ครูมืออาชีพ

แบบครบวงจร (Zero
Waste) ทั้งใน
โรงเรียนและชุมชนที่
ตนเองพักอาศัยตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ครูโรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา จานวน
45 คน มีความรู้
ความเข้าใจใน
สาขาวิชาที่สอนเป็น
ครูมืออาชีพ
1) โรงเรียนดาเนินการ 1) โรงเรียน
เบิก-จ่าย ควบคุม และ ดาเนินการเบิก-จ่าย
จาหน่ายพัสดุ ถูกต้อง ควบคุม และจาหน่าย
ตามระเบียบของทาง พัสดุ ถูกต้องตาม
ราชการ ร้อยละ 100 ระเบียบของทาง
2) มีการจัดการดูแล
ราชการ ร้อยละ 100
รักษาในด้านการใช้
2) มีการจัดการดูแล
ไฟฟ้าและน้าประปาใน รักษาในด้านการใช้
โรงเรียนได้อย่าง
ไฟฟ้าและน้าประปา
ประหยัดและคุ้มค่า
ในโรงเรียนได้อย่าง
ร้อยละ 80
ประหยัดและคุ้มค่า
ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ตาม
ได้รับความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมร้อยละ 85
กิจกรรมร้อยละ 85

15เยี่ยมบ้านนักเรียน
16.ประชุมผู้ปกครอง
17.ปฐมนิเทศ
18. ป้องกันแก้ไขปัญหาทางเพศใน
โรงเรียน
19.ประกวดห้องเรียนคุณภาพ
20.ถีพุทธ วิถีไทย (วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา)
21.โรงเรียนสีขาว
22.โรงเรียนคุณธรรม
23.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
15.กิจกรรม 1.เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
พัฒนาผู้เรียน 2.ทัศนศึกษานอกสถานที่
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 จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ สาหรับนาไปปรับปรุง
การดาเนินโครงการ จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดกรอกข้อความและใส่เครื่องหมาย หน้าข้อที่ตรงกับสภาพของท่าน
1. เพศ
ชาย หญิง
2. อายุ …………. ปี
3. สถานะ ผู้บริหาร ครูผู้สอน
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน/งาน…………………………………….………….
ส่วนที่ 2 การประเมินผลงานของโครงการ / งาน
เกณฑ์การให้คะแนน
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
กรุณาใส่เครื่องหมาย / ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือเหมาะสม
รายการประเมิน
ความคิดเห็น
5 4 3
1. ผลการดาเนินโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
2. ผลสาเร็จของโครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด
3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด
4. วัสดุ อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม หรือเพียงพอ
เพียงใด
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด
6. มีการนิเทศกากับติดตาม
7. ขั้นตอนการดาเนินโครงการเป็นไปตามกาหนดเวลาเพียงใด
8. โครงการนี้สนองมาตรฐานตามที่ระบุเพียงใด
9. โครงการที่ดาเนินการมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10. โดยภาพรวมโครงการที่ดาเนินการมีความสาเร็จอยู่ใน
ระดับใด
ผลรวม
ค่าเฉลี่ย

2

1

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
การประเมินภาพรวมของโครงการ
เกณฑ์การประเมินการดาเนินโครงการ
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป แสดงว่า การดาเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.5 – 3.4 แสดงว่า การดาเนินโครงการอยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.5 – 2.4 แสดงว่า การดาเนินโครงการอยู่ในระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย ต่ากว่า 1.5 แสดงว่า การดาเนินโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง
สรุปผลการประเมินภาพรวมของโครงการ
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช้
( ) ปรับปรุง
ข้อเสนอสาหรับการดาเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป
( ) ควรดาเนินการต่อ
( ) ควรดาเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง
( ) ยกเลิกการดาเนินงานในปีต่อไป
สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหา
สภาพปัญหาและอุปสรรค
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านงบประมาณ / ค่าใช้จ่าย
3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์
4. การประสานงานและการบริการ

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

ภาพกิจกรรม

