


  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา 2563 โรงเรยีนหนองไผ่    หน้า ก 

 

ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงานเล่มนี้ จัดท าขก้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปก
การ กึกาา 2563 ของโรงเรียนหนองไผ่ตามบทบาท หน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ กึกาาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ซก่งมุ่งเน้นการด าเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลกระทรวงึกกาาธิการ คณะกรรมการ
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  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท าให้รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้สมบูรณ์ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ที่สะท้อนให้
ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพความส าเร็จและน าไปสู่การวางแผนพัฒนาการึกกาาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนหนองไผ่ 

โรงเรียนหนองไผ่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดท าการสอนเมื่อปีการศึกษา 2507 
เป็นโรงเรียนสหศึกษา ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องจากในปีการศึกษา 2506 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 7 ของอ าเภอหนองไผ่ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะศึกษาต่อภายในอ าเภอ การเดินทางไปศึกษา
ต่อที่อ าเภอเมืองมีระยะทางไกลมาก การคมนาคมไม่สะดวก ผู้ปกครองนักเรียนจ านวนหนึ่งได้ท าหนังสือไป
ที่อ าเภอหนองไผ่ ขอให้อ าเภอท าเรื่องขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2507 โดยมีเงือน
ไขว่าอ าเภอหนองไผ่จะต้องจัดหาที่ดินจ านวนไม่น้อยกว่า 35 ไร่ และจะต้องมีอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่ง
อ าเภอหนองไผ่ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขทั้ง 2 ประการได้ส าเร็จ ได้จัดสรรที่ดินส าหรับตั้งโรงเรียนเนื้อที่ 80 
ไร่ ซึ่งเป็นที่สงวนของกระทรวงมหาดไทย สงวนไว้ส าหรับตั้งสถานที่ราชการของอ าเภอหนองไผ่ 
 ส าหรับอาคารเรียน พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการ รว่มกันจัดงานวันครู (15-17 มกราคม 2507) เพ่ือหารายได้
เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และด าเนินการก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 4 ห้องเรียน กรมสามัญศึกษา (กรม
วิสามัญเดิม) แต่งตั้งให้นายชนินทร์  สุพลพิชิต  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ และบรรจุแต่งตั้ง นายธีรรัตน์  กิจจารักษ์  วุฒิ กศ.ษ. 
ด ารงต าแหน่งครูตรีโรงเรียนหนองไผ่ อีก 1 คนปีการศึกษา 2507 เปิดท าการเรียนการสอนชั้น ม.ศ.1 ครั้ง
แรกมีนักเรียน 19 คน ชาย 16 คน หญิง 3 คน นายธีรรัตน์  กิจจารักษ์ เป็นครูประจ าชั้น 
 โรงเรียนหนองไผ่ ได้ขยายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นล าดับ นาย
ชนินทร์  สุพลพิชิต  ครูใหญ่นั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
ในปีการศึกษา 2525 และปีการศึกษา 2527 ตามล าดับ เมื่อโรงเรียนหนองไผ่มีอายุการก่อตั้งครบ 20 ปี 
คณะศิษย์เก่าและครู-อาจารย์ โรงเรียนหนองไผ่ ได้จัดหาทุนตั้งมูลนิธิ “อาจารย์ชนินทร์  สุพลพิชิต” เพ่ือน า
ดอกผลเป็นการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่สืบไป 

ปี พ.ศ.2526 สมเด็จพระอริยวงศาสคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระเมตตาธิคุณ โปรดรับโรงเรียนหนองไผ่ไว้ในพระ
อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2526 โดยผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่เข้าเฝ้าเพ่ือถวายตัวและรับพระ
โอวาท ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ต่อมา โรงเรียนได้ด าเนินการสร้างหอพระ 
“พระพุทธปฏิมาวาสนัฏฐารสม์” พระพุทธรูปประจ าพระองค์ท่ีท าพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวโรกาสพระชนมายุ
ครบ 7 รอบ ซึ่งโรงเรียนหนองไผ่ได้ด าเนินการท าพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอพระเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2529 
การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนธันวาคม 2529 และได้น าความขึ้นกราบทูล เพ่ือขอประทาน
พระพุทธรูปมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนหนองไผ่ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานให้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 



  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563   โรงเรียนหนองไผ่  หน้า 2 

 

2530 ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) 
และเพ่ือเป็นสิริมงคล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนหนองไผ่ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 
2.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ที่ตั้ง  :  เลขที่  700  หมู่ที่  6  ต าบลหนองไผ่  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 
67140หมายเลขโทรศัพท์  0-5678-1622   หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623 
Homepage :  http://www.nongphai.ac.th    
E-mail :  nongphai.school@hotmail.com 

คติธรรม : อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ   แปลว่า ก าลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย 
ค าขวัญ : เป็นคนดี มีวิชา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย 

    สีประจ าโรงเรียน  : ชมพู – ฟ้า สีชมพู หมายถึง ความรัก   สีฟ้าหมายถึง ความสดชื่นแจ่มใส ใฝ่ดี 
มีคุณธรรม  สีชมพู – ฟ้า หมายถึง ผู้ที่มีความรักในเพ่ือนมนุษย์ รักความก้าวหน้า รักความสามัคคี มีจิตใจ
บริสุทธิ์ ใฝ่ดี มีคุณธรรม 

สัญลักษณ์ 
 
 
 
 

เป็นวงกลม 3 ชั้น บรรจุตัวอักษรย่อ น.ผ. ซึ่งเป็นอักษรย่อชื่อโรงเรียนหนองไผ่ อยู่ภายใต้ฉัตร  
3 ชั้น หมายถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  ทรงพระเมตตารับ
โรงเรียนหนองไผ่ไว้ในพระอุปถัมภ์ตอนล่างวงกลมมีข้อความว่า “โรงเรียนหนองไผ่” และ “ในพระสังฆรา
ชูปถัมภ์”  โค้งตามลักษณะวงกลม 
  อัตลักษณ์  : ความมีวินัย 
  เอกลักษณ์ : กองพันชมพูฟ้า 
3. ขนาดของสถานศึกษา -  แผนชั้นเรียน 

โรงเรียนหนองไผ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2564 เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีห้องเรียนจ านวน 51 ห้องเรียนนักเรียน 1,985 คน จัดแผนชั้นเรียน
10-10-10 และ 7-7-7 
 
 
 

http://www.nongphai/


  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563   โรงเรียนหนองไผ่  หน้า 3 

 

4. ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น 

หมายเหตุข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 จากงานทะเบียนนักเรียน  และจ านวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใหม่ตามแผนการรับนักเรียน 
 
5.  ข้อมูลบุคลากร 

5.1 ผู้บริหาร 
นางสาวอารีรัตน์   ชูรวง           ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
                                       และกลุ่มงานบริหารทั่วไป                             
นางทาริกา        วงศ์แก้ว        รองผู้อ านวยการ กลุ่มงานอ านวยการ และ 
                                       กลุ่มบริหารงานงบประมาณ                                                   
นางดวงตะวัน     นามา           รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ และ 
                                        กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(คน) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - 400 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 181 213 394 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 238 390 

รวม - - 1,184 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - 280 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 111 164 275 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 72 174 246 

รวม - - 801 
รวมทั้งสิ้น - - 1,985 
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5.2 จ านวนบุคลากร 
ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากร   

ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร - 3 3 
ครูผู้สอน 37 60 97 
นักการภารโรง - - - 
ยาม 2 - 2 
คนขับรถ - - - 
ครูจ้างสอน 1 2 3 
ครูจ้างสอน  (ต่างประเทศ) 3 1 4 
พนักงานราชการ 1 1 2 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 4 8 
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่) 1 3 4 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 

รวม 50 74 124 
  หมายเหตุ     ข้อมูล ณ วันที่  10 มกราคม   พ.ศ. 2564   จากงานวางแผนอัตราก าลัง 

5.3  บุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บริหาร - - - 3 - - 3 
2 คณิตศาสตร์ 1 - 1 5 4 3 14 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 1 8 1 6 16 
4 คอมพิวเตอร์ - - 1 1 4 2 8 
5 ภาษาไทย - - 2 2 1 5 10 
6 ภาษาอังกฤษ - - 1 3 1 9 14 
7 การงานอาชีพ - - 1 - 2 6 9 
8 สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
- - 3 4 3 4 14 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

9 สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 - 1 1 5 
10 ศิลปะ - - 2 1 3 - 6 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - 1 - 1 
 รวม 1 - 15 27 21 36 100 

หมายเหตุข้อมูล ณ วันที่  10 มกราคม   พ.ศ. 2564   จากงานวางแผนอัตราก าลัง 
5.4  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวิทยฐานะ 
ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรจ าแนกตามวิทยฐานะ  

วิทยฐานะ 
จ านวน   (คน) 

ร้อยละ 
ชาย หญิง  รวม 

ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ - 1 1   1.00 
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ - 2 2 2.00 
รองผู้อ านวยการช านาญการ - - - - 
ครู ช านาญการพิเศษ 14 27 41 41.00 
ครู ช านาญการ 11 15 26 26.00 
ครู    11 13 24 24.00 
ครูผู้ช่วย 2 4 6 6.00 

รวม 38 62 100 100.00 
หมายเหตุข้อมูล ณ วันที่  10 มกราคม   พ.ศ. 2563   จากงานวางแผนอัตราก าลัง 

6. ข้อมูลทรัพยากร 
6.1 อาคารเรียน 5หลัง 

6.1.1.  อาคารแบบ 216   สร้างปี พ.ศ. 2515 16 ห้องเรียน 
6.1.2.  อาคารแบบ 216ก  สร้างปี พ.ศ. 2520 16 ห้องเรียน 
6.1.3.  อาคารแบบ 316ล  สร้างปี พ.ศ. 2527 16 ห้องเรียน 
6.1.4.  อาคารแบบ 316ล (ปรับปรุง 29) สร้างปี พ.ศ. 253316 ห้องเรียน 
6.1.5.  อาคารแบบ 324ล/41 ทรงไทย สร้างปี  พ.ศ. 254924  ห้องเรียน 
6.1.6.  อาคารแบบ 318ล/ก  สร้างปี  พ.ศ. 2563   18  หอ้งเรียน 

6.2 อาคารฝึกงาน  6 หน่วย 
6.2.1.   แบบ Hf 1 หน่วย สร้างปีพ.ศ. 2514    
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6.2.2.   แบบ He 1 หน่วย สร้างปีพ.ศ. 2516 
6.2.3.   แบบ ฝ102  2 หน่วย  สร้างปี พ.ศ. 2519 
6.2.4.   แบบ ฝ102  2 หน่วย  สร้างปี พ.ศ. 2522 

6.3 หอประชุม  2 หลัง 
6.3.1.  แบบ 002  สร้างปี พ.ศ. 2513  
6.3.2.  แบบ 100/27 สร้างปี พ.ศ. 2531 

6.4 สนามกีฬา 
6.4.1.  สนามฟุตบอล 1 สนาม 
6.4.2.  สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม 
6.4.3.  สนามตะกร้อ 2 สนาม 
6.4.4.  สนามบาสเก็ตบอล  2  สนาม 
6.4.5.  สนามฟุตซอลสร้างปี พ.ศ. 2556  1  สนาม 
6.4.6.  ลู่วิ่งขนาดมาตรฐาน  400  เมตร  8  ลู่วิ่ง 
6.4.7.  อัฒจันทร์ชมการกีฬา– กรีฑา  1  อัฒจันทร์   

     6.5 อาคารอเนกประสงค์ 1  หลัง 
       6.6 บ้านพักครู  15  หลัง 
 
7. ลักษณะชุมชน  

ชุมชนโดยรอบโรงเรียนหนองไผ่ เป็นชุมชนแบบชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  
ท าไร่ ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ การปกครองแบ่งออกเป็น 12 ต าบล 120 หมู่บ้าน  การเดินทางติดต่อระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนส่วนใหญ่สะดวกทุกฤดูกาล ด้านหน้าของโรงเรียนเป็นทางหลวงแผ่นดินสายสระบุรี-หล่ม
สัก ในรัศมี 5 กิโลเมตร มีโรงพยาบาล 1 แห่ง โรงเรียน 5 แห่งวัด 5 แห่ง และโรงสี 5 แห่ง 
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8. แผนที่โรงเรียนหนองไผ่ 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 
1. นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 
 “ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี  

(พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา)” 
เป็นหนังสือด้านการศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่จัดพิมพ์เผยแพร  ่ให้แก่

หน่วยงานทางการศึกษาและที่เก่ียวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ต่อยอดและสร้างแนวทางพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับพ้ืนที่และ
ระดับประเทศ โดยสาระส าคัญของหนังสือได้มาจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากรายการ “คืนความสุขให้คนใน
ชาติ” ซึ่งเปรียบเสมือนรายการนายกรัฐมนตรีพบประชาชน ซึ่งออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย ทุกคืนวันศุกร์ เวลาประมาณ 20.15 น. รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 6 
มิถุนายน2557 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นการสะท้อนมุมมองของนายกรัฐมนตรีถึงปัญหาการศึกษา
ในมิติต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนปัญหาส าคัญท่ีชี้ชัด
ว่าประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา พร้อมทั้งได้เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาการศึกษาและ
นโยบายด้านการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงและส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อันน าไปสู  ่การพัฒนา
การศึกษา8 ประเด็นหลัก คือ  

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  
2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา  
3) ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
4) พัฒนาครู  
5) ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
6) เตรียมความพร้อมเข้าสู  ่ประชาคมอาเซียน 
7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
8) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา 
หลังจากเผยแพร่หนังสือเล่มนี้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ มีผลตอบรับกลับมายังส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษาโดยสรุปว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานทางการศึกษาและที่เก่ียวข้องทางการศึกษา มี
สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งที่มีความสนใจและต้องการหนังสือ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาเพ่ือขอรับหนังสือส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่ผู้เรียน ที่ส าคัญมีความเห็นว่าเป็นองค์
ความรู้ด้านการศึกษาที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาไทย
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เหตุนี้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดพิมพ์เพ่ิมเติมเป็นครั้งที่ 2 และสังเคราะห์ข้อมูล จาก
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” เพ่ิมเติมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2558 โดยสรุปประเด็นส าคัญ 
จากมุมมองของนายกรัฐมนตรีที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ หลาย
ประเด็นคือ 

ประเด็นแรกข้อเสนอแนะด้านการศึกษา  
 (1) ต้องระบุปัญหาการศึกษาในปัจจุบันและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาให้ชัดเจนและผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องต้องแสวงหาจุดร่วมของวิธีการแก้ปัญหาและบูรณาการร่วมกันให้ได้  

(2) ระบบการศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เด็กเล็กโดยเฉพาะช่วง3 
ขวบแรก ที่สมองพัฒนาเต็มที่ และพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทุกมิติทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา ใช้
ทฤษฎีการศึกษา 4H (Head Heart Hand Health) ให้เหมาะกับช่วงวัยส่งเสริมให้“เด็กสมองดีมีคุณธรรม 
มีทักษะ และมีสุขภาพแข็งแรง” เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและการใช้ชีวิตในการท างาน 
จึงต้องคิดหาวิธีการให้เด็กไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เครียด ไม่ถูกกดดันและโจทย์ส าคัญท าอย่างไรจึง
จะมีปัญญา “คิดเป็น คิดสร้างสรรค์”  

(3) การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ต้องพัฒนาเด็กไทยมากกว่าให้มีความรู้ต้องให้มีทักษะการ
ท างานร่วมกัน (Teamwork) เห็นคุณค่าของความสามัคคีให้มีแนวคิดและเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก และมีทักษะความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศได้ใน
ทุกมติิ 

(4) การน้อมน าแนวคิดแนวทางตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติอย่างง่ายๆ คือ ท าอย่างไรให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูสอนอย่างไรให้เด็กมี
น้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกันเอง แต่แข่งขันกับตัวเองและเสริมสร้างวิธีคิดให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าสอนเพ่ือน
ที่เรียนช้ากว่าอ่อนกว่า  

(5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆด้านการศึกษา ควรเน้นการประเมินเชิงคุณภาพ มิใช่
ประเมินเฉพาะเชิงปริมาณ รวมทั้งต้องให้เด็กมีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วย 
 ประเด็นที่สอง ข้อเสนอด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องบูรณาการวางแผนและท างานร่วมกันของทุกกระทรวง ทบวง 
กรม ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคการศึกษา ภาคเศรษฐกิจ ภาคการลงทุน การตลาดและความต้องการ
ของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาคต่างๆของโลก ภาคสังคมและบริการ ต้องร่วมคิด ร่วมวางแผน
และก าหนดนโยบายเพ่ือการผลิต พัฒนาและใช้แรงงานให้เพียงพอเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ส าคัญอย่างยิ่งทุกคนที่เก่ียวข้องต้องเข้าใจทิศทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ และด าเนินการตามแผนไปพร้อมๆ กัน ตอบรับเป้าหมายในเรื่องเดียวกัน และต้องมอง
ให้ครอบคลุมในทุกช่วงวัย หรืออาจด าเนินการไปในแต่ละช่วงวัยแต่ต้องเชื่อมโยงต่อเนื่องในทุกวัยให้ได้  
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(2) ก าหนดเป้าหมายปลายทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต่างๆ ในแต่ละช่วงปีเพ่ือรองรับ
อนาคตประเทศให้ชัดเจน รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยให้ชัดเจน ทั้งการเพ่ิมศักยภาพ
เพ่ิมประสบการณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน การพัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนาสังคม
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

(3) สถาบันการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ต้องวางแผนชัดเจนด้าน
การผลิตก าลังคนสาขาต่างๆ  และจ านวนการผลิตเพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เรียนจบแล้วมีงานท าทันที
อาทิการเตรียมแรงงานมีฝีมือ สาขาช่างต่างๆ เครื่องยนต์ ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์นโยบายด้านการศึกษา
ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา)อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์นาวีขนส่งระบบราง ปิโตรเคมี
แม่พิมพ์เทคโนโลยีอาหารปลอดภัย เป็นต้น ร่วมกับสถานประกอบการและเปิดหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง โดยอยู  ่บนแนวคิดความเหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ด้วย  

(4) สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ต้องสร้างความเชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายที่จัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษาเพ่ือรองรับคนในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “เรียนและท างานในท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นของตนให้ดีขึ้น” จากมุมมองของนายกรัฐมนตรีที่ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานได้น าสู  ่การปฏิบัติและเกิดผลดีตามมา เช่น มีความร่วมมือกับมิตร
ประเทศในการส่งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปฝึกงานในหลักสูตรต่างๆ เพื่อสร้าง
ความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ หรือจัดให้มีระบบ “ทวิศึกษา” ให้กว้างขวางขึ้นในระดับการเรียน
สายสามัญควบคู่กับสายอาชีพ เมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้รับทั้ง 2 วุฒิสามารถท างานได้ทันทีโดยรัฐสนับสนุน
ค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์ประจ าตัว หรือการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทย และอีกหลากหลายการด าเนินงานโครงการที่เกิดผลดี
ต่อการศึกษาของประเทศส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
อนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์จันทร์
โอชา)” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ไปสู่   หน่วยงานทางการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรวมพลัง เพ่ือน าไปสู  ่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการศึกษา
และการเรียนรู้ ให้ไปสู  ่วิสัยทัศน์ของประเทศ “การศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย มั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 
2. สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  

วิสัยทัศน์ ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการ เชิดชูสถาบัน ประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศ และค่านิยมความเป็นไทยเพ่ือสร้างความปรองดอง ซึ่งมีองค์ประกอบคือ 
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1) แนวคิด : เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยเพื่อความมั่นคง 

2) คุณลักษณะ : เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ในทุกระดับ โดยเน้น
การปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

3) ค านิยาม :ความพอเพียงประกอบด้วย3 คุณลักษณะ ได้แก่ ความพอประมาณคือความพอดีที่ไม่
น้อยหรือมากเกินไป ความมีเหตุมีผล คือการตัดสินใจโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย และค านึงถึงผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือการเตรียมพร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง
ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4) เงื่อนไข : การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน2เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ อันประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะใช้ความรู้นั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในข้ันตอนการปฏิบัติ และเงื่อนไขคุณธรรมอันประกอบด้วยมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ชาติหลักมี 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

3.สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี12 (พ.ศ.2560-2564) 
วิสัยทัศน์: มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้

สูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ของประเทศ 

หลักการ 
1) น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการ

บนทางสายกลางมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี 
2) ค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความม่ันคงของชาติและเป็นกลไก 

ส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ  



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563   โรงเรียนหนองไผ่  หน้า 12 

 

 3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ เพ่ือให้เอ้ือ
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นที่ 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
 2) เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน 
 3) เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์ 
 4) เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ และ 

5) เพ่ือให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่ ท า
ให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น 
 ยุทธศาสตร์ 
 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
4. สาระส าคัญแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด 
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ใน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ ใน
การท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด 
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการ 
ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และท่ัวถึง (Inclusive 
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Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของ 
สังคม (All For Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  
Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การ 
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้าน 
สิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดย มี
สาระส าคัญ ดังนี้  

วิสัยทัศน์: คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง  
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจักการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
เป้าหมาย  
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ 

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  

  แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ ปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  



 

  
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563   โรงเรียนหนองไผ่  หน้า 14 

 

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ ตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ ใหม่ ภัย
จากไซเบอร์ เป็นต้น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

เป้าหมาย  
1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ           

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะด้าน  
3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง 

เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ         

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ มูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่ จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน  
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
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5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต

อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง 

ประสงค์  
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับ คนทุกช่วงวัย  
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการ

วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล  
แนวทางการพัฒนา  
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจักการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
เป้าหมาย  
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
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3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม  
    แนวทางการพัฒนา  
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต   

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม      

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจักการศึกษา  
เป้าหมาย  
1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ สามารถ

ตรวจสอบได้  
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ มาตรฐาน

การศึกษา  
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน

และพ้ืนที่   
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ แตกต่างกัน

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ

ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ ประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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5. สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 
 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์หลัก 
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
 
6. สาระส าคัญนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2563 
  วิสัยทัศน์  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

    พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ 

แข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 
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4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
  5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
     6.  อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรจัดการศึกษาเพื่ บสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs)     
 7.  กษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึ เทคโนโลยี
ดิจิทัล  (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

       เป้าหมาย 
   1.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
 5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
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    นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา  
5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

 
7. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ด้วยหลักปรัชญ าของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพ่ือให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะ 

วิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติท่ีดี ต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า ให้นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับ 

การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. ส่งเสริมก ารจัดก ารศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ 
5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนแบบบูรณา 

การตามหลักธรรมาภิบาล Comments 
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          เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

เป็นบุคคลแห่งก ารเรียนรู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อก ารเป็นพลเมืองที่ดี 
2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่  

ห่างไกลทุรกันดารได้รับก ารศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่ าเทียม 
3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรย าบรรณในวิชาชีพพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

4. บุลลากรทางการศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และมีทักษะในก ารใช้เทคโนโลยี 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรม มีภาวะผู้น าทาง 
วิชาการ มีส านึกรับผิดชอบ และบริหารแบบมีส่วนร่วม 

6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
มีระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสม เอ้ือต่อก ารเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้าง
นวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 บริหารจัดการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมี 
ความพึงพอใจ 

กลุยทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
6. จัดก ารศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  การขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษา รูปแบบ SPM 4.0 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังรูปแบบ SPM 4.0 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
8. สาระส าคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา  2561-2563 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนหนองไผ่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม เลิศล้ า
ระเบียบวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 

1. สร้างเสริมประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิผลในทางปฏิบัติให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและมีระเบียบวินัย 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน 
5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการของผู้เรียนเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอนและการวิจัยในชั้นเรียนสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
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7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
8. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมต่อเนื่องและมีโอกาสศึกษาหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
9. สถานศึกษามีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาคีเครือข่ายประชารัฐและ

องค์กรที่เก่ียวข้อง 
10. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงามมี

สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 

1. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและมีระเบียบวินัย 

2. ผู้เรียนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วน

ร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน 
5. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศ 
6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยใน

ชั้นเรียนและเป็นครูมืออาชีพ 
7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
8.ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมต่อเนื่องและมีโอกาสศึกษาหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
9. สถานศึกษามีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาคีเครือข่ายประชารัฐและ

องค์กรที่เก่ียวข้อง 
10. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงามมี

สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์โรงเรียนหนองไผ่ 

1. การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 

  3. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีความซื่อสัตย์ 
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 2. มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
 3. มีสัมมาคารวะ 
 4. รักและภูมิใจโรงเรียนหนองไผ่ 

          ค่านิยม 
1. มีวัฒนธรรมองค์กรและภาคภูมิใจความเป็นหนองไผ่ 
2. มุ่งเน้นคุณภาพและมุ่งม่ันสู่ความเป็นหนึ่ง 
3. ยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน 
4. สร้างเครือข่ายพันธมิตรและทีมงาน 
5. แสวงหาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
6. มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 
7. ปฏิบัติตนอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
8. มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 
9. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

 
9. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
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 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
10. สภาพการด าเนินการของสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองไผ่ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  และมีการ
ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาครูทุกคนให้เข้าใจและจัดกระบวนการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 
 (1) ด าเนินการตาม แผนพัฒนาการศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (2) ก าหนดแนวทาง และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โดยการบริหารจัดการใช้หลักการ P  D  C  A  ได้อย่างครบวงจรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
กล่าวคือได้มีการวางระบบร่วมกันและน าระบบลงสู่การปฏิบัติ  
 (3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศการเรียนการสอนและการจัด
การศึกษา 
 (4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการบรรลุตามตัวชี้วัด 
 (5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามโครงการ  
 (6) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามอ านาจ และความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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  รูปแบบการบริหารจัดการ 4 ร รุ่งโรจน์  
 ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ปรับเป็น 4 ร ได้แก่ รับรู้(P) รวดเร็ว(D)  เร่งรัด(C)  เรียบร้อย(A)  
โดยในแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริหารจัดการ 4 ร รุ่งโรจน์ 
โรงเรียนหนองไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ ์ คือ  
  P (Plan)   ร1.  รับรู้ จากหลายช่องทาง อาทิ จากสายงานการบริหาร หรือจากการรับรู้โดยใช้
ด้านเทคโนโลยี ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ แอพพลิเคชั่น เฟสบุค เป็นต้น เพ่ือท าความเข้าใจในทุกภาคส่วนให้
เข้าใจเรื่อง/เนื้อหา/ประเด็น/รูปแบบ/ระเบียบวิธีปฏิบัติ และจุดประสงค์ ให้ตรงกัน 
 D (Do)     ร2.  รวดเร็ว ลงมือปฏิบัติ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามจุดประสงค์/รูปแบบ/
ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ 
  C (Check) ร3. เร่งรัด  โดยผู้บริหาร /ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับในกรณียังมีผู้ปฏิบัติ
ที่คาดเคลื่อน/ไม่เป็นไปตามรูปแบบ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยน
กลับไปท่ี ร2. 
  A (Action) ร4. เรียบร้อย ประสิทธิภาพที่เกิดจากการปฏิบัติและปรับเปลี่ยนส่วนที่คาดเคลื่อน
จนปฏิบัติปฏิบัติได้สอดคล้องตามจุดประสงค์/รูปแบบ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ ด าเนินการเช่นนี้จนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังรูปแบบการบริหารจัดการ 4 ร รุ่งโรจน์ สอดคล้องกับ 
รูปแบบบริหารจัดการแบบ SPM 4.0 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 



 

  
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองไผ ่  
 

 
 

 

งานวินยันกัเรียน 

งานระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

งานสง่เสริมประชาธิปไตย 

งานปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

งานคณุธรรม จริยธรรมและ 
ค่านิยมไทย 

งานกองพนัชมพฟูา้ 

งานกิจกรรมนกัเรียน 

งานสวสัดิการนกัเรียน 

งานทศันศึกษา 

งานพฒันาขา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา 

 

งานประสานราชการ 
สว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน 

งานส านกังานกลุม่ 

งานวางแผน 

กลุม่บรหิารงานกิจการนกัเรยีน 

 

กลุม่บรหิารงานบคุคล 

 
กลุม่บรหิารงานวิชาการ 

 

 

กลุม่อ านวยการ 
 

กลุม่บรหิารงานงบประมาณ กลุม่บรหิารงานทั่วไป 

ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

งานสง่เสริมการจดัระบบ 

อาคารเรียน 

งานส านกังานกลุม่ 

ศนูยกิ์จกรรมพฒันาผูเ้รียน  

 

งานส านกังานกลุม่ 

งานธนาคารโรงเรียนหนองไผ ่

งานส านกังานกลุม่ 

งานวางแผน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 

งานเลขานกุาร 

งานควบคมุภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 

งานธุรการ 

งานประชาสมัพนัธ ์

งานวางแผน 

งานนโยบายและแผน 

 

งานวางแผน 

งานพฒันาระบบเครือขา่ยเทคโนโลยี 

งานอาคารสถานท่ีและสาธารณปูโภค 

งานบริการชมุชน 

งานจดัระบบและจดัท า            
ทะเบียนประวติั 

 

งานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานชมุชนและองคก์รภาคีเครือขา่ย 

งานงบประมาณ 

 

งานระดมทรพัยากร 
และการลงทนุเพ่ือการศึกษา 

 

งานพสัดแุละบริหารสินทรพัย ์

 

งานอนามยัโรงเรียน 

งานโภชนาการ 

งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

และภมูิปัญญาไทย 

งานวางแผน 

งานพฒันาหลกัสตูร                    

งานวิจยัและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

งานทะเบียนนกัเรียน 

งานแหลง่เรียนรู ้

งานนิเทศการสอน 

งานประสานองคก์รภายนอก 

งานสื่อและเทคโนโลย ี

งานส านักงานกลุ่ม 

งานรบันกัเรียน 

งานสง่เสริมการเรียนรู ้

งานวดัผล ประเมินผล 

งานเศรษฐกิจพอเพียง 

งานอาเซียนศึกษา 

งานแนะแนว 
หมายเหต ุ

สายการประสานงาน 

สายการบงัคบับญัชา 
นักเรียน 

งานกลุม่สาระการเรียนรูแ้ละ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

งานวางแผน 

งานตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใชง้บประมาณ 

 

งานวางแผนอตัราก าลงั 

งานสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ 

 งานยา้ยขา้ราชครูและบคุลากร

ทางการศึกษา 

 งานประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

งานระบบขอ้มลูสารสนเทศ 

งานบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

 

 งานโสตทศันปูกรณ ์

 

งานส่งเสริมวินยั คณุธรรมและ
จริยธรรมส าหรบัขา้ราชการครู 

งานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 

เคเครื่องราช 

งานการเงิน 

 งานบญัชี 

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มลูนิธิอาจารยช์นินทร ์ สพุลพิชิต 

ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและหุ่นยนต ์
ศนูยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ(ERIC) 

(Z(E(ERIC) 

สหวิทยาเขตไผส่ามพนั สมาคมครู ผูป้กครองและศิษยเ์ก่า สพม. 40 

งานส านกังานกลุม่ 

 

งานสวสัดิการโรงเรียน 

งานสหกรณร์า้นคา้ 

งานรกัษาความปลอดภยั 

ในสถานท่ีราชการ 
 

 

 

งานพัฒนาประกันคุณภาพ 

 

งานเบิกจ่ายสวสัดิการ 

 

งานยานพาหนะ 

 

หน้า 26 
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ส่วนที่  3 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  กลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
1. ช่ือโครงการ  อัตลักษณ์สถานศึกษา (กิจกรรมกองพันชมพูฟ้า) 
2. กิจกรรม กองพันชมพูฟ้า 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
       มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
6. กลุ่มบริหารงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ผู้รับผิดชอบ น.ส.สุวรรณี   ภู่ชัย  
    และนายนิกร   หล้าน้อย 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
         7.1  เพื่อให้มีปลอกแขน,ธงชาติ,ธงโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่           
         7.2  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้ปฏิบัติหน้าที่แก่นักเรียน 
8. เป้าหมาย   
          8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       8.1.1 คณะกรรมการ “กองพันชมพูฟ้า” จ านวน  86  คน มีปลอกแขน,ธงชาติและธง
โรงเรียนใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 90 
       8.1.2 คณะกรรมการ “กองพันชมพู-ฟ้า”มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่  ร้อยละ 
90  
 8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
       8.2.1 คณะกรรมการ “กองพันชมพูฟ้า” มีปลอกแขน,ธงชาติ,ธงโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 

9.1 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีปลอกแขน,ธงชาติ,ธงโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ 
9.2 ร้อยละ 90 ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

10. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ค. 2563 - มี.ค. 2564 
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11. งบประมาณ 
 11.1 งบประมาณ (ตามที่ขอใช้)  7,000 บาท 
 11.2 งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง)  6,880 บาท 
 11.3  คงเหลือ 120 บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินการ 
     การประเมินผลการด าเนินการ   
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ 
       บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก ............... 
 12.2  การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
(1) คณะกรรมการ “กองพันชมพูฟ้า” 
จ านวน  86  คน มีปลอกแขน,ธงชาติ
และธงโรงเรียนใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ร้อยละ 90 

คณะกรรมการ “กองพันชมพูฟ้า” มี
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ร้อยละ 90  
(�̅� = 4.50)   

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
 (1) คณะกรรมการ “กองพันชมพู
ฟ้า” มีปลอกแขน,ธงชาติ,ธงโรงเรียนใน
การปฏิบัติหน้าที่และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 

นักเรียนมีความรู้/คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 
(�̅� = 4.50)   

เป็นไปตามเป้าหมาย 

12.3 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีปลอกแขน,ธงชาติ,ธงโรงเรียนใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการมีปลอกแขน
,ธงชาติ,ธงโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ร้อยละ 
90 (�̅� = 4.50)   

2. ร้อยละ 90 ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 

ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน   ร้อยละ 90 
  (�̅� = 4.50)  )   
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
       -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ    
        -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ  ดีมาก คิดเป็นร้อยละ  87.02 
 

ภาพกิจกรรมโครงการอัตลักษณ์สถานศึกษา (กิจกรรมกองพันชมพูฟ้า) 
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1.โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวินัยนักเรียน      
2.สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อที่ 1 การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
3.สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
           ตัวช้ีวัด 1. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    
                      2. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย    
4.ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ  งานวินัยนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน     
5.ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์ชัย  สีสุขและคณะกรรมการงานวินัยนักเรียนทุกคน    
6.ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563        
7.งบประมาณ  8,640 บาท    เพียงพอ    ไม่เพียงพอ เพราะ วัสดุอุปกรณ์บางประเภทมีการ
ปรับราคาสูงขึ้นตามภาวะทางเศรษฐกิจจึงเป็นสาเหตุให้วัสดุอุปกรณ์บางประเภทมีจ านวนไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้อีกท้ังระเบียบราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีข้อจ ากัดส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างบางอย่างไม่
สามารถด าเนินการได้ 
8.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวินัยนักเรียน มีนักเรียน   ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

ล าดับที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 
1 ระเบียบวินัยนักเรียนน่ารู้ 1,978 100 
2 ตรวจวินัยนักเรียนประจ าเดือน 1,978 100 

 
 ระดับความรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีนักเรียนได้รับจากการด าเนินโครงการในภาพรวม   มี
ความรู้ความรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดีมาก แสดงว่าโครงการ/กิจกรรมประสบความส าเร็จ   
คิดเป็นร้อยละ 94.40  (�̅�) = 4.72 
 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมมีความพึง
พอใจ ของกลุ่มเป้าหมายในระดับ      ดี        แสดงว่าโครงการ/กิจกรรมประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 
73.40    (�̅�) = 3.67 
นอกจากนั้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
 นอกจากนั้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
 1. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2 นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน                                   
ที่เก่ียวเนื่องกับการปกครองนักเรียน และลดการประพฤติตนที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลง 
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9.ปัญหา/อุปสรรค 
           1.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 
           2.เนื่องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก และสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นเหตุให้การด าเนินงานในบางกิจกรรม                         
ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้ 
           3.ขาดการประชุมเตรียมการที่เป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน จึงเป็นให้การด าเนินงานในบาง 
ขั้นตอนเกิดข้อผิดพลาดเพราะไม่มีการประชุมชี้แจงที่ชัดเจน 
           4.ครทูี่ปรึกษาบางห้องเรียนไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการด าเนินกิจกรรม จึงเป็นเหตุ 
ให้นักเรียนบางส่วนเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์บ่อยครั้งและต้องแก้ไขปัญหาจนกระทบกับ                           
การจัดการเรียนการสอนของครู 

 
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวินัยนักเรียน 
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1.โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2.สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อที่ 1  ส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
3.สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
         ตัวชี้วัด 1. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
          2. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4.ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.ผู้รับผิดชอบ นายสุวรรณ กันแพงศรีและคณะกรรมการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขทุกคน 
6.ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 ถึง เมษายน 2564      
7.งบประมาณ  21,000 บาท          เพียงพอ    ไม่เพียงพอ เพราะ วัสดุอุปกรณ์บาง
ประเภทมีการปรับราคาสูงขึ้นตามภาวะทางเศรษฐกิจและจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้จึง
เป็นเหตุให้ค่าอาหารนักเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรไว้     
8.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

ล าดับที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 
1 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 1,955 94.33 
2 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 1,955 100 
3 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 1,955 100 
4 อบรมนักเรียนแกนน าต้านภัยยาเสพติด 200 100 
5 จัดนิทรรศการยาเสพติดในห้องเรียน 1,955 100 

6 กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 300 100 
7 กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์  

(จิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา) 
20 100 

 ระดับความรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีนักเรียนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน
ภาพรวม    มีความรู้ความรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดีมาก แสดงว่าโครงการ/กิจกรรม
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 94.40  (�̅�) = 4.72 
 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมมีความพึง
พอใจ   ของกลุ่มเป้าหมายในระดับ   ดี   แสดงว่าโครงการ/กิจกรรมประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 
73.40  (�̅�) = 3.67 
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 นอกจากนั้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
1. นักเรียน มีความรู้คู่คุณธรรมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ

อบายมุข 
 2. ครู บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 
 3. สถานศึกษามีระบบการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็ง 
 4. สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
9.ปัญหา/อุปสรรค 
           1.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 
           2.เนื่องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก จึงเป็นเหตุให้การด าเนินงานใน 
บางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้ 
           3.ขาดการประชุมเตรียมการที่เป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน จึงเป็นให้การด าเนินงานในบาง 
ขั้นตอนเกิดข้อผิดพลาดเพราะไม่มีการประชุมชี้แจงที่ชัดเจน 
           4.ระบบราชการในบางข้ันตอนท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน เช่น กระบวนการขอ 
อนุญาตไปราชการ กระบวนการขอใช้รถยนต์ราชการ จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า 
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ภาพกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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1. ช่ือโครงการ  กิจกรรมนักเรียน 
2. กิจกรรม วันเชิดชูเกียรติ   
3. สนองกลยุทธ สพม.40   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที ่1  การส่งเสริมอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2  ความภูมิใจท้องถิ่นแลความเป็นไทย 
  3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   ผู้รับผิดชอบ   นายมานะ  บุญเกิด 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

7.1  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและเป็นก าลังใจในการ
ประกอบคุณงามความดียิ่งขึ้น 
 7.2  เพ่ือเป็นการจงใจให้นักเรียนอ่ืน ๆได้ยึดเถือเป็นแบบอย่าง 
 7.3  เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรัก ความผูกพันเกิดเจตคติท่ีดีและภูมิใจในโรงเรียน 
8. เป้าหมาย  

8.1 เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร้อยละ90 ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน 
8.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร้อยละ90 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเชิดชู

เกียรติของโรงเรียนหนองไผ่   
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   

ร้อยละ 90 ครู และนักเรียน มีระเบียบวินัยรับผิดชอบรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง และช่วยกัน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ส าเร็จจนเกิดเป็นผลดีต่อนักเรียน  ครอบครัว  โรงเรียนและประเทศชาติ 
10. วันที่ด าเนินการ …………30  มีนาคม 2564 …………………………………………… 
11. งบประมาณ  
      11.1 งบประมาณ (ตามที่ขอใช้).......... 56,800.................................บาท 
 11.2 งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง)..........54,000.................................บาท 
      11.3 คงเหลือ ………………2,800…………………………..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
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 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
  บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก .................................................. 
 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ  

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1.นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 90  
 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน  1,978 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  
103 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพึงพอใจในกิจกรรมร้อยละ90 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพึงพอใจในกิจกรรม        
ร้อยละ 92 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
91.4   

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 90 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 91.4  

สูงกว่าเป้าหมาย 

 12.3 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการท า
กิจกรรม/โครงการ 

มีความพึงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม มีความพึง
พอใจในระดับมาก แสดงว่ากิจกรรมประสบความส าเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 91.4  

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ   เป็นกิจกรรมที่ดีสมควรที่จะจัดกิจกรรมต่อไป 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ…ดีมาก……. คิดเป็นร้อยละ 100 
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ภาพกิจกรรมวันเชิดชูเกียรติ 
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1.โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน ปีการศึกษา 2563     
2.สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อที่ 1 : การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา      
3.สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ 3 การบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
                 ตัวช้ีวัด 1. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
                  2. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
4.ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ  งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    
5.ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์ชัย  สีสุขและคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยทุกคน    
6.ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563        
7.งบประมาณ  35,104 บาท    เพียงพอ  ไม่เพียงพอ เพราะ วัสดุอุปกรณ์บางประเภทมีการ
ปรับราคาสูงขึ้นตามภาวะทางเศรษฐกิจและจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงเป็นเหตุให้
ค่าอาหารนักเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรไว้      
8.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน ครู บุคลากรทางการ-ศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

ล าดับที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 
1 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ 2,000 100 
2 กิจกรรมค่ายจิตอาสาสภานักเรียน เพ่ือน้อง ครั้งที่ 3 - - 
3 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 

สภานักเรียนมืออาชีพ 
50 100 

4 กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนตามหลัก 5 ส 3 R 2,000 100 
5 กิจกรรมเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านวันรัฐธรรมนูญ 2,000 100 
6 กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นทุน 2,000 100 

  ระดับความรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ในภาพรวม  มีความรู้ความรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดีมาก แสดงว่าโครงการ/กิจกรรม
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 92.6  (�̅�) = 4.63 
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 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมมีความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายในระดับ  ดี แสดงว่าโครงการ/กิจกรรมประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 85.20 
(�̅�) = 4.26 
           นอกจากนั้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                
ทรงเป็นประมุขตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 
 2 คณะกรรมการสภานักเรียนและสมาชิกนักเรียนมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน อาทิเช่น กิจกรรมกองพันชมพูฟ้า กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ การออกหน่วยจิตาสาพัฒนาต่าง ๆ 
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ฝึกการท างานเป็น
ทีม ฝึกการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ
กิจกรรม 
 3 นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยในระดับโรงเรียนและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งตามหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประกอบไปด้วย 5 
ประการคือ  หลักเสียงข้างมาก หลักความเสมอ หลักสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมและหลักการใช้อ านาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชน โดยหลักการทั้ง 5 ข้อนี้ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของโครงการและ
กิจกรรมเพื่อฝึกให้นักเรียนได้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
9.ปัญหา/อุปสรรค 
        1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 
        2.เนื่องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก จึงเป็นเหตุให้การด าเนินงานในบางกิจกรรม
ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้ 
        3.ขาดการประชุมเตรียมการที่เป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน จึงเป็นให้การด าเนินงานในบาง 
ขั้นตอนเกิดข้อผิดพลาดเพราะไม่มีการประชุมชี้แจงที่ชัดเจน 
        4.ระบบราชการในบางขั้นตอนท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน เช่น กระบวนการขออนุญาต
ไปราชการ กระบวนการขอใช้รถยนต์ราชการ จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า 
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ภาพกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
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1. ช่ือโครงการ ไผ่ทองรวมใจ ห่วงใยส่ิงแวดล้อม 
2. กิจกรรม  ไผ่ทองรวมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

                                 ข้อที่ 6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                                                                          
5. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

6. กลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้รับผิดชอบ  นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว และคณะ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
     7.1 เพ่ือสร้างเครือข่าย“ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 
 7.2 กระตุ้นจิตส านึกถึงวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
 7.3 เพ่ือสร้าง พัฒนาและดูแลรักษาป่านิเวศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
 7.4 เพ่ือสร้างลูกเสือจิตอาสาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 7.5 เพ่ือแต้มฝันปั้นป่ากลางเมืองก าแพงโรงเรียนมีชีวิต 
8. เป้าหมาย  

8.1 เป้ามายเชิงปริมาณ  
8.1.1 ลูกเสือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 

                8.1.2 ลูกเสือ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม           
ร้อยละ 90 
          8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนหนองไผ่มีแก้วน้ า กล่องข้าวเป็นของตนเองและ
ลดปริมาณการใช้ เป็นการลดปริมาณการสร้างขยะร้อยละ 90 
10. วันที่ด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ (ตามที่ขอใช้)  20,000 บาท 
 11.2 งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง) 19,000 บาท 
      11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน  1,000  บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
  บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1. ลูกเสือ ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
ลูกเสือ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ลูกเสือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีระดับความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม   
ร้อยละ 90 

ลูกเสือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีระดับความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม   
ร้อยละ 90 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 90 

ลูกเสือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายมีระดับความรู้ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 96 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

12.3 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนหนองไผ่มีแก้วน้ า 
กล่องข้าวเป็นของตนเองและลดปริมาณการใช้ เป็นการ
ลดปริมาณการสร้างขยะร้อยละ 90 

มีความพึงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม มีความ
พึงพอใจในระดับดีมาก แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 96 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.1 ปัญหา อุปสรรค 
      เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
จัดกิจกรรมบางกิจกรรมแบบบูรณาการ  
 13.2 แนวทางแก้ไข   
                บูรณาการกิจกรรมเข้าด้วยกันและจัดกิจกรรมในชั่วโมงเรียนไม่รบกวนเวลาเรียนวิชาอ่ืนๆ 
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14. ข้อเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้อยู่ในจิตส านึกตลอดเวลาเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96 
 

ภาพกิจกรรมโครงการไผ่ทองรวมใจ ห่วงใยส่ิงแวดล้อม 
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1.  ชื่อโครงการ พัฒนางานธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563   
2.  กิจกรรม  งานธนาคารโรงเรียนหนองไผ่ 
3.  สนองกลยุทธ์ สพม.40 ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

4. สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่  
ข้อที่ 1 การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
           มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นางเพลินทิพย์  โล่ห์สุวรรณ  และคณะครูที่
ปรึกษา 
7.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ 
 2.  เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเรียนรู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้อง 
 3.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 4.  เพ่ือสร้างเสริมลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 
 5.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
8. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 1.ร้อยละ 95  นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 
       2.ร้อยละ 95 ของนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ในปีการศึกษา 2563 มีเงินออมเป็น       
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ 

3.ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การ 
บริการและ ท างานอย่างมีขั้นตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคารโรงเรียน 
  ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ทุกคนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้
จ่ายเงิน 
        2. นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
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ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
        3. นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และ การ
ท างานอย่างมีข้ันตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของธนาคารโรงเรียน 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
 1. นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร จากการจัดกิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 

2.  นักเรียนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
10. วันที่ด าเนินการ มีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 
11. งบประมาณ 
 11.1 งบประมาณ 45,000 เงินอื่นๆ (ธนาคารออมสิน) 
 11.2 งบประมาณที่ใช้ ไม่มี (เนื่องจากธนาคารออมสินปรับเปลี่ยนนโยบายการมอบเงินสนับสนุน
ครุภัณฑ์) 
 11.3 เงินคงเหลือ 0 บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ 
  บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก................................................. 
12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายโครงการ 

 
เป้าหมายของโครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร้อย
ละ 95 

1.ร้อยละ 95  นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เข้าร่วม
โครงการธนาคารโรงเรียน 
2.ร้อยละ 95 ของนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ในปี
การศึกษา 2563 มีเงินออมเป็น      ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาต่อ 
3. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคาร
โรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการและ
ท างานอย่างมีข้ันตอน ได้รับประสบการณ์จาก
กระบวนการท างานของธนาคารโรงเรียน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ 
ทุกคนมีนิสัยรักการประหยัด
อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
2. นักเรียนทุกคนมีการ
วางแผนจัดการด้านการเงิน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
3. นักเรียนที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียนมีทักษะการ
บริหาร  การบริการ และ การ
ท างานอย่างมีข้ันตอน ได้รับ
ประสบการณ์จาก
กระบวนการท างานของ
ธนาคารโรงเรียน 

1. นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ทุกคนมีนิสัยรักการ
ประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
2. นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้าน
การเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
3. นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะ
การบริหาร การบริการ และการ ท างานอย่างมี
ขั้นตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการ
ท างานของธนาคารโรงเรียน 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

12.3 การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

1.นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร จากการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.นักเรียนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.1 ปัญหา อุปสรรค 
 วันเวลาเปิดท าการ ให้บริการรับฝากเงิน รับถอนเงิน ของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน มี
ข้อจ ากัดเรื่องการใช้ห้องแหล่งเรียนรู้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้เปิดใช้ห้องแหล่งเรียนรู้ธนาคารโรงเรียนไม่ได้ เพราะห้องเป็นระบบปิดต้องเปิด
เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา  
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 13.2 แนวทางแก้ไข  
 นักเรียนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน รับบริการรับฝากเงิน รับถอนเงิน 
และบริการด้านอ่ืน หน้าห้องแหล่งเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน และ ให้เจ้าหน้าที่ลงรายการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ
หน้าที่ในแหล่งเรียนรู้ธนาคารโรงเรียนเพียงต าแหน่งเดียว 
14. ข้อเสนอแนะ  
 -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ ภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
100 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนางานธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
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1. ช่ือโครงการ  วันปิยมหาราช 
2. กิจกรรม  วันปิยมหาราช 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป    ผู้รับผิดชอบ นางสายรุ้ง  นิลมูล 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
     7.1  เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
     7.2  เพ่ือด ารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของปวงชนชาวไทย 
     7.3  เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
     7.4  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย 
8. เป้าหมาย  
     8.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ    
           นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนหนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ร้อยละ 85 
     8.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
           นักเรียน ครู และบุคลากรได้ท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี ร่วมสืบสานประเพณีอันดี
งาม เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนและก่อให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ร้อยละ 90 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
     9.1  นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 
ร้อยละ 90 
     9.2  นักเรียน ครู และบุคลากรได้ท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี ร่วมสืบสานประเพณีอันดี
งาม เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนและก่อให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 
10. วันที่ด าเนินการ    23  ตุลาคม  2563 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ (ตามที่ขอใช้)         4,000  บาท 
 11.2 งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง)        1,500             บาท 
      11.3 คงเหลือ                              2,500             บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ 
  บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก................................................. 
 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนหนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันปิย
มหาราช ร้อยละ 85 

 
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
หนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันปิย
มหาราช ร้อยละ 85 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

       นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนมีระดับความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ร้อยละ 90 
 

นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
มีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมวันปิยมหาราช ร้อยละ 
91.42 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน ครู และบุคลากรได้ท า
กิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี 
ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม เผยแพร่
ชื่อเสียงของโรงเรียนและก่อให้เกิดความ
สามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ร้อย
ละ 90 
 

 
นักเรียน ครู และบุคลากรได้ท า
กิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี 
ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม 
เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนและ
ก่อให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์
ที่ดีกับชุมชน ร้อยละ 90.60 
 

 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 12.3 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

    1. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีระดับ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 
ร้อยละ 90 

นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีระดับ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันปิย
มหาราช ร้อยละ 91.42 

    2. นักเรียน ครู และบุคลากรได้ท ากิจกรรมกลุ่มอย่าง นักเรียน ครู และบุคลากรได้ท ากิจกรรมกลุ่ม
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
สมัครสมานสามัคคี ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม 
เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนและก่อให้เกิดความสามัคคี 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 90 

อย่างสมัครสมานสามัคคี ร่วมสืบสานประเพณี
อันดีงาม เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนและ
ก่อให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน ร้อยละ 90.60 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
                 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ   

เห็นควรจัดให้มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราชทุกๆ ปี อย่างต่อเนื่อง และให้มีบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมเต็มร้อยละ 100 
15. ผลการด าเนินการ  โครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก    คิดเป็นร้อยละ 96.00 
 

ภาพกิจกรรมโครงการวันปิยมหาราช 
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1. ช่ือโครงการ  วันลอยกระทง 
2. กิจกรรม  วันลอยกระทง 
3. สนองกลยุทธ์ สพม.40   
    ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  

    ข้อที่ 6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
    ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     2)  ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
6. กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
     7.1 เพ่ือด ารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม 
     7.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     7.3 เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
     7.4 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสานภูมิปัญญา คุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความ
เป็นไทย 
8. เป้าหมาย  
     8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        - นักเรยีน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง        
ร้อยละ 96 
        - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ร้อยละ 96 
     8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมาน
สามัคคี สืบสานประเพณีอันดีงาม เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 96 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96 
      9.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 96 
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10. วันที่ด าเนินการ  วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ (ตามที่ขอใช้)     8,000    บาท 
 11.2 งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง)    7,576    บาท 
      11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน                   424     บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
    12.1 วัตถุประสงค์โครงการ 
  บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก................................................. 
  12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
 (1) นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่เข้า
ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ร้อยละ 96 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่เข้าร่วม
กิจกรรมวันลอยกระทง ร้อยละ 80 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 (2) นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีระดับความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ ร้อยละ 96 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ร้อยละ 96 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมท ากิจกรรม
กลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม เผยแพร่ชื่อเสียงของ
โรงเรียนและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 96 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมท า
กิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี 
สืบสานประเพณีอันดีงาม เผยแพร่
ชื่อเสียงของโรงเรียนและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 96 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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 12.3 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96 

2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมท า
กิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน
และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 96 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมท า
กิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 96 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.1 ปัญหา อุปสรรค 
     วันลอยกระทงปีพุทธศักราช 2563 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดของ
ทางราชการ - ทางโรงเรียนขอความร่วมมือให้นักเรียนทุกระดับชั้นจัดท ากระทงห้องละ 8 กระทงส่ง
ประกวดในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ท าให้กระทงไม่สดใหม่เท่าที่ควร 
- บุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในขบวนแห่รถกระทงตามก าหนดการไม่มากเท่าท่ีควรเนื่องจาก
ตรงกับวันหยุดราชการ บุคลากรได้กลับไปร่วมกิจกรรมที่ภูมิล าเนาของตนเอง 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
               - ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ   
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียนและบุคลากรเห็นความส าคัญของงานประเพณีลอยกระทง
เข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึนและจัดให้มีกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป 
15. ผลการด าเนินการ  โครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96 
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ภาพกิจกรรมลอยกระทง 
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1. ช่ือโครงการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
2. กิจกรรม กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  
3. สนองกลยุทธ สพม.40   ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 ส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2  ความภูมิใจท้องถิ่นแลความเป็นไทย 
  3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารงานทั่วไป   ผู้รับผิดชอบ   นางมณี  ด้วงนิล และคณะ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

7.1 เพื่อด ารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม 
7.2 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน 
7.3 เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกัน สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
7.4 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย 

8. เป้าหมาย  
8.1 เชิงปริมาณ  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรโรงเรียนหนองไผ่ร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองไผ่ 
8.2 เชิงคุณภาพ ครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนหนองไผ่ได้ท ากิจกรรมกลุ่ม อย่างสมัครสมาน
สามัคคี ร่วมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน
และก่อให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนหนองไผ่ เป็นผู้มีคุณะรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ และค่านิยมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
10. วันที่ด าเนินการ ………………………วันเสาร์ที่ 16  มกราคม  พ.ศ.  25634…………………………………… 
11. งบประมาณ  
      11.1 งบประมาณ (ตามที่ขอใช้).......... 6,250..............................................บาท 
 11.2 งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง)............12,495 (เงินบริจาค).....................บาท 
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      11.3 คงเหลือ ……………………6,250……………………..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
            บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
            ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก.................................................
 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากร
โรงเรียนหนองไผ่ร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด ร้อยละ 100 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนหนอง
ไผ่ได้ท ากิจกรรมกลุ่ม อย่างสมัครสมาน
สามัคคี ร่วมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
สืบสานประเพณีอันดีงาม เผยแพร่
ชื่อเสียงของโรงเรียนและก่อให้เกิดความ
สามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ร้อยละ 90 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.20 เกิดความ
รักสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ชุมชนกับโรงเรียน 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

12.3 การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการ 
ศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่ ร้อยละ 95 ได้รับเข้าร่วม
กิจกรรมวันคล้ายวันปถาปนาโรงเรียน 

1.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการ 
ศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่ ร้อยละ 100 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันปถาปนาโรงเรียน 

 2.ร้อยละ 90 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากร
ทางการศึกษา มีระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 

2.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการ 
ศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่ ร้อยละ 97.20 มี
ความส านึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม มีจิต
สาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง 
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.1 ปัญหา อุปสรรค 
        - การระบาทของโรค ( COVID -19)  และเป็นช่วงปิดสถานศึกษา 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
   - การปฏิบัติตามมาตรการการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด 
14. ข้อเสนอแนะ   

- เป็นโครงการกิจกรรมที่ดีสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสืบต่อไป  
15. ผลการด าเนินการโครงการ  

-ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ……มากที่สุด……. คิดเป็นร้อยละ…97.20……….. 
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ภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
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1. ชื่อโครงการ วันมหาธีรราชเจ้า 
2. กิจกรรม วันมหาธีรราชเจ้า 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ใน 

ชีวิตประจ าวัน 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารงานวิชาการ    ผู้รับผิดชอบ นายยุทธนา  นาอุดม 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

7.1 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
7.2 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
7.3 เพ่ือส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม 
7.4 เพ่ือฝึกระเบียบ วินัยลูกเสือ เนตรนารี 
7.5 เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สานสัมพันธ์กับชุมชน 

8. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  
ร้อยละ 100 ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารีได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 
ร้อยละ 95 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงจัดกิจกรรมร่วมกันเป็น
กลุ่มด้วยความสามัคคี ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัยบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมสานสัมพันธ์กับชุมชน
และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความสามัคคีมีระเบียบวินัยรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
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10. วันที่ด าเนินการ  25 พฤศจิกายน 2563 
11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณ (ตามท่ีขอใช้).......... 4,050 บาท 
11.2 งบประมาณ (ตามท่ีใช้จริง)..........3,848 บาท 
11.3 คงเหลือ ………………200 บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
การประเมินผลการด าเนินการ 

 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
  บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก .......-........................................ 
 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

 
เป้าหมายของโครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

สูงกว ่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตามเปา้หมาย/

ต่ ากว ่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีและลูกเสือ 
เนตรนารี ร้อยละ 100% ได้รับเข้า ร่วม
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี
และลูกเสือ เนตรนารี 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   

1. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เนตรนารี ร้อยละ 95% ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมแสดงความจงรักภักดี มี
ระเบียบวินัย บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
สานสัมพันธ์กับ ชุมชนและมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ เนตรนารี ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ร่วมแสดงความ
จงรักภักดี สามัคคี มีระเบียบวินัย
บ าเพ็ญประโยชน์ สานสัมพันธ์กับ
ชุมชนและมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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12.3 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร้อย
ละ 95% มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100 เปอร์เซ็นต์ 

2. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร้อย
ละ 95% มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
ความสามัคคี มี ระเบียบวินัย รู้จักบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม สานสัมพันธ์กับชุมชน 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
13.1 ปัญหา อุปสรรค 

- ห้องประชุมเล็กเกินไป เวลาในการจัดกิจกรรมน้อย 
13.2 แนวทางแก้ไข 

- ควรจัดครึ่งวัน และจัดกิจกรรมให้หลากหลาย 
14. ข้อเสนอแนะ 

เป็นกิจกรรมที่ดีสมควรที่จะจัดกิจกรรมต่อไป 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96  
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ภาพกิจกรรมโครงการวันมหาธีรราชเจ้า 
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1. ช่ือโครงการ   ถนนปลอดภัย 
2. กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานงานกิจการนักเรียน 
3. งาน  งานกิจกรรมนักเรียน 
4. สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
5. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

6. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
7. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

8. ลักษณะโครงการ (   )  โครงการใหม่ ( / )  โครงการต่อเนื่อง 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า  และนายวัชรวิชญ์  ด้วงทา 
10. ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 
11. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้นักเรียน ได้มีความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย 
2) เพ่ือให้นักเรียน ตระหนักในการใช้รถใช้ถนน 
3) เพ่ือให้นักเรียนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง 

14. กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. จัดกิจกรรมถนนปลอดภัย 
2. นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ จ านวน 1,962 คน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถนนปลอดภัย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีความรู้และเกิดจิตส านึกในการขับข่ีอย่างปลอดภัย 
2. นักเรียนใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
3. นักเรียนสวมหมวกกันน็อกร้อยละ 100 

15. งบประมาณ  
15.1 งบประมาณ (ตามที่ขอใช้)  10,000 บาท 

 151.2 งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง) 10,000 บาท 
 11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน – บาท 
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16. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 

 16.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
  บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก ...............................................  
สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ล าดับที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 
1 กิจกรรมฝึกขับข่ีอย่างปลอดภัย 1,923 100 
4 กิจกรรมพัฒนาโรงจอดรถ 1,923 100 

 
 ระดับความรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน
ภาพรวม มีความรู้ความรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดีมาก แสดงว่าโครงการ/กิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 94.40 (�̅�) = 4.72 
 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมมีความพึง
พอใจ ของกลุ่มเป้าหมายในระดับ ดี แสดงว่าโครงการ/กิจกรรมประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 73.40  
(�̅�)  = 3.67 
 นอกจากนั้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
 1. นักเรียน ได้มีความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัยครบทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  

2. นักเรียน ตระหนักในการใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ลดการสูญเสีย ส่งผลให้
นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ในด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 

3. นักเรียนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง ปลอดภัยต่อตนเอง ลดการบาดเจ็บ 
17. ปัญหา/อุปสรรค 

เนื่องจากเกิดโรคระบาด จึงจัดกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ จัดได้เฉพาะบริเวณหน้าเสาธงที่นักเรียนมี
ระยะห่างจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ท าให้นักเรียนเข้าชั่วโมงโฮมรูมช้า 
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 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  กลยุทธ์โรงเรียนที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 
1. ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
2. กิจกรรม เตรียมความพร้อมความรู้เพ่ือการสอบ2O-NET นักเรียนชั้น2ม.32และ2ม.6 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่222พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่2222ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2 
 1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 22222) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์2อย่างมีวิจารณญาณ2อภิปราย2อภิปรายและเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 มาตรฐานที่232กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ผู้รับผิดชอบ22นายสุรัตน์ชัย22พรมเท้า 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
  7.122เพ่ือพัฒนางานวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
  7.22เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขก้น 
  7.32เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประ ยชน์ 
 7.42เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักาะทางคณิตึาสตร์ 
8. เป้าหมายของกิจกรรม  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2จ านวน22502คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักาะกระบวนการทางคณิตึาสตร์2มีความคิด
สร้างสรรค์2รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
 9.12นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาตอนต้นและตอนปลาย2ที่เข้าร่วม ครงการ2จ านวนนักเรียนมากกว่า
ร้อยละ2902มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขก้น 
 9.22นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตึาสตร์ 
10. วันที่ด าเนินการ  พฤาภาคม22563  -  มีนาคม222564 
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11. งบประมาณของกิจกรรม 
 11.12งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)22 39,2102222บาท 
 11.22งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)22 39,2102222บาท 
          11.32คงเหลือ/ใช้เกิน2  222-2 222บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

 (1)2นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2
จ านวน25602คน 

22มี นักเรียน2จ านวน25812คน2คิด
เป็นร้อยละ100 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

 (1)2นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะ
อันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ290 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับความ
พกงพอใจในกิจกรรมร้อยละ290.01 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 2212.3 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
 1.2นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาตอนต้นและตอนปลาย2
ที่เข้าร่วม ครงการ2จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ2902
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขก้น 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มี
ความพกงพอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ2100 

 5.2นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตึาสตร์ มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มี
ความพกงพอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ292.31  
(�̅� =  4.66  ) 2 
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข  
       13.1 ปัญหา อุปสรรค 
          1) เวลามีจ ากัด 
 2. อาหารน้อย 
       13.2 แนวทางแก้ไข 
 1) อาหารน้อย2อยากให้เพ่ิมอาหารมากกว่านี้ 
 2) อยากให้มีระยะเวลา2แต่ละฐานมากกว่านี้ 
 3) อยากให้ครูสอนวิธีลัด2และเทคนิคการท าข้อสอบ 
  4) ควรมีเวลาพักมากขก้น 
14. ข้อเสนอแนะ  
 -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการ ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ  92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 69 

 

ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมความรู้เพื่อการสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
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1. ช่ือโครงการ พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2. กิจกรรม ค่ายวิทยาึาสตร์ 
3. กลุ่มบริหารงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาึาสตร์และเทค น ลยี 
4. สนองกลยุทธ์ สพม.402: ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการ กึกาา 
6. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  5)2ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์ให้สูงขก้น 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์มีความรู้2มีคุณธรรมจริยธรรม 
 3.2เพื่อสนองน ยบายการขับเคลื่อนการึกกาาสู่ประชาคมอาเซียน 
8. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ2 
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ที่เข้าร่วม ครงการร้อยละ21002มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์

สูงขก้น 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ2 
นักเรียนเป็นผู้มีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์สูงขก้น

และมีคุณธรรม2จริยธรรมและคุณลักาณะ2อันพกงประสงค์และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับวิทยาึาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข2ความสามารถและมีคุณลักาณะที่พกงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

 
9.ตัวช้ีวัด  

1.2นักเรียนร้อยละ21002มีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์2มีความรู้2มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. นักเรียนมีการ กึกาาสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ครู2ผู้ปกครอง2และคณะกรรมการสถาน กึกาามีความพกงพอใจในระดับมากต่อ ครงการ 
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10. วันที่ด าเนินการ22มีนาคม222564 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้).....25,200...บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)....10,889...บาท 
 11.3 คงเหลือ2……14,311…………..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนเข้าร่วม ครงการร้อยละ2100  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน

ชั้นมัธยม กึกาาปกที่23/1 เข้าร่วม
 ครงการจ านวน243 คนคิดเป็นร้อย
ละ2100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนเป็นผู้มีทักาะกระบวนการทาง
วิทยาึาสตร์2และมีคุณธรรม2จริยธรรม22
และคุณลักาณะอันพกงประสงค์และ
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับวิทยาึาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้อย่างมีความสุข  

นักเรียนมีทักาะกระบวนการทาง
วิทยาึาสตร์2และมีคุณธรรม2
จริยธรรมและคุณลักาณะอันพกง
ประสงค์2และสามารถน าความรู้
เกี่ยวกับวิทยาึาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข  

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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          12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. ระดับความรู้ในกิจกรรมนักเรียนมีทักาะ
กระบวนการทางวิทยาึาสตร์2มีความรู้2มีคุณธรรม
จริยธรรม 

ระดับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมใน
ภาพรวม2มีระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ298.2 (�̅� = 4.91) 

2. ระดับความพกงพอใจในกิจกรรม ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ290 (�̅� = 4.5)2 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
          –ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2 
          –ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 97.8 
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ภาพกิจกรรมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
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1. ช่ือโครงการ พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2. กิจกรรม การแข่งขันทางวิทยาึาสตร์ 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2 
 1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)2ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
  5)2มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   )2มีความสามารถในการใช้เทค น ลยีสารสนเทึและการสื่อสาร 
มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1)2จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
5. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาึาสตร์และเทค น ลยี2 

ผู้รับผิดชอบ22คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาึาสตร์และเทค น ลยี 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 

  3.12เพ่ือให้มีวัสดุ2อุปกรณ์2สารเคมีในการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์
อย่างเพียงพอ 

3.52เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์มีความรู้2มีคุณธรรมจริยธรรม 
3. 2เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์และสนองน ยบายการขับเคลื่อนการึกกาาสู่

ประชาคมอาเซียน 
7. เป้าหมาย2 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ21002มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์สูงขก้น2 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นผู้มีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์สูงขก้น

และมีคุณธรรม2จริยธรรมและคุณลักาณะอันพกงประสงค์2และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับวิทยาึาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข2ความสามารถและมีคุณลักาณะที่พกงประสงค์ตาม
หลักสูตร22 
8. ตัวช้ีวัดของโครงการ2 

เพ่ือให้มีวัสดุ2อุปกรณ์2สารเคมีในการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์ 
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9. วันที่ด าเนินการ2ตลอดปกการึกกาา2563  
10. งบประมาณ  

10.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)222 22 0,000   บาท 
10.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2222   ,500    บาท 
10.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2……………………-…………บาท 

11. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
11.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

11.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนหนองไผ่2ร้อยละ21002มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาึาสตร์สูงขก้น 

นักเรียน รงเรียนหนองไผ่และครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาึาสตร์และ
เทค น ลยีเข้าร่วมกิจกรรม2ร้อยละ21002 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนเป็นผู้มีทักาะกระบวนการ
ทางวิทยาึาสตร์2มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาึาสตร์สูงขก้น
และมีคุณธรรม2จริยธรรมและ
คุณลักาณะอันพกงประสงค์2
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาึาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข2ความสามารถ2และมี
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักาะ
กระบวนการทางวิทยาึาสตร์2มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์
สูงขก้นและมีคุณธรรม2จริยธรรมและ
คุณลักาณะอันพกงประสงค์2สามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาึาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข2ความสามารถ2และมี
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ตามหลักสูตร 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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        11.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
นักเรียนมีความพกงพอใจในการจัดกิจกรรม2ร้อยละ2
100 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวมมีความ
พกงพอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ2100.002
((X̅)=26.00) 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
          –ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2 
          –ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ2100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 77 

 

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 
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1. ช่ือโครงการ2พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2. กิจกรรม การปลูกผักไฮ ดร ปรนิกส์ 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2 
1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1)2ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณาญ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
   5)2มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    )2มีความสามารถในการใช้เทค น ลยีสารสนเทึและการสื่อสาร 
5. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ22งานวัดผล2ประเมินผล22ผู้รับผิดชอบ22นางสกุลยา22พรมเท้า 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 

6.12เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์ให้สูงขก้น 
6.22เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์2มีความรู้2มีคุณธรรมจริยธรรม 
3. 2เพ่ือสนองน ยบายการขับเคลื่อนกรึกกาาสู่ประชาคมอาเซียน 

7. เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
นักเรียนหนองไผ่2ร้อยละ21002มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์สูงขก้น 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนเป็นผู้มีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์สูงขก้น

และมีคุณธรรม2จริยธรรมและคุณลักาณะอันพกงประสงค์2สามารถน าความรู้เกี่ยวกับวิทยาึาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข2ความสามารถ2และมีคุณลักาณะอันพกงประสงค์
ตามหลักสูตร 
8. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

1.2มีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาึาสตร์ 
2.2นักเรียน2ครู2และบุคลากรทางการึกกาา2มีความพกงพอใจในระดับมากต่อ ครงการ2(ร้อยละ290) 

9. วันที่ด าเนินการ2ตลอดปกการึกกาา2563  
10. งบประมาณ  

10.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2222214,180    บาท 
10.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)222214,180    บาท 
10.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2……………………-…………..บาท 
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11. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
11.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

11.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนหนองไผ่2ร้อยละ21002มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์
สูงขก้น 

นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2และครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาึาสตร์
และเทค น ลยีเข้าร่วมกิจกรรม2 
ร้อยละ21002 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนเป็นผู้มีทักาะกระบวนการทาง
วิทยาึาสตร์2มีผลสัมฤทธิ์ทางการรียน
วิทยาึาสตร์สูงขก้นและมีคุณธรรม2
จริยธรรมและคุณลักาณะอันพกง
ประสงค์2สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาึาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข2
ความสามารถ2และมีคุณลักาณะอันพกง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักาะ
กระบวนการทางวิทยาึาสตร์2มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิทยาึาสตร์
สูงขก้นและมีคุณธรรม2จริยธรรมและ
คุณลักาณะอันพกงประสงค์2สามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับวิทยาึาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้อย่างมีความสุข2
ความสามารถ2และมีคุณลักาณะอัน
พกงประสงค์ตามหลักสูตรร้อยละ2
81.802(X̅ = 4.09) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 11.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

นักเรียนมีความพกงพอใจในการจัดกิจกรรม2
ร้อยละ296 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวมมีความพกง
พอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ288.802(X̅ = 4.44) 
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12. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 15.12ปัญหา2อุปสรรค 
  สถานที่ไม่เหมาะสม2มีแสงแดดไม่เพียงพอ2 
 15.2 แนวทางแก้ไข 
  ควรปลูกกับดิน2หรือย้ายแปลงผัก/ ครงปลูกผักไปที่อ่ืน 
13. ข้อเสนอแนะ222 
          –ไม่มี- 
14. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ291.00 
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ภาพกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
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1. ช่ือโครงการ2พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2. กิจกรรม2สัปดาห์วิทยาึาสตร์ 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2 

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2 
 ประเด็นพิจารณาที่21.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน2 
        ข้อที่25.2ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา2 
มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ2 
  ประเด็นพิจารณาที่2 .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. กลุ่มงาน2กลุ่มบริหารงานวิชาการ2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาึาสตร์และเทค น ลยี2 

ผู้รับผิดชอบ2นางอรวรรณ22อานพรหม2และคณะครูวิทยาึาสตร์และเทค น ลยี 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 

1.2เพ่ือให้มีวัสดุ2อุปกรณ์2สารเคมีในการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์
อย่างเพียงพอ 

2.2เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์มีความรู้2มีคุณธรรมจริยธรรม 
7. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ร้อยละ21002มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์สูงขก้น22 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นผู้มีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์และมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักาณะอันพกง

ประสงค์และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับวิทยาึาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ า วันได้อย่างมี
ความสุข 
8. ตัวช้ีวัดของโครงการ2 

1. มีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์ 
2. นักเรียนมีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์2มีความรู้2มีคุณธรรมจริยธรรม 

9. วันที่ด าเนินการ2วันที่225 สิงหาคม22563 
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10. งบประมาณ  
10.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)224 ,5932บาท 
10.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)234,456 บาท 
10.3 คงเหลือ28,8402บาท 

11. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
11.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................................. 

11.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม2ร้อยละ21002 

มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน28002คน2คิดเป็นร้อยละ2
100 ครูและบุคลากรทางการ
ึกกาา2จ านวน2302คน2คิดเป็น
ร้อยละ 1002และผู้ที่เก่ียวข้อง2
อ่ืน2ๆ2จ านวน23 คน2 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
2นักเรียนเป็นผู้มีทักาะ
กระบวนการทางวิทยาึาสตร์2
และมีคุณธรรม2จริยธรรมและ
คุณลักาณะอันพกงประสงค์และ
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาึาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน2
การด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 

นักเรียนมีระดับความรู้/
คุณลักาณะอันพกงประสงค์2ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ281.802 
 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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11.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. มีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาึาสตร์ 

วัสดุ-อุปกรณ์มีการเพียงพอต่อการเรียน
วิทยาึาสตร์คิดเป็นร้อยละ2100 

2. นักเรียนมีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์2
มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
 

นักเรียนมีความรู้2มีทักาะกระบวนการทาง
วิทยาึาสตร์ตามกหลักการและวิธีการทาง
วิทยาึาสตร์2สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาึาสตร์คิดเป็นร้อยละ281.80 

 
12. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

12.12ปัญหา2อุปสรรค 
 1.2สถานที่จัดพิธีเปิดไม่สามารถรองรับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงพอ2 
 2.2สถานที่ในการจัดงานไม่อยู่ในบริเวณเดียวกันท าให้มีผลต่อความต่อเนื่องในการร่วมกิจกรรม

ของนักเรียน 
12.2 แนวทางแก้ไข 

  เปลี่ยนสถานที่ในการท ากิจกรรมและการท าพิธีเปิดให้สามารถรองรับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ 
13. ข้อเสนอแนะ 

ควรพัฒนา/ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม2 
14. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวม ประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ294.4 
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ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
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1. โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
2. กลุ่มบริหารงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ 
4. สนองกลยุทธ์ สพม.402: ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ 
ตามมาตรฐานการึกกาา 
6. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 5)2ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

1.2เพ่ือให้มีวัสดุ2อุปกรณ์2สารเคมีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเรียนวิทยาึาสตร์อย่าง
เพียงพอ 

5.2เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์มีความรู้2มีคุณธรรมจริยธรรม 
 .2เพ่ือสนองน ยบายการขับเคลื่อนการึกกาาสู่ประชาคมอาเซียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

8. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ2100 มีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นผู้มีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์และมีคุณธรรม2จริยธรรมและคุณลักาณะอันพกง

ประสงค์2และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับวิทยาึาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข ร้อยละ2100 
9. ตัวช้ีวัด  

1. มีวัสดุ2อุปกรณ์2สารเคมีในการจัดกิจกรรม2การเรียนรู้ทางการเรียนวิทยาึาสตร์อย่างเพียงพอ 
5.2นักเรียนร้อยละ21002มีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์2มีความรู้2มีคุณธรรมจริยธรรม 
 . นักเรียนมีการ กึกาาสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ครู2ผู้ปกครอง2และคณะกรรมการสถาน กึกาามีความพกงพอใจในระดับมากต่อ ครงการ 

10. วันที่ด าเนินการ22ตลอดปกการึกกาา22563 
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11. งบประมาณ  
11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2170,0002บาท 
11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2116,8322บาท 
11.3 คงเหลือ2253,16822บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................................. 

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ2100 
มีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์ 

นักเรียนมีทักาะกระบวนการทาง
วิทยาึาสตร์2ร้อยละ2100  

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนเป็นผู้มีทักาะกระบวนการทาง
วิทยาึาสตร์2และมีคุณธรรม2จริยธรรม
และคุณลักาณะอันพกงประสงค์2และ
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับวิทยาึาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้อย่างมีความสุข  

นักเรียนร้อยละ2100 มีทักาะ
กระบวนการทางวิทยาึาสตร์2และมี
คุณธรรม2จริยธรรม2และคุณลักาณะ
อันพกงประสงค์2และสามารถน าความรู้
เกี่ยวกับวิทยาึาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข  

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2ระดับความรู้ในกิจกรรมนักเรียนมีทักาะ
กระบวนการทางวิทยาึาสตร์2มีความรู้2มี
คุณธรรมจริยธรรม 

ระดับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมในภาพรวม2
มีในระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบความส าเร็จ
คิดเป็นร้อยละ299.40 (�̅� = 4.97) 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
2.2ระดับความพกงพอใจในกิจกรรมครู2ผู้ปกครอง2
และคณะกรรมการสถาน กึกาามีความพกงพอใจใน
ระดับมากต่อ ครงการ 

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ297.4 (�̅� = 4.87)2 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ค รน่า22019 ท าให้ รงเรียนปิดบ่อย2นักเรียนต้องเรียน2
online อยู่ที่บ้าน ท าให้การปฏิบัติการทดลองจริงลดลง2 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
  ให้นักเรียนดูคลิปการทดลองช่วงที่นักเรียน2online อยู่ที่บ้าน 
14. ข้อเสนอแนะ2 
         –ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ297.80 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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1. ช่ือโครงการ2การขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
2. กิจกรรมวัดใน รงเรียน (การท าบุญตักบาตร)   
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่25 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัด 
  1.2 คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
   2)2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)2สุขภาวะทางร่างกาย2และจิตสังคม 

มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระฯ2กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมึกกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม2กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ2ผู้รับผิดชอบ2นางดาวรุ่ง22พรหมอินทร์2นางกัญญา22หมื่นชนะ2นายณรงค์ชัย22สีสุข และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม กึกาา2ึาสนา2และวัฒนธรรม 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.12เพ่ือปลูกฝังรากฐานอันดีงามทางจิตใจให้เกิดขก้นกับนักเรียน2คณะครูและบุคลากร รงเรียนหนอง
ไผ่ทุกคนตลอดจนเป็นการฝึกให้ทุกคนรู้จักการให้หรือบริจาคทานด้วย 

7.52เพ่ือส่งเสริมและรักาาไว้ซก่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของึาสนาพุทธให้คงอยู่สืบไป 
7.3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้พิธีกรรมส าคัญทางพระพุทธึาสนาที่มีส่วนส าคัญในการจรร ลงสังคม 

8. เป้าหมาย  
8.12เชิงปริมาณ2ร้อยละ2962นักเรียนชั้นมัธยมึกกาาปกที่2 ,62ครูและบุคลากร รงเรียนหนองไผ่2222222222222222222222222222222

เข้าร่วมกิจกรรม 
8.52เชิงคุณภาพ นักเรียน2ครูและบุคลากร รงเรียนหนองไผ่ ได้ เรียนรู้ พิธีกรรมส าคัญทาง

พระพุทธึาสนาที่มีส่วนส าคัญในการจรร ลงสังคมและได้รับการปลูกฝังรากฐานอันดีงามทางจิตใจ 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
9.12ร้อยละ2962นักเรียน2ครูและบุคลากรทุกคนของ รงเรียนหนองไผ่2มีความรู้2ความเข้าใจใน

กระบวนการพัฒนา รงเรียนคุณธรรม 
9.2 ร้อยละ2962นักเรียน2คณะครูและบุคลากร รงเรียนหนองไผ่2สามารถด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน

น ยบายของส านักงานคณะกรรมการการึกกาาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
9. 2ร้อยละ2962นักเรียน2ครูและบุคลากร รงเรียนหนองไผ่ทุกคนมีคุณธรรม2จริยธรรมและค่านิยมที่

พกงประสงค์ของสังคมไทย 
10. วันที่ด าเนินการ2วันที่2162ธันวาคม2563  
11. งบประมาณ  

11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)26,9402บาท 
11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)23,4912บาท 
11.3 คงเหลือ 449 บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

         12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

(1)2นักเรียน/บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ295  
 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน23692คน2 

คิดเป็นร้อยละ 98.65 

ครูและบุคลากรทางการึกกาา2 

จ านวน2362คน2คิดเป็นร้อยละ236.0022

และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆจ านวน2-2คน2 

คิดเป็นร้อยละ2- 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เนื่องจากครูติดภารกิจ

สอนระดับชั้นอื่น2ๆ 

(5)2นักเรียน/บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

มีระดับความพกงพอใจในกิจกรรม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

มีระดับความพกงพอใจในกิจกรรม 

ร้อยละ 95 

ร้อยละ296.302(�̅�)2= 4.78      

เชิงคุณภาพ   

(1)2นักเรียน/บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
มีระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ2
95 
 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

มีระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2 

ร้อยละ296.502(�̅�)2= 4.73 

สูงกว่าเป้าหมาย 

(5)2นักเรียน/บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย 

มีคุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่าน

เกณฑ์2ร้อยละ295 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

มีคุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2 

ร้อยละ296.5022(�̅�)2= 4.73 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 

1.2ร้อยละ2962นักเรียน2ครูและบุคลากรทุกคน 
ของ รงเรียนหนองไผ่2มีความรู้2ความเข้าใจ 
ในกระบวนการพัฒนา รงเรียนคุณธรรม 
2. ร้อยละ2962นักเรียน2คณะครูและบุคลากร 
 รงเรียนหนองไผ่2สามารถด าเนินการเพื่อขับเคลื่อน
น ยบายของส านักงานคณะกรรมการการึกกาาขั้น
พ้ืนฐาน 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 .2ร้อยละ2962นักเรียน2ครูและบุคลากร รงเรียนหนอง
ไผ่ทุกคนมีคุณธรรม2จริยธรรมและค่านิยมที่พกงประสงค์ 
ของสังคมไทย 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มี

ความพกงพอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรม

ประสบความส าเร็จคิดเป็น2ร้อยละ296.302

(�̅�)2= 4.78 
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.1 ปัญหา2อุปสรรค 
 1)2สถานที่ร้อนควรจัดในหอประชุม 
 5)2ควรจัดระเบียบการใส่บาตร 
  )2ควรเพิ่มเทึน์สอนใจให้ความรู้ 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
  ดูตามบริบท2และปรับแก้ไขให้ดีขก้น 
14. ข้อเสนอแนะ 
           -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ2ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 96.00 
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ภาพกิจกรรมกิจกรรมวัดในโรงเรียน 
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1. ช่ือโครงการ2การขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
2. กิจกรรม2การประกวดแข่งขัน ครงงานคุณธรรม 
3. สนองกลยุทธ์ สพม.เพชรบูรณ์: ข้อที่22 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2: ข้อที่22 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่212คุณภาพของผู้เรียน 
 1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 

1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
5)2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 )2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4)2สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  .52ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  . 2ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  .42มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้2สังคม กึกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม  ผู้รับผิดชอบ2นายณรงค์ชัย2สีสุข 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริม2สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพ ครงงานคุณธรรมให้มีคุณภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาและขยายผลรูปแบบการจัดท าและน าเสนอ ครงงานคุณธรรมให้สอดคล้องกับการ

ด าเนินน ยบายเรื่อง รงเรียนคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือฝึกทักาะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2ความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานใน

การ กึกาาต่อและท างานในอนาคต 
8. เป้าหมาย  

8.1. เชิงปริมาณ  
- ร้อยละ295 นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2เข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละ2952นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่21-62ของ รงเรียนหนองไผ่เข้าร่วมกิจกรรม 

8.2.2เชิงคุณภาพ2  
-2นักเรียนจัดท า ครงงานคุณธรรมและน าเสนอ ครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ22 
-2นักเรียนมีความกล้าแสดงออกเกิดทักาะความเป็นน าและผู้ตามที่ดี2 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
- ร้อยละ2952นักเรียน2ครูและบุคลากรทุกคนของ รงเรียนหนองไผ่2มีความรู้2ความเข้าใจใน

กระบวนการพัฒนา รงเรียนคุณธรรม 
- ร้อยละ2952นักเรียน2คณะครูและบุคลากร รงเรียนหนองไผ่2สามารถด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน

น ยบายของส านักงานคณะกรรมการการึกกาาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 - ร้อยละ2952นักเรียน2ครูและบุคลากร รงเรียนหนองไผ่ทุกคนมีคุณธรรม2จริยธรรมและค่านิยมที่

พกงประสงค์ของสังคมไทย 
10. วันที่ด าเนินการ2ตลอดปกการึกกาา22563 
11. งบประมาณ  

11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)22    56,680         บาท 
11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)22      56,680      บาท 
11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2              -                    บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................................. 

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
(1)2ร้อยละ2962นักเรียน รงเรียน
หนองไผ่2เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2เข้าร่วม
กิจกรรม2ร้อยละ295 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

(5)2ร้อยละ295 นักเรียนชั้น
มัธยมึกกาาปกที่21-6 ของ รงเรียน
หนองไผ่เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่21-6ของ
 รงเรียนหนองไผ่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ296 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

เชิงคุณภาพ 
(1)2นักเรียนจัดท า ครงงานคุณธรรม
และน าเสนอ ครงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนจัดท า ครงงานคุณธรรมและ
น าเสนอ ครงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนด 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

(5)2นักเรียนมีความกล้าแสดงออกเกิด
ทักาะความเป็นน าและผู้ตามที่ดี 

นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความกล้า
แสดงออกเกิดทักาะความเป็นน า
และผู้ตามที่ดี 

ต่ ากว่าเป้าหมาย2222222222222222222
ที่ก าหนด 

 
12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม
ตัวช้ีวัด 

1.2ร้อยละ2962นักเรียน2ครูและบุคลากรทุกคนของ
 รงเรียนหนองไผ่2มีความรู้2ความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนา รงเรียนคุณธรรม 

ส าเร็จตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

5.2ร้อยละ2962นักเรียน2คณะครูและบุคลากร รงเรียน
หนองไผ่2สามารถด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน2น ยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการ กึกาาข้ันพ้ืนฐานไปสู่
การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

ไม่ส าเร็จตามตัวชี้วัดของ ครงการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ รคติดเชื้อ
ไวรัส ค รนา22019 (COVID-19)2จกงเป็น2เหตุ
ให้ไม่สามารถด าเนิน ครงการได้อย่างเต็มท่ี 

3. ร้อยละ2962นักเรียน2ครูและบุคลากร รงเรียน
หนองไผ่2ทุกคนมีคุณธรรม2จริยธรรมและค่านิยมที่พกง
ประสงค์ของสังคมไทย 

ส าเร็จตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความ
พกงพอใจในระดับปานกลาง2คิดเป็นร้อยละ2

69.00 2x̅ = 3.45 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .12ปัญหา2อุปสรรค 
 -2เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ รคติดเชื้อไวรัส ค รนา250192(COVID-19)2จกงเป็น22
เหตุให้ไม่สามารถด าเนิน ครงการได้อย่างเต็มที่2เพราะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และ
การติดต่อสื่อสารไม่ค่อยเสถียรมากนัก  
 1 .2 แนวทางแก้ไข 
 -2มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ รคติดเชื้อ
ไวรัส ค รนา250192(COVID-19)2เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ปานกลาง2คิดเป็นร้อยละ 72.00  
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ภาพกิจกรรมกิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม 
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1. ช่ือโครงการ2วันส าคัญ 
2. กิจกรรม2วันเฉลิมพระชนมพรราาสมเด็จพระนางเจ้าฯ2พระบรมราชินี 
3. สนองกลยุทธ2์สพม.40 ข้อที่22 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา 
ตัวชี้วัด 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมึกกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม22
ผู้รับผิดชอบ2นางกัญญา22หมื่นชนะ2นางวนิดา22สารสิทธิ์ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.12เพ่ือเฉลิมพระชนมพรราาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
7.22เพ่ือถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากาัตริย์ 
7.32ปลูกฝังคุณธรรม2ความส านกกในความเป็นไทย2และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเึราฐกิจพอเพียง 

8. เป้าหมาย  
8.12เป้าหมายเชิงปริมาณ2ร้อยละ2902นักเรียน2ครู2และบุคลากรที่ รงเรียนหนองไผ่เข้าร่วมกิจกรรม 
8.52เป้าหมายเชิงคุณภาพ2นักเรียน2ครู2และบุคลากร รงเรียนหนองไผ่ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัย

มงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ2พระบรมราชินี2เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรราาฯเป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

9.1 ร้อยละ2902นักเรียน2ครู2และบุคลากร2ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
9.2 นักเรียน2ครู2และบุคลากร2เกิดความรัก2ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี2ึิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 
10. วันที่ด าเนินการ22-10 มิถุนายน22563 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)27,4002บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง) 7,0302บาท 

11.3 คงเหลือ2370 บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
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 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2 รงเรียนยังไม่เปิดการเรียนการสอน2
เพราะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ รคติดเชื้อไวรัส ค รนา22019 นักเรียน2ครู2และบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญไม่ถกงร้อยละ290 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต2่ำกว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
ร้อยละ2902นักเรียน2ครู2และบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

ร้อยละ230 นักเรียน2ครู2และ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียน2ครู2และบุคลากร2เกิดความรัก2
ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี2 
ึิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 

นักเรียน2ครู2และบุคลากร2ที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญเกิดความรัก2
ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี2 
ึิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
1.2ร้อยละ2902นักเรียน2ครู2และบุคลากร2ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

ร้อยละ230 นักเรียน2ครู2และบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ 

5.2นักเรียน2ครู2และบุคลากร2เกิดความรัก2
ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี2ึิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

นักเรียน2ครู2และบุคลากร2ที่เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ2เกิดความรัก2ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี2
ึิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .12ปัญหา2อุปสรรค 
  เนื่องจาก2 รงเรียนยังไม่เปิดการเรียนการสอน2เพราะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ รคติดเชื้อไวรัส ค รนา22019 นักเรียน2ครู2และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญไม่ถกงร้อยละ290 
 1 .2 แนวทางแก้ไข2–ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2 -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ปานกลาง2คิดเป็นร้อยละ264 
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ภาพกิจกรรมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
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1. ชื่อโครงการ2วันส าคัญ 
2. กิจกรรม2ไหว้คร ู
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 
  มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2 
    ประเด็นพิจารณา2คุณลักาณะอันพกงประสงค์ของผู้เรียน 
    ตัวชี้วัด 1.2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
  5.2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   .2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4.2สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2สังคม กึกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม  ผู้รับผิดชอบ22คณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
      7.12นักเรียนมีความรู้2ความเข้าใจขั้นตอนพิธีไหว้ครู2และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 7.52นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
 7. 2ครูและนักเรียนได้มี อกาึร่วมสืบสานประเพณีไหว้ครูซก่งเป็นวัฒนธรรมของไทยมาแต่ บราณ 
8. เป้าหมาย2นักเรียน2ครูและบุคลากร 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ2นักเรียน2ครูเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ290 
10. วันที่ด าเนินการ2112มิถุนายน2563  
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้).....10, 00........บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)............10, 00............บาท 
      11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2…………………………………………..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2...............................................  
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 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ2902ครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความรู้2ความเข้าใจ2และ
สามารถท าตามข้ันตอนพิธีไหว้ครูได้
อย่างถูกต้อง 

ครูและนักเรียนมีความรู้และความ
เข้าใจ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม
ตัวช้ีวัด 

1.2ร้อยละ2902ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ครูและนักเรียนเข้าร่วม21002เปอร์เซ็นต์ 
5.2นักเรียนมีความรู้2ความเข้าใจ2และสามารถท าตาม22
ขั้นตอนพิธีไหว้ครูได้อย่างถูกต้อง 

มีความรู้2ความเข้าใจเพ่ิมมากขก้น 
มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2ร้อย
ละ295.4 (�̅� = 4.62)2 
 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ2100 
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ภาพกิจกรรมกิจกรรมไหว้ครู 
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1. ช่ือโครงการ22วันส าคัญ 
2. กิจกรรม2วันเฉลิมพระชนมพรราาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40    

ข้อที่25  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการึกกาาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   

ข้อที2่2  การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน 
 1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
  12การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถาน กึกาาก าหนด 
  52ความภูมิใจท้องถิ่นแลความเป็นไทย 
   2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  42สุขภาวะทางร่างกาย2และจิตสังคม 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2สังคม กึกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม2 ผู้รับผิดชอบ2นางสาวกรรณิการ์22พุ่มพวง2 
และนางญาตา22ึรี คตร22 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

7.1 เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 
 7.2 เพ่ือถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากาัตริย์ 
8. เป้าหมาย  

8.12เชิงปริมาณ2ครู2บุคลากร รงเรียนหนองไผ่2และนักเรียน2ร้อยละ90% ได้รับเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน 

8.2 เชิงคุณภาพ2ครู2บุคลากร รงเรียนหนองไผ่2และนักเรียน2ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   

ครู2บุคลากร รงเรียนหนองไผ่2และนักเรียน2เกิดความรักภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี2
ึิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
10. วันที่ด าเนินการ21-30 ก.ค. 2563  
11. งบประมาณ  
2222 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้).......... 5,690...............บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง).......... 6,405................บาท 

11.3 คงเหลือ2………………285…………………………..บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
2222การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................ 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
ครู2บุคลากรและนักเรียน รงเรียนหนอง
ไผ่2ร้อยละ 902ได้รับเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน 

ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ครู2บุคลากรและนักเรียน รงเรียนหนอง
ไผ่2ร้อยละ290 ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระ
พรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณฯ 

นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ได้ได้เข้า
ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ2 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2ครู2บุลกากรและนักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ร้อย
ละ290%2ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม2982เปอร์เซ็นต์ 

5.2ครู2บุคลากรและนักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ร้อย
ละ 90% ได้มุทิตาจิตให้กับครูผู้เกาียณอายุราชการ 

เกิดความรักภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี2
ึิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2ร้อยละ2
94.80 (�̅� = 4.74)2 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี-  
14. ข้อเสนอแนะ22-ไม่มี-  22 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ…ดีมาก…2คิดเป็นร้อยละ…98…….. 
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ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 
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1. ช่ือโครงการ 2วันส าคัญ 
2. กิจกรรม22วันรพี 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่25 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22ข้อที่25 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา2 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 
 มาตรฐานที่212คุณภาพของผู้เรียน 
 1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิขาการของผู้เรียน 
 6)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
 1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
  5)2ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    )2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)2สุขภาวะทางร่างกาย22และจิตสังคม 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมึกกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม 
222222222222222222222222222222222ผู้รับผิดชอบ22นายึุภชัย22อานพรหม 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

7.12เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 7.52นักเรียนสามารถน ากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง    2 2222222
 7. 2เพ่ือเป็นการร าลกกถกงคุณงามความดีของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย    
 7.42เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการต่าง2ๆ2ตามหลักปรัชญาเึราฐกิจพอเพียง  222222222222222222 
8. เป้าหมาย           
 8.12ด้านปริมาณ222 

ร้อยละ2902นักเรียนชั้นม.42เข้าร่วมกิจกรรม  
          8.2 ด้านคุณภาพ222 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและสามารถน ากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง    222222222222222222222222222222222222 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ22 

-2ร้อยละ2902นักเรียน2ครู2และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
-2นักเรียน2ครู2และบุคลากร2เกิดความรัก2ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี2ึิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 
10. วันที่ด าเนินการ2……32สิงหาคม2563 ……………………………………………………………………… 
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11. งบประมาณ  
22222211.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้).......... 4,870.................................บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)...............-............................บาท 
      11.3 คงเหลือ2………………4,8702…………………………..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................ 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
 1.2ร้อยละ2902นักเรียนชั้นม.42เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน2580 คน2 
คิดเป็นร้อยละ2100 ครูและบุคลากร
ทางการึกกาา2จ านวน2 80 คน2คิดเป็น
ร้อยละ 1002 

สูงกว่าเป้าหมาย 

225.2นักเรียนชั้นม.42ร้อยละ229022นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและ
สามารถน ากฎหมายไปใช้ในชีวิติประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพกงพอใจในกิจกรรมร้อยละ 
96.0 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
 1.2ร้อยละ2902นักเรียนชั้นม.42เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนชั้นม.42เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
93.3 2 

สูงกว่าเป้าหมาย 

222225.2นักเรียนชั้นม.42ร้อยละ229022
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กฎหมายและสามารถน ากฎหมายไปใช้ใน
ชีวิติประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กฎหมายและสามารถน ากฎหมายไปใช้
ในชีวิติประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
ร้อยละ 96.02 

สูงกว่าเป้าหมาย 

    12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
1. -2ร้อยละ2902นักเรียน2คร2ูและบุคลากร 
2. ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

-2นักเรียน2ครู2และบุคลากร2เกิดความรัก2ภาคภูมิใจใน
กิจกรรมประเพณี2ึิลปวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่น 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มี
ความพกงพอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ296.0  

3. -2ร้อยละ2902นักเรียน2คร2ูและบุคลากร 
4. ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

-2นักเรียน2ครู2และบุคลากร2เกิดความรัก2ภาคภูมิใจใน
กิจกรรมประเพณี2ึิลปวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่น 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มี
ความพกงพอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ296.0  

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ22 
         -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ2962 
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ภาพกิจกรรมวันรพี 
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1. ช่ือโครงการ วันส าคัญ 
2. กิจกรรม2กิจกรรมวันแม่ 
23. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่25  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22ข้อที่22  การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:22 

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน 
1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
 5)2ความภูมิใจท้องถิ่นแลความเป็นไทย 
  )2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4)2สุขภาวะทางร่างกาย2และจิตสังคม 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน2 ผู้รับผิดชอบ22นางมณี22ด้วงนิล และคณะ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

7.1 เพ่ือเฉลิมพระชนม์พรราาสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์2พระบรมราชชนนีพันปกหลวง 
 7.2 เพ่ือให้บุคลากรใน รงเรียนได้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากาัตริย์ 
 7.3 เพ่ือเทิดทูนพระคุณแม่และยกย่องบทยาทหน้าที่ของแม่ที่มีต่อครอบครัว2สังคมและ
ประเทึชาติ 
 7.4 เพ่ือให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อแม่ 
 7.5 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม2ความส านกกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเึราฐกิจ
พอเพียง 
8. เป้าหมาย  

8.12เชิงปริมาณ2นักเรียน2ครู2และบุคลากร รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ90% ได้รับเข้าร่วมกิจกรรม 
8.2 เชิงคุณภาพ2นักเรียน2ครู2และบุคลากร รงเรียนหนองไผ่2เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์2พระบรมราชชนนีพันปกหลวงเนื่องในนวันเฉลิมพระขนม์พรราาฯ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ22 

นักเรียน2ครู2และบุคลากร รงเรียนหนองไผ่2เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักาณะอันพกง
ประสงค์และค่านิยมตามหลักสูตรการ กึกาาขั้นพ้ืนฐาน 
10. วันที่ด าเนินการ2…วันอังคารที่211 สิงหาคม2พ.ึ.22563  
11. งบประมาณ  
22222211.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้).......... 10,460.................................บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)..........9,937................................บาท 
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      11.3 คงเหลือ2………………623…………………………..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2....................-.............................. 
12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียน2ครู2และบุคลากรของ รงเรียน
หนองไผ่2ร้อยละ90%2ได้รับเข้าร่วม
กิจกรรมวันแม่ 

ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียน2ครู2และบุคลากร รงเรียนหนอง
ไผ่2เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์2พระบรมราชชนนีพันปกหลวงเนื่อง
ในนวันเฉลิมพระขนม์พรราาฯ  

นักเรียน2ครู2และบุคลากรของ 
 รงเรียนหนองไผ่2ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ2902เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักาณะอันพกงประสงค์2
และค่านิยมตามหลักสูตรการึกกาา
ขั้นพ้ืนฐาน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2นักเรียน2ครู2และบุคลากรของ รงเรียนหนองไผ่2 
ร้อยละ290%2ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 

นักเรียน2ครู2และบุคลากรของ รงเรียนหนองไผ่2 
ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ 
ทั้งหมด 

5.2นักเรียน2ครู2และบุคลากร รงเรียนหนองไผ่2เข้า
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์2พระบรมราชชนนีพันปก
หลวงเนื่องในนวันเฉลิมพระขนม์พรราาฯ222 

-นักเรียน2ครู2และบุคลากร2ของ รงเรียนหนองไผ่2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ2902เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักาณะอันพกงประสงค์2และค่านิยมตาม
หลักสูตรการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
-มีระดับความพกงพอใจอยู่ในระดับมาก2มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ24.09 2คิดเป็นร้อยละ281.8   

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
 22222221. การระบาทของ รค2(2COVID -19) 
        2. ช่วงจัดกิจกรรมเป็นฤดูฝน2ท าให้ข้าวของที่จัดไว้ได้รับความเสียหาย  
 22222223. อากาึร้อนมากขณะจัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าท าให้เด็กเป็นลม 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
     - จัดกิจกรรมในหอประชุม 
14. ข้อเสนอแนะ22 

เป็น ครงการกิจกรรมที่ดีสืบสานประเพณีวัฒนธรรมต่อไป 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 81.8  
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ภาพกิจกรรมวันแม่ 
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1. ช่ือโครงการ2ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. กิจกรรม2พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 
   มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา2คุณลักาณะอันพกงประสงค์ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 1.2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
  5.2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   .2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4.2สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2สังคม กึกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม  ผู้รับผิดชอบ22คณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
      7.12เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่21,42ได้ประกาึตนเป็นชาวพุทธที่ถูกต้อง 
 7.52เพ่ือให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักพุทธึาสนา 
 7. 2เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวเองตามหลักปรัชญาเึราฐกิจพอเพียง 
8. เปา้หมาย2นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่21,4 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ2นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่21,42ร้อยละ280 
10. วันที่ด าเนินการ21 2สิงหาคม2563  
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)..... ,400........บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง).... ,400........บาท 

11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2…………………-……………...บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................  
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 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

(1)2นักเรียน/บุคลากรกลุม่เป้าหมาย
เข้า222 
2222ร่วมกิจกรรมร้อยละ290  
 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน2376 คน2คิดเป็น

ร้อยละ2100 ครูและบุคลากรทางการ

ึกกาา2จ านวน210 2คน2คิดเป็นร้อยละ2

1002 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 (5)2นักเรียน/บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายมีระดับความพกง

พอใจในกิจกรรมร้อยละ90 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีระดับ

ความพกงพอใจในกิจกรรมร้อยละ295.42 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   

(1)2นักเรียน/บุคลากรกลุม่เป้าหมายมี
ระดับความรูผ้่านเกณฑ์2ร้อยละ290 
 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีระดับ

ความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ291.42 2 

สูงกว่าเป้าหมาย 

(5)2นักเรียน/บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายมีคุณลักาณะอัน

พกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ290 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2ร้อย

ละ291.42 

สูงกว่าเป้าหมาย 

      212.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2ร้อยละ2902ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ครูและนักเรียนเข้าร่วม21002เปอร์เซ็นต์ 
5.2นักเรียนมีความรู้2ความเข้าใจ2และสามารถ
ท าตาม22ขั้นตอนพิธีปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ
ได้อย่างถูกต้อง 

มีความรู้2ความเข้าใจเพ่ิมมากขก้น 

นักเรียนร้อยละ290 มีความพกงพอใจในการท า
กิจกรรม/ ครงการ 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ292.4 (�̅� = 4.62)2 
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ2100 
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ภาพกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
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1. ชื่อโครงการ2ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
2. กิจกรรม2ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมึกกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม2นักเรียนชั้นมัธยมึกกาาปก
ที่232ปกการึกกาา2563  
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่25 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2 

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1)2มีความสามารถในการอ่าน2การเขียน2การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 2)2มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์2คิดอย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 5)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
 1.2 คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
 2)2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3)2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4)2สุขภาวะทางร่างกาย2และจิตสังคม 

มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 3.2 ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม กึกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม222 ผู้รับผิดชอบ22นางดาวรุ่ง22พรหมอินทร์ 
2222และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมึกกาา 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.12เพ่ือส่งเสริมึักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิึทางวิชาการตามหลัก
ปรัชญาเึราฐกิจพอเพียง        
 7.52เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเึาในด้านต่าง2ๆ      
 7. 2เพ่ือฝึกซ้อม2ฝึกทักาะ2เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน      
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 7.42เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการึกกาาต่อ  
 7.5 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการสอบ2O-NET   
     7.6 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างบรรยากาึทางวิชาการให้กับนักเรียน2  
     7.7 เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการและเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอน222222 

7.8 เพ่ือพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมึกกาา2ึาสนาและวัฒนธรรมในด้านการจัดการเรียน
การสอน 

7.92เพ่ือส่งเสริมให้ครูสังคมึกกาา2ึาสนาและวัฒนธรรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในวิชาชีพอยู่
เสมอ 
8. เป้าหมาย  

8.12เป้าหมายเชิงปริมาณ2 
  8.1.12นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่232มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ250 ของส านักทดสอบ
ทางการึกกาาแห่งชาติ 

8.52เป้าหมายเชิงคุณภาพ2 
  8.5.12นักเรียนชั้นมัธยมึกกาาปกที่232มีความรู้2ความเข้าใจในเนื้อหาและมีึักยภาพในการ
เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือึกกาาต่อในระดับที่สูงขก้นเพ่ิมมากขก้น2คิดเป็นร้อยละ280 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ (กิจกรรม) 

-2นักเรียนเข้าึกกาาต่อระดับชั้นที่สูงขก้นร้อยละ280 
- นักเรียนชั้นม.32มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ250 ของส านักทดสอบทางการึกกาาแห่งชาติ 

10. วันที่ด าเนินการ2ปกการึกกาา2563  
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)....................-..............บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)..................-...............บาท 
      11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2………………………-…………………..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  
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12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่232มีผลการ
สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ250 ของส านัก
ทดสอบทางการึกกาาแห่งชาติ 

นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่232มีผล 
การสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ215.252
ของส านักทดสอบทางการ กึกาา
แห่งชาติ 

 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่232มีความรู้2
ความเข้าใจในเนื้อหาและมีึักยภาพใน
การเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือึกกาาต่อใน
ระดับท่ีสูงขก้นเพ่ิมมากขก้น2คิดเป็นร้อย
ละ280 

นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่232มี
ความรู้2ความเข้าใจในเนื้อหาและมี
ึักยภาพในการเข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือึกกาาต่อในระดับที่สูงขก้นเพ่ิม
มากขก้น2คิดเป็นร้อยละ292 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.นักเรียนมีความพร้อมในการึกกาาต่อ  
2.นักเรียนมีความพร้อมในการสอบ2O-NET   

1.นักเรียนมีความพร้อมในการึกกาาต่อทุกคน 
2.นักเรียนมีความพร้อมในการสอบ2O-NET   

3.นักเรียนร้อยละ290 มีความพกงพอใจในการท า
กิจกรรม/ ครงการ 

3.มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความ
พกงพอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ291.16 (�̅� = 4.56) 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี 
14. ข้อเสนอแนะ2 
        -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ2ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ292 
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ภาพกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
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1. ช่ือโครงการ2ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
2. กิจกรรม วันมาฆบูชา 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่22 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่22 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2 
 1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)2มีความสามารถในการอ่าน2การเขียน2การสื่อสาร2และการคิดค านวณ 
5)2มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์2คิดอย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 )2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 

 1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
 5)2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  )2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่23 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม กึกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม   
ผู้รับผิดชอบ22นางวนิดา22สารสิทธิ์22นางกัญญา22หมื่นชนะ 

7. วัตถุประสงค์โครงการ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักธรรมปลูกฝังคุณธรรม2ความส านกกในความเป็นชาติไทยและวิธี

ตามหลักปรัชญาเึราฐกิจพอเพียงน าหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวันนักเรียนได้ฝึกทักาะเรื่องคิดวิเคราะห์ 
8. เป้าหมาย          
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  ร้อยละ280 นักเรียนชั้นม.1-6 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักธรรม 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม2จริยธรรม2สามารถเข้าใจหลักธรรมและน าไปใช้ 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
1)2นักเรียนมีทักาะในการแสวงหาความรู้ให้ตนเองพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง2ร้อยละ280 

10. วันที่ด าเนินการ วันที่2255-542กุมภาพันธ์225634 
11. งบประมาณ  

งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)224,00022บาท 
งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)22 ,8002บาท 
คงเหลือ/ใช้เกิน250022บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ280 นักเรียนชั้นม.1-6 (ตามความ
สมัครใจ) มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลักธรรม 
 
 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน21640 
คน2คิดเป็นร้อยละ281  

สูงกว่า 

เชิงคุณภาพ 

ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม2จริยธรรม2
สามารถเข้าใจหลักธรรมและน าไปใช้ 

นักเรียนให้มีคุณธรรม2จริยธรรม2
สามารถเข้าใจหลักธรรมและ
น าไปใช้ 

สูงกว่า 

 
 
 
 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
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1)2นักเรียนมีทักาะในการแสวงหาความรู้ให้
ตนเองพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง2ร้อยละ280 
 

-นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรมในภาพรวม2 
ร้อยละ281.50     (�̅� = 4.09)2 
-มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2ร้อยละ2
80.5 (�̅� = 4.01) 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
  22  -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2 
  222 -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดี2คิดเป็นร้อยละ280.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา 
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1. ช่ือโครงการ เสริมสร้างศักยภาพการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย 

2. กิจกรรม2สวดมนต์หมู่ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา2
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 1.2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
  5.2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   .2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4.2สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2สังคมึกกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม  ผู้รับผิดชอบ22นายภัทรพล2พิมพา 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.12เพ่ือส่งเสริมให้ รงเรียนเห็นความส าคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ22อันเป็นการเสริมสร้างให้222
นักเรียนมีสมาธิในการจ าบทสวดมนต์22อดทน22ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

7.52เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการสวดมนต์ไหว้พระส าหรับนักเรียนให้ถูกต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
7. 2เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิ22ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ าสม่ าเสมอ8.2เป้าหมาย2

นักเรียน2ครูและบุคลากร 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ2นักเรียน2ครูเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ290 
10. วันที่ด าเนินการ214-172ธันวาคม2563  
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้).........-....บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)........-.....บาท 
      11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2……………………-…..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

 
 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน สูงกว่าเป้าหมาย/ 
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เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

(1)2.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ280 
 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน21 02คน2

คิดเป็นร้อยละ2100  

สูงกว่าเป้าหมาย 

 (5)2นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับ

ความพกงพอใจในกิจกรรมร้อยละ80 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับความ

พกงพอใจในกิจกรรมร้อยละ291.6 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   

(1)2นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับ
ความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ280 
 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ2

90.42 2 

สูงกว่าเป้าหมาย 

(5)2นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี

คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2

ร้อยละ280 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคุณลักาณะ

อันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ2

90.4 

สูงกว่าเป้าหมาย 

12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 

 1.2ร้อยละ2802นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม -นักเรียนเข้าร่วม21002เปอร์เซ็นต์ 

-มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มี

ความพกงพอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรม

ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ291.6 

 (�̅� = 4.58) 
 5.2นักเรียนมีความรู้2ความเข้าใจ2และสามารถท า
ตาม22ขั้นตอนการสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง 

มีความรู้2ความเข้าใจเพ่ิมมากขก้น 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
  การให้ความร่วมมือในการประสานงานต่าง2ๆ2และการเข้าร่วมกิจกรรม 
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 13.2 แนวทางแก้ไข 
  วางแผนแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนขก้นกว่าเดิม 
14. ข้อเสนอแนะ22-ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ298 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมสวดมนต์หมู่ 
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1.โครงการ 2การขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม    2 
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2.กิจกรรม2: 22222การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดท า ครงงานคุณธรรมให้กับนักเรียนใหม่  
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อที ่2: การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา  
4.สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
   ตัวช้ีวัด 1.2คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน      
  1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
  5)2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   )2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)2สุขภาวะทางร่างกาย2และจิตสังคม 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ตัวช้ีวัด 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3.2 ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    3.3 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    3.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
5.ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมึกกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม2กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
6.ผู้รับผิดชอบ นางดาวรุ่ง2พรหมอินทร์2นายณรงค์ชัย2สีสุข2และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมึกกาาฯ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ2217-18 กันยายน2563         
8.งบประมาณ22222219,150 บาท    เพียงพอ22  ไม่เพียงพอ2เพราะ2 -   
9.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
  ครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน รงเรียนคุณธรรมมีนักเรียน2ครู2บุคลากรทางการ กึกาาและ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน2ๆ2เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

ล าดับที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดท า

 ครงงานคุณธรรมให้กับนักเรียนใหม่ 
653 96.07 

 
 ระดับความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ที่นักเรียนได้รับจากการด าเนิน ครงการ/กิจกรรมใน
ภาพรวม2มีความรู้ความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ในระดับ ดีมาก แสดงว่า ครงการ/กิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ294.402(�̅�)2= 4.75 
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 ระดับความพกงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการด าเนิน ครงการ/กิจกรรมในภาพรวมมีความพกง
พอใจ2ของกลุ่มเป้าหมายในระดับ222ดีมาก22แสดงว่า ครงการ/กิจกรรมประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ22

73.402(�̅�)2= 4.26 
 นอกจากนั้นการด าเนิน ครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ2ดังนี้ 
 1. การด าเนินการจัดท า ครงงานคุณธรรมของนักเรียนเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ2สามารถพัฒนา
และขยายผลรูปแบบการจัดท าและน าเสนอ ครงงานคุณธรรมให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามน ยบาย
 รงเรียนคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นักเรียนได้ฝึกทักาะความเป็นผู้น าที่ดี2ความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การ กึกาาต่อและการท างานในอนาคต 
 3. นักเรียน2ครูและและบุคลากรทางการึกกาาทุกคนของ รงเรียนหนองไผ่2มีความรู้2ความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนา รงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของึูนย์ รงเรียนคุณธรรมพร้อมสามารถขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติในชั้นเรียนได้อย่างแท้จริง 
10.ปัญหา/อุปสรรค 
  1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 
  2.เนื่องจากทาง รงเรียนมีกิจกรรมอ่ืน2ๆ2เป็นจ านวนมาก2จกงเป็นเหตุให้การด าเนินงานในบาง
กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้ 
  3.ขาดการประชุมเตรียมการที่เป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน2จกงเป็นให้การด าเนินงานในบางขั้นตอน
เกิดข้อผิดพลาดเพราะไม่มีการประชุมชี้แจงที่ชัดเจน 
  4.เนื่องจากวิทยากรบางส่วนติดภารกิจอบรมและพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง22222222222222222222222
รองผู้อ านวยการสถานึกกาาจกงเป็นเหตุให้ไม่สามารถมาเป็นวิทยากรอบรมได้ 
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ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดท าโครงงานคุณธรรมให้กับนักเรียนใหม่ 
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1.โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยนักเรียนชั้น ม.6 
2.สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่25 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
3.สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
         ประเด็นพิจารณา ข้อที่25 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการึกกาาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
                 1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2222222222222222222222ข้อที่252ความสามารถในการคิดวิเคราะห์2อย่างมีวิจารณญาณ2อภิปราย2อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
          มาตรฐานที่ 32กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ2 
2222222222222222223.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ 
4.ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ผู้รับผิดชอบ2นายสมปอง22ตาลเพชรและคณะ 
5.ระยะเวลาด าเนินการ22พฤึจิกายน2563 2-2กุมภาพันธ์25634 
6.งบประมาณ28,0002บาท22  เพียงพอ222ไม่เพียงพอ2เพราะงบประมาณมีจ านวนน้อยเกินไป 
7.สรุปผลการด าเนินโครงการ การด าเนินการ ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับดี2คิดเป็น
ร้อยละ285.60 

 ครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาาาไทยนักเรียนชั้น2ม. 2และ2ม.3 มีนักเรียนเข้าร่วม
จ านวน2180 คน2คิดเป็นร้อยละ2100 ครู2จ านวน211 คน2คิดเป็นร้อยละ21002 ดยภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนร่วมใน ครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับ2ดี  

ระดับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจในระดับดี2แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับดี2คิดเป็นร้อยละ286.6 (�̅� = 4.00) 

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจในระดับดี2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จอยู่ระดับดี2คิดเป็นร้อยละ294.8 (�̅� = 4.74)2 
8.สรุปเพิ่มเติมท่ีส าคัญเกี่ยวกับความส าเร็จให้ตรงกับวัตถุประสงค์  

1. นักเรียนมีความพร้อมในการสอบ2O-NET   
     2. นักเรียนได้เสริมสร้างบรรยากาึทางวิชา 
     3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการและครูผู้สอนได้ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียน 
การสอน 
9.ปัญหา/อุปสรรค 
 1.2นักเรียนบ้างส่วนมีพ้ืนฐานไม่ดีในสาระที่จะเตรียมความพร้อมการติว2o - net 
 2. นักเรียนบ้างส่วนขาดการเอาใจใส่ในการเตรียมความพร้อมการติว2o - net 
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1.โครงการ 22วันส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 
2.กิจกรรม 22วันภาาาไทยแห่งชาติ2ประจ าปกการ กึกาา2563  
3.สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน 

ข้อที่25 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 
4.สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 12คุณภาพของผู้เรียน 
 1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่212ความสามารถในการอ่าน22การเขียน  การสื่อสาร22และการคิดค านวณ 
  ข้อที่252ความสามารถในการคิดวิเคราะห์2อย่างมีวิจารณญาณ2อภิปราย22อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

มาตรฐานที่ 32กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ 
           ตัวช้ีวัด22ร้อยละ2832ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพกงพอใจในการจัดกิจกรรมวันภาาาไทยแห่งชาติ 
5.ฝ่ายงาน222งานกลุ่มบริหารงานวิชาการ22ผู้รับผิดชอบ22นางสาวนิตยา22ชาตินันท์22 
6.ระยะเวลาด าเนินการ22เดือนมิถุนายน2–2สิงหาคม22563  
7.งบประมาณ2250,00022บาท222222222เพียงพอ2222222222ไม่เพียงพอ222เพราะ2.................................. 
8.สรุปผลการด าเนินโครงการ 

การด าเนิน ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ295.0022222 
กิจกรรมวันภาาาไทยแห่งชาติประจ าปกการึกกาา22563 22มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม2จ านวน2802

คน2คิดเป็น2ร้อยละ278.6922 ดยภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน ครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับ2ดี 
นักเรียนมีระดับความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ที่ได้รับจากกิจกรรมในภาพรวมมีความรู้/

คุณลักาณะอันพกงประสงค์ในระดับ2ดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ291.75 
2(X =  4.59) 

นักเรียนมีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจระดับ2 2มาก2แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ287.20 (X =  4.36) 

นอกจากนี้การด าเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของ ครงการ/กิจกรรม2ดังนี้ 
1)2นักเรียนมีความรู้และทักาะการใช้ภาาาไทยได้ถูกต้อง 
5)2นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้2ใฝ่เรียนและกล้าแสดงออกมากขก้น 
 )2นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในภาาาไทยมากขก้น 

9.ข้อเสนอแนะ 
1)2ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่านี้ 
5)2ควรประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพ่ือให้นักเรียนได้รับทราบข่าวสารได้เร็วขก้น 
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 )2ควรน าเอกสารที่เก่ียวข้องการแข่งขันแต่ละกิจกรรมการแข่งขันลงเว็บไซต์ รงเรียน 
4)2เป็นกิจกรรมที่ดีนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและฝึกทักาะภาาาไทยเพ่ือไปแข่งขัน

งานึิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งต่อไป 
10.ปัญหา และอุปสรรค 

1) นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันส่งผลงานช้าท าให้การประกาึผลช้าไปด้วย 
5)2นักเรียนควรึกกาางานการแข่งขันทักาะทางภาาาไทยจากแหล่งเรียนรู้ต่าง2ๆ2หรือจาก 

ครูกลุ่มสาระภาาาไทยเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมากกว่านี้ 
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ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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1. โครงการ :2พัฒนาทักษะทางภาษา 
2. กิจกรรม : วันคริสต์มาส 
3. กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาต่างประเทึ 
4. สนองกลยุทธ์ สพม.402: ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ 
ตามมาตรฐานการึกกาา 
6. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  5)2ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

1.2เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ2ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาาา 
5.2เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาาาอังกฤา2ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนภาาาอังกฤา 

8. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ222นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ280  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีมีความรู้ความเข้าใจ2ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาาา 
9.ตัวช้ีวัด  

1.2นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ2ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาาา280% 
5.2นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาาาอังกฤา2ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนภาาาอังกฤา 80% 

   3. ครู2ผู้ปกครอง2และคณะกรรมการสถาน กึกาามีความพกงพอใจในระดับมากต่อ ครงการ 
10. วันที่ด าเนินการ2225 ธันวาคม22563 
11. งบประมาณ  

 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)215,0002บาท 
11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)215,0002บาท 
11.3 คงเหลือ220222บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ280 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ2ใน

วัฒนธรรมของเจ้าของภาาาร้อยละ2
80 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาาาอังกฤา2
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน
ภาาาอังกฤา 

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาาาอังกฤา2
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขกับการ
เรียนภาาาอังกฤาร้อยละ280 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2ระดับความรู้ในกิจกรรม 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ2ในวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาาาร้อยละ280 

ระดับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมใน
ภาพรวม2มีในระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็น2ร้อยละ289.40 (�̅� = 4.97) 

2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาาาอังกฤา2ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนภาาาอังกฤาร้อยละ2
80 

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็น2ร้อยละ287.4 (�̅� = 4.87) 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .12ปัญหา2อุปสรรค เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ค รน่า22019 ท าให้ รงเรียนปิดบ่อย2
นักเรียนต้องเรียน2online อยู่ที่บ้าน2 ท าให้การปฏิบัติการทดลองจริงลดลง2 
 1 .2 แนวทางแก้ไข ให้นักเรียนวาดภาพประกวดการแข่งขันเกี่ยวกับวันคริสต์มาส 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ287.80 
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ภาพกิจกรรมวันคริสต์มาส 
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1. โครงการ :2พัฒนาทักษะทางภาษา 
2. กิจกรรม : วันตรุาจีน 
3. กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาต่างประเทึ 
4. สนองกลยุทธ์ สพม.402: ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ 
ตามมาตรฐานการึกกาา 
6. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

5)2ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบั ติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ใน

ชีวิตประจ าวัน 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

1.2เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้2ความพร้อม2และกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของภาาาอังกฤาและ
ภาาาจีน 

5.2นักเรียนสามารถความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
8. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ2 

นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่21-6 ร้อยละ2100  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
1.นักเรียนมีความรู้2ความเข้าใจ2ในทักาะภาาาต่างประเทึมากยิ่งขก้น 
2. นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

9.ตัวช้ีวัด  
1.2นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ2ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาาา280% 
5.2นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาาาจีน2ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนภาาาจีน280% 

10. วันที่ด าเนินการ2211 กุมภาพันธ์22564 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)215,0002บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)215,0002บาท 
 11.3 คงเหลือ220222บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................................. 

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ2100 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ2ใน

วัฒนธรรมของเจ้าของภาาา280% 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาาาจีนส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนภาาาจีน 

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาาาจีน2
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขกับการ
เรียนภาาาจีน280% 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.ระดับความรู้ในกิจกรรม 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ2ในวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาาา280% 

ระดับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมใน
ภาพรวม2มีในระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็น2ร้อยละ289.40 (�̅� = 4.97) 

2.ระดับความพกงพอใจในกิจกรรม 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาาาอังกฤา2ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนภาาาอังกฤา280% 

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็น2ร้อยละ287.4 (�̅� = 4.87) 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .12ปัญหา2อุปสรรค  สถานการ์ณ์การแพร่ระบาดของ รคไวรัส ค รน่า2ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนได้ทั้งหมด2จกงคัดเลือกเฉพาะนักเรียนที่เรียนวิชาภาาาจีนในวันจัดกิจกรรมเข้าร่วม2
ท าให้นักเรียนขาด อกาสในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
 1 .2 แนวทางแก้ไข  ให้นักเรียนวาดภาพประกวดการแข่งขันเก่ียวกับวันตรุาจีน 
14. ข้อเสนอแนะ –ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.80 
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ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน 
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1. ช่ือโครงการ พัฒนาทักษะทางภาษา 
2. กิจกรรม ค่ายภาาาอังกฤา2ภาาาจีน 
3. สนองกลยุทธ์ สพม.40  ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 12คุณภาพผู้เรียน 
 1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2มีความสามารถในการอ่าน2การเขียน2การสื่อสาร2และ2การคิดค านวณ 
  5.2มีความสามารถในการคิด2วิเคราะห์2คิดอย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายและเปลี่ยนความ
คิดเห็น2และแก้ปัญหา 
  3.2มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐาน2และ2เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
   .2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
มาตรฐานที่32กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
   .52ใช้สื่อ2เทค น ลยี2สารสนเทึ2และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   .62มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
6. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ2นางสาววิรัตน์ 2ค าเขียน2และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาาาต่างประเทึ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. นักเรียนมีความรู้2ความพร้อม2และกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของภาาาอังกฤาและภาาาจีน 
 5.2นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
8. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ชั้นมัธยม กึกาาปกที่212–232ร้อยละ2100 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.2นักเรียนมีความรู้2ความเข้าใจ2ในทักาะทางภาาาต่างประเทึมากขก้น 
5.2นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
 1.2นักเรียนร้อยละ2802สนใจเตรียมความพร้อมในการใช้ทักาะภาาาต่างประเทึ 
 5.2ครูและนักเรียนร้อยละ2802มีความรู้2ความเข้าใจในเรื่องทักาะภาาาต่างประเทึ 
10. วันที่ด าเนินการ22กุมภาพันธ์2563 2–2มีนาคม25634 
11. งบประมาณ 
 1.12งบประมาณ2256,0002บาท 
 1.52งบประมาณท่ีใช้2256,0002บาท 
 1. 2เงินคงเหลือ2202บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................................. 

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ชั้นมัธยม กึกาาปกที่212–232ร้อย
ละ2100 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
1.2นักเรียนร้อยละ2802สนใจเตรียมความพร้อมในการใช้
ทักาะภาาาต่างประเทึ 
5.2นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 

12.3 การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

1.2นักเรียนร้อยละ2802สนใจเตรียมความพร้อมใน
การใช้ทักาะภาาาต่างประเทึ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 

5.2ครูและนักเรียนร้อยละ2802มีความรู้2ความเข้าใจ
ในเรื่องทักาะภาาาต่างประเทึ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
มีความพกงพอใจร้อยละ2100 
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .12ปัญหา2อุปสรรค2 

สภาพอากาึไม่เอ้ืออ านวย2ฝนตกอย่างหนักในวันจัดกิจกรรม2ท าให้นักเรียนเดินทางมายากล าบาก
และมีสภาพร่างกายไม่พร้อมในการเข้าค่าย2เนื่องจากมีบางคนเสื้อผ้าเปกยกฝน 
 1 .52แนวทางแก้ไข2 

ควรจัดวันเวลาการด าเนินงานกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพอากาึ 
14. ข้อเสนอแนะ –ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ2ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ภาพกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
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1. โครงการ22จ้างครูชาวต่างชาติ 
2. กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. งาน22กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.22สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.:  
      ข้อที่ 22พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการ กึกาาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  
 ข้อที่ 42ขยาย อกาสการเข้าถกงทางการึกกาาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5.  สนองกลยุทธ์ สพม.40 :     ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
6.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน 
22222การ กึกาา 
7.  สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)2ความสามารถในการอ่าน2การเขียน2การสื่อสาร2และการคิดค านวณ 
  5)2ความสามารถในการคิด2วิเคราะห์2คิดอย่างมีวิจารณญาณ2อภิปราย2แลกเปลี่ยนความ 
222222222222222222222222คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3)2มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐาน2และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
   )2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   .1.2จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามรถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้ 
   .5.2ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   .6.2มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
22222222222222222222222เรียนรู ้

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวบัวเรียน2ฤทธิ์กล้า2และ2นายชวุฒิ2มากมิ่ง 
9. ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปกการึกกาา 
10. วัตถุประสงค์ 

2.1 2เพ่ือให้นักเรียนใช้ทักาะการสื่อสารด้วยภาาาอังกฤาและภาาาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาาา 
2.2 เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีสื่อและอุปกรณ์เทค น ลยีที่พร้อมและมีคุณภาพ  
2.3 เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีเจตคติท่ีดีต่อภาาาต่างประเทึ 
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11.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 1.2จัดจ้างครูชาวต่างชาติ2จ านวน232คน2(ภาาาอังกฤา2 2คน2ภาาาจีน2 2คน) 
เชิงคุณภาพ 1.2ครู รงเรียนหนองไผ่2มีความรู้2ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2222222222222222222225.2และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 222222 .2ครู รงเรียนหนองไผ่มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

4. นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยในระดับ รงเรียนและสามารถ
น าไป2ปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน2มากกว่าร้อยละ286 

12.งบประมาณ 1,711,00022บาท 
13. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
    13.1 วัตถุประสงค์ ครงการ2 
         2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.......-.................... 
     13.2สรุปผลการด าเนิน ครงการ/กิจกรรม 
  ครงการ/กิจกรรม2ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน2ปกการ กึกาา256352มีนักเรียน2ครู2บุคลากร
ทางการ-ึกกาาและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน2ๆ2เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

ล าดับที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 
1 กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ 1,947 94.   
5 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์พ้ืนฐาน ไม่ได้ด าเนินการ 0 
  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ไม่ได้ด าเนินการ 0 
4 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาาาอังกฤา ไม่ได้ด าเนินการ 0 
6 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาาาจีน 74 100 

 
 ระดับความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ท่ีนักเรียนได้รับจากการด าเนิน ครงการ/กิจกรรมใน
ภาพรวม2มีความรู้ความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ในระดับ ดีมาก แสดงว่า ครงการ/กิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ294.4022(�̅�)2= 4.75 
 ระดับความพกงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการด าเนิน ครงการ/กิจกรรมในภาพรวมมีความพกง
พอใจ2222ของกลุ่มเป้าหมายในระดับ2222ดี222222แสดงว่า ครงการ/กิจกรรมประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ2
7 .402  2(�̅�) 2=  .37 
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 นอกจากนั้นการด าเนิน ครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ2ดังนี้ 
 1.22นักเรียนใช้ทักาะการสื่อสารด้วยภาาาอังกฤาและภาาาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาาาอย่าง
คล่องแคล่ว  
           5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีสื่อและอุปกรณ์เทค น ลยีที่พร้อมและมีคุณภาพ ดยครู
ชาวต่างชาติบางครั้งครูไทยและบุคคลในชุมชน2ได้ประ ยชน์จากการน าสื่อที่ทันสมัยของชาวต่างชาติด้วย2
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูชาวต่างชาติและครูไทย2ตลอดจนบุคคลในชุมชน 
  .2นักเรียนกล้าแสดงออกและมีเจตคติท่ีดีต่อภาาาต่างประเทึ กล้าแสดงออกกล้าทักทายครู
ชาวต่างชาติก่อน2และมีความผูกพันกัน2ก่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติและชาวไทย2
นักเรียนฝึกปรับตัวให้เป็นคนตรงเวลา2และในขณะเดียวกันก็ได้สอนวัฒนธรรมบางอย่างที่ชาวต่างชาติได้
เกิดความประทับใจ 
14.ปัญหา/อุปสรรค 
     22221.ขั้นตอนการด าเนินการจ้างซับซ้อน2เปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้เสียเวลาเดินทางไปติดต่อหน่วยงาน
อ่ืนๆ2ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างครูชาวต่างชาติ2และครูผู้ด าเนินการก็ต้องสอนนักเรียนด้วย2ถ้าจะไปด าเนินการ
ก็ต้องท าเรื่องขอเปลี่ยนคาบ2กว่าจะหาคนเปลี่ยนคาบได้ก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่ว มง2ท าให้เกิดความเครียด2และ
หมดก าลงัใจในการท างาน 
          2.เนื่องจากทาง รงเรียนมีกิจกรรมอ่ืน2ๆ2เป็นจ านวนมาก2จกงเป็นเหตุให้การด าเนินงานในบาง
กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้ 
          3.การด าเนินกิจกรรม2ผ่านหลายขั้นตอน2ท าให้เสียเวลา2บางครั้งก็ท าไม่ทัน2 
          4.ระบบราชการในบางขั้นตอนท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน2เช่น2กระบวนการขออนุญาต
ไปราชการ2กระบวนการขอใช้รถยนต์ราชการ2จกงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 151 

 

 
ภาพกิจกรรมโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ 
 

Mr. Levon Webb   Bell 
Bachelor of Arts: History 
University of Delaware  
สอนวิชา:2ภาาาอังกฤา2ฟัง2พูด2ระดับช้ัน2ม.222และ2ม.26 

Mr. Rene Paul   Simon Jr. 
Bachelor of Science: Finance Concentration 
Tulane University of Louisiana  
สอนวิชา:2ภาาาอังกฤา2ฟัง2พูด2ระดับช้ัน2ม.232และ2ม.25 

Mr. Matthew James   Pugliese 
Bachelor of Arts: Commerce and Business (Finance 
Concentration) 
Rhodes College, Memphis, TN 
สอนวิชา:2ภาาาอังกฤา2ฟัง2พูด2ระดับช้ัน2ม.212และ2ม.24 

Ms. Menglin  Zhe 
Bachelor of Arts: Teaching Chinese to Speakers of other 
Languages 
Yuxi Normal University 
สอนวิชา:2ภาาาจีน2ระดับชั้น2ม.12ม.52ม.42ม.6 
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ภาพกิจกรรมโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 
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1. ช่ือโครงการ 2พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนศิลปะ 
2. กิจกรรม2พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนึิลปะ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 22ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22ข้อที่25 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 
 มาตรฐานที่22122คุณภาพของผู้เรียน 
 1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิขาการของผู้เรียน 
 6)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
 1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
  5)2ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   )2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)2สุขภาวะทางร่างกาย2และจิตสังคม 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ึิลปะ 

2ผู้รับผิดชอบ2นายพีรึิาย์22สิงห์ สภา2นายมานะ2บุญเกิด 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

7.1.2เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนที่หลากหลาย 
7.5.2เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซก่งผลงาน2ทัึนึิลป์2ดนตรี2นาฏึิลป์ 
7. .2นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ดยที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 
7.4.2เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาในด้านอารมณ์22สังคม22สติปัญญาด้านความคิดสร้างสรรค์ 

8. เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ ครูและนักเรียนใน รงเรียนหนองไผ่ ร้อยละ2290 

ด้านคุณภาพ นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ร้อยละ2902มีทักาะทางด้านึิลปะเห็นคุณค่าชื่นชมใน
กิจกรรมและผลงานทางด้านทัึนึิลป์2ดนตรี2นาฏึิลป์2มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักาณะอันพกงประสงค์
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับึิลปะไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ22 
 -นักเรียนร้อยละ2862มีวัสดุ2อุปกรณ์2ไว้ใช้ฝึกทักาะทางทัึนึิลป์2ดนตรี2นาฏึิลป์ 

-นักเรียนมีความรู้และทักาะกระบวนการทางึิลปะ2ทั้งสามด้าน2ทัึนึิลป์2ดนตรี2นาฏึิลป์2 
-ครู2นักเรียน2ผู้ปกครองมีความพกงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนึิลปะ 

10. วันที่ด าเนินการ2ตลอดปกการึกกาา2563   
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11. งบประมาณ  
22222211.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้).......... 100,000.......บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)............96,000.......บาท 
      11.3 คงเหลือ2………………6,000…………………………..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................. 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
ครูและนักเรียนใน รงเรียนหนองไผ่ 
ร้อยละ290% 

ครูและนักเรียนใน รงเรียนหนองไผ่ สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ร้อยละ2902มี
ทักาะทางด้านึิลปะ2เห็นคุณค่าชื่นชม
ในกิจกรรมและผลงานทางด้าน2
ทัึนึิลป์2ดนตรี2นาฏึิลป์2มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักาณะอันพกง
ประสงค์2สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
ึิลปะไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้ 

นักเรียน2มีทักาะทางด้านึิลปะ22
เห็นคุณค่าชื่นชมในกิจกรรมและ
ผลงานทางด้าน2ทัึนึิลป์2ดนตรี2
นาฏึิลป์2มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักาณะอันพกงประสงค์2สามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับึิลปะไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

    12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2ครูและนักเรียนใน รงเรียนหนองไผ่ ร้อยละ290 ครูและนักเรียนใน รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ2932 
5.2นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ร้อยละ2902มีทักาะ
ทางด้านึิลปะ22เห็นคุณค่าชื่นชมในกิจกรรมและ
ผลงานทางด้าน2ทัึนึิลป์2ดนตรี2นาฏึิลป์2มี

นักเรียน2มีทักาะทางด้านึิลปะ2เห็นคุณค่าชื่นชม
ในกิจกรรมและผลงานทางด้าน2ทัึนึิลป์2ดนตรี2
นาฏึิลป์2มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักาณะอัน
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักาณะอันพกงประสงค์2
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับึิลปะไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

พกงประสงค์2สามารถน าความรู้เกี่ยวกับึิลปะไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้2และ 
มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2ร้อยละ2
93.0 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
    -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ22เป็นกิจกรรมที่ดีสมควรที่จะจัดกิจกรรมต่อไป  
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 96 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนศลิปะ 
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1. ช่ือโครงการ 2พัฒนาปรับปรุงวงดุริยางค์ 
2. กิจกรรม2     พัฒนาปรับปรุงวงดุริยางค์ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:22 

มาตรฐานที ่12คุณภาพของผู้เรียน 
     1.2 คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
              1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีงามตามท่ีสถานึกกาาก าหนด 
222222222222225)2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
22222222222222 )2สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2กลุ่มบริหารงานทั่วไป2 ผู้รับผิดชอบ22นายชินกร22 สมภา 2 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
22222222227.1.2นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ดยที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
 7.22เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาในด้านอารมณ์2สังคม2สติปัญญาด้านความคิดสร้างสรรค์และ
การใช้เวลาว่างให้เกิดประ ยชน์ 
8. เป้าหมาย  
 8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
2 2222222เครื่องดนตรีวงดุริยางค์พร้อมส าหรับนักเรียน2วงดุริยางค์ รงเรียนหนองไผ่ ร้อยละ290 

8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 22 2222นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ร้อยละ2902มีทักาะทางด้านึิลปะ2เห็นคุณค่าชื่นชมในกิจกรรมและ
ผลงานทางด้านดุริยางค์2สามารถน าความรู้เกี่ยวกับึิลปะไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ22 

 รงเรียนมีเครื่องดุริยางค์ที่พร้อมส าหรับใช้งาน2และนักเรียนมีทักาะด้านดนตรีวงดุริยางค์ รงเรียน
หนองไผ่2ครู2นักเรียน2ผู้ปกครองมีความพกงพอใจในวงดุริยางค์2ร้อยละ290 
10. วันที่ด าเนินการ2……………พ.ค.2563 -2มี.ค.25634………………………………………… 
11. งบประมาณ  
22222211.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้).......... 10,000.........บาท 

11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)..........10,000.........บาท 
      11.3 คงเหลือ2…………-……………บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
เครื่องดนตรีวงดุริยางค์พร้อมส าหรับ
นักเรียน2วงดุริยางค์ รงเรียนหนองไผ่ 
ร้อยละ290 

 
-2ร้อยละ2922มีเครื่องดนตรีวง
ดุริยางค์พร้อมส าหรับนักเรียนวง
ดุริยางค์ รงเรียนหนองไผ่  

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ร้อยละ229022
มีทักาะทางด้านึิลปะ2เห็นคุณค่าชื่น
ชมในกิจกรรมและผลงานทางด้าน
ดุริยางค์2สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
ึิลปะไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้ 

-2ร้อยละ2922นักเรียนวงดุริยางค์มี
ทักาะทางด้านึิลปะ2เห็นคุณค่าชื่น
ชมในกิจกรรมและผลงานทางด้าน
ดุริยางค์22 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม
ตัวช้ีวัด 

1.2ร้อยละ2902เครื่องดนตรีวงดุริยางค์พร้อมส าหรับ
นักเรียน2วงดุริยางค์ รงเรียนหนองไผ่ 

เครื่องดนตรีวงดุริยางค์2พร้อมใช้งาน2 
ร้อยละ292 

2.2นักเรียน2ครูและบุคลากรมีระดับความพกงพอใจวง
ดุริยางค์ รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ290 

นักเรียน2ครู2บุคลากรมีความพกงพอใจ 
วงดุริยางค์ รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ292 
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
 2222222- เครื่องดนตรีดุริยางค์มีการใช้งานทุกๆวัน2มีการช ารุดอยู่ตลอดเวลา 
 2222222- มีนักเรียนให้ความสนใจเพิ่มขก้น2มากกว่าเครื่องดนตรีที่มีอยู่ 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
  - จัดสรรงบจัดซื้อหรือซ่อมบ ารุง2ให้เพียงพอ 
14. ข้อเสนอแนะ22-ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ…92.00.. 

 
ภาพกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงวงดุริยางค์ 
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1. ช่ือโครงการ2พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล 
2. กิจกรรม2กีฬาเพ่ือความเป็นเลิึ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา2 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2สาระการเรียนรู้สุขึกกาาและพลึกกาา ผู้รับผิดชอบ2นางพัชรินทร์22จันทพยัคฆ์,
นายทรงึักดิ์22ึรีภักดี, นายสุวรรณ22กัณแพงึรี, นายสมนกก22บุญนาค,2นายณัฎฐนันท์22ทาชาติ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.12เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนซก่งอยู่ในวัยเรียนได้รู้คุณค่าในความสามารถและค้นหาความถนัดของ
ตนเองเพ่ือพัฒนาทักาะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิึเพ่ือเข้า กึกาาต่อในระดับที่สูงขก้นและสามารถพัฒนา 
สู่กีฬาอาชีพได้ 

7.52เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตที่แจ่มใสใช้เวลาว่างให้เกิดประ ยชน์ห่างไกลจาก
ปัญหายาเสพติด 

7. 2สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและ รงเรียน 
7.42สร้างความตระหนักให้เกิดขก้นกับเยาวชนด้านกรอบของการเป็นเด็กไทยที่มีคุณธรรม282

ประการ 
8. เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ2นักเรียน2จ านวน24002คน2 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ2เยาวชนซก่งอยู่ในวัยเรียนได้รู้คุณค่าในความสามารถและค้นหาความถนัด

ของตนเองเพ่ือพัฒนาทักาะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิึเพ่ือเข้าึกกาาต่อในระดับที่สูงขก้นและสามารถพัฒนาสู่
กีฬาอาชีพ2ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตที่แจ่มใสใช้เวลาว่างให้เกิดประ ยชน์ห่างไกลจากปัญหา
ยาเสพติด2กิจกรรมกีฬา2สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและ รงเรียนและเยาวชนมีความตระหนักด้าน
กรอบของการเป็นเด็กไทยที่มีคุณธรรม282ประการ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

9.12ร้อยละ2852ของผลการแข่งขัน2การ กึกาาต่อและการประสบความส าเร็จในการเข้าสู่อาชีพการ
กีฬา 

9.52ร้อยละ2852ของความพกงพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง รงเรียนกับชุมชน 
10. วันที่ด าเนินการ2ตลอดปกการึกกาา 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2160,00022บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2139,500 บาท 
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11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน210,500 บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2ภาวะ รคระบาด 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
(1)2นักเรียน2จ านวน24002คน2 

นักเรียนจ านวน2400 คนได้รับการ
พัฒนาด้านกีฬาในทักาะพื้นฐานเพื่อก้าว
สู่ความเป็นเลิึในขั้นต่อไปในอนาคต 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เนื่องจาก2ภาวะ รค
ระบาด 

เชิงคุณภาพ 
-2เยาวชนซก่งอยู่ในวัยเรียนได้รู้
คุณค่าในความสามารถและค้นหา
ความถนัดของตนเองเพ่ือพัฒนา
ทักาะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิึ
เพ่ือเข้า กึกาาต่อในระดับที่สูงขก้น
และสามารถพัฒนาสู่กีฬาอาชีพ 
-2ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง
สุขภาพจิตที่แจ่มใสใช้เวลาว่างให้
เกิดประ ยชน์ห่างไกลจากปัญหา
ยาเสพติด2กิจกรรมกีฬา2สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและ
 รงเรียนและเยาวชนมีความ
ตระหนักด้านกรอบของการเป็น
เด็กไทยที่มีคุณธรรม282ประการ 
  

ด้านกีฬา 
สรุปผลการน านักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันเพ่ือส่งเสริมก้าวแรกก่อนเข้าสู่
กีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา 
1.รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับ
จังหวัด 
  1.1ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน214 ปก2ชาย2
(18 คน) 
-2รางวัลรองชนะเลิึอันดับ22  
  1.22ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน218 ปก2หญิง
(10 คน) 
-2รางวัลรองชนะเลิึอันดับ22  
  1.3 ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน218 ปก2หญิง2
(10 คน) 
-2รางวัลรองชนะเลิึอันดับ222 
  1.4 บาสเกตบอล216 ปก2ชาย2(12 คน) 
22-2ชนะเลิึ2 
221.5 บาสเกตบอล218 ปก2หญิง2(12 คน) 

 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เนื่องจาก2 
ภาวะ รคระบาด 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

22-2รองชนะเลิึอันดับ1 
1.6 เซปัคตะกร้อ(6คน) 
-2รางวัลรองชนะเลิึอันดับ22 
  1.7 เปตอง2ชาย214 ปก2ชาย 
-2รองชนะเลิึอันดับ22 
  1.8 เปตอง2ชาย218 ปก2ชาย 
-2รองชนะเลิึอันดับ1 
2.รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับ
เขตการศึกษาที่ 6 
2.12บาสเกตบอล218 ปก2หญิง2(5 คน) 
22-2ชนะเลิึ 
2.22บาสเกตบอล218 ปก2หญิง2(12 คน) 
-เข้าร่วมการแข่งขัน 
3. รายการเยาวชนแห่งชาติระดับภาค 
3.1 กีฬาบริดจ์ 
-2รองชนะเลิึอันดับที่22 
4.รายการกีฬาชิงชนะเลิศเพชรบูรณ์ 
4.1 บาสเกตบอลชาย2ประเภท5คน 
(12 คน) 
-2รองชนะเลิึอันดับ1 
4.1 บาสเกตบอลชาย2ประเภท3คน 
(5 คน) 
-2ชนะเลิึ 
ด้านสุขภาพ ผู้เรียนมีสมรรถภาพทาง
กายอยู่ในระดับดีขก้นไป 
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12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
12.2ร้อยละ2852ของผลการแข่งขัน2การ กึกาาต่อและ
การประสบความส าเร็จในการเข้าสู่อาชีพการกีฬา2 

ผู้เรียนร้อยละ290 ใน ครงการได้รับการคัดเลือก
เข้า กึกาาต่อสถาบันการ กึกาาที่สูงขก้น 

522ร้อยละ2852ของความพกงพอใจต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง รงเรียนกับชุมชน 

มีความพกงพอใจต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง รงเรียนกับชุมชนร้อยละ2902 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .12ปัญหา2อุปสรรค 
 -2เนื่องจากมีภาวะ รคระบาดท าให้การด าเนินงาน ครงการไม่สามารถด าเนินการฝึกซ้อมและน า
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างเต็มท่ี 
 - นักเรียนที่เข้าร่วม ครงการมีึักยภาพด้านการกีฬาไม่ ดดเด่นไม่สามารถพัฒนาให้สู่ระดับเลิึได้ 
 1 .2 แนวทางแก้ไข 

-  รงเรียนควรมีน ยบายคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้ารับการึกกาาต่อตั้งแต่
ชั้นมัธยมึกกาาปกที่21 ซก่งจะสามารถต่อยอดพัฒนาึักยภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มึักยภาพและสามารถสร้าง
นักกีฬาเข้าสูระดับกีฬาอาชีพหรือเข้าสู่อุตสาหกรรมกีฬาได้ 
14. ข้อเสนอแนะ2 -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ294 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 164 

 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล 
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1. ช่ือโครงการ2ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาทักษะชีวิต 
2. กิจกรรม2ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาทักาะชีวิต 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 22มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา1.2 
คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2งานอนามัย รงเรียน  ผู้รับผิดชอบ22นางพัชรินทร์22จันทพยัคฆ์ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.12 รงเรียนมีการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร2ใน รงเรียนจัดสิ่งแวดล้อม2 เวชภัณฑ์ที่
ส่งเสริมป้องกันแก้ไขให้นักเรียนและบุคลากรใน รงเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดยค านกงถกงวิถีไทย
และปรัชญาเึราฐกิจพอเพียง 

7.2 เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา2ป้องกันและ 
แก้ไขทางด้านสุขภาพ  
7.3  ผู้เรียนและบุคลากรใน รงเรียนน าความรู้และทักาะทางด้านสุขภาพที่ถูกต้องน าไป 
เผยแพร่ต่อบุคคลใกล้ชิดได้อย่างถูกต้อง 

8. เป้าหมาย       
 ด้านปริมาณ2นักเรียน2ครู2และบุคลากรทางการึกกาา2จ านวน22,131คน2เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น
ร้อยละ2100 
 ด้านคุณภาพ2 รงเรียนมีสิ่งแวดล้อม2มีเวชภัณฑ์ที่ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขให้นักเรียนและบุคลากร
ใน รงเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดยค านกงถกงวิถีไทยและปรัชญาเึราฐกิจพอเพียงเกิดความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา2ป้องกันและแก้ไขทางด้านสุขภาพผู้เรียนมี เจต
คติท่ีดีเกิดการเรียนรู้2ฝึกการปฎิบัติเพ่ือเป็นทักาะชีวิตน าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพ2 ดยมีพ้ืนฐานความรู้จากภูมิ
ปัญญาไทย2ส่งผลให้ร่างกาย2จิตใจเจริญเติบ ตได้อย่างสมวัย2ปลอดภัยลดปัญหาความรุนแรงในเรื่องเพึ2
อุบัติเหตุ2การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น2ผู้เรียนและบุคลากรใน รงเรียนน าความรู้และทักาะทางด้านสุขภาพ
ที่ถูกต้องน าไปเผยแพร่ต่อบุคคลใกล้ชิดได้อย่างถูกต้อง 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

9.12ร้อยละ 90 ของผู้ขอใช้บริการ 
9.52ร้อยละ 902ของความพกงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
9.3 ร้อยละ 90 ของความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม 

10. วันที่ด าเนินการ2ตลอดปกการึกกาา 
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11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)238,70022บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)236,765 บาท 

11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน21,935 บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2ภาวะ รคระบาด 
  12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
(1)2นักเรียน2ครู2และบุคลากร
ทางการึกกาา2จ านวน22,131คน22 

นักเรียน2ครู2และบุคลากรทางการ
ึกกาา2จ านวน22,131คน2ได้รับการ
ให้บริการงานอนามัย2ได้แก่2เวชภัณฑ์2
ความรู้2คิดเป็นร้อยละ2100 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
 รงเรียนมีสิ่งแวดล้อม2มีเวชภัณฑ์ที่
ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขให้นักเรียน
และบุคลากรใน รงเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดีเกิดความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนา2ป้องกัน
และแก้ไขทางด้านสุขภาพผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีเกิดการเรียนรู้2ฝึกการ
ปฎิบัติเพื่อเป็นทักาะชีวิตน าไปสู่
พฤติกรรมสุขภาพ2 ดยมีพ้ืน
ฐานความรู้จากภูมิปัญญา 

 

 รงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสุขภาพให้แก่นักเรียนและ
บุคคลใกล้ชิด ดยจัดท า ครงการต่าง2ๆ2
ให้สอดคล้อง 
- ครงการปลอดขยะ 
- ครงการเึราฐกิจพอเพียง 
- ครงการพัฒนากิจกรรมร้านค้า
สวัสดิการฯลฯ 
-จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ส่งเสริมและป้องกัน
แก้ไขให้นักเรียนและบุคลากรใน
 รงเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
-จัดซื้อยาและอุปกรณ์การรักาาปฐม
พยาบาล 
-จัดซื้อเจล2แอลกอฮอลล์2ให้เพียงพอ
ป้องกัน รคระบาด2ไวรัส ค รน่า22019 
-จัดซื้อน้ าดื่มที่สะอาดไว้บริการอย่าง
เพียงพอ 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนา2ป้องกันและ
แก้ไขทางด้านสุขภาพผู้เรียนมีเจตคติที่
ดีเกิดการเรียนรู้2ฝึกการปฎิบัติเพ่ือเป็น
ทักาะชีวิตน าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพ2
 ดยมีพ้ืนฐานความรู้จากภูมิปัญญา 
เช่น 
-2การพ่นยาป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ยุง
จากเทึบาล 
-กิจกรรมท้องไม่พร้อมจากสาธารณสุข 
-2เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ด้าน
นวดแผนไทย2การท าน้ ายาล้างจาน2ซัก
ผ้าและเจลแอลกอฮอล์ 
-ประสานความร่วมมือกับ2อสม.ด้าน
การตรวจวัดอุณหภูมิ 
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12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

12ร้อยละ2902ของผู้ขอใช้บริการ  ร้อยละ2902ของผู้ขอใช้บริการได้รับบริการด้านสุขภาพ 
52ร้อยละ2902ของความพกงพอใจของผู้มาใช้
บริการ 

ผู้มาใช้บริการมีความพกงพอใจในการให้บริการร้อยละ2
902 

3.2ร้อยละ290 ของความรู้ความเข้าใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ290 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .12ปัญหา2อุปสรรค 
  2-2เนื่องจากมีภาวะ รคระบาดท าให้การด าเนินงาน ครงการไม่สามารถด าเนินการตามปฎิทิน
ปฎิบัติงานที่ก าหนดไว้ได้ 
 1 .2 แนวทางแก้ไข 
     - ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 90 
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ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาทักษะชีวิต 
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1. ช่ือโครงการ2พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. กิจกรรม2พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข กึกาาและพลึกกาา 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา 
  1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
  ตัวชี้วัด21)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
   5)2สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริ งและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
   .42ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขึกกาาและพลึกกาา   

ผู้รับผิดชอบ2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขึกกาาและพลึกกาา 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
 7.12เพ่ือให้ รงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีพอเพียงไว้ส าหรับผู้เรียนและหน่วยงานภายนอก 
 7.52เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ึกกาาและพลึกกาาเพ่ิมขก้น 
8. เป้าหมาย 

8.12เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1)2นักเรียน2ครู2บุคลากรทางการึกกาา2และหน่วยงานภายนอก2จ านวน22,000 คน2มี

อุปกรณ์ไว้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถบริหารหน่วยงานภายนอกคิดเป็นร้อยละ290 
 5)2ครู2นักเรียนและชุมชนมีระดับความพกงพอใจในการให้บริการทั้งด้านกิจกรรมการเรียน

การสอนและการบริการด้านอุปกรณ์เม่ือชนชนมีกิจกรรม2คิดเป็นร้อยละ290 
8.52เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1)2นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2มีสุขภาวะร่างกายและจิต

สังคม2ร้อยละ 90 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
1.2ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพกงพอใจต่อการให้บริการและการจัดระบบการจัดการ2ร้อยละ280 
2. นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2มีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคม2222222

ร้อยละ 85 
10. วันที่ด าเนินการ ตลอดปกการึกกาา 
11. งบประมาณ  
 11.12งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)284,556 บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง) 61,321 บาท  

และจัดซื้อคอมพิวเตอร์220,000 บาท2(งบห้องเรียนคุณภาพ) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,321 บาท 

11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน 3,235 บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ   

12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2ภาวะ รคระบาด 
 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

(1) .นกัเรียน/บุคลากรทางการศึกษา และ
หน่วยงานภายนอก กลุ่มเป้าหมายมีส่วน
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 

นักเรียน2ครูและบุคลากรทางการ

ึกกาาและหน่วยงานภายนอก2

จ านวน22,500 คนมีส่วนร่วม2คิดเป็น

ร้อยละ296 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 (5)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

มีระดับความพกงพอใจในกิจกรรมร้อย

ละ90 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

ระดับความพกงพอใจในกิจกรรมร้อย

ละ297.562(�̅� = 4.86) 2 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
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(1) นกัเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีระดบั
ความรู้ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 90 
 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ

97.9 222(�̅� = 4.89)22 

สูงกว่าเป้าหมาย 

(5)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2

ร้อยละ290 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่าน

เกณฑ์2ร้อยละ97.9 (�̅� = 4.89)22 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
15. 2การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
(1)2ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพกงพอใจต่อการให้บริการ
และการจัดระบบการจัดการ2ร้อยละ280 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2ร้อย
ละ297.56 (�̅� = 4.86) 

(5)2นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์2มีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมร้อยละ 85 
 

นักเรียน2มีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์
ผ่านเกณฑ์2มีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมร้อย
ละ297.93 (�̅� = 4.89) 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .12ปัญหา2อุปสรรค 
 วัสดุอุปกรณ์บางตัวไม่มีมาตรฐาน2จกงเกิดช ารุดง่าย..................... 
 1 .5 แนวทางแก้ไข 
 จัดซื้อวัสดุ2อุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐาน2ซก่งจะมีผลต่อราคาที่สูงขก้น2.................................... 
14 ข้อเสนอแนะ2อยากให้ทาง รงเรียนช่วยดูแลส่วนงบประมาณในปกต่อ2ๆ2ไป......... 
15. ผลการด าเนินการโครงการ2ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ290 
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1. ช่ือโครงการ2ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2. กิจกรรม2การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่222พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา 
 1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
  ตัวชี้วัด 1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
   5)2สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริ งและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
   .42ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขึกกาาและพลึกกาา   

ผู้รับผิดชอบ2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขึกกาาและพลึกกาา 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
 7.12นักเรียนร้อยละ2802มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดีสมวัย22 
 7.52น าผลการทดสอบไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง 
 7. 2น าผลการทดสอบไปพัฒนาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรใน รงเรียนให้มีภาวะสุขภาพที่ดี 
8. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 นักเรียน2ใน รงเรียนมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีขก้นไปร้อยละ28022 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2มีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคม2ร้อยละ280 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
 1.2นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม2ร้อยละ280 
 5.2นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2มีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคม222222
ร้อยละ280 
10. วันที่ด าเนินการ ตลอดปกการึกกาา 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2-2บาท 



 
 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 174 

 

 11.52งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2–2บาท 
11. 2คงเหลือ/ใช้เกิน2–2บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ   
 การประเมินผลการด าเนินการ 

12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2ภาวะ รคระบาด 
 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

(1)2.นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ280 
 

มีนักเรียนเข้าร่วมเกือบทุกคน2คิด

เป็นร้อยละ296 ครูและบุคลากร

ทางการึกกาา2จ านวน226คน2คิดเป็น

ร้อยละ5.62และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ

จ านวน24คน2คิดเป็นร้อยละ20.6 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 (5)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

มีระดับความพกงพอใจในกิจกรรมร้อย

ละ80 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

ระดับความพกงพอใจในกิจกรรมร้อย

ละ297.562(�̅� = 4.86)22 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   

(1)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ280 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ

97.9 222(�̅� = 4.89)22 

สูงกว่าเป้าหมาย 

(5)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2

ร้อยละ280 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่าน

เกณฑ์2ร้อยละ97.9 (�̅� = 4.89)22 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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 15. 2การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
(1)2นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม2ร้อยละ280 นักเรียนมีความสนใจด้านกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม2

ไม่น้อยกว่า2ร้อยละ280 
(5)2นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์2มีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมร้อยละ280 

นักเรียน2มีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์
ผ่านเกณฑ์2มีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมร้อย
ละ297.93 (�̅� = 4.89) 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ298 
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1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. กิจกรรม22จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการเพาะปลูกพืช 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 : กลยุทธที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์  รงเรียนข้อที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา25 การ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 

ตัวช้ีวัด 
1.2ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 6)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
 3)2มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
5.2คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด  

6. ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ  การงานอาชีพ2ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพรทิพย์22ด้วงธิ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.12เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7.522เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด2และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร2
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขก้น 

7. 22เพ่ือให้นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
8. เป้าหมาย22 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
2222222222ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
2222222222ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร2นักเรียน
และครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
10. วันที่ด าเนินการ2292ธันวาคม2พ.ึ.2563  
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11. งบประมาณ225,4602บาท22 
11.12งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2 5,46022บาท 
11.22งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2 1,76022บาท 
11.3 คงเหลือ   2270022บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
     การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................ 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพทั้งวิชา
พ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่าง
พอเพียง 

นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพทั้ง
วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุ
ฝึกอย่างพอเพียง 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ22และบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร2นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2
สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่าสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 

กระบวนการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร2ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขก้น 
นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึกสื่อ
อุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เึราฐกิจพอเพียง 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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   12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
1.2ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2221)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานึกกาา 
2222)2มีความรู้2ทักาะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานึกกาานักเรียนมีความรู้2ทักาะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

5.2คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
2221)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานึกกาาก าหนด  

นักเรยีนมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานึกกาาก าหนด 

 ครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ2มีนักเรียนเข้าร่วม
จ านวน24172 คน2คิดเป็นร้อยละ21002 ครูและบุคลากรทางการึกกาา2จ านวน212คน2คิดเป็นร้อยละ2100222
 ดยภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน ครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับ2ดี222 
 

ระดับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจในระดับดี2แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับดี2คิดเป็นร้อยละ285.6 (�̅� = 4.28) 

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจในระดับดี2แสดงว่ากิจกรรมประสบ

ความส าเร็จอยู่ระดับดี2คิดเป็นร้อยละ284.0 (�̅� = 4.20)2 
 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .12ปัญหา2อุปสรรค 
 - ของได้ไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการเนื่องทางร้านปรับราคาสูงขก้น 
 1 .2 แนวทางแก้ไข 
 -22ด าเนินการจัดซื้อ ดยไม่ผ่านร้านค้าคนกลาง 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก 2คิดเป็นร้อยละ292.6 
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ภาพกิจกรรมการเพาะปลูกพืช 
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1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. กิจกรรม22จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานประดิาฐ์ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 : กลยุทธที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา25 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 

ตัวชี้วัด 
1.2ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 6)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
 3)2มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

5.2คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด  

6. ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ  การงานอาชีพ ผู้รับผิดชอบ2 นางสาวพรทิพย์22ด้วงธิ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.12เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7.52เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร2
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขก้น 

7. 2เพ่ือให้นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
8. เป้าหมาย22 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ
ทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ2และบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร2นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 

1.2ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2226)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
2223)2มีความรู้2ทักาะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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5.2คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
2221)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 

10. วันที่ด าเนินการ2292ธันวาคม2พ.ึ.2563  
11. งบประมาณ225, 402บาท22 

11.12งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)22  5, 4022บาท 
11.22งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)22  2296522บาท 
11.3 คงเหลือ    1, 8822บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
     การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................ 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพทั้งวิชา
พ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่าง
พอเพียง 

นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพทั้ง
วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุ
ฝึกอย่างพอเพียง 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ22และบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร2นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2
สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า22
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจ
พอเพียง 

กระบวนการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด22และบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร2ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขก้น 
นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่อ
อุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เึราฐกิจพอเพียง 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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      12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
1.2ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2226)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานึกกาา 
2223)2มีความรู้2ทักาะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานึกกาานักเรียนมีความรู้2ทักาะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

5.2คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
2221)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานึกกาาก าหนด  

นักเรียนมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานึกกาาก าหนด 

 ครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ22กิจกรรม22จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ด้านงานประดิาฐ์222มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน283 คน2คิดเป็นร้อยละ21002 ครูและบุคลากร
ทางการึกกาา2จ านวน212คน2คิดเป็นร้อยละ2100222 ดยภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน ครงการ/
กิจกรรมอยู่ในระดับ2ดี222 
 

ระดับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจในระดับดี2แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับดี2คิดเป็นร้อยละ281.4 (�̅� = 4.07) 

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจในระดับดี2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จอยู่ระดับดี2คิดเป็นร้อยละ281.2 (�̅� = 4.06)2 
 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .12ปัญหา2อุปสรรค 
 -2ของได้ไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการเนื่องทางร้านปรับราคาสูงขก้น 
 1 .2 แนวทางแก้ไข 
 -22ด าเนินการจัดซื้อ ดยไม่ผ่านร้านค้าคนกลาง 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ290.8 
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ภาพกิจกรรมงานประดิษฐ์ 
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1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. กิจกรรม22พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 : กลยุทธที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา 5 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 

ตัวช้ีวัด 
1.2ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 6)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
 3)2มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
5.2คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 

 1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด  
6. ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ  การงานอาชีพ   ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพรทิพย์22ด้วงธิ 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.12เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7.52เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร2
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขก้น 

7. 2เพ่ือให้นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก22สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
8. เป้าหมาย22 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ
ทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ22และบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร2นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 

1.2ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
6)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
3)2มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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 5.2คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 

10. วันที่ด าเนินการ2292ธันวาคม2พ.ึ.2563  
11. งบประมาณ228,9002บาท22 

11.12งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)  8,90022บาท 
11.22งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)  8,11622บาท 
11.3 คงเหลือ    22278622บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
     การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2...........................................  
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพทั้ง
วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึก
อย่างพอเพียง 

นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพทั้งวิชา
พ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึก
อย่างพอเพียง 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ22และบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร2นักเรียนและ
ครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิด
ประ ยชน์คุ้มค่า22สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 

กระบวนการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด2และบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร2ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขก้น 
นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่อ
อุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า22
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เึราฐกิจพอเพียง 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2226)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานึกกาา 
2223)2มีความรู้2ทักาะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานึกกาานักเรียนมีความรู้2ทักาะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

5.2คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
2221)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานึกกาาก าหนด  

นักเรียนมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานึกกาาก าหนด 

 ครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ2กิจกรรม22พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ2มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน286 คน2คิดเป็นร้อยละ21002 ครูและบุคลากร
ทางการึกกาา2จ านวน252คน2คิดเป็นร้อยละ2100222 ดยภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน ครงการ/
กิจกรรมอยู่ในระดับ2ดี222 

ระดับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจในระดับดี2แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับดี2คิดเป็นร้อยละ28 .6 (�̅� = 4.18) 

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจในระดับดี2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จอยู่ระดับดี2คิดเป็นร้อยละ285.10 (�̅� = 4.10)2 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .12ปัญหา2อุปสรรค 
 -2ของได้ไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการเนื่องทางร้านปรับราคาสูงขก้น 
 1 .2 แนวทางแก้ไข 
 -22ด าเนินการจัดซื้อ ดยไม่ผ่านร้านค้าคนกลาง 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ2ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก 2คิดเป็นร้อยละ296.2 
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ภาพกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ 
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1.โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2.กิจกรรม2พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์2 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
4.สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา25 การ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 
 ตัวชี้วัด นักเรียนและครู รงเรียนหนองไผ่2ที่เรียนและสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ2
ร้อยละ2702มีความพกงพอใจในวัสดุฝึกและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
5.ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ  การงานอาชีพ   ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพรทิพย์22ด้วงธิ 
6.ระยะเวลาด าเนินการ22พ.ค.23 -2มี.ค.34 
7.งบประมาณ228,4002บาท222222222222        เพียงพอ222222222ไม่เพียงพอ2เพราะ2……………………….. 
8.สรุปผลการด าเนินโครงการ 

การด าเนินการ ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 89 
 ครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ222กิจกรรม22พัฒนา

แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์22มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน260  คน2คิดเป็นร้อยละ21002 ครู
และบุคลากรทางการึกกาา2จ านวน212คน2คิดเป็นร้อยละ21002 ดยภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน
 ครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับ2ดี 

ระดับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจในระดับดี2แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับดี2คิดเป็นร้อยละ2817.6 (�̅� = 4.04) 

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจในระดับดี2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จอยู่ระดับดี2คิดเป็นร้อยละ277.3 (�̅� = 3.88)2 

สรุปเพิ่มเติมท่ีส าคัญ  
1.2นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 
5.2กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 2ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนสูงขก้น 
3. นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เึราฐกิจพอเพียง 
4. ึักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิึ 

9.ปัญหา/อุปสรรค 
1.2การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ามาก2และได้ของที่ไม่มีคุณภาพ 
5.2วัสดุมีราคาแพงกว่าร้านค้าทั่วไปท าให้ได้ของปริมาณน้อยลง 
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ภาพกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 
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1. ชื่อโครงการ2พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. กิจกรรม2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับวิชาการปลูกพืชผักสวนครัวและวิชาการปลูกพืชผักท่ัวไป 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา252การ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 

ตัวชี้วัด 
1.2ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของผู้เรียน 

2222222222222221)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
2222222222222225) มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

5.คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
2222222222222221)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานึกกาาก าหนด 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2การงานอาชีพ  ผู้รับผิดชอบ22นางสาวใจแก้ว2อ้อชัยภูมิ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.1 เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้2การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7.2 เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด2และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร2
ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของนักเรียนสูงขก้น 

7. 2เพ่ือให้นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
8. เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 
          ร้อยละ2802นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขก้น2 
22 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ2และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร2นักเรียน
และครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
222222222-2นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุ
ฝึกอย่างพอเพียง2มากกว่า2ร้อยละ280 
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22222222-2ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของนักเรียนสูงขก้น คิดเป็นร้อยละ280 
22222222-2นักเรียน2ใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจ
พอเพียง มากกว่า2ร้อยละ280 
10. วันที่ด าเนินการ292ธันวาคม2563  
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)............4,380...............................บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)........... ,0 0...............................บาท 
      11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2…………………… …1,350………………………….บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.......-........................................... 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
(1)2ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียน
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐาน
และวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่าง
พอเพียง 
(5) ร้อยละ2802นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สูงขก้น2 

นักเรียน26002คน2จากจ านวนนักเรียน
ทั้งหมดจ านวน28742คน2ที่เรียนรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐาน
และวิชาเพ่ิมเติม2มีความพกงพอใจในวัสดุฝึก
อย่างพอเพียง2ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.442คิดเป็น
ร้อยละ288.84 อยู่ในระดับความพกงพอใจ
มาก มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขก้น2คิด
เป็นร้อยละ280 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
(1)2ครูจัดกระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ2

-2ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตร2มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็น

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

และบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร2 
(5)2นักเรียนและครูผู้สอนใช้
วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิด
ประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเึราฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 84.322อยู่ในระดับความพกงพอใจ
มาก 
-2นักเรียนและครูผู้สอนใช้2วัสดุฝึก2สื่อ
อุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.70 คิดเป็นร้อยละ2
94.002ในระดับความพกงพอใจมากที่สุด 

    12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง2มากกว่า2ร้อย
ละ280 
 

นักเรียน26002คน2จากจ านวนนักเรียนทั้งหมดจ านวน2
8742คน2ที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีความพกงพอใจ
ในวัสดุฝึกอย่างพอเพียง2ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.442คิดเป็น
ร้อยละ288.842อยู่ในระดับความพกงพอใจมาก  

5.2ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของนักเรียนสูงขก้น 
คิดเป็นร้อยละ280 

นักเรียน2จ านวน28742คน2มีผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาา
ของนักเรียนสูงขก้นคิดเป็นร้อยละ280 

 .2นักเรียน2ใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิด
ประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเึราฐกิจมากกว่า2ร้อยละ280 

-นักเรียน2ใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง2มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.70 คิดเป็นร้อยละ294.002อยู่ในระดับ
ความพกงพอใจมากท่ีสุด 
-มีระดับความพกงพอใจภาพรวม2มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.32 2
คิดเป็นร้อยละ286.36 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
      -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2ควรเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับวิชาการปลูกพืชผักสวนครัวเพราะจะ
ได้ท าให้มีความหลากหลายในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ส าหรับวิชาการปลูกพืชผักสวนครัวและวิชาการปลูก
พืชผักทั่วไป 
15. ผลการด าเนินการโครงการ2ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2มาก2คิดเป็นร้อยละ 96 
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ภาพกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและวิชาการปลูกพืชผักท่ัวไป 
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1. ช่ือโครงการ2พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. กิจกรรม2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า 
3. สนองกลยุทธ สพม.402ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2 
   มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2 
      ประเด็นพิจารณา252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 

ตัวชี้วัด 
1.2ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของผู้เรียน 
22221)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
22225) มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
5.2คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
222221)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2การงานอาชีพ  ผู้รับผิดชอบ22นายพ ยธร22ผลพูน 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.1 เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้2การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2
มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7.2 เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด2และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร2
ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของนักเรียนสูงขก้น 

7. 2เพ่ือให้นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
8. เปา้หมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม

มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 
         ร้อยละ2802นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขก้น2 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร2นักเรียน
และครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
22222222-2นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึก
อย่างพอเพียง2มากกว่า2ร้อยละ280 
 -2ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของนักเรียนสูงขก้น คิดเป็นร้อยละ280 
 -2นักเรียน2ใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจ
พอเพียง มากกว่า2ร้อยละ280 
10. วันที่ด าเนินการ292ธันวาคม2563  
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)............7,000..................บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)..........7,000...................บาท 
       11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2……………………-………………………….บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.......-........................... 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1.2ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียนรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้ง
วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึก
อย่างพอเพียง 
5. ร้อยละ2802นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพสูงขก้น2 

-2นักเรียน26002คน2จากจ านวน
นักเรียนทั้งหมดจ านวน26502คน2ที่
เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและ
วิชาเพ่ิมเติม2มีความพกงพอใจในวัสดุ
ฝึกอย่างพอเพียง2ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2
4.4422คิดเป็นร้อยละ288.84 อยู่ใน
ระดับความพกงพอใจมาก 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

- มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพสูงขก้น2คิดเป็นร้อยละ280 

เชิงคุณภาพ   
1. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ2และบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร2 
5.2นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่อ
อุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
 

-2ครูสามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ2และ
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร22มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 
84.322อยู่ในระดับความพกงพอใจ
มาก 
-2นักเรียนและครูผู้สอนใช้2วัสดุฝึก2
สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เึราฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.70 คิดเป็นร้อยละ2
94.002ในระดับความพกงพอใจมาก
ที่สุด 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
1. นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง2มากกว่า2
ร้อยละ280 
 

นักเรียน26002คน2จากจ านวนนักเรียนทั้งหมดจ านวน2
6502คน2ที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีความพกงพอใจ
ในวัสดุฝึกอย่างพอเพียง2ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.4422คิดเป็น
ร้อยละ288.842อยู่ในระดับความพกงพอใจมาก 

5.2ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของนักเรียนสูงขก้น 
คิดเป็น 
ร้อยละ280 

นักเรียน2จ านวน26502คน2มีผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาา
ของนักเรียนสูงขก้นคิดเป็นร้อยละ280 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
 .2นักเรียน2ใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิด
ประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเึราฐกิจมากกว่า2 
ร้อยละ280 

นักเรียน2ใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง2มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.70 คิดเป็นร้อยละ294.002อยู่ในระดับ
ความพกงพอใจมากท่ีสุด 
-มีระดับความพกงพอใจภาพรวม2มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.32 2
คิดเป็นร้อยละ286.36 
 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
       -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีตัวเลือกผู้ประกอบการร้านค้าหรือช่องทางอ่ืนๆ2ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน2
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการเลือกซื้อเครื่องมือ2วัสดุอุปกรณ์ส าหรับวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2มาก2คิดเป็นร้อยละ 96 
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ภาพกิจกรรมวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า 
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1. ช่ือโครงการ2พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. กิจกรรม2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ 
3. สนองกลยุทธ สพม.เพชรบูรณ์ ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ยุทธึาสตร์ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา252การ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 
 ตัวชี้วัด 

1.2ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของผู้เรียน 
2222222222222221)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
2222222222222225) มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 5.2คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
2222222222222221)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานึกกาาก าหนด 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2การงานอาชีพ  ผู้รับผิดชอบ22นายพ ยธร22ผลพูน 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.1 เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้2การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7.2 เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด2และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร2
ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของนักเรียนสูงขก้น 

7. 2เพ่ือให้นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
8. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 
          ร้อยละ2802นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขก้น 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร2นักเรียน
และครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
222222222-2นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุ
ฝึกอย่างพอเพียง2มากกว่า2ร้อยละ280 
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22222222-2ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของนักเรียนสูงขก้น คิดเป็นร้อยละ280 
22222222-2นักเรียน2ใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจ
พอเพียง มากกว่า2ร้อยละ280 
10. วันที่ด าเนินการ292ธันวาคม2563  
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)............14,570..................บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)..........14,570..................บาท 
       11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2……………………-………………………….บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.......-........................................ 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1.2ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียนรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้ง
วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึก
อย่างพอเพียง 
5. ร้อยละ2802นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพสูงขก้น2 

นักเรียน26002คน2จากจ านวน
นักเรียนทั้งหมดจ านวน26502คน2ที่
เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและ
วิชาเพ่ิมเติม2มีความพกงพอใจในวัสดุ
ฝึกอย่างพอเพียง2ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2
4.442คิดเป็นร้อยละ288.84 อยู่ใน
ระดับความพกงพอใจมาก 
-มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพสูงขก้น2คิดเป็นร้อยละ280 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
1. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ2และบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร2 
5.2นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่อ
อุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
 

-ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร22มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 
84.322อยู่ในระดับความพกงพอใจ
มาก 
-นักเรียนและครูผู้สอนใช้2วัสดุฝึก2
สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เึราฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.70 คิดเป็นร้อยละ2
94.002ในระดับความพกงพอใจมาก
ที่สุด 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

     12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มี
วัสดุฝึกอย่างพอเพียง2มากกว่า2ร้อยละ280 
 

นักเรียน26002คน2จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด
จ านวน26502คน2ที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มี
ความพกงพอใจในวัสดุฝึกอย่างพอเพียง2ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ24.442คิดเป็นร้อยละ288.842อยู่ในระดับ
ความพกงพอใจมาก 

5.2ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของนักเรียนสูงขก้น 
คิดเป็นร้อยละ280 

นักเรียน2จ านวน26502คน2มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การ กึกาาของนักเรียนสูงขก้นคิดเป็นร้อยละ280 

 .2นักเรียน2ใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์
คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจ
มากกว่า2ร้อยละ280 

นักเรียน2ใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง2มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.70 คิดเป็นร้อยละ294.002อยู่ใน
ระดับความพกงพอใจมากที่สุด 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
-มีระดับความพกงพอใจภาพรวม22มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2
4.32 2คิดเป็นร้อยละ286.36   

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีตัวเลือกผู้ประกอบการร้านค้าหรือช่องทางอ่ืน2ๆ2ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน2
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการเลือกซื้อเครื่องมือ2วัสดุอุปกรณ์ส าหรับวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ 
15. ผลการด าเนินการโครงการ2ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2มาก2คิดเป็นร้อยละ 96 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 203 

 

ภาพกิจกรรมวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ 
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1. ชื่อโครงการ2พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. กิจกรรม2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับวิชาฝึกฝกมือ 
3. สนองกลยุทธ สพม.402 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ยุทธึาสตร์ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 
    มาตรฐานที่ 212คุณภาพผู้ เรียน2ประเด็นพิจารณา252การส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 

ตัวชี้วัด 
1.2ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของผู้เรียน 

2222222222222221)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
2222222222222225) มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
222222225.2คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
2222222222222221)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานึกกาาก าหนด 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2การงานอาชีพ  ผู้รับผิดชอบ22นายพ ยธร22ผลพูน 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.1 เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้2การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2
มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7.2 เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด2และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร2
ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของนักเรียนสูงขก้น 

7. 2เพ่ือให้นักเรียนและครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้ มค่า2สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
8. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2

มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 
ร้อยละ2802นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขก้น2 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร2นักเรียน

และครูผู้สอนใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 -2นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุ

ฝึกอย่างพอเพียง2มากกว่า2ร้อยละ280 
-2ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของนักเรียนสูงขก้น คิดเป็นร้อยละ280 
-2นักเรียน2ใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจ

พอเพียง มากกว่า2ร้อยละ280 
10. วันที่ด าเนินการ292ธันวาคม2563  
11. งบประมาณ  

11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)............2,460....................บาท 
11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)..........2,460....................บาท 
11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2……………………-………………………….บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................................. 

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1.2ร้อยละ2802นักเรียนที่เรียน
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐาน
และวิชาเพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึก
อย่างพอเพียง 
5. ร้อยละ2802นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพสูงขก้น2 

นักเรียน26002คน2จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด
จ านวน26502คน2ที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม2มีความพกงพอใจในวัสดุฝึกอย่าง
พอเพียง2ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.4422คิดเป็นร้อยละ2
88.84 อยู่ในระดับความพกงพอใจมาก 
-มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขก้น2คิดเป็น
ร้อยละ280 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
1. ครูจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ2และบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร2 
5.2นักเรียนและครูผู้สอนใช้
วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิด
ประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเึราฐกิจ
พอเพียง 

-2ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ2และบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร22มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อย
ละ 84.322อยู่ในระดับความพกงพอใจมาก 
-2นักเรียนและครูผู้สอนใช้2วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์
เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.70 คิดเป็นร้อยละ294.002
ในระดับความพกงพอใจมากท่ีสุด 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชา
เพ่ิมเติม2มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง2มากกว่า2ร้อย
ละ280 
 

นักเรียน26002คน2จากจ านวนนักเรียนทั้งหมดจ านวน2
6502คน2ที่เรียนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม2มีความพกงพอใจ
ในวัสดุฝึกอย่างพอเพียง2ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.4422คิดเป็น
ร้อยละ288.842อยู่ในระดับความพกงพอใจมาก  

5.2ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของนักเรียนสูงขก้น 
คิดเป็นร้อยละ280 

นักเรียน2จ านวน26502คน2มีผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาา
ของนักเรียนสูงขก้นคิดเป็นร้อยละ280 

 .2นักเรียน2ใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิด
ประ ยชน์คุ้มค่า2สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเึราฐกิจมากกว่า2  ร้อยละ280 

นักเรียน2ใช้วัสดุฝึก2สื่ออุปกรณ์เกิดประ ยชน์คุ้มค่า2
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง2มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.70 คิดเป็นร้อยละ294.002อยู่ในระดับ
ความพกงพอใจมากท่ีสุด 
-มีระดับความพกงพอใจภาพรวม2มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.32 2
คิดเป็นร้อยละ286.36   

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
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14. ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีตัวเลือกผู้ประกอบการร้านค้าหรือช่องทางอ่ืนๆ2ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน2
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการเลือกซื้อเครื่องมือ2วัสดุอุปกรณ์ส าหรับวิชาฝึกฝกมือ 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2มาก2คิดเป็นร้อยละ 96 
 

ภาพกิจกรรมวิชาฝึกฝีมือ 
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1. ช่ือโครงการ2เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
2. กิจกรรม2เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่21 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่25 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22 

ข้อที2่5.2ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา2 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน 
1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 

1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
2) ความภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 )2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานที่2 22กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2กลุ่มบริหารงานวิชาการ2ผู้รับผิดชอบ2นายยุทธนา22นาอุดม2และผู้ก ากับลูกเสือ2 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

7.1 เพ่ือให้ลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาดเกิดความรับผิดชอบ2มีความอดทน2มีระเบียบวินัยและความ
เสียสละ 

7.2 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี2ยุวกาชาดสามารถช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
7. 2เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี2ยุวกาชาด2ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็น

หมู่คณะได้ 
7.42เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี2ยุวกาชาด2ได้แสดงออกถกงความสามัคคีและบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
7.62เพ่ือให้ลูกเสือ2เนตรนารีได้ทดสอบวิชาพิเึาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

8. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ  
ลูกเสือ2เนตรนารี2และยุวกาชาด2 รงเรียนหนองไผ่ ร้อยละ21002เข้าชุมนุมลูกเสือ2เนตรนารี2ยุว

กาชาด 
ด้านคุณภาพ 
ร้อยละ29622ของจ านวนลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาด2มีระเบียบ2วินัยมีความเสียสละสามารถ

ช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้2มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มี
ความรัก2สามัคคี2รู้จักบ าเพ็ญประ ยชน์2ต่อส่วนรวม2และสามารถสอบผ่านวิชาพิเึาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาด2มีระเบียบ2วินัย2มีความเสียสละ2สามารถช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัว 

เข้ากับผู้อ่ืนได้2มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้2มีความรัก2สามัคคี2รู้จักบ าเพ็ญ
ประ ยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถสอบผ่านวิชาพิเึาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
10. วันที่ด าเนินการ2217-192มีนาคม 2564  
11. งบประมาณ  

11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)..........  00,000.................................บาท 
11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)..........274,636.................................บาท 
11.3 คงเหลือ2………………556,4 6…………………………..บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  

  บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

1.นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ296 
 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน2 5  คน2

คิดเป็นร้อยละ2100 ครูและบุคลากร

ทางการึกกาา2จ านวน250 คน2คิด

เป็นร้อยละ 1002 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5.2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

ระดับความพกงพอใจในกิจกรรมร้อยละ

96 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

ระดับความพกงพอใจในกิจกรรมร้อย

ละ 97.30 

 

 

 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   

1.2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ296 
 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ 

93.30 2 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5.นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2 

ร้อยละ296 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี

คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่าน

เกณฑ์2ร้อยละ 97.30 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ29622ลูกเสือ2เนตรนารี22

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ2เนตรนารี22มีความพกง

พอใจในการจัดกิจกรรม 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ297.30 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ22เป็นกิจกรรมที่ดีสมควรที่จะจัดกิจกรรมต่อไป 
15. ผลการด าเนินการโครงการ2ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ2100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 211 

 

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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1. ช่ือโครงการ2:2 ครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาด 
2. กิจกรรม2:2การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่2ชั้นมัธยมึกกาาปกที่252ประจ าปกการึกกาา22563 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน2 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที2่1 การส่งเสริมอัตลักาณ์2เอกลักาณ์ของสถานึกกาา 
ข้อที2่5.2ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา2 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่212คุณภาพของผู้เรียน 
 1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนรู้ 
  5)2มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 
   )2มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)2มีความสามารถในการใช้เทค น ลยีสารสนเทึและการสื่อสาร 
  6)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานึกกาา 

 1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
   )2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานที่252กระบวนการบริหารและการจัดการ 
5. 2ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานึกกาาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
5.42พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพฃ 
5.32จัดระบบสาระสนเทึเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่2 2กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 .52ใช้สื่อเทค น ลยีสาระสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 .62มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6. กลุ่มบริหารงาน2222:  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  2 ผู้รับผิดชอบ2: 2นายสุรัตน์ชัย22พรมเท้า 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.12เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย2สติปัญญา2อารมณ์และสังคม 
7.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
7.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการท างานและท างานตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง 
7.4 เพ่ือให้นักเรียนเพียรพยายาม2ขยัน2อดทนและละเอียดรอบคอบในการท างาน 
7.5 เพ่ือให้นักเรียนมีมนุายสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน2ครู2และผู้อ่ืน 
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7.6  เพ่ือให้นักเรียนมีความม่ันใจ2กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
8. เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม2จริยธรรม2และค่านิยมที่พกงประสงค์และมีทักาะในการท างาน2รักการท างาน2สามารถท างาน่วม
กับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 เชิงปริมาณ 
 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่บรรลุตามเป้าหมาย2ร้อยละ2100 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
 9.12นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม2จริยธรรมและค่านิยมที่พกงประสงค์และมีทักาะในการท างาน2รักการท างาน2สามารถท างาน่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 9.2 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่บรรลุตามเป้าหมาย2ร้อยละ2100 
10. วันที่ด าเนินการ217-192มีนาคม25634 
11. งบประมาณ  

ได้รับการสนับสนุนจาก รงเรียน2(ผู้ก ากับและลูกเสือ)2เป็นจ านวนเงิน274,3012บาท22 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  

  บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................................. 

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/
เป็นไปตาม

เป้าหมาย/ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ2100 

มี ครูและบุคลากรทางการึกกาา2
จ านวน2242คน2คิดเป็นร้อยละ1002 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/
เป็นไปตาม

เป้าหมาย/ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพกงพอใจในกิจกรรม 
ร้อยละ280 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพกงพอใจในกิจกรรม2 
ร้อยละ 97.20 (�̅� = 4.86  ) 2 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีระดับ
ความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ2100 

ครูบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีระดับ
ความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ 100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

  
12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
1.2นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พกงประสงค์และมี
ทักาะในการท างาน2รักการท างาน2สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความ
พกงพอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ2100 

5.2กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
บรรลุตามเป้าหมาย2ร้อยละ2100 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความ
พกงพอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ297.20 (�̅� = 4.86  ) 2 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
13.12ปัญหา2อุปสรรค 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ รคติดเชื้อไวรัส ค รนา250192ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
บางประเภท2เช่น2กิจกรรมรอบกองไฟ 

2. สภาพอากาึที่ร้อนอบอ้าว2ส่งผลต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
13.2 แนวทางแก้ไข 
 1. จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ดยให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ

 รคติดเชื้อไวรัส ค รนา250192อย่างเคร่งครัด 
 5.2ลด2หรือ2ย่นระยะเวลาของการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง2 ดยค านกงถกงสุขภาพของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
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14. ข้อเสนอแนะ  
1. ให้ปรับกิจกรรมตามสภาพของอากาึ 
2. ควรจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2มากที่สุด2คิดเป็นร้อยละ291.74 
 

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 22 
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1. ช่ือโครงการ2เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
2. กิจกรรม2การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2ประจ าปกการึกกาา22563 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2 

ข้อที่252ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน 
 1.2 คุณลักาณะอันพกงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
   )2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. กลุ่มงานงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ผู้รับผิดชอบ22นางจันทร์ประภา22ทองริ้ว 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
 7.1 เพ่ือให้ลูกเสือ2เนตรนารี2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2เกิดความรับผิดชอบ2มีความอดทน2มีระเบียบวินัย2
และความเสียสละ 
 7.22เพ่ือให้ลูกเสือ2เนตรนารี2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2สามารถช่วยเหลือตัวเองและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ 
 7. 2เพ่ือให้ลูกเสือ2เนตรนารี2ชั้นมัธยมึกกาาปกที่2 2ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างาน
เป็นหมู่คณะได้ 
 7.42เพ่ือให้ลูกเสือ2เนตรนารี2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2ได้แสดงถกงความสามัคคี2และบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

7.62เพ่ือให้ลูกเสือ2เนตรนารี2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2ได้ทดสอบวิชาพิเึาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
8. เป้าหมาย2 

เชิงปริมาณ2ลูกเสือ2เนตรนารี2ชั้นมัธยมึกกาาปกที่2 2 รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ21002เข้าร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือ2เนตรนารี2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่2  

เชิงคุณภาพ2ร้อยละ2962ของจ านวนลูกเสือ2เนตรนารี2ชั้นมัธยมึกกาาปกที่2 2มีระเบียบ2วินัย2มีความ
เสียสละสามารถสามารถช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้2มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะได้2มีความรัก2สามัคคี2รู้จักบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถสอบผ่านวิชาพิเึา
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ2ร้อยละ2962ของจ านวนลูกเสือ2เนตรนารี2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2ความรับผิดชอบต่อ2
หน้าที่2มีระเบียบ2วินัย2มีความเสียสละ2สามารถสามารถช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้มีความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้2มีความสามัคคีและบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวม 
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10. วันที่ด าเนินการ2 วันที่2172–21922มีนาคม225634 
11. งบประมาณ  

11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)222275,890222บาท 
11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)22275,890222บาท 
11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2222222-222222222บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 

 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................. 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
ลูกเสือ2เนตรนารี2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2
 รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ21002เข้า
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ2เนตรนารี2ชั้น
มัธยมึกกาาปกที่2  

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน2 002คน2
คิดเป็นร้อยละ21002ครูและ
บุคลากรทางการ กึกาา2จ านวน2
542คน2คิดเป็นร้อยละ2100 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ร้อยละ2962ของจ านวนลูกเสือ2เนตรนารี2
ชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2มีระเบียบ2วินัย2มี
ความเสียสละสามารถสามารถช่วยเหลือ
ตนเอง2และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้2มีความ
เป็นผู้น า2และผู้ตามที่ดี2สามารถท างาน
เป็นหมู่คณะได้2มีความรัก2สามัคคี2รู้จัก
บ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถ
สอบผ่านวิชาพิเึาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับ
ความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ297.11  
(�̅� = 4. 86 ) 2 

 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
ร้อยละ2962ของจ านวนลูกเสือ2เนตรนารี2ชั้น
มัธยมึกกาาปกที่2  ความรับผิดชอบต่อ2หน้าที่2มี
ระเบียบ22วินัย2มีความเสียสละ2สามารถสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้2มีความ
เป็นผู้น า2และผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็นหมู่คณะ
ได้2มีความสามัคคี2และบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวม2 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความ
พกงพอใจในระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ297.5 (�̅� = 4. 87) 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 .12ปัญหา2อุปสรรค 
 1.2เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ รคติดเชื้อไวรัส ค รนา250192(COVID-19) ท าให้มี

การเปลี่ยนแปลงวันด าเนินการ 
5.2เข้าค่ายพักแรมที่ึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่ไม่ได้2เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ รคติด

เชื้อไวรัส ค รนา250192(COVID-19) 
1 .2 แนวทางแก้ไข 
 1.2เลื่อนวันเข้าค่ายพักแรม2เป็นวันที่217 – 19  มีนาคม222564 
 2. เป็นการเข้าค่ายพักแรมเป็น2Day Camp คือ2เข้าค่ายท ากิจกรรมแค่ช่วงกลางวันและเดินทาง

กลับภูมิล าเนา 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ2982 
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ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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1. โครงการ   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
2. กิจกรรม ยุวกาชาด2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่21 
3.2กลุ่มบริหารงาน   2กลุ่มบริหารงานวิชาการ2  22งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.2สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    
          ข้อที่22 22การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา    
5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ 1222คุณภาพของผู้เรียน  
22222222222222222221.522คุณลักาณะที่พกงประสงค์  
                        1)222การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามสถานึกกาาก าหนด 
2222222222222222222222222)222การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
มาตรฐานที่ 3 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2222222222222223.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ     22นางอรสา2222เสา กมุท22 
7. ระยะเวลาด าเนินการ22  217- 19   มีนาคม2225634 
8. วัตถุประสงค์โครงการ 
2222221.2เพ่ือให้ลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาดเกิดความรับผิดชอบ2มีความอดทน2มีระเบียบวินัยและความ
เสียสละ 
2222225.2เพื่อให้ลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาดสามารถช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้22 
222222 .2เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาดฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างานป็นหมู่
คณะได้2 
2222224. เพ่ือให้ลูกเสือลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาด2ได้แสดงออกถกงความสามัคคี2และบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อ
ส่วนรวม2 
9. เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ22ลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาด2 รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ2100 เข้าร่วมงานค่าย2 

เชิงคุณภาพ  ร้อยละ295 ของจ านวนลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาด มีระเบียบวินัย2มีความเสียสละ2
สามารถช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้22มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างานป็นหมู่
คณะได้2มีความรัก2ความสามัคคี2รู้จักบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวม2222 
10. ตัวช้ีวัดของโครงการ2 
22222210.12นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
2222  10.5.2นักเรียนมีระเบียบวินัย 
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2222  10. 2นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)216,767 บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2216,767 บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 √2222บรรล2ุ(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
222222222ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................ 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
(1)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ21002 
 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน2692คน 
2คิดเป็นร้อยละ2100 ครูและบุคลากร
ทางการึกกาา2จ านวน282คน2คิดเป็น
ร้อยละ 10022และ2ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ
จ านวน210 คน2 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
(1)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับคุณลักาณ์อันพกงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์2ร้อยละ290 
 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับคุณลักาณ์อันพกงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์2ร้อยละ291.00 2 
(X̅ = 4.55)2 

สูงกว่าเป้าหมาย 

        12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

นักเรียน2มีความพกงพอใจในการกิจกรรม/
 ครงการร้อยละ290 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับมาก2คิดเป็นร้อยละ291.60  (X̅ = 4.58) 
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13.2ปัญหา2อุปสรรค2แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
   - เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์2CO-Vid 19  
 13.2 แนวทางแก้ไข 
           - การจัดกิจกรรมแบบ  Day Camp สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแบบไป2– กลับ22  
14.2ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
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ภาพกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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1. ช่ือโครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
2. กิจกรรม  เข้าค่ายยุวกาชาดชั้นมัธยม กึกาาปกที่252แบบกลางวัน2(Day Camp)2 
3. สนองกลยุทธ์ สพม.402ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที่2522ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา2 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน 
 1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
 2) ความภูมิใจท้องถิ่นแลความเป็นไทย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานที่2 22กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจ าวัน 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2กลุ่มบริหารงานวิชาการ22ผู้รับผิดชอบ22นางึุภรา22จันทสิงห์ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

7.1  เพ่ือให้ยุวกาชาดเกิดความรับผิดชอบ2มีความอดทน2มีระเบียบวินัยและความเสียสละ 
7.2  เพ่ือให้ยุวกาชาดสามารถช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
7. 22เพ่ือส่งเสริมให้ยุวกาชาด2ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ 
7.422เพื่อให้ยุวกาชาด2ได้แสดงออกถกงความสามัคคี2และบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวม 

8. เป้าหมาย  
ด้านเชิงปริมาณ   
ยุวกาชาด2 รงเรียนหนองไผ่ร้อยละ21002เข้าร่วมงาน2ชุมนุมลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาด2 
ด้านคุณภาพ 
ร้อยละ2962ของจ านวนยุวกาชาด2มีระเบียบ2วินัยมีความเสียสละสามารถช่วยเหลือตนเอง2และ

ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้2มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้มีความรัก2สามัคคี2รู้จัก
บ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวม 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ยุวกาชาด2มีระเบียบ2วินัย2มีความเสียสละ2สามารถช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้2มี
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้2มีความรัก2สามัคคี2รู้จักบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
10.วันที่ด าเนินการ…………17-192มีนาคม 2564………………………………………………………………………… 
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11. งบประมาณ  
11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้).......... 20,898...บาท 
11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)..........20,898...บาท 
11.3 คงเหลือ2………………0…………………………..บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

  บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
ยุวกาชาด2 รงเรียนหนองไผ่ร้อยละ2
1002เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ2เนตร
นารี2ยุวกาชาด2 

ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมึกกาาปกที่222
 รงเรียนหนองไผ่ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ร้อยละ2962ของจ านวนยุวกาชาด2มี
ระเบียบ2วินัย2มีความเสียสละสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นได้2มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2
สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้มีความ
รัก2สามัคคี2รู้จักบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมึกกาาปกที่222
มีระเบียบ2วินัย2มีความเสียสละ
สามารถช่วยเหลือตนเอง2และ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้2มีความเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี2สามารถท างาน
เป็นหมู่คณะได้มีความรัก2สามัคคี2
รู้จักบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวม 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2ร้อยละ2962ของยุวกาชาด2ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่2มีระเบียบวินัยและมีความเสียสละสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ความ2มี
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็นหมู่

ยุวกาชาด2ความรับผิดชอบต่อหน้าที่2มีระเบียบ
วินัยและมีความเสียสละสามารถช่วยเหลือตนเอง
และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ความ2มีความเป็นผู้น า
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
คณะมีความสามัคคีและบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

และผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็นหมู่คณะมี
ความสามัคคีและบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวม 

5.2ยุวกาชาด2ผู้น ายุวกาชาด2ร้อยละ 95 มีความพกง
พอใจในการจัดกิจกรรม 

ยุวกาชาด2ผู้น ายุวกาชาด2มีความพกงพอใจในการ
จัดกิจกรรมภาพรวมร้อยละ297.30  
 (�̅� = 4.88) 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
      -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ  

14.1 เป็นกิจกรรมที่ดีสมควรที่จะจัดกิจกรรมต่อไป 
14.22ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม2ควรจัดเพียง252วัน212คืน 
14.32กิจกรรมเดินทางไกล2ควรให้มีกิจกรรมประจ าฐานน่าตื่นเต้น2และระยะทางมากกว่านี้ 
14.4 ควรให้มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่22 

15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ2100 
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ภาพกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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1. ช่ือโครงการ2เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาด 
2. กิจกรรม2เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่2  
3. สนองกลยุทธ์ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที่252ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่212คุณภาพของผู้เรียน 
1.52คุณลักาณะอันพกงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
  )22การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. กลุ่มงาน22งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2 2 
7. วัตถปุระสงค์โครงการ 

7.12เพ่ือให้ลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาดเกิดความรับผิดชอบ2มีความอดทน2มีระเบียบวินัยและความ
เสียสละ 

7.52เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี2ยุวกาชาดสามารถช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
7. 2เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี2ยุวกาชาด2ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็น

หมู่คณะได้ 
7.42เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี2ยุวกาชาด2ได้แสดงออกถกงความสามัคคีและบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
7.62เพ่ือให้ลูกเสือ2เนตรนารีได้ทดสอบวิชาพิเึาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

8. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ลูกเสือ2เนตรนารี2และยุวกาชาด2 รงเรียนหนองไผ่ ร้อยละ21002เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ2เนตรนารี2

ยุวกาชาด 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ29622ของจ านวนลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาด2มีระเบียบ2วินัยมีความเสียสละสามารถ

ช่วยเหลือตนเองและปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้2มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มี
ความรัก2สามัคคี2รู้จักบ าเพ็ญประ ยชน์2ต่อส่วนรวมและสามารถสอบผ่านวิชาพิเึาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
ร้อยละ2962ของลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาด2ความรับผิดชอบต่อหน้าที่2มีระเบียบวินัยและมีความ

เสียสละสามารถช่วยเหลือตนเองและปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ความ2มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2สามารถ
ท างานเป็น2หมู่คณะ2มีความสามัคคีและบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวม 
10. วันที่ด าเนินการ วันที่2172–21922มีนาคม225634 
11. งบประมาณ  

งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)  19,683 บาท 
งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)  19,683 บาท 
คงเหลือ/ใช้เกิน 02บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  

  บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................. ................ 

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ลูกเสือ2เนตรนารีและยุวกาชาด2 รงเรียน
หนองไผ่ ร้อยละ21002เข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาด 

นักเรียนยุวกาชาดชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2
จ านวน2812คนเข้าร่วมงาน2ชุมนุมลูกเสือ2
เนตรนารี2ยุวกาชาด2คิดเป็นร้อยละ2100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ร้อยละ2962ของจ านวนลูกเสือ2เนตรนารี2
ยุวกาชาด2มีระเบียบ2วินัย2มีความเสียสละ
สามารถช่วยเหลือตนเอง2และปรับตัวเข้า
กับผู้อ่ืนได้2มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2
สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรัก2
สามัคคี2รู้จักบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวม2
และสามารถสอบผ่านวิชาพิเึาลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

นักเรียนยุวกาชาดชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2
จ านวน22812คน2มีระเบียบวินัย2มีความ
เสียสละสามารถช่วยเหลือตนเอง2และ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้22มีความเป็นผู้น า22
และผู้ตามที่ดี2สามารถท างานเป็นหมู่คณะ
ได้ มีความรัก2สามัคคี2รู้จักบ าเพ็ญประ ยชน์
ต่อส่วนรวม2และสามารถสอบผ่านวิชาพิเึา
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่2คิดเป็นร้อยละ2100 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
ร้อยละ2962ของลูกเสือ2เนตรนารี2ยุวกาชาด2ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่2มีระเบียบวินัยและมีความ
เสียสละสามารถช่วยเหลือตนเองและปรับตัวเข้า
กับผู้อ่ืนได้ความมีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2
สามารถท างานเป็นหมู่คณะ2มีความสามัคคีและ
บ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวม 

ยุวกาชาดชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2จ านวน2812คน2มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่2มีระเบียบวินัยและมี
ความเสียสละสามารถช่วยเหลือตนเองและปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืนได้ความมีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี2
สามารถท างานเป็น2หมู่คณะ2มีความสามัคคีและ
บ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวม2คิดเป็นร้อยละ2100 
-มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวมของ
กิจกรรม2ร้อยละ296.37 (�̅� = 4.82)2 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 .12ปัญหา2อุปสรรค -ไม่มี- 
1 .2 แนวทางแก้ไข -ไม่มี- 

14. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ2100 
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1. โครงการ พิธีเข้าประจ าหมู่ของยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. กลุ่มบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3.2งาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.2สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    

ข้อที่22 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา    
5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที ่12คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ2

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
5)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา  

1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์  
1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามสถาน กึกาาก าหนด 
5)2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที ่32กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรสา222เสา กมุท22 
7. ระยะเวลาด าเนินการ2มิถุนายน2-2กรกฎาคม2563  
8. วัตถุประสงค์โครงการ 

1.2เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดชั้นมัธยม กึกาาปกที่212ได้ตระหนักถกงความส าคัญในการเป็นสมาชิก 
2. ยุวกาชาดและยินดีจะอุทิึเพ่ือช่วยเหลือและบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวมส านกกในหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด 
3.2เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดชั้นมัธยม กึกาาปกที่212ได้รับการประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด 
4.2ส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดชั้นมัธยมึกกาาปกที่212เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุว

กาชาด รงเรียนหนองไผ่ 
9. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ2สมาชิกยุวกาชาดชั้นมัธยมึกกาาปกที่212เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเข้าประจ าหมู่ของ
ยุวกาชาดชั้นมัธยม กึกาาปกที่21 จ านวน267คน2ร้อยละ2100 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ สมาชิกยุวกาชาดใหม่ตระหนักถกงความส าคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด
ยินดีที่จะบ าเพ็ญประ ยชน์ต่อส่วนรวม2และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด2 
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10. ตัวช้ีวัดของโครงการ2 
1.2นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
5.2นักเรียนมีระเบียบวินัย 
 .2นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

11. งบประมาณ  
12.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)21,000-บาท 
12.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)21,000-บาท2 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

  บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ21002 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน2672คน2คิดเป็น
ร้อยละ2100 ครูและบุคลากรทางการ
ึกกาา2จ านวน2152คน2คิดเป็นร้อยละ 1002
และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน2ๆ2จ านวน23 คน2 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีระดับคุณลักาณ์อันพกงประสงค์
ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ290 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีระดับ
คุณลักาณ์อันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2ร้อย
ละ290. (X̅ = 4.51)2 

สูงกว่าเป้าหมาย 

12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

นักเรียน2มีความพกงพอใจในการกิจกรรม/
 ครงการร้อยละ290 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจใน
ระดับมาก2คิดเป็นร้อยละ290.20 (X̅ = 4.51) 
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 .12ปัญหา2อุปสรรค  

- เวลาในการฝึกซ้อมและการได้พบสมาชิกยุวกาชาดมีจ ากัด2เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์2
CO-VID 19  

1 .2 แนวทางแก้ไข  
- การประชาสัมพันธ์2การฝึกซ้อม 

14. ข้อเสนอแนะ  
- 2จ านวนผู้น าเข้าร่วมพิธี 

15. ผลการด าเนินการโครงการ2ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ290.20 
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ภาพกิจกรรมโครงการพิธีเข้าประจ าหมู่ของยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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1. โครงการ:2การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2563 
2. กลุ่มบริหารงาน:2กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. งาน: กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.  สนองกลยุทธ์ สพม.40 : ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5.  สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน : ข้อที่25 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการ กึกาา 
6. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่212คุณภาพของผู้เรียน 
1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1)2มีความสามารถในการอ่าน2การเขียน2การสื่อสาร2และการคิดค านวณ 
 5)2มีความสามารถในการคิด2วิเคราะห์2คิดอย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น2

และแก้ปัญหา 
 3)2มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐาน2และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
  3)2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย2 
 มาตรฐานที่2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   .52ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   .62มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

1.2เพ่ือให้การเตรียมการรับสมัครและรายงานตัวนัก กึกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่ 
ประจ าปกการ กึกาา256332เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

5.2เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครและรายงานตัวนัก กึกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่ 
ประจ าปกการ กึกาา2563 2เป็นไปด้วยความรวดเร็ว2ถูกต้อง2และมีประสิทธิภาพ 
8. เป้าหมาย 
         เชิงปริมาณ 

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักึกกาาวิชาทหาร2และนักึกกาาวิชาทหารที่ต้องการรายงานตัวเข้า
รับการฝึกในชั้นปกที่สูงขก้นไป2จาก292สถานึกกาา ชุดครูฝึกและเจ้าหน้าที่รับสมัคร/2รายงานตัว2จากหน่วยฝึก
นักึกกาาวิชาทหาร2มณฑลทหารบกที่2 3 และผู้ก ากับนักึกกาาวิชาทหารจาก292สถานึกกาา2จ านวน26002
คน  
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เชิงคุณภาพ 
ชุดครูฝึก2ผู้ก ากับนักึกกาาวิชาทหาร2นักเรียน2และนักึกกาาวิชาทหารที่มีส่วนร่วม2ในการรับสมัคร

และรายงานตัวฯ2พอใจการเตรียมการและการด าเนินการ2ร้อยละ290 
9. ตัวชี้วัด 

1.2การเตรียมการรับสมัครและรายงานตัวนักึกกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่2ประจ าปก
การ กึกาา25633 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม2ร้อยละ2902มีความพอใจในระดับ2มากที่สุด2ต่อกิจกรรมรับสมัครและรายงาน
ตัวนัก กึกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่2ประจ าปกการ กึกาา25633  
10. วันที่ด าเนินการ   พฤาภาคม2–กรกฎาคม2563  
11. งบประมาณ  
 11.12งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)25,000 บาท 
 11.52งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2 4,500 บาท 

11.3 คงเหลือ2260022บาท2 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนผู้สมัคร2และนัก กึกาาวิชา
ทหาร รงเรียนหนองไผ่และ
สถานึกกาาอ่ืนๆ2เข้าร่วมกิจกรรม2
ร้อยละ 90  

นักเรียนผู้สมัคร2และนัก กึกาาวิชา
ทหาร รงเรียนหนองไผ่เข้าร่วม
กิจกรรม2ร้อยละ2100 แต่
สถานึกกาาอ่ืนเข้าร่วมเฉพาะผู้สมัคร2
ปก212และ2ผกท 

ต่ ากว่าเป้าหมาย2
(สถานการณ์ ควิด-192มี
การจ ากัดผู้เข้าร่วม
กิจกรรม) 

เชิงคุณภาพ   
ชุดครูฝึก2ผู้ก ากับนัก กึกาาวิชาทหาร2
นักเรียน2และนักึกกาาวิชาทหารที่มี

ชุดครูฝึก2ผู้ก ากับนัก กึกาาวิชาทหาร2
นักเรียน2และนักึกกาาวิชาทหารที่มี

สูงกว่าเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ส่วนร่วม2ในการรับสมัครและรายงาน
ตัวฯ2พอใจการเตรียมการและการ
ด าเนินการ2ร้อยละ2902 

ส่วนร่วม2ในการรับสมัครและรายงาน
ตัวฯ2พอใจการเตรียมการและการ
ด าเนินการ2 ร้อยละ2972 

12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2การเตรียมการรับสมัครและรายงานตัวนักึกกาา
วิชาทหารของึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่2ประจ าปก
การ กึกาา25633 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

การเตรียมการรับสมัครและรายงานตัวนัก กึกาา
วิชาทหารของึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่2ประจ าปก
การ กึกาา25633 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ2ในระดับดีมาก22แสดงว่า ครงการ
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ297  (X̅ = 4.88) 

5.2ชุดครูฝึก2ผู้ก ากับนักึกกาาวิชาทหาร2นักเรียน2
และนักึกกาาวิชาทหารที่มีส่วนร่วม2ในการรับ
สมัครและรายงานตัวฯ2พอใจการเตรียมการและ
การด าเนินการ2ร้อยละ29022 

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับดีมาก2แสดงว่า ครงการ2ประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ297 (X̅ = 4.88) 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
13.12ปัญหา2อุปสรรคในปกการึกกาา2563 2 รงเรียนเปิดเรียนล่าช้ากว่าเดิม2เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัส ค รน่า250192เมื่อเปิดเรียนนักเรียนต้องสลับกันมาเรียนกลุ่มละสัปดาห์2(เลขที่คู่2
เลขที่คี่)2การด าเนินการรับสมัคร2/2รายงานตัว2นึท.ในส่วนที่สถานึกกาาต้องด าเนินการล่วงหน้าจกงต้องมี
การวางแผน2มีปฏิทินกิจกรรมอย่างรัดกุม2ชัดเจน 

13.2 2แนวทางแก้ไข 
1. บันทกกคลิปประชาสัมพันธ์กิจกรรม2แนะน าวิธีการจัดเตรียมเอกสารสมัคร2เอกสารรายงานตัว2

ตัวอย่างการเขียนเอกสารและก าหนดการส่งเอกสารของแต่ละกลุ่มใน2Google Classroom ของทุกชั้นปก 
2. การฝึกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้สมัครชั้นปกที่212ไม่สามารถให้รุ่นพี่ชั้นปกที่252 
 2ฝึกให้แบบตัวต่อตัวเหมือนทุกปกที่ผ่านมาได้2จกงบันทกกคลิปสาธิตวิธีการปฏิบัติการทดสอบ

สมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้องของผู้สมัครชั้นปกที่212ลงใน2Google Classroom เพ่ือให้ผู้สมัครไปฝึกปฏิบัติ
เอง2ปัญหาที่พบ2คือ2ผู้สมัคร2และนึท.2ไม่เข้าไปึกกาาคลิป2หรือดูวิธีการกรอกเอกสารจากตัวอย่าง2ใน2
Google Classroom ท าให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาด2จนถกงวันรับสมัครมีผู้สมัคร212คน2ส่ง
หลักฐานไม่ครบ2จกงต้องให้นักเรียนไปแก้ไขด้วยตนเอง 
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14. ข้อเสนอแนะ2ไม่มี 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวม2ประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก คิดเป็นร้อยละ297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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ภาพกิจกรรมโครงการการรบัสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2563 
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1. โครงการ:2การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจ าปี 2563 
2. กลุ่มบริหารงาน:2กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
3. งาน: กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์ สพม.40 : ข้อที่25 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน :  

ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการ กึกาา 
6. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่212คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1) มีความสามารถในการอ่าน2การเขียน2การสื่อสาร2และการคิดค านวณ 
 5)2มีความสามารถในการคิด2วิเคราะห์2คิดอย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น2และแก้ปัญหา2 
 6) มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐาน2และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานที่2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 .52ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 .62มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้2 

7. วัตถุประสงค์โครงการ 
1.2เพ่ือให้นักึกกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่เป็นผู้มีความรู้ทางทหารทั้งด้านวิชาการ

และยุทธวิธี2มีระเบียบวินัย2เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา2รู้จักบ าเพ็ญสาธารณประ ยชน์22มีความรัก  สามัคคี
ในหมู่คณะ 

2.2เพ่ือให้การด าเนินการฝึกนักึกกาาวิชาทหารภาคปกติ2ประจ าปกการึกกาา2563 2ของึูนย์ฝึก2
 รงเรียนหนองไผ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย2มีประสิทธิภาพและสมเกียรติ 
8. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักึกกาาวิชาทหาร2ผู้ก ากับนักึกกาาวิชาทหาร รงเรียนหนองไผ่2 รงเรียนเพชรละครวิทยา2 รงเรียน
นาเฉลียงพิทยาคม2 รงเรียนท่าด้วงพิทยาคม2และวิทยาลัยเทค น ลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์2ชุดครูฝึกจาก
หน่วยฝึกนักึกกาาวิชาทหาร2มณฑลทหารบกที่2 32ร้อยละ290 
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 เชิงคุณภาพ 
 1.2นักึกกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ2902เป็นผู้มีความรู้ทางทหารทั้งด้าน
วิชาการและยุทธวิธี2มีระเบียบวินัย2เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา2รู้จักบ าเพ็ญสาธารณประ ยชน์22มีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ 
 5.2การด าเนินการฝึกนักึกกาาวิชาทหารภาคปกติ2ประจ าปกการึกกาา2563 2ของึูนย์ฝึก2 รงเรียน
หนองไผ่ร้อยละ2902เป็นไปด้วยความเรียบร้อย2มีประสิทธิภาพและสมเกียรติ2 
9. ตัวชี้วัด 

1.2นักึกกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ2902เป็นผู้มีความรู้ทางทหารทั้งด้าน
วิชาการและยุทธวิธี2มีระเบียบวินัย2เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา2รู้จักบ าเพ็ญสาธารณประ ยชน์2มีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ 

2.2การด าเนินการฝึกนักึกกาาวิชาทหารภาคปกติ2ประจ าปกการึกกาา2563 2ของึูนย์ฝึก2 รงเรียน
หนองไผ่ร้อยละ2902เป็นไปด้วยความเรียบร้อย2มีประสิทธิภาพและสมเกียรติ2 
10. วันที่ด าเนินการ222ภาคเรียนที่212ปกการ กึกาา2563  
11. งบประมาณ  

11.12งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)25,000 บาท 
11.52งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2 4,750 บาท 
11.3 คงเหลือ2256022บาท2 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 
12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 

 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..............................................  
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2222222212.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นัก กึกาาวิชาทหาร2ผู้ก ากับนัก กึกาา
วิชาทหาร รงเรียนหนองไผ่22และ
สถานึกกาาร่วมึูนย์ฝึก2ชุดครูฝึก
จากหน่วยฝึกนักึกกาาวิชาทหาร2
มณฑลทหารบกท่ี2 32เข้าร่วม
กิจกรรม2ร้อยละ290  

นัก กึกาาวิชาทหาร2ผู้ก ากับนัก กึกาา
วิชาทหาร รงเรียนหนองไผ่22และ
สถานึกกาาร่วมึูนย์ฝึก2ชุดครูฝึก
จากหน่วยฝึกนักึกกาาวิชาทหาร2
มณฑลทหารบกท่ี2 32เข้าร่วม
กิจกรรม2ร้อยละ290 

เป็นไปตามเป้าหมาย2 
 

เชิงคุณภาพ   
1.2นัก กึกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก
 รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ2902เป็นผู้มี
ความรู้ทางทหารทั้งด้านวิชาการและ
ยุทธวิธี2มีระเบียบวินัย2เคารพเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา2รู้จักบ าเพ็ญ
สาธารณประ ยชน์2มีความรักสามัคคี
ในหมู่คณะ 
5.2การด าเนินการฝึกนัก กึกาาวิชา
ทหารภาคปกติ2ประจ าปกการึกกาา2
563 2ของึูนย์ฝึก2 รงเรียนหนองไผ่
ร้อยละ2902เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย2มีประสิทธิภาพ2และ
สมเกียรติ2 

1.2นัก กึกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก
 รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ2962เป็นผู้มี
ความรู้ทางทหารทั้งด้านวิชาการและ
ยุทธวิธี2มีระเบียบวินัย2เคารพเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา2รู้จักบ าเพ็ญ
สาธารณประ ยชน์22มีความรัก
สามัคคี2ในหมู่คณะ 
5.2การด าเนินการฝึกนัก กึกาาวิชา
ทหารภาคปกติ2ประจ าปกการึกกาา2
563 2ของึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่
ร้อยละ2982เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย2มีประสิทธิภาพ2และ
สมเกียรติ2 

สูงกว่าเป้าหมาย 

222212.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2นัก กึกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่2
ร้อยละ2902เป็นผู้มีความรู้ทางทหารทั้งด้าน
วิชาการและยุทธวิธี22มีระเบียบวินัย2เคารพเชื่อฟัง

นัก กึกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก รงเรียนหนองไผ่2
รอ้ยละ2962เป็นผู้มีความรู้ทางทหารทั้งด้านวิชาการ
และยุทธวิธี2มีระเบียบวินัย2เคารพเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา2รู้จักบ าเพ็ญสาธารณประ ยชน์22มี
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
ผู้บังคับบัญชา2รู้จักบ าเพ็ญสาธารณประ ยชน์22มี
ความรักสามัคคีในหมู่คณะ2222222 

ความรักสามัคคีในหมู่คณะ2แสดงว่า ครงการ
ประสบความส าเร็จในระดับดีมาก2คิดเป็นร้อยละ2
95  (X̅ = 4.78) 

5.2การด าเนินการฝึกนัก กึกาาวิชาทหารภาคปกติ2
ประจ าปกการึกกาา2563 2ของึูนย์ฝึก2 รงเรียน
หนองไผ่ร้อยละ2902เป็นไปด้วยความเรียบร้อย2มี
ประสิทธิภาพและสมเกียรติ 

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับดีมาก2แสดงว่า ครงการ2ประสบ
ความส าเร็จคิดเป็น 
ร้อยละ298 (X̅ = 4.91) 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค2เนื่องจากการฝึกภาคปกติ2ประจ าปกการึกกาา2563 2อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน2
และยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส ค รน่า250192จกงมีปัญหาในเรื่องการประสานงานด้าน
เอกสารและสถานที่ในการฝึก-ึกกาาบ้าง 
        13.2 แนวทางแก้ไข2ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้า2และประสานงาน2ด าเนินการผ่านสื่อ
เทค น ลยี2 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวม2ประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก คิดเป็นร้อยละ2982 
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ภาพกิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจ าปี 2563 
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1. ช่ือโครงการ2พิธีมอบประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 
2. กิจกรรม2พิธีมอบประกาึนียบัตรส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2และ232ปกการึกกาา2563   
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่25 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่212คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1)2มีความสามารถในการอ่าน2การเขียน2การสื่อสาร2และการคิดค านวณ 
 2)2มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์2คิดอย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 5)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน กึกาา 
 1.2 คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถาน กึกาาก าหนด 
 2)2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3)2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4)2สุขภาวะทางร่างกาย2และจิตสังคม 
 มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระฯ2งานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ2 
ผู้รับผิดชอบ2นางดาวรุ่ง22พรหมอินทร์2นางกัญญา22หมื่นชนะ2นางสาวพรรณพร22วงา์แหวน   

7. วัตถุประสงค์โครงการ 
7.12เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนและการ กึกาาต่อ 
7.52เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการึกกาา 
7. 2เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
7.42เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน 
7.62เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัึนคติที่ดีต่อ รงเรียน2รัก2และผู้พันต่อสถาบันการึกกาา 
7.32เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไปได้ยกดถือปฏิบัติ 
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8. เป้าหมาย  
8.12เชิงปริมาณ2ร้อยละ2902นักเรียนชั้นมัธยมึกกาาปกที่2 2และ232ปกการึกกาา2563 2เข้าร่วม

กิจกรรมและส าเร็จการ กึกาาทุกคน 
8.52เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนที่ส าเร็จการึกกาามีขวัญ2ก าลังใจมีความรู้สกกรักและผูกพันต่อ

 รงเรียนหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

ร้อยละ2902นักเรียนชั้นมัธยมึกกาาปกที่2 2และ232ปกการึกกาา2563 2เข้าร่วมกิจกรรมและส าเร็จ
การ กึกาาทุกคนมีความพกงพอใจในการจัดกิจกรรม 
10. วันที่ด าเนินการ2วันที่212เมาายน25634 
11. งบประมาณ  

11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)274,6552บาท 
11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)230,0502บาท 
11.3 คงเหลือ 14,635 บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 

 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................. 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ2902นักเรียนชั้นมัธยมึกกาาปกที่2
 2และ232ปกการึกกาา2563 2เข้าร่วม
กิจกรรมและส าเร็จการึกกาาทุกคน 

ร้อยละ2902นักเรียนชั้นมัธยมึกกาา- 
ปกที่2 2และ232ปกการึกกาา2563 2เข้า
ร่วมกิจกรรมและส าเร็จการึกกาาทุก
คน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนที่ส าเร็จการึกกาามีขวัญ2
ก าลังใจมีความรู้สกกรักและผูกพัน 
ต่อ รงเรียนหนองไผ่ 

นักเรียนที่ส าเร็จการึกกาามีขวัญ2
ก าลังใจมีความรู้สกกรักและผูกพัน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ2902นักเรียนชั้นมัธยมึกกาาปกที่2 2และ232ปก
การ กึกาา2563 2เข้าร่วมกิจกรรมและส าเร็จการึกกาา
ทุกคนมีความพกงพอใจในการจัดกิจกรรม 

ร้อยละ2902นักเรียนชั้นมัธยมึกกาาปกที่2 2และ2
32ปกการึกกาา2563 2เข้าร่วมกิจกรรมและ
ส าเร็จการึกกาาทุกคนมีความพกงพอใจในการ
จัดกิจกรรมภาพรวม2ร้อยละ29 .402(�̅�)2= 

4.37 
 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2. 
         -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 90 
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ภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 
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1. ช่ือโครงการ 2พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
2. กิจกรรม22พัฒนาแหล่งเรียนรู้เึราฐกิจพอเพียงในสถานึกกาา 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 22 
 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22 

ข้อที่25 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา2 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 

มาตรฐานที่22122คุณภาพของผู้เรียน 
 1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  5)2ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา2 
มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2กลุ่มบริหารงานวิชาการ /งานเึราฐกิจพอเพียง22 
ผู้รับผิดชอบ22นายึุภชัย22อานพรหม 

7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
1. เพ่ือจัดตั้งึูนย์การเรียนรู้การด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเึราฐกิจพอเพียงให้กับ

นักเรียนและผู้สนใจ 
5.2เพ่ือส่งเสริมึักยภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรอย่างเต็มึักยภาพคุ้มค่าการลงทุน 

ตามหลักของปรัชญาเึราฐกิจพอเพียง 
 .2เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน 

8. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 
8.12นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ร้อยละ290 
ด้านคุณภาพ 
8.2 ร้อยละ2902ส่งเสริมนักเรียนที่ร่วม ครงการมีความรู้เข้าใจและลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการ

ด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเึราฐกิจพอเพียง 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ22 

-2ร้อยละ2902นักเรียน2ครู2และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
-2นักเรียน2ครู2และบุคลากร2เกิดความรัก2ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี2ึิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 
10. วันที่ด าเนินการ  ตลอดปกการึกกาา2563  
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11. งบประมาณ  
11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)..........277,705...บาท 
11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง).........277,705...บาท 
11.3 คงเหลือ2………………0……………………………บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 

 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................. 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ร้อยละ290 นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ สูงกว่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ   
ส่งเสริมนักเรียนที่ร่วม ครงการมีความรู้
เข้าใจและลงมือปฏิบัติจริงเก่ียวกับการ
ด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางปรัชญาเึราฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมนักเรียนที่ร่วม ครงการมี
ความรู้เข้าใจและลงมือปฏิบัติ
จริงเกี่ยวกับการด ารงชีวิตขั้น
พ้ืนฐานอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาเึราฐกิจพอเพียง 

สูงกว่าเป้าหมาย 

12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ร้อยละ290 ครูและนักเรียนใน รงเรียนหนองไผ่2932เปอร์เซ็นต์ 
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ290 

นักเรียน2ครู2และบุคลากร2เกิดความรัก2ภาคภูมิใจใน
กิจกรรมประเพณี2ึิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวมร้อยละ2
96(�̅� = 4.75)2 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข  -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96  
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
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1. ช่ือโครงการ2จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้อาเซียน 
2. กิจกรรม2สื่อการเรียนรู้อาเซียน 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2 
6. กลุ่มงานงานอาเซียนศึกษา22 ผู้รับผิดชอบ22นายภัทรพล22พิมพา 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
     7.12เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาเซียนให้พร้อมต่อความต้องการของผู้ เรียนในทุก2ๆ2ด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
222227.52เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
8. เป้าหมาย2นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ2คุณภาพของผู้เรียนเพิ่มมากขก้น 
10. วันที่ด าเนินการ2ปกการึกกาา2563  
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)21 ,0002บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)24,9902บาท 

11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน28,0102บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................. 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
(1)2นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ 
(5)2ข้าราชการและบุคลากร. 

นักเรียนและบุคลากรเข้าใช้บริการ
ห้องแหล่งเรียนอาเซียนึกกาา 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
(1)2นักเรียนมีความรู้2ความเข้าใจ 
(5)2นักเรียนมีความพร้อมต่อการ
รวมกลุ่มอาเซียน 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมาก
ยิ่งขก้นต่อการ กึกาาเรื่องอาเซียน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

  12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

คุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้2ความเข้าใจกับการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้มากขก้น
มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2ร้อยละ292.2  
(�̅� = 4.61)2 
 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ298 
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ภาพกิจกรรมสื่อการเรียนรู้อาเซียน 
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1. ช่ือโครงการ2พัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
2. กิจกรรม2พัฒนาและเพ่ิมึักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์น ยบายเรียนฟรี2162ปก 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่212คุณภาพของผู้เรียน 
1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 2221)2มีความสามารถในการอ่าน2การเขียน2การสื่อสาร2และการคิดค านวณ 
 2224)2ความสามารถในการใช้เทค น ลยีสารสนเทึและการสื่อสาร 

มาตรฐานที่252กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาน กึกาา 
2225.52มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานึกกาา 
2225.62จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2225.32จัดระบบเทค น ลยีสารสนเทึเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
222 .52ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5. กลุ่มบริหารงาน2กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
22ผู้รับผิดชอบ22นายราชัย22แก้วยึ2,2นายชัยชนะ22ทองมา 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
6.12เพ่ือให้กลุ่มงานต่าง2ๆ2ครู2และนักเรียนมีอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการจัดการงานและการเรียน 
6.22เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน2และส่งเสริมทักาะในการค้นหาข้อมูล2การใช้งานคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนใน รงเรียน 

7. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
-นักเรียน2ครู2บุคลากรทางการึกกาาของ รงเรียน2สามารถได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมี

ประสิทธิภาพ2ร้อยละ290 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ2  
-นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ290 

8. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
บุคลากรและนักเรียนใน รงเรียนมีความพกงพอใจ2ต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ รงเรียน 

9. วันที่ด าเนินการ2222มีนาคม2563 2-2มีนาคม25634 
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10. งบประมาณ  
 10.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2530,9402บาท 
 10.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2242,2152บาท 

10.3 คงเหลือ218,7252บาท 
11. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
 11.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................. 

11.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียน2ครู2บุคลากรทางการ
ึกกาาของ รงเรียน2สามารถได้ใช้
งานอินเทอร์เน็ตอย่างมี
ประสิทธิภาพ2ร้อยละ290 

ส ารวจความพกงพอใจ2 ดยใช้กลุ่มตัวอย่าง2
นักเรียน/ผู้ที่เก่ียวข้อง2จ านวน25102คน2
ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความพกงพอใจ
อยู่ที่ ร้อยละ29 .56 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอัน
พกงประสงค์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ290 

พัฒนาการเรียนการสอน2และส่งเสริม
ทักาะในการค้นหาข้อมูล2การใช้งาน
คอมพิวเตอร์2ของนักเรียน ส ารวจ
ความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์2 ดย
ใช้กลุ่มตัวอย่าง2นักเรียน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง2
จ านวน25102คน2ภาพรวมกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์อยู่ที่ 
ร้อยละ291.60 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

  11.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

นักเรียนมีความพกงพอใจในการกิจกรรม/
 ครงการร้อยละ290 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง

พอใจในระดับมาก2คิดเป็น ร้อยละ295 (X̅= 4.6) 
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12. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
13. ข้อเสนอแนะ  -ไม่มี- 
14. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จ ในระดับ2ดีมาก2คิดเป็น ร้อยละ296.2 
 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
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1. ช่ือโครงการ2ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ 
2. กิจกรรม2ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทค น ลยี 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน 
1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
5)2ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา2 
 )2มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4)2มีความสามารถในการใช้เทค น ลยีสารสนเทึและการสื่อสาร 

มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 .12จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 .52ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5. กลุ่มงาน222กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระ22การเรียนรู้วิทยาึาสตร์และเทค น ลยี 
ผู้รับผิดชอบ22นายนนท์ปวิธ2เที่ยงดีฤทธิ์2และคณะครูวิทยาึาสตร์และเทค น ลยี 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
6.12เพ่ือพัฒนาทักาะความสามารถของนักเรียนด้านการพัฒนา ปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม

หุ่นยนต์2และความรู้พ้ืนฐานทางวิึวกรรม 
6.22เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจด้านหุ่นยนต์และ ครงสร้างวิึวกรรม2ได้เป็น

ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง2ๆ 
6.32เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีทักาะการใช้เทค น ลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3.42เพ่ือจัดหาสื่อวัสดุ2ครุภัณฑ์2เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและเตรียมตัวแข่งขัน 

7. เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
-นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ได้เรียนรู้การพัฒนา ปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์และความรู้

พ้ืนฐานทางวิึวกรรม 
-นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักาะทางวิชาการด้านเทค น ลยีและหุ่นยนต์ในระดับต่าง2ๆ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ2802ของรายการที่ส่งเข้าร่วม

การแข่งขัน 
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8. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
1.2มีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทค น ลยี 
2.2นักเรียน2ครู2และบุคลากรทางการึกกาา2มีความพกงพอใจในระดับมากต่อ ครงการ2(ร้อยละ290) 

9. วันที่ด าเนินการ2212-255 ธันวาคม22563 
10. งบประมาณ  
 10.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2 0,0002บาท 
 10.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)202บาท 

10.3 คงเหลือ2 0,0002บาท 
11. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
 11.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................. 
 11.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ได้เรียนรู้การ
พัฒนา ปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์และความรู้พ้ืนฐานทาง
วิึวกรรม 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน2762คน2คิด
เป็นร้อยละ2100 ครูและบุคลากร
ทางการึกกาา2จ านวน2502คน2คิด
เป็นร้อยละ 10022และผู้ที่เก่ียวข้อง
อ่ืน2ๆ2จ านวน23 คน2 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ2802ของ
รายการที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายไม่
สามารถเข้าร่วมแข่งขันต่างๆได้2
เนื่องจากสถานการณ์2COVID-19 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 11.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

นักเรียนมีความพกงพอใจในการกิจกรรม/
 ครงการร้อยละ290 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับมาก2คิดเป็นร้อยละ288.4 (X̅ = 4.42) 
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12. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

12.12ปัญหา2อุปสรรค 
1.2เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้2ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ ปรแกรมของวิทยากรได้2 
2.2จ านวนหุ่นยนต์ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
3.2ระบบอินเทอร์เน็ตหอประชุมอาคารพราวภัสสรไม่รองรับการจัดอบรมหรือค่ายที่ต้องใช้

คอมพิวเตอร์จ านวมมากและต่ออินเทอร์เน็ตพร้อม2ๆ2กัน  
12.2 แนวทางแก้ไข 

1.2อัพเดทเวอร์ชั่นเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน 
2.2จัดกิจกรรม ดยให้นักเรียนปฏิบัติเป็นกลุ่ม2กลุ่มละ26-32คน 
 .2เพ่ิมจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอกับจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

13. ข้อเสนอแนะ –ไม่มี- 
14. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ294.4 
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ภาพกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
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1. ช่ือโครงการ2:2จ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ 
2. กิจกรรม2:2จ้างครูสอนคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่252พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่212คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่252กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาน กึกาา 

มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. กลุ่มบริหารงาน2222:  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
222 ผู้รับผิดชอบ2: 2นายนิกร2หล้าน้อย2,2นายสรสิช2ขันตรีมิตร 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.1 เพ่ือมีครูคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์2ตามหลักสูตรของ รงเรียน 
7.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์2ตามหลักสูตรของ รงเรียนได้เต็มประสิทธิภาพ 

8. เป้าหมาย 
 8.12ด้านปริมาณ 

8.1.12มีครูสอนคอมพิวเตอร์จ านวน242คน 
8.1.5.2มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2จ านวน212คน2222222  

 8.52ด้านคุณภาพ 
 8.5.12นักเรียนมีการพัฒนาทักาะคอมพิวเตอร์ได้ตามหลักสูตรของ รงเรียน ร้อยละ86 
 8.5.52มีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ  
 9.12เป้าหมายเชิงปริมาณ222 
 9.1.12นักเรียนร้อยละ2862มีความพกงพอใจในการเรียน 
 9.52เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียน2มีความรู้ความสามารถในการใช้เทค น ลยีสารสนเทึ 
10. วันที่ด าเนินการ212พฤาภาคม2563 2–   02เมาายน25634 
 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2696,000.-2บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2 38,060.-2บาท 

11.3 ใช้เกิน22-22บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
2222การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2...............................................  

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
(1)2.นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ290  
 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน2200 คน2
คิดเป็นร้อยละ296.542ครูและ
บุคลากรทางการ กึกาา2จ านวน2102
คน2คิดเป็นร้อยละ24.73 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

(5)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพกงพอใจในกิจกรรมร้อยละ
90 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพกงพอใจในกิจกรรมร้อย
ละ 91.56 (�̅� = 4.56)22 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
(1)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ290 
 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ2
91.56 (�̅� = 4.56)22 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

(5)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2
ร้อยละ290 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่าน

เกณฑ์2ร้อยละร้อยละ291.56  
(�̅� = 4.56)222 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2นักเรียน2มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทค น ลยีสารสนเทึ 

นักเรียน2มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทค น ลยีสารสนเทึ 

5.2นักเรียนร้อยละ2862มีความพกงพอใจในการเรียน นักเรียนมีความพกงพอใจในการเรียน2ในระดับ2 
มากที่สุด2แสดงว่ากิจกรรมประสบความส าเร็จคิด
เป็นร้อยละ291.25 (�̅� = 4.56)22 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2มากที่สุด2คิดเป็นร้อยละ298 
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ภาพกิจกรรมโครงการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ 
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1. ช่ือโครงการ2:2พัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
2. กิจกรรม2:2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์252(4508) 
3. สนองกลยุทธ์ สพม.40 ข้อ 52พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อ252การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่2212คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อ242มีความสามารถในการใช้เทค น ลยีสารสนเทึและการสื่อสาร 
มาตรฐานที่222กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อ262จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่232กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อ25 ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. กลุ่มบริหารงาน2222:  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ผู้รับผิดชอบ2: 2นายสรสิช2ขันตรีมิตร22และคณะ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

1.2เพ่ือให้นักเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
5.2เพ่ือพัฒนาึักยภาพของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

8. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากรของ รงเรียนและนักเรียนร้อยละ21002มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความพกงพอใจต่อห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

นักเรียนมีความพกงพอใจต่อห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
10. วันที่ด าเนินการ2มีนาคม2563 2–2มีนาคม25634 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)29,9802บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)24,9802บาท 

11.3 ใช้เกิน22-22บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 

 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2...............................................  

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
(1)2.นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ตอบแบบสอบถาม2ร้อยละ290  
 

มีนักเรียนตอบแบบสอบถาม2 
จ านวน21802คน2คิดเป็นร้อยละ2
90.002ครูและบุคลากรทางการ
ึกกาา2จ านวน2502คน2คิดเป็นร้อย
ละ210.00 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

(5)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีระดับความพกงพอใจต่อการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2ร้อยละ290 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพกงพอใจต่อการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 
ร้อยละ295.4 (�̅� = 4.62)22 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
(1)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน
สามารถเรียนรู้เทค น ลยีใหม่2ๆ2ร้อย
ละ290 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
สามารถพัฒนาการเรียนการสอน
นักเรียนสามารถเรียนรู้เทค น ลยี
ใหม่2ๆ2ร้อยละ295.42 (�̅� = 4.62) 2 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

(5)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2 
ร้อยละ290 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีคุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์2ร้อยละ295.4 (�̅� = 4.62)222 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละ2802นักเรียนมีความพกงพอใจต่อห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความ
พกงพอใจในระดับ2ดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็น2ร้อยละ290. 1 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ –ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ2ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 92.4 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
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1. ชื่อโครงการ2ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ปีการศึกษา 2563  ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ   
2. กิจกรรม2ทัึนึกกาาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่21 
3. สนองกลยุทธ สพม.40   ข้อที่ยุทธึาสตร์232จัดการึกกาาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ยุทธึาสตร์25 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2 
1.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
 5.2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  .2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ22กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ2นางสาวกมลวรรณ22อิงขนร22นายยุทธนา22นาอุดม22นามานะ22บุญเกิด 

7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
7.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมี อกาสได้รับการสนับสนุนทางการึกกาาส าหรับกิจกรรมทัึนึกกาาที่

ภาครัฐให้การสนับสนุน 
 7.2 เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้สถานที่จริง2รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 7. 2เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 7.42เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
 7.62เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านกกในการอนุรักา์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
8. เป้าหมาย  

8.12เชิงปริมาณ2นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัึนึกกาา2ตามน ยบายเรียนฟรี2162ปก2ร้อยละ295 
8.2 เชิงคุณภาพ2นักเรียนมีคุลักาณะอันพกงประสงค์2ผ่านเกณฑ์ร้อยละ295 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัึนึกกาาที่ภาครัฐจัดให้2ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้สถานที่

จริงได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม2มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและมี
จิตส านกกในการอนุรักา์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
10. วันที่ด าเนินการ2…สิงหาคม2563 2–2กุมภาพันธ์25634  
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11. งบประมาณ 
11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)....7 6,000...บาท 

 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)...75,000....2บาท 
11.3 คงเหลือ2…33 ,000…บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 

 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2............................................... 

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัึนึกกาา22
ตามน ยบายเรียนฟรี2162ปก2ร้อยละ296 

นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่212เข้า
ร่วมกิจกรรมทัึนึกกาา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีคุณลักาณะอันพกงประสงค์2
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ296 

นักเรียนมีคุลักาณะอันพกงประสงค์2
ผ่านเกณฑ์ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัึนึกกาา2ตาม
น ยบายเรียนฟรี2162ปก2ร้อยละ295 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัึนึกกาา2ตามน ยบาย
เรียนฟรี21002เปอร์เซ็นต์2มีความพกงพอใจของ
กิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจในระดับมาก2
แสดงว่ากิจกรรมประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ2
98.5 (�̅� = 4.92) 

5.นักเรียนมีคุลักาณะอันพกงประสงค์2ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ295 

นักเรียนมีคุลักาณะอันพกงประสงค์ 
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ22-ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ…ดีมาก…2คิดเป็นร้อยละ..2100… 
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ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์โรงเรียนที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
1. ช่ือโครงการ  โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2. กิจกรรม  -  
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที ่3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการึกกาา 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
              ข้อที ่3 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
               ประเด็นพิจารณา   ตัวชี้วัดข้อที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการ กึกาา 
6. กลุ่มงานงานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ผู้รับผิดชอบ  นายนิมิตร  ตันติวโรดม 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
     7.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 
     7.2 เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
     7.3 เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และสามารถน าไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ในทุกระดับ 
     7.4 เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
8. เป้าหมาย ครูจ านวน 103 คน  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

1. ครูร้อยละ 90 มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. ครูร้อยละ 90 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3. ครูร้อยละ 90 สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

10. วันที่ด าเนินการ มิถุนายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ (ตามที่ขอใช้)......................-.....................บาท 
 11.2 งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง).....................-......................บาท 
      11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน ………………………-…………………..บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
  บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก ................................................. 
     12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   

(1) ครูโรงเรียนหนองไผ่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 90 

 ครูโรงเรียนหนองไผ่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 93.93   

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
(1) ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับ 

งานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
  ร้อยละ 90 

ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงาน 
ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
ร้อยละ 98.00 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  (2) ครูสามารถน าความรู้ไปใช้ใน 
  การจัดการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 
90 

ครูสามารถน าความรู้ไปใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอนได้  
ร้อยละ 98.40 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  (3) ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการ 
  จัดการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 90 

ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการ 
จัดการเรียนการสอนได้ร้อยละ 88.60 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

        12.3 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. ครูมีการน ารูปแบบ/วิธีการใหม่ ๆ ไปใช้
แก้ปัญหา   

ครูมีวิธีแก้ปัญหาร่วมกันในการแก้ปัญหาในห้องเรียน
ที่มีปัญหาคล้ายกัน ร้อยละ 100  
จากสรุปบันทกกการปฏิบัติกิจกรรมของครู 

2. ครูมีนวัตกรรม/เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพิ่มขก้น 

ครูมีนวัตกรรม/เทคโนโลยี ในการจัดการเรียน 
การสอน ร้อยละ 100 จากสรุปบันทกกการปฏิบัติ
กิจกรรมของครู 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
3. ครูมีความพกงพอใจต่อโครงการ ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม มีความพกง

พอใจในระดับมาก แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 91.6  (�̅� = 4.58) 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.1 ปัญหา อุปสรรค 
      1) ปัญหาที่เกิดคือปัญหาเดิมๆซ้ าๆ 

     2) ครมูีชั่วโมงในตารางสอนมากท าให้เหลือเวลาเตรียมการสอนและ PLC น้อย 
     3) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครู เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ทั้งต่อตัวครู และ 

นักเรียนครูมีภาระงานพิเึา และกิจกรรมต่างๆมากเกิน ท าให้จัดเวลาในการ PLC ได้ยากมาก 
     4) ระยะเวลาไม่เหมาะสม 
     5) ต้องจัดสรรเวลาในการประชุมเนื่องจากภาระงานมีมาก 
     6) ไม่มีอะไรชัดเจน 

 13.2 แนวทางแก้ไข 
    1) เป็นวิธีการที่ท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนปัญหาระหว่างกลุ่มสาระเพ่ือน าไป 
        บูรณาการ มีการท างานที่ดีร่วมกัน เพียงแต่หาเวลาท างานร่วมกันให้ได้  

14. ข้อเสนอแนะ  
             1) ควรมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรกกาา 

   2) โรงเรียนควรด าเนินการจัดกิจกรรม PLC ให้เชิงประจักา์มากกว่านี้ 
   3) โรงเรียนควรส่งเสริมมากขก้นเพราะเป็นกระบวนการที่ดี มีประโยชน์ 
   4) ควรมี PLC ทุกภาคเรียน 
   5) ควรจัดนอกสถานที่ 
   6) ควรมีการ PLC อย่างสม่ าเสมอ 
   7) ต้องแบ่งเวลาเพ่ือPLC 

15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 96.00 
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ภาพกิจกรรมโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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1. ช่ือโครงการ  งานประสานองค์กรภายนอก 
2. กิจกรรม ประสานองค์กรภายนอก 
3. สนองกลยุทธ สพม.40   ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ กึกาา 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 3. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ กลุ่มบริหารงานวิชาการ   ผู้รับผิดชอบ   นายมานะ บุญเกิด 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

7.1.  เพ่ือความร่วมมือประสานองค์กรภายนอก 
7.2.  เพ่ือสื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่นกับองค์กรภายนอก 

8. เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

8.1 มีความร่วมมือประสานองค์กรภายนอก100 
ด้านคุณภาพ 

8.2 นักคณะครู นักเรียน และองค์กรภายนอก 95 สื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและ 
ราบรื่นกับองค์กรภายนอก 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
 สื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่นกับองค์กรภายนอก 
10. วันที่ด าเนินการ ตลอดปกการึกกาา 2563 
11. งบประมาณ  
      11.1 งบประมาณ (ตามที่ขอใช้).......... -.................................บาท 
 11.2 งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง)..........-.................................บาท 
      11.3 คงเหลือ ………………-…………………………..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
  บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก ................................................. 
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 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1. มคีวามร่วมมือประสานองค์กร
ภายนอกร้อยละ 95 

มีความร่วมมือประสานองค์กร
ภายนอก 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
1.นักคณะครู นักเรียน และองค์กร
ภายนอกร้อยละ 95 สื่อสารที่ตรงกัน
อย่างรวดเร็วและราบรื่นกับองค์กร
ภายนอก 

นักคณะครู นักเรียน และองค์กร
ภายนอก สื่อสารที่ตรงกันอย่าง
รวดเร็วและราบรื่นกับองค์กร
ภายนอก 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  
12.3 การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
 1. มคีวามร่วมมือประสานองค์กรภายนอกร้อยละ  
95 

มีความร่วมมือประสานองค์กรภายนอกร้อยละ  
96   

     2. นักคณะครู นักเรียน และองค์กรภายนอกร้อย
ละ 95 สื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่นกับ
องค์กรภายนอก 

นักคณะครู นักเรียน และองค์กรภายนอก
สื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่นกับ
องค์กรภายนอก 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
        -ไม่มี-           
14. ข้อเสนอแนะ  เป็นกิจกรรมที่ดีสมควรที่จะจัดกิจกรรมต่อไป 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ…ดีมาก…. คิดเป็นร้อยละ…96… 
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ภาพกิจกรรมโครงการงานประสานองค์กรภายนอก 
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1. ช่ือโครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 
2. กิจกรรม : การจัดการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
      (Covid – 19) 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  
 ข้อที่ 1 จัดการึกกาาเพ่ือความม่ันคง 
 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ กึกาา 
 ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถกงทางการึกกาาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อ 3. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนรู้ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานึกกาา 
   1.2 คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานึกกาาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย   
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   2.6 จัดระบบสาระสนเทึเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสาระสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
6. กลุ่มบริหารงาน    :  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
    ผู้รับผิดชอบ :  นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า 
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7. วัตถุประสงค์โครงการ 
     7.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 
      7.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ 
SPM 4.0 
8. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ 
SPM 4.0 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 80 ของครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ 
SPM 4.0 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
 9.1 ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วย
รูปแบบ SPM 4.0 
 9.2 ร้อยละ 80 ของครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ 
SPM 4.0 
10. วันที่ด าเนินการ เมาายน 2563 – มีนาคม 2564 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ (ตามที่ขอใช้) 286,190 บาท 
 11.2 งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง) 286,190 บาท 
      11.3 ใช้เกิน  -  บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
  บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก .............................. 
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     12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
(1) . ครูและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100  
 

มี ครูและบุคลากรทางการึกกาา 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ100  

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 (2) นักเรียน/บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีระดับความพกงพอใจใน
กิจกรรมร้อยละ  80 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพกงพอใจในกิจกรรมร้อย
ละ 97.20   (�̅� =  4.86  )   

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
(1) ครูและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 

ครูบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีระดับ
ความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 12.3 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
1. 1. ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 
4.0 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม มี
ความพกงพอใจในระดับมาก แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 

 2. ร้อยละ 80 ของครูมีการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 
4.0 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม มี
ความพกงพอใจในระดับมาก แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 97.20  
(�̅� =  4.86  )   

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.1 ปัญหา อุปสรรค 

 1. อุปกรณ์ในการเรียนรู้ผ่าน DLTV  
  2. อินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
        13.2 แนวทางแก้ไข 
   1. จัดประสานครูที่ปรกกาา คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อปัญหาให้กับครูที่เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี 
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   2. ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดการเรียนออนไลน์ เพ่ือสอบถามปัญหา 
14. ข้อเสนอแนะ  

1. จัดครูประสานงานประจ าต าบลช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหา 
2. ประสานงานบ้านผู้ปกครองที่มีอินเตอร์เน็ต เพ่ืออนุเคราะห์นักเรียนที่มีข้อจ ากัด 

 3. ประสานงานอ าเภอเพ่ือขอใช้เน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 86.36 
 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 
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1. ช่ือโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. กิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการึกกาา 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการึกกาาทุกคนให้มีสมรรถนะตรงตามสาย
งานและ ยกดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานึกกาา ประเด็นพิจารณาข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
6. กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการึกกาา 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
 7.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการึกกาาให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพและมีวิสัยทัึน์ที่กว้างไกล 

7.2 เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
8. เป้าหมาย  
 8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 8.1.1 ครูและบุคลากรทางการึกกาาของโรงเรียนหนองไผ่ร้อยละ 90 เข้ารับการอบรม สัมมนา  
 8.1.2 ครูและบุคลากรทางการึกกาาร้อยละ 90 มีระดับความพกงพอใจในการเข้าร่วมรับการ
อบรม สัมมนา  
 8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

8.2.1 ครูและบุคลากรทางการึกกาาของโรงเรียนหนองไผ่มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

9.1 ครูและบุคลากรทางการ กึกาามีระดับความพกงพอใจในการเข้าร่วมรับการอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ตนเอง ร้อยละ 90 

9.2 ครูและบุคลากรทางการ กึกาาความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์       ร้อยละ 90 
10. วันที่ด าเนินการ ปกการึกกาา 2563 
11. งบประมาณ  

 11.1 งบประมาณ (ตามที่ขอใช้) 290,000 บาท 
 11.2 งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง) 290,000 บาท 
 11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน - บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
     การประเมินผลการด าเนินการ 
  12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
      บรรลุ (ครบ/ตรง) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
      ไม่บรรลุ (ไม่ครบ/ไม่ตรง) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
  12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไป
ตามเป้าหมาย/ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
1. ครูและบุคลากรทางการ กึกาา
ของโรงเรียนหนองไผ่ร้อยละ 90 
เข้ารับการอบรม/สัมมนา  
 

ครูและบุคลากรทางการึกกาาของ
โรงเรียนหนองไผ่เข้าร่วมรับการ
อบรม/สัมมนา/พัฒนาตนเอง    
ร้อยละ 100  

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ครูและบุคลากรทางการ กึกาา
ร้อยละ 90 มีระดับความพกงพอใจ 
ในการเข้าร่วมรับการอบรม/สัมมนา 

ครูและบุคลากรทางการึกกาามี
ระดับความพกงพอใจในการเข้าร่วม
รับการอบรม/สัมมนา/พัฒนาตนเอง    
ร้อยละ 99 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
1. ครูและบุคลากรทางการึกกาา
ของโรงเรียนหนองไผ่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 

ครูและบุคลากรทางการึกกาาของ
โรงเรียนหนองไผ่มีความรู้ ความ
เข้าใจ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 99.6  

สูงกว่าเป้าหมาย 

  12.3 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1. ครูและบุคลากรทางการ กึกาามีระดับความพกง
พอใจ  ในการเข้าร่วมรับการอบรม/สัมมนาเพ่ือ
พัฒนาตนเอง   ร้อยละ 90 

ครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับความพกงพอใจ   
ในการเข้าร่วมรับการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง   
ร้อยละ 99 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
2. ครูและบุคลากรทางการ กึกาาความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและการ
ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 90 

ครูและบุคลากรทางการึกกาาของโรงเรียนหนองไผ่   
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผ่านเกณฑร์้อยละ 99.6 

13. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 13.1 ปัญหา อุปสรรค  
     เนื่องจากปกการึกกาา 2563 เกิดโรคจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ไม่
สามารถจัดการอบรมตามก าหนดได้ 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
   ครูและบุคลากรทางการ กึกาาเข้ารับการอบรมผ่านสื่อออนไลน์ 
14. ข้อเสนอแนะ  

ควรจัดให้มีการส่งเสริมการ กึกาาดูงานหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวม 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ กึกาาในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 98.67 
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ภาพกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
 กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
1.ชื่อโครงการ2พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่25 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
4.สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน222222222222222222222222222222222222222
ประเด็นพิจารณา221.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด  6)2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานึกกาา2 
5.กลุ่มบริหารงานวิชาการ2ผู้รับผิดชอบ22นางสาวพรรณพร22วงา์แหวน 
6.วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร รงเรียนหนองไผ่ เป็นไปตามแนวทาง รงเรียนมาตรฐานสากล2และ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด2ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตึาสตร์2วิทยาึาสตร์และสาระภูมิึาสตร์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมึกกาา2ึาสนาและวัฒนธรรม2(ฉบับปรับปรุง25630)2ตามหลักสูตรแกนกลาง
การ กึกาาข้ันพ้ืนฐาน2พุทธึักราช25661 

2. เพ่ือปรับปรุง ครงสร้างแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมึกกาาปกที่242–232 ดยเพิ่มแผนการ 
เรียนภาาาไทย2–2สังคม 
7.เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ22ครูและบุคลากรทางการ กึกาา2เข้าร่วมจัดท าหลักสูตรสถานึกกาา2ร้อยละ2 
1002 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ22หลักสูตร รงเรียนหนองไผ่(ฉบับปรับปรุง25630)2ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การ กึกาาข้ันพ้ืนฐาน2พุทธึักราช 2551 เป็นไปตามแนวทาง รงเรียนมาตรฐานสากลและตรงตามความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 
8.ตัวช้ีวัดของโครงการ2หลักสูตร รงเรียนหนองไผ่(ฉบับปรับปรุง25630)2ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การ กึกาาข้ันพ้ืนฐาน2พุทธึักราช 2551 เป็นไปตามแนวทาง รงเรียนมาตรฐานสากลและตรงตามความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 
9.วันที่ด าเนินการ2ตลอดปกการึกกาา25633 
10.งบประมาณ  -  
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11.ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 11.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.................................................. 
  11.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
 ครูและบุคลากรทางการึกกาาเข้า
ร่วมจัดท าหลักสูตรสถานึกกาา2ร้อยละ2
100 

2คณะครูร่วมจัดท าหลักสูตร
สถานึกกาาระดับชั้นมัธยม กึกาา
ตอนต้นและตอนปลาย 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

เชิงคุณภาพ   
2222222222สถานึกกาามีหลักสูตร รงเรียน
หนองไผ่(ฉบับปรับปรุง25630)2ตาม
หลักสูตรแกนกลางการ กึกาาขั้นพ้ืนฐาน2
พุทธึักราช 2551 เป็นไปตามแนวทาง
 รงเรียนมาตรฐานสากลและตรงตาม
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 

หลักสูตรสถาน กึกาาตรงตามความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

11.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
1.2สถานึกกาามีหลักสูตร รงเรียนหนองไผ่2(ฉบับ
ปรับปรุง25630)2ตามหลักสูตรแกนกลางการ กึกาาขั้น
พ้ืนฐาน2พุทธึักราช255512ระดับชั้นมัธยมึกกาา
ตอนต้น2ระดับชั้นมัธยมึกกาาตอนปลาย 

หลักสูตรสถาน กึกาาระดับชั้นมัธยม กึกาา
ตอนต้นและตอนปลาย 

5.2หลักสูตรเหมาะสมตรงตามความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

หลักสูตรสถาน กึกาาตรงตามความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชนความพกงพอใจของ
กิจกรรมในภาพรวม2เป็นร้อยละ283.76         
(X̅ = 3.47)2 
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12.ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
    -ไม่มี- 
13.ข้อเสนอแนะ22-ไม่มี- 
14.ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับดี2คิดเป็นร้อยละ298 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ2พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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1. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล 
2. กิจกรรม  จัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  
  ข้อที่262เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 2222222222ข้อที ่4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  มาตรฐานที่222กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  5.52มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา 
  5.42พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
6. กลุ่มงานงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ผู้รับผิดชอบ22นางสกุลยา22พรมเท้า 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
     7.1 เพ่ือให้มีวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการรองรับงานวัดผลประเมินผลการเรียนที่ดี2และมีประสิทธิภาพ 
     7.22เพ่ือให้มีวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผลและจัดพิมพ์รายงานที่เพียงพอ 
8. เป้าหมาย 
 8.12เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1.2วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการรองรับงานวัดผลประเมินผลการเรียนที่ดี2และมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ2100 
  5.2วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผลและจัดพิมพ์รายงานที่เพียงพอ2ร้อยละ2100 
 8.52เป้าหมายเชิงคุณภาพ2 
  1.2มีอุปกรณ์ส าหรับส ารองข้อมูลการประเมินผล2ร้อยละ2100 
  5.2มีระบบประมวลผลและการพิมพ์รายงานที่ถูกต้อง2ร้อยละ2100 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 2 

1.2ร้อยละ21002ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพกงพอใจในการใช้อุปกรณ์ส าหรับจัดการวัดและ
ประเมินผลครบถ้วนเพียงพอของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ21002 
10. วันที่ด าเนินการ22ตลอดปกการึกกาา2563  
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2222139,9052222บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2222139,9052222บาท 
      11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2………………………-……………………..บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.......................................... 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
 (1)2มีวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการ
รองรับงานวัดผลประเมินผลการเรียนที่
ดี2และมีประสิทธิภาพ2ร้อยละ2100 

 
มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีประสิทธิภาพ2
ร้อยละ2100 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

2222(5)2มีวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการ
ประมวลผลและจัดพิมพ์รายงานที่
เพียงพอ2ร้อยละ2100 

 
มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ2ร้อยละ2
100 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
 (1)2มีอุปกรณ์ส าหรับส ารองข้อมูล
การประเมินผล2ร้อยละ2100 

 
 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 (5)2มีระบบประมวลผลและการ
พิมพ์รายงานที่ถูกต้อง2ร้อยละ210022 

  
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ21002ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพกงพอใจใน
การใช้อุปกรณ์ส าหรับจัดการวัดและประเมินผล
ครบถ้วนเพียงพอของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มี
ความพกงพอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ2100 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
    -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการ ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ  ดีมาก22คิดเป็นร้อยละ298 
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ภาพกิจกรรมปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล 
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1. ช่ือโครงการ 2สอนทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET 
2. กิจกรรม2สอนทบทวนความรู้สู่การสอบ2O-NET2 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 22 
22222222222ข้อที่25  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
22222222222ข้อที่2422สร้าง อกาสและลดความเหลื่อล้ าทางการึกกาา 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22 

2ข้อที2่4  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน 
 1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  4)2ความสามารถในการใช้เทค น ลยีและการสื่อสาร 
  6)2ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานึกกาา 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2กลุ่มบริหารงานวิชาการ22 ผู้รับผิดชอบ2นายเฉลิมชัย222พันแนบและ 
2222222นางสาวภาวิไล222ไชย ย 

7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
7.1 เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2และ2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่232ทุกคนมี อกาสได้รับการสอน 
2222222ทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบ2O-NET  
7.52เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การท าข้อสอบให้กับนักเรียน 
7. 2เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ2O-NET ของนักเรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขก้น 

8. เป้าหมาย  
8.12เป้าหมายเชิงปริมาณ22 
 8.1.12นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่232ปกการึกกาา2563  เข้าร่วม ครงการ222222222 

ร้อยละ2100 
 8.1.52นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่232ปกการึกกาา2563 2มีระดับความพกง 

พอใจในการเข้าร่วม ครงการร้อยละ290 
8.52เป้าหมายเชิงคุณภาพ22 
2 8.5.12นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ชั้นมัธยมึกกาาปกที่232ปกการึกกาา2563 2ที่เข้าร่วม 

 ครงการมีความรู้2และบรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละ2902222222222222 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ22 

1.2นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2และ232เข้าร่วม ครงการร้อยละ2100 
5.2ผลการสอบ2O-NET ปกการึกกาา2563 2ของนักเรียนชั้นม. 2และ32มีคะแนนเฉลี่ยสูงขก้นทุกวิชา 

10. วันที่ด าเนินการ2………………………1-172มีนาคม 2564 ……………………………………………………… 
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11. งบประมาณ  
22222211.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้).......... 108,000.................................บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)..........67,000.................................บาท 
      11.3 คงเหลือ2………………51,000………………..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
222222222บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2...................................... 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
1.2นักเรียน รงเรียนหนองไผ่222222222222222222222222222
ชั้นมัธยม กึกาาปกที่232ปกการึกกาา2
563 222เข้าร่วม ครงการร้อยละ2100 
25.2นักเรียน รงเรียนหนองไผ่22222222222222222222222222
ชั้นมัธยม กึกาาปกที่232ปกการึกกาา2
563 22มีระดับความพกงพอใจในการเข้า
ร่วม ครงการร้อยละ290 

1.นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่232
 รงเรียนหนองไผ่2เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 
2.นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่23
 รงเรียนหนองไผ่2พกงพอใจ222222222222222
ในการเข้าร่วม ครงการ222ร้อยละ2
95.4 (�̅� = 4.62) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

เชิงคุณภาพ   
5.2นักเรียน รงเรียนหนองไผ่222222222222222222222222222
ชั้นมัธยม กึกาาปกที่232ปกการึกกาา2
563 2222ที่เข้าร่วม ครงการมีความรู้2
และบรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละ2902222222222222 

นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่232
 รงเรียนหนองไผ่ บรรลุวัตถุประสงค์
ร้อยละ2100 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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222212.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
1.2นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2และ232เข้าร่วม
 ครงการร้อยละ100 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ2210022 

2. ผลการสอบ2O-NET ปกการึกกาา22563222222222222222222222222
ของนักเรียนชั้นม.3 และ6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขก้นทุกวิชา 
 

ผลการสอบ2O-NET ปกการึกกาา563 2ของ
นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่232มีคะแนนเฉลี่ย
สูงขก้นทุกวิชา 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
222222-ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ221.2เป็นกิจกรรมที่ดีสมควรที่จะจัดกิจกรรมต่อไป 
  225.2ไม่ควรติวนานจนเกินไป2เพราะกระทบกับการเรียนตามปกติของนักเรียน 
215. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ.….ดีมาก…คิดเป็นร้อยละ…..96… 
 

ภาพกิจกรรมโครงการสอนทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET 
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ภาพกิจกรรมโครงการสอนทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET 
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1. โครงการ : ปีทองแห่งคุณภาพการศึกษาต่อ 
2. กิจกรรม : ประเมินนักเรียนด้วยแบบทดสอบออนไลน์2,2ส ารวจเป้าหมายนักเรียน2,2ตระหนักและ 22
 222222ความส าคัญการึกกาาต่อ2,2Reader ครูสู่2TCAS ,2สรา้งแหล่งการึกกาาต่อ2,2สร้าง อกาสใน 
 222222การ กึกาา 
3. สนองกลยุทธ สพม. 402 

ข้อที่21 จัดการึกกาาเพ่ือความม่ันคง 
ข้อที่22 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ข้อที่24 สร้าง อกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการึกกาาอย่างมีคุณภาพ 
ข้อที่25 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สนองกลยุทธโรงเรียน 
 ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานกรศึกษาของสถานศึกษา  
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  2)2มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์2คิดอย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น2และแก้ปัญหา 

  6)2มีความรู้2ทักาะพื้นฐาน2และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 

      3)2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
         มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
22222 3.2.2ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
22222 3.4.2ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
22222 3.5.2มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
6. กลุ่ม งานแนะแนว ผู้รับผิดชอบ นายแดนชัย2สิงห์สนิท2นางสาวธัญพิชชา2สุขสันต์2และนายจิรายุส2เลิึ
บุรีทวีทรัพย์ 
7. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

  1. เพ่ือสร้างแหล่งข้อมูลให้กับนักเรียนใช้เป็นแนวทางในการึกกาาต่อ 
  2. เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อระหว่าง2ครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่26 
  3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่ที่จบไป 
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8. เป้าหมาย 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ -2นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2และ232ปกการึกกาา2563322 
222222222222222222222222222222ทั้งหมดประมาณ23002คน 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ2-2นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2และ232ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการึกกาา
ต่อตามเป้าหมายที่นักเรียนตั้งไว้ และวางแผนชีวิตในอนาคตของตนเองได้ 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
 นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2และ232มีทักาะ2ความรู้ความสามารถ2ตัดสินใจ เลือก กึกาาต่อ2ใน
สถาบันต่าง2ๆ2และวางแผนชีวิตในอนาคตของตนได้อย่างถูกต้อง 
10. วันที่ด าเนินการ สิงหาคม22563 2ถกง2กุมภาพันธ์25634  
11. งบประมาณ 
 11.1.2งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)266,5532บาท 
 11.5.2งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)257,6532บาท 
 11. .2คงเหลือ/ใช้เกิน257,7002บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม 
 การประเมินผลการด าเนินการ 
 15.1.2วัตถุประสงค์ ครงการ 
   บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
  2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก.............................. 
 15.5.2การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของกิจกรรม 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ290 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน 264 คน2 
คิดเป็นร้อยละ99.54 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5.2นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับ
ความพก่งพอใจในกิจกรรมร้อยละ290 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับความ
พก่งพอใจในกิจกรรมร้อยละ 90.82 สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
1.2นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
คุณลักาณะอันพก่งประสงค์ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ2902 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับความรู้
ผ่านผ่านเกณฑ์2ร้อยละ 92.62 สูงกว่าเป้าหมาย 
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         12.3การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละ2902นักเรียนมีความพก่งพอใจในการรับฟัง
ความคิดเห็น2การแนะแนวการึกกาาต่อจากรุ่นพ่ี
สถาบันต่างๆ 

สูงกว่าเป้าหมาย อยู่ที่2ร้อยละ295.3 

13. ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .1.2ปัญหา2อุปสรรค 
  -2แบบทดสอบออนไลน์ไม่สามารถแปลผลในตัวของแบบทดสอบได้2ต้องแปลผลด้วยมือท า 
222222222222222222ให้มีความยุ่งยากในการแปลผล 
  - มีคณะไม่หลากหลาย2หรือครบกับความต้องการ2 
  - ติดปัญหาสถานการณ์2Covid2192ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนครูเข้าอบรมเกี่ยวกับการ 
222222222222222222สอบในระบบTCAS ได้ 
 1 .5.2แนวทางแก้ไข 

  - ให้ครูคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลไกท าแบบทดสอบออนไลน์ 
  -2ประสานกับรุ่นพี่ที่ก าลังึกกาาอยู่ในคณะที่นักเรียนต้องการ 
  - ให้ึกกาาผ่านติวเตอร์ที่เปิดสอนบนทางอินเตอร์เน็ต 

14. ข้อเสนอแนะ2 
  - ให้ครูผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ช่วยแนะน าเสนอแนะหรือช่วยดูแลแบบทดสอบออนไลน์ 
  -2หารุ่นพ่ีที่ก าลังึกกาาอยู่ในคณะที่นักเรียนต้องการ2และหาคณะให้หลากหลาย 
  - หาติวเตอร์เปิดติวสอบฟรีที่เกี่ยวข้องในระบบ2TCAS เพ่ือเป็นแนวทางในแนะน าการท า 
  22ข้อสอบให้กับนักเรียน 
15. ผลการด าเนินการกิจกรรมในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90 
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ภาพกิจกรรมโครงการปีทองแห่งคุณภาพการศึกษาต่อ 
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1. โครงการ : วันแนะแนวการศึกษา 
2. กิจกรรม : แนะแนวสานสัมพันธ์พ่ีพบน้อง2ครั้งที่2 2,2ป้ายประชาสัมพันธ์แนะแนว2,2YC เพ่ือนคู่กาย22
หัวใจไม่ทิ้งกัน2,2ป้ายประชาสัมพันธ์นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่าง2ๆ 
3. สนองกลยุทธ สพม. 402 

ข้อที่ 1 จัดการึกกาาเพ่ือความมั่นคง 
2222222222 ข้อที่ 22พัฒนาคุณภาพผู้เรียน2และส่งเสริมการจัดการ กึกาาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 ข้อที่ 4 ขยาย อกาสการเข้าถกงทางการึกกาาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
4. สนองกลยุทธโรงเรียน 
 ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานกรศึกษาของสถานศึกษา  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  2)2มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์2คิดอย่างมีวิจารณญาณ2อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น2และแก้ปัญหา 

  3)2มีความรู้2ทักาะพ้ืนฐาน2และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)2การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 

       )2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง2และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
22222 3.2.2ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
22222 3.4.2ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
22222 3.5.2มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
6. กลุ่ม งานแนะแนว ผู้รับผิดชอบ นายแดนชัย2สิงห์สนิท2นางสาวธัญพิชชา2สุขสันต์2และนายจิรายุส22
เลิึบุรีทวีทรัพย์ 
7. วัตถุประสงค์กิจกรรม 

  1. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่23 ทุกคนมีความรู้ความสามารถ2ตัดสินใจเลือกเรียนและ2 
2222222222222222222222วางแผนชีวติในอนาคตของตนได้อย่างถูกต้อง 
  2. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่232ทุกคนเข้ารับฟังการแนะแนวการึกกาาต่อจากรุ่นพ่ีที่ กึกาา
  2222ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ 
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8. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ -2นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2ชั้นมัธยมึกกาาปกที่2 2และ23 ปกการึกกาา2563 2 

22222222222222222222ทั้งหมดประมาณ23002คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ2-22นักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่2 2และ232มีความรู้ความสามารถ2ตัดสินใจเลือกเรียน 
  2222222222และวางแผนชีวิตในอนาคตของตนได้อย่างถูกต้อง 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
 ร้อยละ2902นักเรียนมีความพกงพอใจในการรับฟังความคิดเห็น2การแนะแนวการ กึกาาต่อจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ 
10. วันที่ด าเนินการ ก.ค.23 2–2ก.พ.234  
11. งบประมาณ 
 11.1. งบประมาณ (ตามที่ขอใช้) 50,688 บาท 
 11.2. งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง) 10,876 บาท 
 11.3. คงเหลือ/ใช้เกิน 39,713 บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม 
 การประเมินผลการด าเนินการ 
 15.1.2วัตถุประสงค์ ครงการ 
   บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
  2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก............................... 
 15.5.2การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของกิจกรรม 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ290 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน 264 คน2 
คิดเป็นร้อยละ99.54 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5.2นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพกงพอใจใน
กิจกรรมร้อยละ290 
 
 
 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับความพกงพอใจใน
กิจกรรมร้อยละ 90.52(2 2=  4.512) 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

1.2นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
คุณลักาณะอันพกงประสงค์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ2902 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2
ร้อยละ 902(2 2=  4.502) สูงกว่าเป้าหมาย 

   12.3 การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละ2902นักเรียนมีความพกงพอใจในการรับฟัง
ความคิดเห็น2การแนะแนวการึกกาาต่อจากรุ่นพ่ี
สถาบันต่างๆ 

สูงกว่าเป้าหมาย อยู่ที่2ร้อยละ290 

13. ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .1.2ปัญหา2อุปสรรค 
  - มีคณะไม่หลากหลาย2หรือครบกับความต้องการ2 
  - ติดปัญหาสถานการณ์2Covid2192ท าให้ไม่สามารถพานักเรียนไปชมมหกรรมเปิดบ้าน 
222222222222222222ของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ควตาได้ 
 1 .5.2แนวทางแก้ไข 
  -2ประสานกับรุ่นพี่ที่ก าลังึกกาาอยู่ในคณะที่นักเรียนต้องการ 
  - เข้ารับฟังการขั้นตอนการสมัครรอบ ควตาของแต่ละมหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่ ควตา 

14. ข้อเสนอแนะ2หารุ่นพ่ีที่ก าลังึกกาาอยู่ตามคณะที่นักเรียนต้องการ2หรือคนที่รู้ตามคณะที่ต้องการ 
15. ผลการด าเนินการกิจกรรมในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90 
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ภาพกิจกรรมโครงการวันแนะแนวการศึกษา 
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1. ช่ือโครงการ  รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. กิจกรรม2 รับนักเรียนเข้า กึกาาต่อชั้นมัธยม กึกาาปกที่212และ242ประจ าปกการ กึกาา25634 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  
222222222222222222222ข้อที่24 สร้าง อกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการึกกาาอย่างมีคุณภาพ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
222222222222222222 ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา222 2222222222 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22มาตรฐานที่252กระบวนการบริหารและจัดการ2 
22ประเด็นพิจารณา222ตัวชี้วัดข้อที่252มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา 
6. กลุ่มงานรับนักเรียน  ผู้รับผิดชอบ22นายนิมิตร22ตันติว รดม 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.12เพ่ือให้การรับนักเรียนสอดคล้องพระราชบัญญัติการึกกาาแห่งชาติ2พุทธึักราช225422 
22222222222และแก้ไขเพ่ิมเติม2(ฉบับที่22)2พ.ึ.225452น ยบายและแนวปฏิบัติของสพฐ.2และสพม.2เพชรบูรณ์ 
     7.22เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในวิธีด าเนินการรับนักเรียน      
     7. 2เพื่อสร้างแนวทางการรับนักเรียนที่เป็นธรรมและเสมอภาค 
8. เป้าหมาย  
         ด้านปริมาณ     
 1.2รับนักเรียนชั้น2ม.12จ านวน24002คน คิดเป็นร้อยละ2100222 
22222222222222225.2รับนักเรียนชั้น2ม.42จ านวน25802คน คิดเป็นร้อยละ2100222 
 ด้านคุณภาพ   
 1.2ผู้รับบริการมีความพกงพอใจในการด าเนินการรับนักเรียน ร้อยละ290 
22222222222222225.2ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกระบวนการด าเนินงานการรับนักเรียน2สามารถปฏิบัติ 
2222222222222222222ได้ถูกต้อง ร้อยละ290 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
22222221.2จ านวนนักเรียนที่สอบคัดสอบได้ตามแผนการรับนักเรียน 
22222225.2ความถูกต้องครบถ้วนในการด าเนินงานรับนักเรียน 
2222222 .2ความพกงพอใจของผู้ปกครอง2นักเรียนที่รับบริการ 
10. วันที่ด าเนินการ2ธันวาคม2563  - เมาายน25634 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)  2,590 บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง) 4, 1 2บาท 
      11.3 ใช้เกิน21,75 2บาท2(เนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ติดป้ายมีพ้ืนที่เพ่ิมขก้นจากเดิม) 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
22   12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2...................................... 
 22212.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
1.2รับนักเรียนชั้น2ม.12จ านวน24002
คน 

รับนักเรียนได้24002คนคิดเป็นร้อยละ2 
100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. รับนักเรียนชั้น2ม.42จ านวน25802
คน 

รับนักเรียนได้25802คน คิดเป็นร้อยละ2 
100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
1.22ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกระบวนการ
ด าเนินงานการรับนักเรียน2ร้อยละ290 

สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
คิดเป็นร้อยละ290.3 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5.2 ผู้รับบริการมีความพกงพอใจในการ
ด าเนินการรับนักเรียน2ร้อยละ29022222  

พกงพอใจในการด าเนินการรับนักเรียน 
คิดเป็นร้อยละ291.5 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
1.2จ านวนนักเรียนที่สอบคัดสอบได้ตามแผนการรับ
นักเรียน 

รับนักเรียนได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

5.2ความถูกต้องครบถ้วนในการด าเนินงานรับนักเรียน มีข้ันตอนการรับนักเรียนที่ถูกจ้อง2ชัดเจน2 
ครบถ้วน2เรียบร้อย 

3. ความพกงพอใจของผู้ปกครอง2นักเรียนที่รับบริการ ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพกงพอใจในการ
บริการของ รงเรียน 
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 

 1) การเดินทางมาสมัคร  
25)2เดินทางมาเรียนไกล  
2 ) กลัว รคระบาด ควิด-192 
24) หาห้องเรียนไม่เจอ 
26) ได้รับค าตอบจากเจ้าหน้าที่ของ รงเรียนค่อนข้างล่าช้า 
23) ด้วยสถานการณ์ ควิด2แต่มีครูคนหนก่งให้นักเรียนเดินห่างกัน2แต่ว่าครูใส่เฟชชิล2แล้วครูก็ถอด

ออกแล้วเดินไปบอกนักเรียนให้แยกห่างกัน2ครูเดินเข้าไปบอกเด็กแต่คือครูไม่ใส่แมสด้วย2  
27) การประกาึผลการสอบคัดเลือกมีความล่าช้า2 
28) ในการสอบ2จ านวนข้อสอบไม่เหมาะสมกับเวลา2เช่น2ข้อสอบวิทยาึาสตร์2มี2402ข้อ2มีเวลาท า

ไม่ถกง212ชั่ว มง 
          229) การปล่อยนักเรียนกลับบ้านให้ทันรถเมล์เพราะบ้านอยู่ไกล2ปัญหาการเดินทางไป-กลับบ้าน
ช่วงนี้สถานการณ์ รคระบาด2บริาัทรถเมล์เพชรประเสริฐ2ลดการวิ่งรถ ดยสาร 

10) การเรียนออนไลน์ 

    13.2 แนวทางแก้ไข  
22222222221) อยากให้มีรถประจ าทาง2รับ-ส่ง2นักเรียนอยู่ทางไกล2มากกว่านี้2 

5) อยากให้รับนักเรียนเยอะขก้น2รับนักเรียนทุกคน2ถกงแม้จะติดตัวส ารอง 
 ) ห้องเรียนพิเึามี212ห้อง2น้อยไป2จากท้ังหมด2102ห้อง2ควรจะมีท้ังหมด252ห้อง222 
4) เพ่ิมเวลาในการท าข้อสอบวิทยาึาสตร์และภาาาอังกฤา2ให้เวลาสอบน้อยเกินไป2 
6) ควรที่จะลดจ านวนข้อและความยากของข้อสอบ2ให้เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดให้นักเรียนสอบ 
3) ควรแจ้งประกาึผลของนักเรียนที่จบจาก รงเรียนหนองไผ่2เร็วขก้น 
7) อยากให้สั่งงานน้อยๆ 

14. ข้อเสนอแนะ  
1) แนะน าให้บุคลากร2ครู2ภาร รงทุกคนใน รงเรียนฉีดวัคซีนให้ครบ 
5) ให้มีกิจกรรมมากๆ 
 ) ถ้ามีการสอนออนไลน์2อยากให้เข้มงวดเรื่องการสอนออนไลน์2เพราะการสอนออนไลน์เด็กจะไม่

ค่อย2สนใจเรียน 
4) ควรใส่ใจในการดูเเลเด็กให้มากกว่านี้ 
6) ควรเปิดเทอมในเดือนมิถุนายน2เเละให้นักเรียนท าตามข้อปฏิบัติที่ครูให้มาในสถานการณ์การ

ระบาด2ของ รค ควิด19 
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3) ที่เป็นอยู่ก็ดีท่ีสุดแล้ว 
7) ดีพร้อมทุกอยากอย่างแล้ว 
8) ท าดีเยี่ยม2นักเรียนมีความเป็นระเบียบ2วินัย2 
9) คุณภาพ รงเรียนดี2มีความสะอาดดีขก้นและเน้นวิชาการมีระดับมาตรฐานสากล2รักาาคุณภาพให้

ดีเยี่ยม2ต่อไป 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก22คิดเป็นร้อยละ293.00 
 
ภาพกิจกรรมโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
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1. ช่ือโครงการ22จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนและเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ปพ.) 
2. กิจกรรม  จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนและเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน2(ปพ.) 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  ข้อที่242สร้าง อกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการึกกาาอย่างมีคุณภาพ 
   22ข้อที่262เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ22 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่2422การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
      มาตรฐานที่21 คุณภาพของผู้เรียน 
 222221.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) ความสามารถในการอ่าน2การเขียน2การสื่อสาร2และการคิดค านวณ 
  2)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานึกกาา 
      1.22คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด 

มาตรฐานที่222กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      2.32ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานึกกาา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      2.62จัดระบบสารสนเทึเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
6. กลุ่มบริหารงาน2กลุ่มบริหารงานวิชาการ   ผู้รับผิดชอบ2นางน้ าอ้อย22คุณดี 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
22222222227.12เพ่ือให้นักเรียนมีเอกสาร/หลักฐานส าหรับตนเองที่ถูกต้องทันยุคทันเทค น ลยี 
22222222227.52เพ่ือให้นักเรียนมีเอกสาร/หลักฐานแสดงตนในการสมัครเข้าึกกาาต่อ2หรือติดต่อกับหน่วยงาน 
ต่าง2ๆ 
 7.3 เพ่ือให้นักเรียนสืบค้นตรวจสอบข้อมูลของตนเองในด้านต่าง2ๆ2ทาง ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
8. เป้าหมาย   
 8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       8.1.1 นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2จ านวน23802คน2มีบัตรประจ าตัวนักเรียน 
 2222228.1.52มีระบบการประมวลผลที่ถูกต้องประหยัดเวลา2และสามารถบริการ 
 8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
       8.2.1 นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2มีบัตรประจ าตัวนักเรียนเพื่อใช้ในการแสดงตนว่าเป็น
นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ 
 2222228.5.52มีระบบการประมวลผลที่ถูกต้องประหยัดเวลา2และสามารถบริการนักเรียนด้านเอกสาร 
ผลการเรียนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ 
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
9.1 ร้อยละ2902ของนักเรียนมีความพกงพอใจในการรับบริการบัตรประจ าตัวนักเรียนและเอกสาร
ประเมินผล 

ตามหลักสูตรการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน2(ปพ.)2 
9.52ครู2ผู้ปกครอง2และคณะกรรมการสถานึกกาามีความพกงพอใจต่อ ครงการในระดับมาก 

10. ระยะเวลาด าเนินการ22มีนาคม2563 2– มีนาคม25634 
11. งบประมาณ 
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)222  4,560 บาท 
 11.52งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2210,0002บาท 
 11. 22คงเหลือ 5,440 บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินการ 
     การประเมินผลการด าเนินการ   
 15.12วัตถุประสงค์ ครงการ 
       บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
    ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2........................... 
 15.522การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
22(1)2นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2จ านวน2
3802คน2มีบัตรประจ าตัวนักเรียน 
 
22 
22(5)2มีระบบการประมวลผลที่สามารถ
บริการนักเรียนทุกคน2ด้านเอกสารผล
การเรียนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2จ านวน2
3802คน2มีบัตรประจ าตัวนักเรียน2
คิดเป็นร้อยละ21002(�̅� = 5) 
 
มีระบบการประมวลผลที่สามารถ
บริการ22นักเรียนด้านเอกสารผลการ
เรียนและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องได้
ร้อยละ2100(�̅� = 5) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

เชิงคุณภาพ 
(1)2นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2มีบัตร นักเรียน รงเรียนหนองไผ่2มีบัตร 

ประจ าตัวนักเรียนที่มีคุณภาพ2เพื่อ
ใช้ในการแสดงตนว่าเป็นนักเรียน

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

ประจ าตัวนักเรียนที่มีคุณภาพ2เพ่ือใช้
ในการแสดงตนว่าเป็นนักเรียน รงเรียน
หนองไผ่2ร้อยละ290 
22(5)2มีระบบการประมวลผลที่มี
คุณภาพ2ถูกต้อง2ประหยัดเวลา2และ
สามารถบริการนักเรียน ด้านเอกสาร
ผลการเรียน2และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ290 

 รงเรียนหนองไผ่ ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ2
100 
 
มีระบบการประมวลผลที่มีคุณภาพ2
ถูกต้อง2ประหยัดเวลา2และสามารถ
บริการนักเรียน ด้านเอกสารผลการ
เรียน2และแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
ร้อยละ2100 (�̅� = 5) 

  12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2ร้อยละ2902ของนักเรียนมีความพกงพอใจในการรับ
บริการบัตรประจ าตัวนักเรียน22และเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตรการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน2(ปพ.)2
ของงานทะเบียนนักเรียน 

นักเรียนมีความพกงพอใจในการรับบริการบัตร
ประจ าตัวนักเรียน22และเอกสารประเมินผลตาม
หลักสูตรการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน2(ปพ.)2ของงาน
ทะเบียนนักเรียน2ร้อยละ290.08 (�̅� = 4.50)22 

5.2ครู2ผู้ปกครอง2และคณะกรรมการสถานึกกาา 
มีความพกงพอใจในระดับมากต่อ ครงการ 

ครู2ผู้ปกครอง2และคณะกรรมการสถานึกกาา 
มีความพกงพอใจต่อ ครงการในระดับ2มาก2คิด
เป็นร้อยละ290.08 (�̅� = 4.50)22 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
      -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ    
      -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ298 
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ภาพกิจกรรมจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนและเอกสารประเมินผล 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) 
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1. ช่ือโครงการ ค่าสาธารณูปโภค 

2.2กิจกรรม2ค่าไฟฟ้า2ค่าน้ าประปา 
   กิจกรรม2ค่า ทรึัพท์22ค่าไปราณีย์2 
   กิจกรรม2ค่าขยะ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่ 3.จัดการึกกาาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22มาตรฐานที่2222กระบวนการบริหารและการจัดการ 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระกลุ่มบริหารงานวิชาการ ผู้รับผิดชอบ2นางวนิดา22สารสิทธิ์22นางวีรนุช22ทองน้อย 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
 7.12เพ่ือให้ระบบสาธารณูป ภคใน รงเรียนมีสภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน2 
และกิจกรรมต่างๆ2อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า2และยาวนานตลอดไป 
22222222227.52เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว 
 7. 2เพ่ือการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับงานด้านธุรการและงานสารบรรณ 
 7.42เพ่ือความสะดวกในการค้นหาข้อมูลการติดต่อในระบบอินเทอร์เน็ตและการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ 
 7.62เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความสะดวก2รวดเร็ว2และมีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขก้น 
8. เป้าหมาย  

1.2เป้าหมายเชิงปริมาณ222 
-2มีการจัดการ2ดูแลรักาาในด้านการใช้ไฟฟ้า2น้ าใน รงเรียน2ไปราณีย์  ทรึัพท2์ขยะ2 

อย่างประหยัดและ2คุ้มค่า ร้อยละ290 
5.2เป้าหมายเชิงคุณภาพ22 

-2ผู้บริหาร2คณะครูและบุคลาการ กึกาา2นักเรียนของ รงเรียน2รู้จักประหยัดในด้านการใช้22 
สาธารณูป ภค  ร้อยละ290 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ2สถานึกกาามีการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพภูมิทัึน์สิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ที่22ดีขก้น2ร้อยละ2290 
10. วันที่ด าเนินการ2พฤาภาคม2563 -เมาายน25634 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)21,945,0352บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง) 1,698,539.642บาท 
      11.3 คงเหลือ254 ,655. 32บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
2222การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................ 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

1.2มีการจัดการ2ดูแลรักาาในด้านการใช้
ไฟฟ้า2น้ าใน รงเรียน2ไปราณีย์ 
 ทรึัพท2์ขยะ2อย่างประหยัดและ2
คุ้มค่า ร้อยละ290 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน21,9732คน 

2คิดเป็นร้อยละ2100 ครูและ

บุคลากรทางการ กึกาา2จ านวน2962

คน2คิดเป็นร้อยละ10022และผู้ที่

เกี่ยวข้องอ่ืนๆจ านวน2142คน2คิด

เป็นร้อยละ2100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   

1.2ผู้บริหาร2คณะครูและบุคลา
การ กึกาา2นักเรียนของ รงเรียน2รู้จัก
ประหยัดในด้านการใช้22สาธารณูป ภค  
ร้อยละ290 
 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน21,9732คน2 

คิดเป็นร้อยละ2100 ครูและบุคลากร

ทางการึกกาา2จ านวน2962คน2คิด

เป็นร้อยละ10022และผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ่ืนๆจ านวน2142คน2คิดเป็นร้อยละ2

100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

นักเรียนร้อยละ290 มีความพกงพอใจในการท า
กิจกรรม/ ครงการ 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ2902 
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2-ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ 2ดีมาก22คิดเป็นร้อยละ290 
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1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมบ ารุงและสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
2. กิจกรรม  
2221) บ ารุงรักาาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์2 
2222) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
2223) จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนคอมพิวเตอร์ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่24 สร้าง อกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการึกกาาอย่างมีคุณภาพ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2222มาตรฐานที่21 คุณภาพผู้เรียน2ประเด็นพิจารณา2ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
22222222ตัวชี้วัดที่23 ความสามารถในการใช้เทค น ลยีสารสนเทึและการสื่อสาร 
2222มาตรฐานที่22 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาน กึกาา 
22222222ตัวชี้วัดที่22 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการึกกาาของสถานึกกาา 
222222222.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอ่การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
6. กลุ่มบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ผู้รับผิดชอบ น.ส.สภุาภรณ์2กรณ์แก้ว2และ2 
222น.ส.ธันพิชชา2สุขสันต์ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
222227.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือซ่อมบ ารุงรักาาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ให้มีการใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
222227.2 เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้เต็มึักยภาพ 
8. เป้าหมาย 
222228.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
22222222228.1.1 ครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับความพกงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้อง 
คอมพิวเตอร์2ร้อยละ290 
222228.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
22222222228.2.1 นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ290 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
222229.1 ร้อยละ290 ของครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับความพกงพอใจต่อใช้งานอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
222229.2 ร้อยละ290 ของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์มีคุณภาพในการท างาน 
10. ระยะเวลาด าเนินการ เมาายน22563 - มีนาคม22564 
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11. งบประมาณ 
2222211.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2101,330 บาท 
2222211.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)245,670 บาท 
2222211.3 คงเหลือ255,6660 บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินการ 
     การประเมินผลการด าเนินการ 
2222212.1 วัตถุประสงค์ ครงการ 
222222222222 บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
22 22ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก.............................. 
2222212.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

ครูและบุคลากรทางการึกกาามี 
ระดับความพกงพอใจต่อการใช้งาน
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้อง
คอมพิวเตอร์2ร้อยละ290 

ครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับ 
ความพกงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์2ร้อยละ2
90.8(𝑋  = 4.54) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   

นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอัน
พกงประสงค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ290 

นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกง 
ประสงค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ290.8 
(𝑋  = 4.54) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

12.3 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ290 ของครูและบุคลากรทางการึกกาา
มีระดับความพกงพอใจต่อใช้งานอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ 

ครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับความพกง 
พอใจต่อใช้งานอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้อง 
คอมพิวเตอร์2ร้อยละ290.8 (�̅� = 4.54) 

2. ร้อยละ290 ของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้อง
คอมพิวเตอร์มีคุณภาพในการท างาน 

อุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ 
มีคุณภาพในการท างาน2ร้อยละ290.8 (�̅� = 4.54) 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
222222222-ไม่มี- 
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14. ข้อเสนอแนะ  
         -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ292 

 
ภาพกิจกรรมโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมบ ารุงและสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
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1. ช่ือโครงการ  สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน 
2. กิจกรรม  สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  ข้อที2่42สร้าง อกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการึกกาาอย่างมีคุณภาพ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่22222กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณา ข้อ25 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
6. กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ          ผู้รับผิดชอบ   นายอนุรักา์22เพชรไทย22 
7. วัตถุประสงค์โครงการ  เพ่ือให้มีวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
8. เป้าหมาย  

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ22มีอุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ22มีอุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอน ร้อยละ290 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอร้อยละ290 

10. วันที่ด าเนินการ2ตลอดปกการึกกาา2563  
11. งบประมาณ  
 11.1 2งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้) 666,000 บาท 
 11.2 2งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง) 666,000 บาท 
      11.3 2คงเหลือ/ใช้เกิน2  0  บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
   2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
   2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................. 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
มีอุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอน
ที่เพียงพอ 

 รงเรียนหนองไผ่มีอุปกรณ์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนที่เพียงพอร้อยละ2
90 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
มีอุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอน  
ร้อยละ290 

 รงเรียนหนองไผ่มีอุปกรณ์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนที่เพียงพอร้อยละ2
90 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

 รงเรียนหนองไผ่มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียน 
การสอนที่เพียงพอร้อยละ290 

 รงเรียนหนองไผ่มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียน 
การสอนที่เพียงพอร้อยละ290 

ครูมีความพกงพอใจของกิจกรรม ครงการ ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับดีมาก2เป็นร้อยละ294.19 (�̅� = 4.71) 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
  ไม่มี 
14. ข้อเสนอแนะ2ไม่มี 
15. ผลการด าเนินการ ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับดีมาก2คิดเป็นร้อยละ29 .31 
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1. ช่ือโครงการ2สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. กิจกรรม 

1.2สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
5.2สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริการงานบุคคล 
 .2สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริการงานทั่วไป 

3. สนองกลยุทธ สพม.40 
ข้อที่25.2พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ข้อที่242สร้าง อกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการึกกาาอย่างมีคุณภาพ 
ข้อที่23.2จัดการึกกาาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
ข้อที่242การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่252กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาน กึกาา 

5.52มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานึกกาา 
5.32จัดระบบสารสนเทึเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2กลุ่มบริหารงานวิชาการ2 
ผู้รับผิดชอบ2นายนิมิตร2ตันติว รดม2นายสมปอง2ตาลเพชร2นายพีรึิาย์2สิงห์ สภา 

7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
7.1.2สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ2กลุ่มบริหารงานบุคคล2กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
7.5.2เพ่ือพัฒนาึักยภาพ2และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ2กลุ่ม

บริหารงานบุคคล2กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
8. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
8.1.12ครูและบุคลากรทางการึกกาาสนับสนุนการปฏิบัติตามกลุ่มบริหารงาน2ประจ าปกการึกกาา

563 2ร้อยละ290 
8.1.52ครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับความพกงพอใจในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร 
ด้านคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการึกกาามีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ290 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
ร้อยละ2902ของครูและบุคลากรทางการึกกาาสนับสนุนการปฏิบัติตามกลุ่มบริหารงาน 
ร้อยละ2902ของครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับความพกงพอใจในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร 
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10. วันที่ด าเนินการ22ตลอดปกการึกกาา2563 2 
11. งบประมาณ 

11.12งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)....2100,0002บาท 
11.52งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)....67,589.362บาท 
11. 2คงเหลือ2……245,710. 62บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 

 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2................................................. 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

 
เป้าหมายของโครงการ 

 
ผลการดำเนินงาน 

สูงกว ่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตามเปา้หมาย/

ต่ ากว ่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
1. ครูและบุคลากรทางการ กึกาา
สนับสนุน การปฏิบัติตามกลุ่ม
บริหารงาน2ประจ าปก การ กึกาา 
2563 ร้อยละ 90 
2. ครูและบุคลากรทางการึ2กกาาม2ี
ระดับ2ความพกงพอใจในการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหาร 
ร้อยละ 90 

ครูและบุคลากรทางการึกกาา
สนับสนุน การปฏิบัติตามกลุ่ม
บริหารงาน2ครูและ บุคลากร
ทางการึ2กกาามีระด2ับความพ2กง2
พอใจในการปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหาร 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
1. ครูและบุคลากรทางการ กึกาามี
ความรู้/ คุณลักาณะอันพกงประสงค์
ผ่านเกณฑ์2ร้อย ละ 90 

ครูและบุคลากรทางการึกกาา
สนับสนุน การปฏิบัติตามกลุ่ม
บริหารงาน2ครูและ บุคลากร
ทางการึ2กกาามีระด2ับความพ2กง2
พอใจในการปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหาร 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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2222212.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความสำเร็จตามตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการึกกาา
สนับสนุน การปฏิบัติตามกลุ่มบริหารงาน 
2. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการึกกาามี
ระดับ ความพกงพอใจในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร 

ครูและบุคลากรทางการึกกาาสนับสนุนการ ปฏิบัติ
ตามกลุ่มบริหารงาน2ครูและบุคลากร ทาง
การ กึกาามีระดับความพกงพอใจในการ ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหาร 100 เปอร์เซ็นต์ 

2. ครูและบุคลากรทางการึกกาาสนับสนุนการปฏิบัติ
ตาม กลุ่มบริหารงาน2ครูและบุคลากรทางการ กึกาา
มีระดับ ความพกงพอใจในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร 
ร้อยละ 90 

ครูและบุคลากรทางการึกกาาสนับสนุนการ ปฏิบัติ
ตามกลุ่มบริหารงาน2ครูและบุคลากร ทางการึกกาา
มีระดับความพกงพอใจในการ ปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข   -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวม2ประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก คิดเป็นร้อยละ2982 
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1. ช่ือโครงการ2ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. กิจกรรม2ประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่24 สร้าง อกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการึกกาาอย่างมีคุณภาพ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22มาตรฐานที่212คุณภาพของผู้เรียน2 
2222ประเด็นพิจารณา21.52คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
2222  ตัวชี้วัด ข้อ2 )2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ข้อ24)2สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
6. กลุ่มงาน2กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ผู้รับผิดชอบ2นางสาวชาริณา22ึรีเหรา2 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
      7.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานครูที่ปรกกาา   
      7.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์2สร้างความเข้าใจระหว่างครู2ผู้ปกครอง2นักเรียนและ รงเรียน 
 7. 2เพ่ือความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียน 
 7.42เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
8. เป้าหมาย  
 8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  8.1.12ครูและนักเรียนเข้าร่วมประชุม2จ านวน21,9002คน 
  8.1.52เยี่ยมบ้านนักเรียน2ร้อยละ290 
  8.1. 2นักเรียนยากจนได้รับ อกาสทางการ กึกาา2ร้อยละ290 
 8.52เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ครู2ผู้ปกครองและนักเรียน2ได้ประสานความสัมพันธ์2สร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ช่วยกัน2ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ2ได้ส าเร็จจนเกิดเป็นผลดีต่อนักเรียน2ครอบครัว2 รงเรียนผ่านเกณฑ์2 
ร้อยละ290 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 9.12ครูและนักเรียนเข้าร่วมประชุม2จ านวน21,9002คน 
 9.52เยี่ยมบ้านนักเรียน2ร้อยละ290 
 9. 2นักเรียนยากจนได้รับ อกาสทางการึกกาา2ร้อยละ290 
10. วันที่ด าเนินการ 8 สิงหาคม 2563 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2 30, 40 บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2222222267, 502บาท 
      11.3 คงเหลือ22222222222222222222222222222222 ,0502บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
     2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2222 ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2………………….. 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
 (1)2ครูและผู้ปกครองนักเรียนเข้า
ร่วมประชุม22จ านวน21,9002คน 

มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครองสัมพันธ์21,9552คน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 (5)2เยี่ยมบ้านนักเรียน2ร้อยละ290 มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกชั้น
เรียน 

ตามเป้าหมาย 

2222( )2นักเรียนยากจนได้รับ อกาสทาง
การ กึกาา2ร้อยละ290 

นักเรียนที่ยากจนถูกจัดอันดับ2เพื่อ
รับทุนการึกกาาอย่างทั่วถกง 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
 ครู2ผู้ปกครองและนักเรียน2ได้
ประสานสัมพันธ์2สร้างความเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือช่วยกันป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่างๆได้ส าเร็จจนเกิดเป็น
ผลดีต่อนักเรียน2ครอบครัว2 รงเรียน2
ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ290 

ครู2นักเรียนและผู้ปกครองประสาน
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน2เพื่อ
ส่งเสริม2แก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันจน
เกิดเป็นผลดีต่อนักเรียน 

ตามเป้าหมาย 

     12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
2ร้อยละผู้เข้าร่วมประชุม2การมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

มีระดับความพกงพอใจอยู่ในระดับมาก2มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ24.31 2คิดเป็นร้อยละ283.53   

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 1 .12ปัญหา2อุปสรรค 
  1.2ผู้ปกครองนักเรียนบางคนมีปัญหาเรื่องการเดินทางมาประชุม2เพราะการเดินทางไม่สะดวก 
  2. ผู้ปกครองนักเรียนที่มาประชุมส่วนมากไม่ใช่พ่อแม่ของนักเรียน2เพราะพ่อแม่นักเรียนส่วนมาก 
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ท างานต่างจังหวัด 
 1 .2 แนวทางแก้ไข 
               ท าหนังสือเชิญผู้ปกครองประชุมล่วงหน้า2เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนได้วางแผนการเดินทางใน
วันประชุม 
14. ข้อเสนอแนะ2 
 ควรมีการประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์2อย่างน้อยภาคเรียนละ212ครั้ง 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 86.26 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ 
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1. ช่ือโครงการ2ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. กิจกรรม2มอบทุนการ กึกาา 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที2่422สร้าง อกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการึกกาาอย่างมีคุณภาพ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 422การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 
22222มาตรฐานที่2122คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ23)2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อ24) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
6. กลุ่มงานงานบริหารกิจการนักเรียน    ผู้รับผิดชอบ22นายชวุฒิ222มากมิ่ง 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

1.2เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 5.2เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์2เกิดก าลังใจและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
8. เป้าหมาย     
เป้าหมายเชิงปริมาณ    
 นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์2ร้อยละ2902ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
 นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีชีวิตที่ดีขก้น 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

9.1 นักเรียนมีสถานภาพทางครอบครัวค่อนข้างยากจนและมีผลการเรียนที่ดีได้รับทุนการึกกาา 
9.2 คัดเลือกนักเรียนมีความประพฤติตนเหมาะสมแก่การได้รับทุนการึกกาา 

10. วันที่ด าเนินการ พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2 17,000 บาท 
 11.2 งบประมาณ2 17,000 บาท 
      11.3 คงเหลือ  0 บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2....................................... 
  



 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 330 

 

22212.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์2ร้อยละ2902ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
2. นักเรียน รงเรียนหนองไผ่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมและมีชีวิตที่ดีขก้น 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
1. นักเรียนมีสถานภาพทางครอบครัวค่อนข้างยากจน
และมีผลการเรียนที่ดีได้รับทุน 

เป็นไปตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

2. คัดเลือกนักเรียนมีความประพฤติตนเหมาะสมแก่
การได้รับทุนการึกกาา 
 

เป็นไปตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
มีความพกงพอใจ22ของกลุ่มเป้าหมายในระดับ2222222222
ร้อยละ29322(�̅�)2= 4.37 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 12.1 ปัญหา อุปสรรค 
  นักเรียนส่งหลักฐานการจ่ายเงินล้าช้า 
 12.2 แนวทางแก้ไข 
  ให้ครูที่ปรกกาาช่วยก ากับและติดตามการน าส่งเอกสาร 
14. ข้อเสนอแนะ  

-ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ22ดีมาก222คิดเป็นร้อยละ2100 
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ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 332 

 

1. ช่ือโครงการ2ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. กิจกรรม2เยี่ยมบ้านนักเรียน 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่2422สร้าง อกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการึกกาาอย่างมีคุณภาพ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 422การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22มาตรฐานที่2122คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ23)2การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อ24) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
6. กลุ่มงานงานบริหารกิจการนักเรียน    ผู้รับผิดชอบ22นายชวุฒิ222มากมิ่ง 
7. วัตถุประสงค์ 
     7.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานครูที่ปรกกาา 
     7.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์2สร้างความเข้าใจระหว่างครู ผู้ปกครอง2นักเรียนและ รงเรียน 
     7.3 เพ่ือความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียน 
     7.4 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
8. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
     1. ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม2จ2านวน 2,000 คน 
     2. เยี่ยมบ้านนักเรียน2ร้อยละ2100 
     3. นักเรียนยากจนได้รับ อกาสทางการึกกาา2ร้อยละ290  
     เชิงคุณภาพ 
           คร ูผู้ปกครองและนักเรียน ได้ประสานสัมพันธ์2สร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
ช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ส2าเร็จจนเกิดเป็นผลดีต่อนักเรียน ครอบครัว  รงเรียน 
ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ290 
10. วันที่ด าเนินการ พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2 17,000 บาท 
 11.2 งบประมาณ2 17,000 บาท 
      11.3 คงเหลือ  0 บาท 
 
 
 
 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 333 

 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2....................................... 
13. สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
222222222 ครงการ/กิจกรรม2ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2ปกการึกกาา22563 มีนักเรียน2ครู2บุคลากร
ทางการ-ึกกาาและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน2ๆ2เข้าร่วมกิจกรรม2ดังนี้ 

ล าดับที่ กิจกรรม 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

คิดเป็นร้อยละ 

1 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน2(ครูที่ไปเยี่ยมบ้าน
นักเรียน จ านวน248 ห้องเรียน) 

2,000 100 

ระดับความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ท่ีนักเรียนได้รับจากการด าเนิน ครงการ/กิจกรรมใน
ภาพรวม มีความรู้ความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ในระดับ2ดีมาก2แสดงว่า ครงการ/กิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ286.40 = 4.322ระดับความพกงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการด าเนิน ครงการ/
กิจกรรมในภาพรวมมีความพกงพอใจ2ของกลุ่มเป้าหมายในระดับ2ดี2แสดงว่า ครงการ/กิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ278.40 =3.67 
14.ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
    14.1 ข้อเสนอแนะขอผู้ปกครอง 
  1. ผู้ปกครองต้องการให้ครูช่วยกวดขันดูแลการเล่าเรียนออนไลน์ของนักเรียนและอบรมความ
ประพฤติให้นักเรียนมีพฤติกรรมพกงประสงค์ 
  2. ให้ช่วยดูแลเอาใจใส่นักเรียนให้มาเรียนปกติ 
  3. ให้ครูช่วยดูแลพฤติกรรมนักเรียนเมื่ออยู่ใน รงเรียน 
  4. ก าชับด้านระเบียบวินัย2และปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 
2 5. ดูแลและให้ค าปรกกาากับนักเรียนในด้านการเรียน 
22 6. นักเรียนติดเกมส์2ติด ทรึัพท์ 
2 7. นักเรียนไม่ทบทวนบทเรียน 
22 8. ให้ดูแลเรื่องการเรียน2และการเดินทางของนักเรียน2และกลับถกงบ้านตรงเวลา 
22 9. ต้องการให้มี ครงการนี้ตลอดไป2และต้องการให้นักเรียนได้รับทุนการึกกาา 
22 10. ลูกติด ทรึัพท์2อยากให้ครูช่วยหาวิธีปรับพฤติกรรม 
22 11. ควรจัดเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง 
22 12. ควรมีการนัดล่วงหน้าก่อนออกเยี่ยมบ้าน 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 334 

 

22 13. อยากให้ รงเรียนจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน 
    14.2 ข้อเสนอแนะของครู 
  1. ช่วงฤดูฝนทางเข้าบ้านนักเรียนบางคนเป็นลูกรัง2มีหลุมมีบ่อท่ีรถเก๋งไม่สามารถผ่านได้2ควรหาวิธี
ให้ครูที่ปรกกาาแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือไม่เป็นอันตรายต่อยานพาหนะและชีวิตทรัพย์สิน 
   2. ควรน าข้อมูลที่ได้รับจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน2จัดเก็บให้เป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการใช้
งาน2 
22 3. การเดินทางล าบาก2ผู้ปกครองท างานต่างจังหวัด2ได้ข้อมูลไม่ครบทั้งหมด 
22 4. ต้องการให้มีงบประมาณค่าน้2ามันรถครูที่ปรกกาาออกเยี่ยมบ้านมากกว่านี้ 
2 5. ควรมีการวางแผนในการเดินทางไปเยี่ยมบ้านให้ดี2เพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการหาเส้นทางใน
เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน2และได้พูดคุยกับผู้ปกครองอย่างเต็มที่2เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญไปน าเสนอฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนจัดการึกกาาอย่างเหมาะสมต่อไป 
2 5. ต้องการให้มีงบประมาณค่าน้ ามันรถครูที่ปรกกาาออกเยี่ยมบ้านมากกว่านี้ 
22 6. ควรมีการวางแผนในการเดินทางไปเยี่ยมบ้านให้ดี2เพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการหาเส้นทางใน
เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน2และได้พูดคุยกับผู้ปกครองอย่างเต็มท่ี2เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญไปน าเสนอฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนจัดการึกกาาอย่างเหมาะสมต่อไป 

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนนักเรียน 
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ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนนักเรียน 
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1. ช่ือโครงการ :ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                    (COVID-19) 
2. กิจกรรม2 กิจกรรมอัตลักาณ์สถานึกกาาฯ  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   
  กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียนฯ กิจกรรมสภาให้ความรู้ในการป้องกัน รคฯ  
3. สนองกลยุทธ์ สพม.40 ข้อที่21 จัดการึกกาาเพ่ือความมั่นคง      
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา   
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2 
222ประเด็นพิจารณาที่21.22คุณลักาณะอันพกงประสงค์ของผู้เรียน     2 
222ตัวชี้วัด22สุขภาวะทางร่างกายและลักาณะจิตสังคม       
6. กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระ2 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน     2 
222ผู้รับผิดชอบ222นายณรงค์ชัย2สีสุขและคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนทุกคน   
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.1 เพ่ือให้การด าเนินการมาตรการต่าง2ๆ2ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ค รนา2
2019   (COVID-19) ภายในบริเวณ รงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
 7.2 เพ่ือพัฒนาึักยภาพ2ทักาะของคณะครู2บุคลากรทางการึกกาาและนักเรียนให้เกิดความพร้อม
ในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกัน รคในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่2(New Normal) 
 7.3 เพ่ือให้คณะครู2บุคลากรทางการึกกาาและนักเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของเชื้อไวรัส ค รนา22019 (COVID-19) อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
8. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
 1. คณะครู2บุคลากรทางการึกกาาและนักเรียน2จ านวน22,0002คนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน222222222222222222222
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ค รนา22019 (COVID-19) ภายในบริเวณ รงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 2. คณะครู2บุคลากรทางการึกกาาและนักเรียน2จ านวน22,0002คน2มีึักยภาพ2ทักาะและความ
พร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกัน รคในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่2(New Normal) 
 3. คณะครู2บุคลากรทางการึกกาาและนักเรียน2จ านวน22,0002คน2มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส ค รนา22019 (COVID-19) อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 เชิงคุณภาพ 
 1. คณะครู2บุคลากรทางการึกกาาและนักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัส ค รนา22019 (COVID-19) ภายในบริเวณ รงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 2. คณะครู2บุคลากรทางการึกกาาและนักเรียน2มีึักยภาพ2ทักาะและความพร้อมในการเฝ้าระวัง222222222222222222
และควบคุมป้องกัน รคในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่2(New Normal) 
 3. คณะครู2บุคลากรทางการึกกาาและนักเรียน2มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการระบาด 
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ของเชื้อไวรัส ค รนา22019 (COVID-19) อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
 1.2ร้อยละของการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ค รนา250192 
(COVID-19)2ภายในบริเวณ รงเรียนอย่างเคร่งครัด 

5.2ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าร้อยละ2802มีความพกงพอใจกับการด าเนินการมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ค รนา250192(COVID-19) 
10. วันที่ด าเนินการ22222ตลอดปกการึกกาา22563 (เดือนกรกฎาคม22563 - 30 เมาายน22564)   
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)  22294,085  บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2         70,082222222222 2 บาท 
      11.3 คงเหลือ22222222222222222222222224,000  บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2   
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
 (1)2คณะครู2บุคลากรทางการึกกาา
และนักเรียน2จ านวน25,0002คนปฏิบัติ
ตนตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส ค รนา250192
(COVID-19)2ภายในบริเวณ รงเรียน
อย่างเคร่งครัด 

บรรลุตามเป้าหมาย ครงการทุก
ประการ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 (5)2คณะครู2บุคลากรทางการึกกาา2
และนักเรียน2จ านวน25,0002คน2มี
ึักยภาพ2ทักาะและความพร้อมในการ
เฝ้าระวังและควบคุมป้องกัน รคใน
รูปแบบวิถีชีวิตใหม่2(New Normal) 

บรรลุตามเป้าหมาย ครงการทุก
ประการ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

 (3) คณะครู2บุคลากรทางการึกกาา
และนักเรียน2จ านวน22,000 คน2มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของเชื้อไวรัส ค รนา22019 
(COVID-19) อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

บรรลุตามเป้าหมาย ครงการทุก
ประการ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
 (1)2คณะครู2บุคลากรทางการึกกาา
และนักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการ
ป้องกัน2การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ค
 รนา22019 (COVID-19) ภายใน
บริเวณ รงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 

บรรลุตามเป้าหมาย ครงการทุก
ประการ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 (5)2คณะครู2บุคลากรทางการึกกาา
และนักเรียน2มีึักยภาพ2ทักาะและ
ความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุม
ป้องกัน รค22222222ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่2
(New Normal) 

บรรลุตามเป้าหมาย ครงการทุก
ประการ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 (3) คณะครู2บุคลากรทางการึกกาา2
และนักเรียน2มีส่วนร่วมในการป้องกัน22222222222222
และควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส ค
 รนา250192(COVID-19)2อย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

บรรลุตามเป้าหมาย ครงการทุก
ประการ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
1.2ร้อยละของการปฏิบัติตนตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ค รนา250192
(COVID-19)2ภายในบริเวณ รงเรียนอย่างเคร่งครัด 

คณะครู2บุคลากรทางการ กึกาา2นักเรียนและผู้มา
ติดต่อราชการร้อยละ2100 ปฏิบัติตนตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส      
 ค รนา250192(COVID-19)2ภายในบริเวณ
 รงเรียนอย่างเคร่งครัด 

 225.2ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าร้อยละ28022222222222222222222222222
มีความพกงพอใจกับการด าเนินการมาตรการ
ป้องกัน2การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ค รนา2
50192(COVID-19) 

คณะครู2บุคลากรทางการ กึกาา2นักเรียนและผู้มา
ติดต่อราชการ ร้อยละ2100 มีความพกงพอใจกับการ
ด าเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส ค รนา22019 (COVID-19) 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2 
2222222–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการ  ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก22คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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(COVID-19) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

1. ช่ือโครงการ2กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 341 

 

2. กิจกรรม2กล้องวงจรปิดรักาาความปลอดภัย 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่ 5 เพ่ิมระบบบริหารจัดการ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ข้อที่242การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัด
การ กึกาา 
6. กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน2 ผู้รับผิดชอบ22นายวัชรวิชญ์2ดว้งทา 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
     7.1 เพ่ือป้องกันและรักาาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน2ทั้งกับนักเรียน2บุคลากร2ผู้ปกครอง2 
และทรัพย์สินของสถาน กึกาา 
     7.2 ควบคุมและดูแลพฤติกรรมนักเรียนในและนอกเวลาการเรียนการสอน 
222227. 2ป้องกันและป้องปราม2กรณีท่ีมีผู้ประสงค์ร้ายเจ้ามาในสถานึกกาา 
222227.42เป็นเครื่องมือส าหรับดูแล2รักาาความปลอดภัยของสถานึกกาามนยามวิการณ์ 
222227.62เป็นเครื่องมอืในการบริหารสถาน กึกาา2เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ กึกาา 
8. เป้าหมาย  
222228.12เชิงปริมาณ 
2222222222ติดตั้งกล้องวงจรปิด2จ านวน2102ตัว2ตามจุต่าง2ๆ2ใน รงเรียน 
     8.2 เชิงคุณภาพ 
2222222222 รงเรียนหนองไผ่มีระบบดูแลช่วยเหลือด้านความปลอดภัยที่ดี2มีประสิทธิภาพ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
222229.12มีกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่าง2ๆ2ภายใน รงเรียน 
222229.52 รงเรียนมีระบบดูแล2ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยที่ดี2มีประสิทธิภาพ 
10. วันที่ด าเนินการ2พฤาภาคม2563 2–2กุมภาพันธ์25634 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)290,0002บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)274,0002บาท 
      11.3 คงเหลือ213,0002-2บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ   
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
     2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2222 ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2………………….. 
222222212.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
ติดตั้งกล้องวงจรปิด2จ านวน2102ตัว2 
ตามจุดต่าง2ๆ2ใน รงเรียน 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
 รงเรียนหนองไผ่มีระบบดูแลช่วยเหลือด้านความ
ปลอดภัยที่ดี2มีประสิทธิภาพ 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
1.2มีกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่าง2ๆ2ภาใน รงเรียน เป็นไปตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
5.2 รงเรียนมีระบบดูแล2ช่วยเหลือด้านความปลอดภัย
ที่ดี2มีปริทธิภาพ 

เป็นไปตามตัวชี้วัดของ ครงการมีความพกงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายในระดับ ดี2แสดงว่า
 ครงการ/กิจกรรมประสบความส าเร็จคิดเป็น
ร้อยละ27 .4022(�̅�)2=  .37 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
            กล้องวงจรปิดเดิมที่ติดตั้งในปกก่อน2ๆ2ทยอยเสื่อมคุณภาพหลายจุด นอกเหนือจากท่ีได้วางแผนไว้ 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
  ใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 100. 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย 
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1.โครงการ  การส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการ2กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
2.สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 2ข้อที่2242พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ือการบริหารจัดการ กึกาา  
3.สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานึกกาา 
ตัวช้ีวัด 1.2ผู้เรียนร้อยละ2902ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน           
 5.2ผู้เรียนมีึักยภาพในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการึกกาาและหลักสูตรที่ก าหนด                                  
3.ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 222222222222    
4.ผู้รับผิดชอบ    นางกรทิพย์22มาอยู่วัง2,นายณรงค์ชัย22สีสุข2,นางสาวสุวรรณี22ภูช่ัย2,2นางสาวกมลวรรณ22
ธูปหอม   
5.ระยะเวลาด าเนินการ22ตลอดปกการึกกาา22563        
6.งบประมาณ2250,36422บาท222เพียงพอ22  ไม่เพียงพอ2เพราะ2วัสดุอุปกรณ์บางประเภทมีการปรับ
ราคาสูงขก้นตามภาวะทางเึราฐกิจจกงเป็นสาเหตุให้วัสดุอุปกรณ์บางประเภทมีจ านวนไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้อีกท้ัง ระเบียบราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีข้อจ ากัดส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างบางอย่างไม่
สามารถด าเนินการได้ 
7.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
  ครงการ2การส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการ2กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน2222222

ครู2บุคลากรทางการึกกาาและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน2ๆ2เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

           1. คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยม กึกาาปกที่21-32   คิดเป็นร้อยละ2100 

           2.2นักเรียนเข้าใช้อย่างน้อย228022คน22222222222222222คิดเป็นร้อยละ2100 

 ผลที่ได้จากการด าเนิน ครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการ2กลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน/ระดับความพกงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากการด าเนิน ครงการ/กิจกรรมใน
ภาพรวมมีความพกงพอใจ222ของกลุ่มเป้าหมายในระดับ2222222ดีมาก2222222222แสดงว่า ครงการ/กิจกรรม
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ290.3022= 2(�̅�)2= 4.6  
นอกจากนั้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
 นอกจากนั้นการด าเนิน ครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ2ดังนี้ 
 1.2เพ่ือให้มีการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนให้เต็มตามึักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
22222222225.2เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการให้บริหารงานในส านักงานให้มีประสิทธิภาพ 
2222222222 .2เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
8.ปัญหา/อุปสรรค 
222222222งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 
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1. ช่ือโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพปฏิบัติงาน ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. กิจกรรม2ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 ข้อที่232พัฒนาระบบเทค น ลยีสารสนเทึเพ่ือการบริหารจัดการ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2ข้อที่ 422การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2มาตรฐานที่222กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานึกกาา2 
6. กลุ่มงาน2บริหารงานบุคคล2ผู้รับผิดชอบ2งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
 7.12เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ 
 7.52เพ่ือให้งานรวดเร็ว2เกิดความคล่องตัว 
 7. 2เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประ ยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 
8. เป้าหมาย  
 8.12เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 8.1.1 สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปกร้อยละ290222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 
 8.52เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

8.5.12ครูสามารถด าเนินตามแผนปฏิบัติการประจ าปก2ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลุ่มบริหารงาน 
บุคคลมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและพอเพียงส าหรับใช้ในส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

9.12กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุ2ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. วันที่ด าเนินการ2ปกการึกกาา2563  
11. งบประมาณ  

 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)27,7502บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)27,7502บาท 
 11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2-2บาท 

12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
22222การประเมินผลการด าเนินการ 
 212.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
     2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2222 ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2………………….. 
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212.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1.2สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปกร้อยละ2
90 

ครูสามารถด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปกร้อยละ2
100 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ครูและบุคลากรทางการ กึกาา
ร้อยละ2902มีระดับความพกงพอใจ2
ในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

ครูและบุคลากรทางการึกกาามี
ระดับความพกงพอใจในการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ2์ร้อยละ299 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ครสูามารถด าเนินตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปก2ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและกลุ่ม
บริหารงานบุคคลมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพและพอเพียงส าหรับใช้
ในส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครสูามารถด าเนินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปก2ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและกลุ่มบริหารงาน
บุคคลมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ
และพอเพียงส าหรับใช้ใน
ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ299.6  

สูงกว่าเป้าหมาย 

  12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2ครูและบุคลากรทางการ กึกาาร้อยละ2902มี
ระดับความพกงพอใจ2ในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

ครูและบุคลากรทางการึกกาา2มีระดับความพกง
พอใจ2ในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ร้อยละ299 

5.2กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และพอเพียงส าหรับใช้ในส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และพอเพียงส าหรับใช้ในส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคลผ่านเกณฑ์ร้อยละ299.6 

13. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
-ไม่มี- 

14. ข้อเสนอแนะ  
-ไม่มี- 

15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวม   ครงการพัฒนาประสิทธิภาพปฏิบัติงาน2ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลในภาพรวมประสบความส าเร็จ222ในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 98.67 
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1. ช่ือโครงการ ชุมชนสัมพันธ์ 
2  กิจกรรม2งานสัมพันธ์ชุมชน 
3. สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.:   

222222ยุทธึาสตร์ที่232พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
4. สนองกลยุทธ์สพม.40: 

 ข้อที่25  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ข้อที่26  จัดการึกกาาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
ข้อที่24  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา2 

6. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่2522กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาน กึกาา 
 5.1 มีเป้าหมาย2วิสัยทัึน์และพันธกิจที่สถานึกกาาก าหนดชัดเจน 
 5.6 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

7. กลุ่มงานอ านวยการ  ผู้รับผิดชอบ2นาง รจณา22มาคาน 
8. วัตถุประสงค์โครงการ 

      8.12ร่วมกิจกรรมเพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง รงเรียน2และชุมชน2องค์กร2และหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
 8.52เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการึกกาาของ รงเรียน 
 8. 2เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียน 
 8.42ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม 

9. เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
22-2 รงเรียนกับองค์กร2หน่วยงาน2และชุมชน2ร่วมท ากิจกรรมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน2ร้อยละ2 

90  
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   -2ผู้บริหาร2ครู2นักเรียน2และบุคลากรใน รงเรียนท ากิจกรรมเพ่ือด ารงไว้ซก่งประเพณีอันดีงาม2 
เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียน2และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง รงเรียนและชุมชน2มีการร่วมมือใน
การจัดการึกกาาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ2ดีมาก 
10. ตัวชี้วัดของโครงการ  

-2ร้อยละ229022 รงเรียน2ร่วมท ากิจกรรมและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร2หน่วยงาน2และชุมชน 
      -2ผู้บริหาร2ครู2นักเรียน2และบุคลากรใน รงเรียนท ากิจกรรมเพ่ือด ารงไว้ซก่งประเพณีอันดีงาม2 
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เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียน2และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง รงเรียนและชุมชน2มีการร่วมมือใน
การจัดการึกกาาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ2ดีมาก 
11. วันที่ด าเนินการ22พ.ค.566  –2มี.ค.5634 
12. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)  15,100  บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)22222-  2222บาท 
      11.3 คงเหลือ222222222222222222222216,100222บาท 
13. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 13.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
          22บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2222ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.......................................... 
 13.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
-2 รงเรียนกับองค์กร2หน่วยงาน2และ
ชุมชน2ร่วมท ากิจกรรมและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน2ร้อยละ290 

-2 รงเรียนกับองค์กร2หน่วยงาน2
และชุมชน2ร่วมท ากิจกรรมและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน2มีความพกง
พอใจในระดับมาก2แสดงว่า
กิจกรรมประสบความส าเร็จคิด
เป็นร้อยละ296.40 (�̅� = 4.82)2 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
-2ผู้บริหาร2ครู2นักเรียน2และบุคลากรใน
 รงเรียนท ากิจกรรมเพ่ือด ารงไว้ซก่ง
ประเพณีอันดีงาม2เผยแพร่ชื่อเสียงของ
 รงเรียน2และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่าง รงเรียนและชุมชน2มีการ
ร่วมมือในการจัดการึกกาาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ2ดีมาก 

-2ผู้บริหาร2ครู2นักเรียน2และ
บุคลากรใน รงเรียนท ากิจกรรม
เพ่ือด ารงไว้ซก่งประเพณีอันดีงาม2
เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียน2และ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
 รงเรียนและชุมชน2มีการร่วมมือ
ในการจัดการึกกาาให้มีคุณภาพ

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

และได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ2ดี
มาก 

  
      13.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
-2 รงเรียนกับองค์กร2หน่วยงาน2และชุมชน2ร่วมท า
กิจกรรมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน2ร้อยละ290 

-2 รงเรียนกับองค์กร2หน่วยงาน2และชุมชน2ร่วมท า
กิจกรรมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน2ร้อยละ2
93.57 

-2ผู้บริหาร2ครู2นักเรียน2และบุคลากรใน รงเรียน
ท ากิจกรรมเพ่ือด ารงไว้ซก่งประเพณีอันดีงาม2
เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียน2และก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง รงเรียนและชุมชน2มีการ
ร่วมมือในการจัดการึกกาาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ2ดีมาก 

-2ผู้บริหาร2ครู2นักเรียน2และบุคลากรใน รงเรียน
ท ากิจกรรมเพ่ือด ารงไว้ซก่งประเพณีอันดีงาม2
เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียน2และก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง รงเรียนและชุมชน2มีการ
ร่วมมือในการจัดการึกกาาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ2ดีมาก 

14. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
15. ข้อเสนอแนะ2-ไม่มี- 
16. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับดีมาก2คิดเป็น22ร้อยละ293.57 
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1. ช่ือโครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงาน 
2  กิจกรรม2สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
3. สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  : 

222222ยุทธึาสตร์ที่232พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
4. สนองยุทธศาสตร์ สพม.40: 

ยุทธึาสตร์ที่25 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : 
 กลยุทธ์ที่242การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
6. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที2่5  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา 
 5.6 จัดระบบสารสนเทึเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
222กลุ่มงานอ านวยการ222ผู้รบัผิดชอบ2นาง รจณา22มาคาน 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
      1.  สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ22กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน22กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

5.22เพื่อพัฒนาึักยภาพ2และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ22กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
8. เป้าหมาย  

9.1 เป้ามายเชิงปริมาณ 
  9.1.1 ครูและบุคลากรทางการึกกาาสนับสนุนการปฏิบัติตามกลุ่มบริหารงาน 
ประจ าปกการึกกาา2256332ร้อยละ290 

9.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
9.1.2 ครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับความพกงพอใจในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร 

ร้อยละ 90 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

10.12ร้อยละ90 ของครูและบุคลากรทางการ กึกาาสนับสนุนการปฏิบัติตามกลุ่มบริหารงาน 
10.52ร้อยละ90 ของครูและบุคลากรทางการ กึกาามีระดับความพกงพอใจในการปฏิบัติงานกลุ่ม

บริหาร2 
10. วันที่ด าเนินการ22พ.ค.566  –2มี.ค.5634 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)  100,000  บาท 
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           กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ    34,000   บาท  
 22222กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   33,000  บาท  
22222222222กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ    33,000   บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)22222 
      กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ    13,540.-   บาท  
 22222กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   2-2222222บาท  
22222222222กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ     1, 5022บาท 
222  11.3 คงเหลืองบประมาณ22222222 
 22222กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการ    20,460   บาท  
 22222กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน      -2   บาท  
22222222222กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ    1,380   บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
          22บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2222ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..................................... 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1 ครูและบุคลากรทางการึกกาา
สนับสนุนการปฏิบัติตามกลุ่ม
บริหารงาน 
ประจ าปกการึกกาา2256332ร้อยละ290 
 

1 ครูและบุคลากรทางการึกกาา
สนับสนุนการปฏิบัติตามกลุ่ม
บริหารงาน 
ประจ าปกการึกกาา256332ร้อยละ2
96.34 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
2 ครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับ
ความพกงพอใจในการปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหาร2ร้อยละ 90 

2 ครูและบุคลากรทางการึกกาามี
ระดับความพกงพอใจในการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหาร2ร้อยละ 94.47 

สูงกว่าเป้าหมาย 

       



 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 352 

 

     12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละ90 ของครูและบุคลากรทางการึกกาา
สนับสนุนการปฏิบัติตามกลุ่มบริหารงาน 

1 ครูและบุคลากรทางการึกกาาสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามกลุ่มบริหารงาน 
ประจ าปกการึกกาา256332ร้อยละ296.34 

ร้อยละ90 ของครูและบุคลากรทางการึกกาามี
ระดับความพกงพอใจในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร2 

2 ครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับความพกง
พอใจในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร2ร้อยละ 94.47 

14. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
222222222-ไม่มี- 
15. ข้อเสนอแนะ2222-ไม่มี- 
16. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับดีมาก2คิดเป็น22ร้อยละ295.05 
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1. ช่ือโครงการ งานส านักงานกลุ่มอ านวยการ 
2 กิจกรรม2งานธุรการ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  

ยุทธึาสตร์ที่224  พัฒนาครูและบุคลากรทางการึกกาาทุกคน2ให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานและ2
ยกดมั่น222ในจรรยาบรรณวิชาชีพ2222222 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
22222222222กลยุทธ์ที่242การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่  2  กระบวนการจัดการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่221.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อที่221.2  คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 

6. กลุ่มงานอ านวยการ 
  ผู้รับผิดชอบ2นางอนัญญา22จันทรัตน์ 

7. วัตถุประสงค์โครงการ 
      7.1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานและภารกิจ2ของงานธุรการ 
 7.522เพื่อพัฒนาึักยภาพ2และประสิทธิภาพในการบริการ22การประสานงาน2การเก็บรวบรวม
หลักฐานทางราชการและข้อมูลต่าง2ๆ2 
8. เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                     ครูและนักเรียนใน รงเรียนหนองไผ่ ได้รับการบริการ2ร้อยละ290 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 22      1.22 รงเรียนติดต่อสื่อสาร2ประสานงาน2ระหว่าง2 รงเรียน2กับบุคคล2หน่วยงานราชการ/
เอกชน22สถาบันการึกกาา2และหน่วยงานต้นสังกัด  ร้อยละ290                

     2.  ในการบริการ2การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร2ระบบการส่งต่อ2การรับ-ส่งเอกสาร2การ
 ต้ตอบหนังสือ2และการประสานงาน2เพื่อพัฒนางานธุรการ2ให้เกิดความรวดเร็วถูกต้อง2แม่นย า ร้อยละ290 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

-2ร้อยละ229022ของบุคลากรใน รงเรียน2ผู้ปกครอง2ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการ
ด้านข้อมูล22ข่าวสาร 

-22ร้อยละ2902ของการปฏิบัติงานส านักงานด าเนินไปอย่างเป็นระบบ2และชัดเจน 
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10. วันที่ด าเนินการ22พ.ค.566  –2มี.ค.5634 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)  22276,130 222 บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)222276,130  222บาท 
      11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน22222222222222222222-22222222222บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
          22บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2222ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..................................... 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.ครูและนักเรียนใน รงเรียนหนองไผ่ 222
ได้รับการบริการ2ร้อยละ290 

ครูและนักเรียนใน รงเรียนหนองไผ่ 222
ได้รับการบริการ2ร้อยละ296.63 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
1.22 รงเรียนติดต่อสื่อสาร2ประสานงาน2
ระหว่าง2 รงเรียน2กับบุคคล2หน่วยงาน
ราชการ/เอกชน22สถาบันการึกกาา2
และหน่วยงานต้นสังกัด  ร้อยละ290                

 รงเรียนติดต่อสื่อสาร2ประสานงาน2
ระหว่าง2 รงเรียน2กับบุคคล2
หน่วยงานราชการ/เอกชน22
สถาบันการึกกาา2และหน่วยงานต้น
สังกัด  ร้อยละ297.98                

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  ในการบริการ2การเก็บรวบรวม
ข้อมูลข่าวสาร2ระบบการส่งต่อ2การรับ-
ส่งเอกสาร2การ ต้ตอบหนังสือ2และการ
ประสานงาน2เพ่ือพัฒนางานธุรการ2ให้
เกิดความรวดเร็วถูกต้อง2แม่นย า ร้อย
ละ290 

ในการบริการ2การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร2ระบบการส่งต่อ2การรับ-ส่ง
เอกสาร2การ ต้ตอบหนังสือ2และการ
ประสานงาน2เพ่ือพัฒนางานธุรการ2
ให้เกดิความรวดเร็วถูกต้อง2แม่นย า 2222222
ร้อยละ298.98 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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       12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
1.2ร้อยละ229022ของบุคลากรใน รงเรียน2ผู้ปกครอง2
ชุมชนมีความพกงพอใจต่อการด าเนิน ครงการ 

ร้อยละ2294.3022ของบุคลากรใน รงเรียน2
ผู้ปกครอง2ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้องมีความ
พกงพอใจต่อการด าเนิน ครงการ 

5.ร้อยละ2902ของการปฏิบัติงานส านักงานด าเนินไป
อย่างเป็นระบบ2และชัดเจน 

ร้อยละ298.982ของการปฏิบัติงานส านักงาน
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ2และชัดเจน 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
  มีบุคลากรบริการด้านการน าส่งหนังสือ(ตัวจริง)ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การึกกาามัธยม กึกาา
เพชรบูรณ์ไม่เพียงพอ 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
  แต่งตั้งบุคลากรท าหน้าที่น าส่งหนังสือ(ตัวจริง)2ไปยังหน่วยงานอ่ืน2ๆเฉพาะ 
14. ข้อเสนอแนะ2–ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับดีมาก2คิดเป็น22ร้อยละ297.49 
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1. ช่ือโครงการ 2ประชาสัมพันธ์ 
2. กิจกรรม22งานประชาสัมพันธ์ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 22 
22222222222กลยุทธ์ที2่26  พัฒนาระบบเทค น ลยีสาระสนเทึเพ่ือการบริหารจัดการ   
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22 

กลยุทธ์ที่224  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2กลุ่มอ านวยการ2222ผู้รับผิดชอบ22นายพรึักดิ์22ึรีพุ่ม22-  นายมานะ22บุญเกิด 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

         7.1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเรื่องราวต่างๆ22เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประ ยชน์2
และมีสาระจากภายในและภายนอก รงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ 
              7.2.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม22และผลงานของ รงเรียนไปยังสถาบัน22องค์กร22
หน่วยงานชุมชนรับทราบความความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงความส าเร็จของ รงเรียน22สามารถสร้าง
ภาพพจน์ความเลื่อมใส22และทรรึนะคติท่ีดีเกิดประ ยชน์แก่ รงเรียน22 
              7.3.  เพ่ือจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ด าเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง2และชัดเจน 
8. เป้าหมาย  

    8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                    ครูและนักเรียนใน รงเรียนหนองไผ่  ร้อยละ2902 

    8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
22222            รงเรียนหนองไผ่22ร้อยละ2902ด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบชัดเจนและ
ต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ  ครู2บุคลากรทางการ กึกาา22และนักเรียนได้รับรับทราบความเคลื่อนไหวการ
เปลี่ยนแปลง22ข้อมูล  ข่าวสารที่จ าเป็น2และมีประ ยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ22 

-2ร้อยละ2902ครูและนักเรียนใน รงเรียนหนองไผ่   
-2ด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบชัดเจนและต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ  ครู2บุคลากร

ทางการึกกาา22และนักเรียนได้รับรับทราบความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลง22ข้อมูล  ข่าวสารที่จ าเป็น2
และมีประ ยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
10. วันที่ด าเนินการ2………………………พ.ค.5663 –2มี.ค.5664………………………………………… 
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11. งบประมาณ  
22222211.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)..........   , 5 ............................บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง).........2 1,363............................บาท 
      11.3 คงเหลือ2………………1,3372…………………………..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
    12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
   22บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2222ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2..................................... 
 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ   

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
 1.2ร้อยละ2902ครูและนักเรียนใน
 รงเรียนหนองไผ่   

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน2580 คน2 
คิดเป็นร้อยละ2100 ครูและบุคลากร
ทางการึกกาา2จ านวน2 80 คน2คิด
เป็นร้อยละ 1002 

สูงกว่าเป้าหมาย 

225.2ด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่าง
เป็นระบบชัดเจนและต่อเนื่องอย่างมี
คุณภาพ  ครู2บุคลากรทางการึกกาา22
และนักเรียนได้รับรับทราบความ
เคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลง22ข้อมูล  
ข่าวสารที่จ าเป็น2และมีประ ยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพกงพอใจในกิจกรรมร้อย
ละ 96.0 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
 1.2ร้อยละ229022ของบุคลากร
ใน รงเรียน ผู้ปกครอง2ชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้องได้รับการบริการด้าน
ข้อมูล22ข่าวสาร 

ของบุคลากรใน รงเรียน ผู้ปกครอง2
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับ
การบริการด้านข้อมูล22ข่าวสาร 93.3 2 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

222225.2ร้อยละ2902ของการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ด าเนินไปอย่างเป็น
ระบบ2และชัดเจน 

ของการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ2และ
ชัดเจนร้อยละ 96.02 

สูงกว่าเป้าหมาย 

      2.3 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

-2ร้อยละ229022ของบุคลากรใน รงเรียน 
ผู้ปกครอง2ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้องได้รับ
การบริการด้านข้อมูล22ข่าวสาร 
-ร้อยละ2902ของการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ2และชัดเจน 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ296.0  

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
        -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ22         
        -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 93 
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ภาพกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ 
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1. โครงการ 2พัฒนางานนโยบายและแผน 
2. กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. งาน   งานน ยบายและแผน 
4. สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่26. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
5. สนองกลยุทธ์ สพม.40  ข้อที่25 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
6. สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่2422การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ กึกาา 
7. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่  5  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 5.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา 
8. ลักษณะโครงการ 22(222)2 ครงการใหม่ (/)2 ครงการต่อเนื่อง 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  2นางสาวออมทิพย์22ภัสรางกูร  
10. ระยะเวลาด าเนินงาน   ภาคเรียนที่22 ปกการึกกาา225633 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)25,8002บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)25,5012บาท 
      11.3 คงเหลือ22229922บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
2222222222222บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
  222ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2............................. 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารระบบควบคุมงบประมาณ22 
ร้อยละ290 
 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารระบบควบคุม
งบประมาณ22จ านวน2297 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถด าเนินงาน
การบริหารควบคุมงบประมาณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ2 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถด าเนินงาน
 ครงการตามกรอบบริหารงาน
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ2 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้/คุณลักาณะ
อันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ290 

ระดับความรู้ที่ผู้เข้าร่วมได้รับจาก ครงการในภาพรวม2มีใน
ระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อย
ละ290.60 (�̅� = 4.53) 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีระดับความพกงพอใจ
ใน ครงการ22ร้อยละ290 
 

ความพกงพอใจของ ครงการในภาพรวม2มีความพกงพอใจใน
ระดับดีมาก2แสดงว่า ครงการประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อย
ละ297.80 (�̅� = 4.89) 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
         เนื่องจากสถานการณ์เกิด รคระบาด ควิด-19 ท าให้หลาย ครงการไม่ได้ด าเนินการ 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
2222222 2ด าเนินงานน างบประมาณที่เหลือจ่ายมาพัฒนา รงเรียนในด้านต่างๆ22เช่น2อาคารสถานที่2และ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัส ควิด-19 ภายใน รงเรียน 
14. ข้อเสนอแนะ2 -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ297.802 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนางานนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 363 

 

1. โครงการ2222ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 
2564-2568 
2. กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. งาน   งานน ยบายและแผน 
4. สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.2 ข้อที่23.2ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการึกกาา 

   ข้อที่26. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
5. สนองกลยุทธ์ สพม.40 22ข้อที่23 พัฒนาผู้บริหาร22ครู22และบุคลากรทางการึกกาา 
       ข้อที่25 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
6. สนองยุทธศาสตร์ ร.ร.    ข้อที่2 2การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
22222222222222222222222222222222222ข้อที่24.2การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
7. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที่  5  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 5.122มีเป้าหมายวิสัยทัึน์และพันธกิจที่สถานึกกาาก าหนดชัดเจน 
 5.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา 
 5.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
8. ลักษณะโครงการ (2/2)2 ครงการใหม่ (2222)2 ครงการต่อเนื่อง 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวออมทิพย์22ภัสรางกูร2และคณะ 
10. ระยะเวลาด าเนินงาน    ภาคเรียนที่22 ปกการึกกาา22563 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2 28,5602บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)226,5602บาท 
      11.3 คงเหลือ2221,39022บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
2222222222222222222222บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
   2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2............................. 
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 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

ผู้เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการึกกาาของ รงเรียนหนองไผ่22222222222222222222 
2(ปกการึกกาา22564-2568)2ร้อยละ280 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการึกกาาของ รงเรียนหนอง
ไผ่222(ปกการึกกาา22564-2568)22222222222222222222
จ านวน21092คน2จากจ านวน221162
คน2คิดเป็นร้อยละ293.96 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมมีความรู้/
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2        
ร้อยละ280 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้/
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์2ร้อยละ295.80 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้/คุณลักาณะอันพกง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ280 

ระดับความรู้ที่ผู้เข้าร่วมได้รับจากกิจกรรมใน
ภาพรวม2มีในระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ295.80 (�̅� = 4.79) 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีระดับความพกงพอใจในการร่วม
กิจกรรม22ร้อยละ280 
 

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกง
พอใจในระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็น ร้อยละ296.2 (�̅� = 4.81) 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
2222222222222222  2-ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ22ควรเพิ่มเติมเอกสารประกอบการประชุม 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ22ดีมาก22คิดเป็นร้อยละ296.40 
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ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่  
ปีการศึกษา 2564-2568 
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1. โครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา25634 
2. กลุ่มบริหารงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. งาน   งานน ยบายและแผน 
4. สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.    

ข้อที่23.2ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการึกกาา 
ข้อที่26. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

5. สนองกลยุทธ สพม.40 
      ข้อที่23 พัฒนาผู้บริหาร22ครู22และบุคลากรทางการึกกาา 
222222ข้อที่25 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
6. สนองยุทธศาสตร์ ร.ร.  
2222222ข้อที่2 2การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2222222ข้อที่242การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
7. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  5  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 5.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา 
  5.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
8. ลักษณะโครงการ 22(222)2 ครงการใหม่ (/)2 ครงการต่อเนื่อง 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  2นางสาวออมทิพย์22ภัสรางกูร     
10. ระยะเวลาด าเนินงาน   ภาคเรียนที่22 ปกการึกกาา225633 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)235,0002บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)22,0002บาท 
      11.3 คงเหลือ22233,00022บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
22222222222222บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 222222ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2............................. 
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 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   

ครูและบุคลากรทางการึกกาาเข้าร่วม
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปก
การ กึกาา22563422ร้อยละ290 

ครูและบุคลากรทางการึกกาาเข้า
ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปก
การ กึกาา22563422จ านวน 101 คน2
คิดเป็น2ร้อยละ2100 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ครูและบุคลากรทางการึกกาามี
ความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์2ร้อยละ290 
 

ครูและบุคลากรทางการึกกาามี
ความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์
ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ295 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ร้อยละ290 ครูและบุคลากรทางการึกกาามี
ความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์2 

ระดับความรู้ที่ครูได้รับจากกิจกรรมในภาพรวม2มีในระดับ222
ดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ2
95  (�̅� = 4.75) 

ร้อยละ 90 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพกง
พอใจต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปก   

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจใน
ระดับดีมาก2แสดงว่ากิจกรรมประสบความส าเร็จคิดเป็น
ร้อยละ 93.40 (�̅� = 4.67)2 
 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
         เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ค รน่า22019 ท าให้คณะครูบางส่วนมีการจัดประชุมทางไกล2
ท าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดน้อยลง2 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
222222222คณะครูสามารถซักถามเพ่ิมเติมหลังจากการประชุม 
14. ข้อเสนอแนะ222ควรเพิ่มเติมเอกสารประกอบการประชุม 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 95.60   
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ภาพกิจกรรมโครงการ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
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1. ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
2. กิจกรรม พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ2(การเงินและพัสดุ) 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  ข้อที่262เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่  2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ประเด็นพิจารณา ข้อ22 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานึกกาา 
6. กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ           
   ผู้รับผิดชอบ   นางวีรนุช22ทองน้อย22และ2นางสายชล22พลสีดา22 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

เพ่ือจัดระบบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ2ประกอบด้วย2งานด้านการเงิน2งานบัญชี2งาน 
พัสดุ รงเรียน2ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขก้น 
8. เป้าหมาย  

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ22 

- ครูและบุคลากรทางการึกกาาเข้าร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา25634 
ร้อยละ285 

- ครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับความพกงพอใจในการร่วมกิจกรรม22ร้อยละ285 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ22 

- ครูและบุคลากรทางการึกกาามีคุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ2286 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ร้อยละ2862ของสถาน กึกาาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. วันที่ด าเนินการ2พฤาภาคม22563 2–22เมาายน225634 
11. งบประมาณ  
 11.1 2งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้) 60,000  บาท 
 11.2 2งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง) 48,393  บาท 
      11.3 2คงเหลือ/ใช้เกิน2   1,607  บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
   2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
   2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2............................. 
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 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการึกกาา

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาส านักงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ2

)การเงินและพัสดุ(  ร้อยละ285 

1. ครูและบุคลากรทางการึกกาา
 รงเรียนหนองไผ่2เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ2(การเงิน
และพัสดุ)จ านวน2962คน2คิดเป็น
ร้อยละ286 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ครูและบุคลากรทางการึกกาามี
ระดับความพกงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาส านักงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ2

)การเงินและพัสดุ( 2ร้อยละ285 

2. ครูและบุคลากรทางการึกกาา
 รงเรียนหนองไผ่2จ านวน2962คน2
มีระดับความพกงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาส านักงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ2
(การเงินและพัสดุ)2ร้อยละ283 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ครูและบุคลากรทางการึกกาามีคุณลักาณะอันพกง
ประสงค์ในกิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ2(การเงินและพัสดุ)2ร้อยละ22
86 

ครูและบุคลากรทางการึกกาา2 รงเรียนหนองไผ่มี
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ในกิจกรรมพัฒนา
ส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ2(การเงิน
และพัสดุ)2ร้อยละ2283 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 12.12ปัญหา2อุปสรรค 
   ไม่มี 
 12.2 แนวทางแก้ไข 
   ไม่มี 
14. ข้อเสนอแนะ2ไม่มี 
15. ผลการด าเนินการ  ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับดีมาก2คิดเป็นร้อยละ29 .31 
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ภาพโครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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1. ช่ือโครงการ  พัฒนาและจัดการ ระบบบริหารงบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์ 
2. กิจกรรม  พัฒนาและจัดการ2ระบบบริหารงบประมาณ2พัสดุและสินทรัพย์ 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  ข้อที่26  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่2422พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่22222กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานึกกาา 
6. กลุ่มงาน   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ   นายอนุรักา์22เพชรไทย22นางสาวรินญภัช2มิไพทูล2และ22นายบัณฑิต222พวงดอกไม้ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ2จัดจ้าง2การจ าหน่ายและการลงทะเบียนพัสดุ2
ครุภัณฑ์22เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

2. เพ่ือการด าเนินการลงทะเบียนทรัพย์สินและการควบคุมการเบิกจ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือด าเนินตรวจสอบ22ควบคุม22จ าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้ รงเรียนบริหารงานด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือบ ารุงรักาา2ครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน 
6. เพ่ือสนองน ยบายของส านักงานคณะกรรมการการึกกาาขั้นพื้นฐาน2ด้านการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. เป้าหมาย  

    เชิงปริมาณ    
1.  รงเรียนด าเนินงานตามแผนงานได้ถูกต้อง2ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2 
2.  รงเรียนด าเนินการจัดซื้อ2จัดจ้าง2จ าหน่ายพัสดุ2ครุภัณฑ์2ได้ถูกต้องตามระเบียบของทาง

ราชการ 
3. ครูรับผิดชอบจัดท าบัญชี2พัสดุ2ครุภัณฑ์2ได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

     เชิงคุณภาพ   
                รงเรียนด าเนินงานการบริหารงบประมาณ2พัสดุและสินทรัพย์2ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ2และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2อย่างเคร่งครัด 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

1. ร้อยละ2902ของกิจกรรมต่างๆ2สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปก  5663 
2. ร้อยละ2902ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพกงพอใจต่อการบริหารงาน 

10. วันที่ด าเนินการ2ตลอดปกการึกกาา2563  
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11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้) 424,645 บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง) 424,645 บาท 
      11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2  0  บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
   2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
   2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.......................... 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.  รงเรียนด าเนินงานตามแผนงาน

ได้ถูกต้อง2ตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องร้อยละ2100 

1.  รงเรียนด าเนินงานตาม
แผนงานได้ถูกต้อง2ตามระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้องร้อยละ2
100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.  รงเรียนด าเนินการจัดซ2ื้อ2จัดจ้าง2
จ าหน่ายพัสดุ2ครุภัณฑ์2ได้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ2ร้อยละ2
100 

2.  รงเรียนด าเนินการจัดซ2ื้อ2จัดจ้าง2
จ าหน่ายพัสดุ2ครุภัณฑ์2ได้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ2ร้อย
ละ2100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. ครูรับผิดชอบจัดท าบัญชี2พัสดุ2
ครุภัณฑ์2ได้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ2100 

3. ครูรับผิดชอบจัดท าบัญชี2พัสดุ2
ครุภัณฑ์2ได้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ2100 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
 รงเรียนด าเนินงานการบริหาร
งบประมาณ2พัสดุและสินทรัพย์2ได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ2และกฎหมายที่เก่ียวข้อง2อย่าง
เคร่งครัด 

 รงเรียนด าเนินงานการบริหาร
งบประมาณ2พัสดุและสินทรัพย์2ได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ2และกฎหมายที่เก่ียวข้อง2
อย่างเคร่งครัด 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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  12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ2902ของกิจกรรมต่างๆ2สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปก  5663 
กิจกรรมต่างๆ2ของ รงเรียนหนองไผ่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปก  
5663ร้อยละ2902 

2. ร้อยละ2902ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความพกงพอใจต่อการบริหารงาน 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพกง
พอใจต่อการบริหารงานร้อยละ29 .31 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
     -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2 -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการ  ผลการด าเนินการ ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ ดีมาก2คิดเป็น
ร้อยละ2100 
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1. ช่ือโครงการ2พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. กิจกรรม2ส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
3. สนองกลยุทธ์ สพม.40 ข้อที่26  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่2422พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2 

มาตรฐานที่22 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาน กึกาา2 
ข้อที่22.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานึกกาา 

6. กลุ่มงาน2บริหารงานงบประมาณ2ผู้รับผิดชอบ2งานประกันคุณภาพการึกกาา 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือจัดระบบการประกันคุณภาพการึกกาาของสถานึกกาาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของครูและ
บุคลากรทางการึกกาาและผู้เกี่ยวข้อง 
8. เป้าหมาย  
 8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 8.1.1 ครูและบุคลากรทางการึกกาาของ รงเรียนหนองไผ่ร้อยละ290 มีความพร้อมการเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 8.1.52ครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับความพกงพอใจในการเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกร้อยละ290 
 8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

8.5.12ครูและบุคลากรทางการึกกาาของ รงเรียนหนองไผ่มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก2 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

9.12ครูและบุคลากรทางการึกกาาของ รงเรียนหนองไผ่ร้อยละ290 มีความพร้อมการเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก2 

9.2 ครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับความพกงพอใจในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกร้อยละ290 
10. วันที่ด าเนินการ2ปกการึกกาา2563  
11. งบประมาณ  

11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)27,7402บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)27,7502บาท 

11.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2–2บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
การประเมินผลการด าเนินการ 

 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2............................................... 

12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/
เป็นไปตาม

เป้าหมาย/ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
1.2สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปกร้อยละ290 

ครูสามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปกร้อยละ2100 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ครูและบุคลากรทางการ กึกาา
ร้อยละ2902มีระดับความพกงพอใจ2
ในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

ครูและบุคลากรทางการึกกาามีระดับ
ความพกงพอใจในการใช้วัสดุครุภัณฑ์2ร้อย
ละ299 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
ครูสามารถด าเนินตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปก2ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและกลุ่มบริหารงาน
บุคคลมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ
และพอเพียงส าหรับใช้ในส านักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ครูสามารถด าเนินตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปก2ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลุ่ม
บริหารงานบุคคลมีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพและพอเพียงส าหรับใช้ใน
ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ299.6  

สูงกว่าเป้าหมาย 

22222222212.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2ครูและบุคลากรทางการ กึกาาร้อยละ2902มี
ระดับความพกงพอใจ2ในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

ครูและบุคลากรทางการึกกาา2มีระดับความพกง
พอใจ2ในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ร้อยละ299 

5.2กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และพอเพียงส าหรับใช้ในส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และพอเพียงส าหรับใช้ในส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคลผ่านเกณฑ์ร้อยละ299.6 
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13. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ2 -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวม  ครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการึกกาาใน
ภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 98.67 
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1. ช่ือโครงการ2พัฒนาอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 
2. กิจกรรม22พัฒนาอาคารสถานที่2สิ่งแวดล้อม2และระบบสาธารณูป ภค2 
3. กลุ่มบริหารงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 
4. งาน  อาคารสถานที่2และสาธารณูป ภค 
5. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  2       

น ยบายที่252ด้านจัดการึกกาาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
22 น ยบายที่262ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
6. สนองกลยุทธ์ สพม.40   

ข้อที่25  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ข้อที่26  จัดการึกกาาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. สนองยุทธศาสตร์ รร.  
ข้อที่242การพัฒนาประสิทธิภาพ2ของระบบการบริหารจัดการึกกาา 

8. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่  5  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัึน์และพันธกิจที่สถานึกกาาก าหนดชัดเจน 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
9. ลักษณะโครงการ22(22222)22 ครงการใหม่222( 2)22 ครงการต่อเนื่อง 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ2 นายพีรึิาย์22สิง สภา2,นายนิรุตต์22มูลสี,2นายณัฐวุฒิ2ชัยนอก,2นายพ ยธร22          
ผลพูน,22และนายธีรวัฒน์22พันธุ์แสง     
11. ระยะเวลาด าเนินงาน2  ตลอดปกการึกกาา2563  
12. วัตถุประสงค์โครงการ 

1.2เพ่ือพัฒนา2และปรับปรุงอาคารเรียน2อาคารประกอบ2พร้อมในการจัดการเรียนการสอน2 
5.2เพ่ือพัฒนา2และปรับปรุงระบบสาธารณูป ภค22ให้มีความปลอดภัย2พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 .2 รงเรียน2“สะอาด2น่าดู2น่าอยู่2น่าเรียน”2ส่งเสริมนักเรียน2บุคลากรมีสุขภาพจิต2สุขภาพกายที่ดี 
4.2เพ่ือปรับปรุงวัสดุ2อุปกรณ์2อาคาร2สภาพแวดล้อมใน รงเรียนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

13.เป้าหมาย 
 13.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   2 13.1.1 ปรับปรุงห้องเรียน2มีบรรยากาึแห่งการเรียนรู้2 ดยเป็นแหล่งแสวงหาความรู้2เป็น
ห้องเรียนที่สะอาด2น่าดู2น่าอยู่2น่าเรียน2วัสดุ2อุปกรณ์2อาคารเรียน2อาคารประกอบ2สภาพแวดล้อม2
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน2กับการใช้งาน2และประ ยชน์ใช้สอย2ร้อยละ290 

13.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ2 
13.2.1 สภาพแวดล้อม2อาคารเรียน2อาคารประกอบ2ใช้งานได้ดี2เพียงพอและมีความ 
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ปลอดภัย2สภาพสิ่งแวดล้อมภูมิทัึน์ของ รงเรียนสะอาด2ปลอดภัย2สวยงามบรรยากาึที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอน2ร้อยละ29022 
14. งบประมาณ  
 14.1 งบประมาณ (ตามที่ขอใช้)2222348,623 บาท 
 14.2 งบประมาณ (ตามที่ใช้จริง)222348,623 บาท 
      14.3 คงเหลือ/ใช้เกิน2……………………-………………..บาท 
15. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
      การประเมินผลการด าเนินการ 
   15.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
  2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
  2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.......-.................... 
   15.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 
             สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ2พัฒนาอาคารสถานที่2และสาธารณูป ภค 
กิจกรรม2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ2พัฒนาอาคารสถานที่2สิ่งแวดล้อม2และระบบสาธารณูป ภค2(ซ่อมบ ารุง
ระบบน้ าดื่มและตู้น้ าเย็น)2มีผลการด าเนินการดังนี้ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
(1)2ร้อยละ2902นักเรียนและครูผู้สอนใช้2222
สภาพแวดล้อม2อาคารเรียน2อาคาร222 
ประกอบ2ให้เกิดประ ยชน์คุ้มค่า 
(5) ร้อยละ2802ขั้นตอนการด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงอาคารเรียน2อาคารประกอบ 

นักเรียน2และบุคลากร รงเรียนหนอง
ไผ่2ใช้งานระบบสาธารณูป ภคให้เกิด
ประ ยชน์คุ้มค่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ258.422
คิดเป็นร้อยละ298.76 อยู่ในระดับ
ความพกงพอใจมาก  
การด าเนินการซ่อมบ ารุงอาคารเรียน2
อาคารประกอบ2 คิดเป็นร้อยละ280 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
สภาพแวดล้อม2อาคารเรียน2อาคาร
ประกอบ2ใช้งานได้ดี2เพียงพอและมี
ความปลอดภัย2สภาพสิ่งแวดล้อมภูมิ
ทัึน์ของ รงเรียนสะอาด2ปลอดภัย2

ร้อยละ2902 สภาพแวดล้อมมีความ
ปลอดภัย2ของ รงเรียนสะอาด2
สวยงามบรรยากาึที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน2 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

สวยงามบรรยากาึที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอน2ร้อยละ29022 

 

15.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

นักเรียนมีวินัยในการใช้อาคารเรียน2อาคาร
ประกอบมากกว่า2ร้อยละ280 
 

นักเรียน2และบุคลากร รงเรียนหนองไผ่2ใช้งานระบบ
สาธารณูป ภค2มีวินัยในการใช้อาคารเรียน2อาคาร
ประกอบ2มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.72คิดเป็นร้อยละ 97.50 

16. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 16.12ปัญหา2อุปสรรค 

  -2อาคาร2และระบบสาธารณูป ภค2มีอายุการใช้งานมากกว่า2 02ปก2ท าให้งบประมาณไม่ 
เพียงพอ 

  -2บุคลากรมีคาบสอนมาก2ท าให้ไม่มีเวลา2บริหารจัดการ 
  -2ลูกจ้างไม่มีความสามารถตามต าแหน่ง 

 16.2 แนวทางแก้ไข 
  -2เพ่ิมงบประมาณให้เพียงพอ 
  -2ลดคาบสอนบุคลากรมีคาบสอนน้อยลง 
  -2เพ่ิมเงินเดือนตามต าแหน่งลูกจ้าง2เช่น2ช่างไฟฟ้า2พนักงานขับรถ 

17. ข้อเสนอแนะ2ท าการซ่อมบ ารุงทุกๆหนก่งภาคเรียน 
18. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2มาก2คิดเป็นร้อยละ 94.30 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค  
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1.2ชื่อโครงการ2:2พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
2. กิจกรรม2:2พัฒนางาน สตทัึนูปกรณ์ 
3. สนองกลยุทธ์ สพม.40  

ข้อที่25  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที่242การพัฒนาประสิทธิภาพ2ของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่  5  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.6 จัดระบบสารสนเทึเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
6. กลุ่มบริหารงาน2222:  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
222 ผู้รับผิดชอบ2: 2นายสรสิช2ขันตรีมิตร22และคณะ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

1.2เพ่ือมีอุปกรณ์ สตทัึนูปกรณ์เพียงพอกับการจัดกิจกรรมของ รงเรียน 
5.2เพ่ือพัฒนาระบบ สตทัึนูปกรณ์ให้ทันสมัยและมีคุณภาพ 
 .2เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมาย 

8. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.2มีอุปกรณ์ระบบเสียงที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
5.2มีอุปกรณ์ระบบการน าเสนอที่ทันสมัย2พร้อมใช้งาน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.2มีอุปกรณ์ สตทัึนูปกรณ์เพียงพอกับการผลิตและพัฒนาการเรียนการสอน 
5.2นักเรียนสามารถเรียนรู้เทค น ลยีใหม่2ๆ2ได้จากสื่อแบบต่าง2ๆ 
 .2มีอุปกรณ์ สตทัึนูปกรณ์เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน2และกิจกรรมใน รงเรียน 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
1.ห้องประชุมภายใน รงเรียน2ระบบการน าเสนอ2และอุปกรณ์ระบบเสียงที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ2222 

ร้อยละ290 
2.ห้องประชุมภายใน รงเรียนมีอุปกรณ์ สตทัึนูปกรณ์เพียงพอ2 

10. วันที่ด าเนินการ2มีนาคม2563 2–2มีนาคม25634 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2 9,6002บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2 9,6002บาท 
      11.3 ใช้เกิน22-22บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2........................................ 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงกา 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ 

ต ากว่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
(1)2.นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่ตอบแบบสอบถาม2ร้อยละ290  
 

มีนักเรียนตอบแบบสอบถาม2 
จ านวน21802คน2คิดเป็นร้อยละ290.00
ครูและบุคลากรทางการึกกาา2จ านวน2
502คน2คิดเป็นร้อยละ210.00 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

(5)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีระดับความพกงพอใจระบบการ
น าเสนอ2และอุปกรณ์ระบบเสียงที่
พร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอ2ร้อยละ290 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีระดับความพกงพอใจระบบการ
น าเสนอ2และอุปกรณ์ระบบเสียงที่
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ2ร้อยละ2902
 (�̅� = 4.51)   

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
(1)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีห้องประชุมภายใน รงเรียนมี
อุปกรณ์ สตทัึนูปกรณ์เพียงพอ2
พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน
สามารถเรียนรู้เทค น ลยีใหม่2ๆ22
ร้อยละ290 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีห้องประชุมภายใน รงเรียนมีอุปกรณ์
 สตทัึนูปกรณ์เพียงพอ2พัฒนาการ
เรียนการสอนนักเรียนสามารถเรียนรู้
เทค น ลยีใหม่2ๆร้อยละ290.13  
(�̅� = 4.51) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

(5)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2 
ร้อยละ290 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มีคุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2
ร้อยละ290.1  (�̅� = 4.51) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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222212.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2ร้อยละ2802นักเรียนและครูมีอุปกรณ์ สตทัึน
ึกกาา2ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2 
มีความพกงพอใจในระดับ2ดีมาก2แสดงว่ากิจกรรม 
ประสบความส าเร็จคิดเป็น2ร้อยละ290.13 

5.2นักเรียนร้อยละ290 ห้องประชุมภายใน รงเรียน 
มีอุปกรณ์ สตทัึนูปกรณ์เพียงพอ2พัฒนาการเรียน
การสอนนักเรียนสามารถเรียนรู้เทค น ลยีใหม่2ๆ 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความ
พกงพอใจในระดับมากที่สุด2แสดงว่ากิจกรรม
ประสบความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ2290.132222222222 
(�̅� = 4.51)   

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
  -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ  
            -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก22คิดเป็นร้อยละ297 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
2. กิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล2วิเคราะห์22ประมวลผล22เพ่ือรายงาน22น าเสนอ22และให้บริการข้อมูล 
3. สนองกลยุทธ์ สพม.40 ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ22222 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ กึกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2 5.12มีเป้าหมายวิสัยทัึน์และพันธกิจที่สถานึกกาาก าหนดชัดเจน 
 5.52มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา 
 5.32จัดระบบเทค น ลยีสารสนเทึเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
6. กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบ นางสาวึุภรา22จันทสิงห์ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
2 7.12เพื่อรวบรวมข้อมูล22ประมวลผล22และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
2 7.52เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้บริหาร22ครูอาจารย์22และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
2 7. 2เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ2(Quantity)   
   1. ระบบข้อมูลและเอกสารมีความสมบูรณ์ชัดเจนถูกต้องเป็นปัจจุบันร้อยละ290 
   2. งาน ครงการด าเนินการได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ร้อยละ2290   
2 ด้านคุณภาพ2(Quality)    
   1. ท าให้ระบบข้อมูลและเอกสารมีความสมบูรณ์ชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขก้น 
   2. การติดตามและประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขก้น 
   3. ข้อมูลข่าวสารชัดเจนถูกต้องยิ่งขก้น 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ ครูร้อยละ2100 ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทึ 
10. วันที่ด าเนินการ 1 เมาายน2225622–2312มีนาคม22563 
11. งบประมาณ  
  11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)    1,000  บาท 
     11.2 งบประมาณ2(ตามท่ีใช้จริง)22222 950  บาท 
           11.3 คงเหลือ                          2  50  บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
  2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
  2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.......-.................... 
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 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
(1)2ระบบข้อมูลและเอกสารมีความ
สมบูรณ์ชัดเจนถูกต้องเป็นปัจจุบันร้อย
ละ290  

ระบบข้อมูลและเอกสารมีความ
สมบูรณ์ชัดเจนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

(5)2งาน ครงการด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ร้อยละ229022 

งาน ครงการด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
(1)2ท าให้ระบบข้อมูลและเอกสารมี
ความสมบูรณ์ชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขก้น 

ระบบข้อมูลและเอกสารมีความ
สมบูรณ์ชัดเจนถูกต้อง 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

(5)2การติดตามและประสานงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขก้น 

การติดตามและประสานงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

(3)2ข้อมูลข่าวสารชัดเจนถูกต้องยิ่งขก้น ข้อมูลข่าวสารชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมาย 
 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
ครูร้อยละ2100 ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทึ -ครูทุกคนได้รับบริการข้อมูลสารสนเทึ 

-ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความ
พกงพอใจในระดับดี2แสดงว่ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ280 (�̅� = 4)2 
 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
12.1 ปัญหา2อุปสรรค 
2    1. น ยบายมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม2ความต้องการของข้อมูลจกงเปลี่ยนแปลงไป 

ตลอดเวลา2ท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์2 
2      2. เทค น ลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดกระท าข้อมูล  ปรแกรมต่างๆพัฒนาอย่างต่อเนื่อง2222 
2อยู่ตลอดเวลา2ท าให้ต้องมีการจัดกระท าข้อมูลใหม่อยู่เสมอ 
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3. ข้อมูลสารสนเทึไม่สามารถแก้ปัญหาในการบริหารจัดการได้ทุกเรื่อง2เพราะการ 
แก้ปัญหาในแต่ละกิจกรรม2มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง 

12.2  แนวทางแก้ไข    
จัดให้มีผู้รับผิดชอบสารสนเทึของกลุ่มสาระ/กลุ่มงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขก้น 

14. ข้อเสนอแนะ2ควรให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าข้อมูลสารสนเทึ 
15. ผลการด าเนินการ ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดี2คิดเป็นร้อยละ283.6 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
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1. ช่ือโครงการ22พัฒนางานศูนย์วิทยุส่ือสารไผ่ทอง 
2. กิจกรรม22พัฒนางานึูนย์วิทยุสื่อสารไผ่ทอง 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพและบริหารจัดการ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพ2ของระบบบริหารจัดการ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  5  กระบวนการบริหารและการจัดการสถานึกกาาของผู้บริหารสถานึกกาา 
 2.6 จัดระบบสารสนเทึเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
6. กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป22ผู้รับผิดชอบนายอนุรักา์22เพชรไทย,2นายนิรุตต์22มูลสี 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
     7.1  เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารของบุคลากรใน รงเรียนรวดเร็ว2และมีประสิทธิภาพ 
     7.2  เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย2และการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
     7.3  เพ่ือให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาพนอกรวดเร็ว2ทันเหตุการณ์2และมีประสิทธิภาพ 
8. เป้าหมาย  
222228.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
22222222222มีวิทยุสื่อสารเพ่ิม2ทดแทนเครื่องที่ช ารุด2จ านวน252เครื่อง2และซ่อมเครื่องเดิมใช้งานได้ดี ร้อยละ2
90 
     8.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
22222222222สามารถติดต่อสื่อสารภายในบริเวณ รงเรียนได้ครอบคลุมทั่วถกง2สื่อสารได้รวดเร็ว2ร้อยละ290 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
     9.1  นักเรียน2ครู2และบุคลากรใน รงเรียนมีระดับความพกงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานึูนย์
วิทยุสื่อสารไผ่ทอง2ร้อยละ290 
10. วันที่ด าเนินการ 222ตลอดปกการึกกาา222563 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)222222222 3,500  บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2222222222222222223,000  บาท 
      11.3 คงเหลือ222222222222222222222222222222   222222222500  บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
  2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
   2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.......................................... 
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 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
2222222บุคลากรทางกาึกกาาใน
 รงเรียนหนองไผ่2เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนางานึูนย์วิทยุสื่อสารไผ่ทอง2
ร้อยละ2100 

 
2222บุคลากรทางการึกกาาใน รงเรียน
หนองไผ่2เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางาน
ึูนย์วิทยุสื่อสารไผ่ทอง2ร้อยละ2100 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

2222222บุคลากรทางการึกกาาใน
 รงเรียนมีระดับความพกงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานึูนย์
วิทยุสื่อสารไผ่ทอง2ร้อยละ290 

    บุคลากรทางการึกกาาใน รงเรียนมี
ระดับความพกงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนางานึูนย์วิทยุสื่อสารไผ่
ทอง2ร้อยละ2100 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรทางการ กึกาาได้ท า
กิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมาน
สามัคคี2เผยแพร่ชื่อเสียงของ
 รงเรียนและก่อให้เกิดความสามัคคี2
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน2ร้อยละ2
90 

 
บุคลากรทางการ กึกาาได้ท ากิจกรรม
กลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี22
เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียนและ
ก่อให้เกิดความสามัคคี2ความสัมพันธ์ที่
ดีกับชุมชน2ร้อยละ2100 

 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
 2221. นักเรียน2ครู2และบุคลากรใน รงเรียนมีระดับ
ความพกงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานึูนย์
วิทยุสื่อสารไผ่ทอง2ร้อยละ290 

นักเรียน2ครู2และบุคลากรใน รงเรียนมีระดับ
ความพกงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
งานึูนย์วิทยุสื่อสารไผ่ทอง2ร้อยละ291.42 

22222. นักเรียน2ครู2และบุคลากรได้ท ากิจกรรมกลุ่ม
อย่างสมัครสมานสามัคคี2ร่วมสืบสานประเพณีอันดี
งาม2เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียน2และก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน2อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ290 

บุคลากรทางการ กึกาาได้ท ากิจกรรมกลุ่มอย่าง
สมัครสมานสามัคคี2เผยแพร่ชื่อเสียงของ
 รงเรียนและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน2ร้อยละ2
90.60 
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
  - เครื่องวิทยุ2ยังไม่ครบกับจ านวนเจ้าหน้าที่22622เครื่อง   - 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
  - จัดซื่อเครื่องวิทยุ2เพ่ิมจ านวน22622เครื่อง   - 
14. ข้อเสนอแนะ   
            -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการ   ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2222คิดเป็นร้อยละ 95.20 
 

รูปภาพกิจกรรมพัฒนางานศูนย์วิทยุส่ือสารไผ่ทอง   
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1. ช่ือโครงการ พัฒนาส านักงานบริหารทั่วไป 
2. กิจกรรม2     กิจกรรมพัฒนาส านักงานบริหารทั่วไป 
3. สนองกลยุทธ สพม.40 22 

2222222ข้อที ่  522เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ2 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน2 

 2ข้อที่ 42การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:22 

มาตรฐานที่  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2  มีระบบบรริหารจัดการคุณภาพของสถานึกกาา 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ2กลุ่มบริหารงานทั่วไป2  ผู้รับผิดชอบ22นางสายรุ้ง22นิลมูล และส านักงานกลุ่ม
คณะ2 
7. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

7.1.2มีวัสดุครุภัณฑ์ไว้ใช้ในส านักงานอย่างเพียงพอเพ่ือความสะดวกรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท างาน 
7.5.2เพ่ือสร้างบรรยากาึ2และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขก้น 
7.3.2เพื่อให้สถานที่ท างานสะดวก2สะอาด2เป็นระเบียบเรียบร้อยและทันสมัยทันเหตุการณ์ 

8. เป้าหมาย  
8.1 เชิงปริมาณ22ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อมใช้งาน2ร้อยละ290 
8.2 เชิงคุณภาพ2มีระบบการบริหารจัดการภายในส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปมีมาตรฐาน2มี

ประสิทธิภาพและทันสมัยทันเหตุการณ์ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ22 

ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อมใช้งาน2ครูและบุคลากรมีระดับความ
พกงพอใจในการอ านวยความสะดวก2ร้อยละ290 
10. วันที่ด าเนินการ2………………………วันเสาร์ที่216  มกราคม22พ.ึ.2225634………………………………………… 
11. งบประมาณ  
22222211.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้).......... 13,190.....2บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)..........12,530......บาท 
      11.3 คงเหลือ2……………………660……………………..บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
  2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
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  2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.......-.................... 
 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 
 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปมีวัสดุ
ครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อมใช้งาน2 
ร้อยละ290 

 
-2ร้อยละ2922ส านักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไปมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
มีระบบการบริหารจัดการภายใน
ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปมีมาตรฐาน2
มีประสิทธิภาพและทันสมัยทัน
เหตุการณ์ร้อยละ290 

-2ร้อยละ2922ครูและบุคลากรมี
ระดับความพกงพอใจในการอ านวย
ความ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ2902ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปมีวัสด 

ครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อมใช้งาน2ร้อยละ290 
มี ต๊ะใหม่ท างาน21 และเก้าอ้ีส านักงาน24 ตัว
ย่าเพียงพอพร้อมใช้งาน2ร้อยละ292 

 2.2ครูและบุคลากรมีระดับความพกงพอใจในการ
อ านวยความสะดวก2ร้อยละ290 

ครูบุคลากรมีความพกงพอใจในสิ่งอ านวยความ
สะดวก2ร้อยละ292 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
 2222222-  ต๊ะท างานของบุคลากรยังเป็น ต๊ะท างานรุ่นเก่าไม่มีลิ้นชักเก็บของและเป็น ต๊ะคอมเก่า 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
      - จัดซื้อหรือซ่อมบ ารุง 
14. ข้อเสนอแนะ22-ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการ  

-ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ……ดีมาก…….2คิดเป็นร้อยละ…92.00……….. 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาส านักงานบริหารทั่วไป 
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1. ช่ือโครงการ2พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายในโรงเรียน 
2. กิจกรรม2พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายใน รงเรียน 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22 

ข้อที่24 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา22 
222มาตรฐานที่212คุณภาพของผู้เรียน 

1.12ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 2221)2มีความสามารถในการอ่าน2การเขียน2การสื่อสาร2และการคิดค านวณ 
 2224)2ความสามารถในการใช้เทค น ลยีสารสนเทึและการสื่อสาร 
222มาตรฐานที่252กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานึกกาา 

5.52มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา 
5.62จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5.32จัดระบบเทค น ลยีสารสนเทึเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

222มาตรฐานที่2 2กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 .52ใช้สื่อ2เทค น ลยีสารสนเทึและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5. กลุ่มบริหารงาน222กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
222งาน22งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
222ผู้รับผิดชอบ22นายราชัย22แก้วยึ2,2นายชัยชนะ22ทองมา 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 

3.12เพ่ือห้องเรียนและห้องเรียนพิเึาใน รงเรียนมีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกห้อง 
3.22เพ่ือให้นักเรียนและครูสามารถใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ใน รงเรียน 
3.3 เพ่ือปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับการใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขก้น 

7. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ-ห้องเรียน2และห้องพิเึามีจุดให้บริการเครือข่ายและแบบสายและไร้สาย2    

ร้อยละ280 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ-นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ280 

8. ตัวช้ีวัดของโครงการ2 
บุคลากรและนักเรียนใน รงเรียนมีความพกงพอใจ2ต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ รงเรียน 

9. วันที่ด าเนินการ2222มีนาคม2563 2-2มีนาคม25634 
10. งบประมาณ  
 10.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2199,9502บาท 
 10.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2189,9602บาท 
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22222210.3 คงเหลือ29,9902บาท 
11. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 11.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
          2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
  2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.......-.................... 
 11.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
ห้องเรียน2และห้องพิเึามีจุดให้บริการ
เครือข่ายและแบบสายและไร้สาย2     
ร้อยละ280 

ส ารวจความพกงพอใจ2 ดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง2นักเรียน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง2
จ านวน25002คน2ภาพรวม
กลุ่มเป้าหมายมีความพกงพอใจอยู่ที่ 
ร้อยละ291.13 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ290 

พัฒนาการเรียนการสอน2และ
ส่งเสริมทักาะในการค้นหาข้อมูล2
การใช้งานคอมพิวเตอร์2ของนักเรียน 
ส ารวจความรู้/คุณลักาณะอันพกง
ประสงค์2 ดยใช้กลุ่มตัวอย่าง2
นักเรียน/ผู้ที่เก่ียวข้อง2จ านวน25002
คน2ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้/
คุณลักาณะอันพกงประสงค์อยู่ที่ 22222222
ร้อยละ29  

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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    11.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
นักเรียนมีความพกงพอใจในการกิจกรรม/ ครงการ   
ร้อยละ290 

มีความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มี
ความพกงพอใจในระดับมาก2คิดเป็น ร้อยละ2
91.13       (X̅ = 4.56) 

12. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
    -ไม่มี- 
13. ข้อเสนอแนะ  -ไม่มี- 
14. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จ ในระดับ22ดีมาก22คิดเป็น ร้อยละ292.8 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ2พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายในโรงเรียน 
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1.2ชื่อโครงการ2: พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่ 
2. กิจกรรม2:2พัฒนาเว็บไซต์ รงเรียนหนองไผ่ 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 12คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 22กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานึกกาา 

มาตรฐานที่ 32กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. กลุ่มบริหารงาน2222:  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
222 ผู้รับผิดชอบ2: 2นายสรสิช2ขันตรีมิตร2,2นายราชัย22แก้วยึ 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 

3.1 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ รงเรียนให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งขก้น 
3.2 เพ่ือสามารถเป็นแหล่งสืบค้น2เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทึของ รงเรียนแผ่นทาง

อินเทอร์เน็ต2สนองน ยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
7. เป้าหมาย 
 7.12ด้านปริมาณ 

  รงเรียนมีเว็บไซต์ที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารของ รงเรียนและบริการเว็บแอปพลิเคชันผ่าน
อินเทอร์เน็ต2ร้อยละ2100 
 7.52ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ280 
8. ตัวชี้วัดของโครงการ  
 8.12ร้อยละ2802ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพกงพอใจต่อเว็บไซต์ รงเรียนหนองไผ่ 
 8.2 ร้อยละ280 ครูและนักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะอันพกงประสงค์ 
9. วันที่ด าเนินการ212พฤาภาคม2563 2–   02เมาายน25634 
10. งบประมาณ  
 10.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)236,055.-2บาท 
 10.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)28, 43.-2บาท 
      10.3 คงเหลือ2257,70922บาท 
11. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 11.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
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 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................................. 
 11.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
(1)2.นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม2ร้อยละ290  
 

มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน2 97คน2 
คิดเป็น2ร้อยละ294.972ครูและ
บุคลากรทางการ กึกาา2จ านวน2512
คน2คิดเป็นร้อยละ26.0  

เป็นไปตามเป้าหมาย 

(5)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพกงพอใจในกิจกรรมร้อยละ
90 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความพกงพอใจในกิจกรรม2 
ร้อยละ 94.41 (�̅� = 4.72)   

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
(1)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ290 
 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับความรู้ผ่านเกณฑ์2ร้อยละ2
94.41(�̅� = 4.72)  

เป็นไปตามเป้าหมาย 

(5)2นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์2 
ร้อยละ290 

นักเรียน/บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมี
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์2ร้อยละ294.41 (�̅� = 4.72) 2 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

  12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 

1.2ร้อยละ2802ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพกง
พอใจต่อเว็บไซต์ รงเรียนหนองไผ่ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการใช้งานเว็บไซต์ รงเรียน
หนองไผ่ได้อย่างเต็มรูปแบบ 

5.2ร้อยละ280 ครูและนักเรียนมีความรู้/
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ 

ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ รงเรียนได้ตรงตามความต้องการ22 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
      -ไม่มี- 
14. ข้อเสนอแนะ  
      -ไม่มี- 
15. ผลการด าเนินการโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2มากที่สุด22คิดเป็น ร้อยละ294.41 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่ 
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1. ช่ือโครงการ22พัฒนาอาคารพิสุทธิ์ภักษา 
2. กิจกรรม22พัฒนาอาคารพิสุทธิ์ภักาา 
3. สนองกลยุทธ์ สพม.40 2ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
                                 ข้อที่26 จัดการึกกาาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการึกกาา 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่212คุณภาพผู้เรียน2 
2222 ประเด็นพิจารณาข้อที่21.2 คุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน 
22222 4)22สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่222กระบวนการบริหารและการจัดการ2 
2222 ประเด็นพิจารณาข้อที่22.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
6. กลุ่มบริหารงานทั่วไป  ผู้รับผิดชอบ2งาน ภชนาการ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
     7.1 เพ่ือให้ รงเรียนมี รงครัว2 รงอาหารที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
     7.2 เพ่ือให้บริการให้กับนักเรียน2ครู2บุคลากรใน รงเรียนและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการของ รงอาหาร 
222227.3 เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการประกอบอาหารและรับประทานอาหารของนักเรียน2ครู2
บุคลากรใน รงเรียน 
222227.4 เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อประ ยชน์ใช้สอยในด้านต่างๆ2และมีสภาพใช้งานได้ดี 
 8. เป้าหมาย  
222228.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
22222222- อาคารพิสุทธิ์ภักาาให้ได้ประ ยชน์ใช้สอย2สามารถด าเนินการกิจกรรมของ ครงการที่ก าหนด2ร้อย
ละ291 
     8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
22222222- อาคารพิสุทธิ์ภักาามีสภาพเหมาะสมใช้งานได้ดี2พอเพียงและปลอดภัย2มีบรรยากาึที่เอ้ือต่อการใช้
ประ ยชน์2ร้อยละ291 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
22222222- นักเรียน2ครูและบุคลากรทางการ กึกาามีระดับความพกงพอใจในการให้บริการและการพัฒนา
ภายในอาคารพิสุทธิ์ภักาา2ร้อยละ286 
10. วันที่ด าเนินการ    1 เมาายน22563 – 31 มีนาคม25634 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)22222205,614    บาท 
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 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2222294,2412222บาท 
      11.3 ใช้เกิน22222222222222222222222222222288,3572222บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................................. 
 12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
 (1)2อาคารพิสุทธิ์ภักาาให้ได้
ประ ยชน์ใช้สอย2สามารถด าเนินการ
กิจกรรมของ ครงการที่ก าหนด2ร้อยละ2
91 

อาคารพิสุทธิ์ภักาาให้ได้ประ ยชน์ใช้
สอย2สามารถด าเนินการกิจกรรม
ของ ครงการที่ก าหนด2ร้อยละ291 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

 (5)2นักเรียน2ครูและบุคลากร
ทางการึกกาามีระดับความพกงพอใจใน
การให้บริการและการพัฒนาภายใน
อาคารพิสุทธิ์ภักาา2ร้อยละ286 

นักเรียน2ครูและบุคลากรทางการ
ึกกาามีระดับความพกงพอใจในการ
ให้บริการและการพัฒนาภายใน
อาคารพิสุทธิ์ภักาา2ร้อยละ286 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ   
อาคารพิสุทธิ์ภักาามีสภาพเหมาะสมใช้
งานได้ดี2พอเพียงและปลอดภัย2มี
บรรยากาึที่เอ้ือต่อการใช้ประ ยชน์2
ร้อยละ291 
 

อาคารพิสุทธิ์ภักาามีสภาพเหมาะสม
ใช้งานได้ดี2พอเพียงและปลอดภัย2มี
บรรยากาึที่เอ้ือต่อการใช้ประ ยชน์2
ร้อยละ291 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
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  12.32การด าเนนิงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
 (1)2นักเรียน2ครูและบุคลากรทางการึกกาามี
ระดับความพกงพอใจในการให้บริการและการพัฒนา
ภายในอาคารพิสุทธิ์ภักาา2ร้อยละ286 

นักเรียน2ครูและบุคลากรทางการ กึกาามีระดับ
ความพกงพอใจในการให้บริการและการพัฒนา
ภายในอาคารพิสุทธิ์ภักาา2ร้อยละ286 

2222222222(5)2อาคารพิสุทธิ์ภักาามีสภาพเหมาะสมใช้
งานได้ดี2พอเพียงและปลอดภัย2มีบรรยากาึที่เอ้ือต่อ
การใช้ประ ยชน์2ร้อยละ291 

อาคารพิสุทธิ์ภักาามีสภาพเหมาะสมใช้งานได้ดี2
พอเพียงและปลอดภัย2มีบรรยากาึที่เอ้ือต่อ
การใช้ประ ยชน์2ร้อยละ291 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
  2222222222-2ช่วงเวลาที่นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวันจะมีความแออัด2อากาึร้อนอบอ้าว 
2222222222222222222222-2ช่วงหลังรับประทานอาหารกลางวันจะมีความสกปรกเลอะเทอะ 
 13.2  แนวทางแก้ไข 
  222222222222- จัดหาพัดลมตั้งพ้ืนเพื่อระบายอากาึให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 2222222222222222-2จัดหาคนงานท าความสะอาดบริเวณ รงอาหาร ดยเฉพาะ 
14. ข้อเสนอแนะ   
 ควรจัดให้มีบริเวณนั่งรับประทานอาหารเฉพาะของครูบางส่วน 
15. ผลการด าเนินการ  ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2คิดเป็นร้อยละ 96.40 
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ภาพกิจกรรมโครงการ22พัฒนาอาคารพิสุทธิ์ภักษา 
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1. ช่ือโครงการ22พัฒนาห้องประชุมโรงเรียน 
2. กิจกรรม22พัฒนาห้องประชุม รงเรียน 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพและบริหารจัดการ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพ2ของระบบบริหารจัดการ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2 

มาตรฐานที่222กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาน กึกาา 
2.5 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา2 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ22กลุ่มงานบริหารทั่วไป22  ผู้รับผิดชอบ2นายสมปอง2ตาลเพชร นางวนิดา2สาร
สิทธิ์ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.1  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัด ต๊ะหมู่ได้สวยงาม2ถูกต้อง 
7.2  เพ่ือหอประชุมมีการจัดดอกไม้ประดับ2อย่างเหมาะสม 

8. เป้าหมาย  
222228.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

อุปกรณ์ประกอบ ต๊ะหมู่2ครบ2 2ห้องประชุม2ร้อยละ2100 
     8.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2222222222222222จัด ต๊ะหมู่ได้ถูกต้อง2ดอกไม้ประดับ2ได้อย่างถูกต้อง2ร้อยละ2100 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
     9.1  นักเรียน2ครู2และบุคลากรใน รงเรียนมีระดับความพกงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาห้อง
ประชุม รงเรียน2ร้อยละ290 
     9.2  นักเรียน2ครู2และบุคลากรได้ท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี2และความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน2อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ290 
10. วันที่ด าเนินการ 222ตลอดปกการึกกาา222563 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)22222222230,000  บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2222222215,000       22222บาท 
      11.3 คงเหลือ22222222222222222222222222222218,000        2222บาท 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................................. 
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 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
2222222บุคลากรทางกาึกกาาใน รงเรียน
หนองไผ่2เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาห้อง
ประชุม รงเรียน2ร้อยละ2100 

 
2222บุคลากรทางการึกกาาใน
 รงเรียนหนองไผ่2เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาห้องประชุม รงเรียน2ร้อยละ2
100 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

2222222บุคลากรทางการึกกาาใน
 รงเรียนมีระดับความพกงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาห้องประชุม
 รงเรียน2ร้อยละ290 
 

    บุคลากรทางการึกกาาใน
 รงเรียนมีระดับความพกงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาห้องประชุม
 รงเรียน2ร้อยละ2100 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรทางการ กึกาาได้ท า
กิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี2
เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียนและ
ก่อให้เกิดความสามัคคี2ความสัมพันธ์ที่
ดีกับชุมชน2ร้อยละ290 

 
บุคลากรทางการ กึกาาได้ท ากิจกรรม
กลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี22
เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียนและ
ก่อให้เกิดความสามัคคี2ความสัมพันธ์
ที่ดีกับชุมชน2ร้อยละ2100 

 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
 2221. นักเรียน2ครู2และบุคลากรใน รงเรียนมีระดับ
ความพกงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาห้อง
ประชุม รงเรียน2ร้อยละ290 

นักเรียน2ครู2และบุคลากรใน รงเรียนมีระดับ
ความพกงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ห้องประชุม รงเรียน2ร้อยละ291.42 

22222. นักเรียน2บุคลากรได้ท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสมัคร
สมานสามัคคี2เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียน2
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน2อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ290 

ห้องประชุม2เหมาะสม2เพียงพอ2ในการด าเนิน
กิจกรรมของ รงเรียน2และก่อให้เกิดความ
สามัคคี2ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน2ร้อยละ2
90.60 
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13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
          - ขาดบุคลากรดูแลประจ า22 
          - อุปกรณ์2ยังขาด22ผ้าจีบ22 ต๊ะขาว2เก้าอ้ีอีกมาก 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
          - จ้างบุคลากรดูแลประจ า22 
          - จัดหาอุปกรณ์2ที่ยังขาด22ผ้าจีบ22 ต๊ะขาว2เก้าอ้ีให้เพียงพอเหมาะสม 
14. ข้อเสนอแนะ   
 จ้างบุคลากรดูแลประจ า22จัดหาอุปกรณ์2ที่ยังขาด22ผ้าจีบ22 ต๊ะขาว2เก้าอ้ีให้เพียงพอ 
15. ผลการด าเนินการ   ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2222คิดเป็นร้อยละ 93.47 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาห้องประชุมโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา2563 222 รงเรียนหนองไผ่222หน้า 409 

 

1. ช่ือโครงการ22จ้างบุคลากรทางการศึกษา 
2. กิจกรรม22จ้างบุคลากรทางการึกกาา 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพและบริหารจัดการ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพ2ของระบบบริหารจัดการ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2 

มาตรฐานที่222กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาน กึกาา 
2.5 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน กึกาา2 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ22กลุ่มงานบริหารทั่วไป22  ผู้รับผิดชอบ2นายสมปอง2ตาลเพชร นางวนิดา2สาร
สิทธิ์ 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
     7.1  เพ่ือจัดจ้างบุคลากรทางการึกกาา2สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
     7.2  เพ่ือปฏิบัติการดูแลอาคารเรียน2อาคารประกอบ2สภาพแวดล้อมภายใน รงเรียนและ
สภาพแวดล้อม 
8. เป้าหมาย  
222228.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
22222222222บุคลากรทางการึกกาา รงเรียนหนองไผ่2142คน2ร้อยละ2902 
     8.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
22222222222สภาพแวดล้อม2อาคารเรียน2อาคารประกอบ2สภาพแวดล้อมภูมิทัึน์ของ รงเรียนมีความปลอดภัย2
สะอาด2ส่งเสริมบรรยากาึเอ้ือต่อการเรียนรู้2ร้อยละ290 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
     9.1  นักเรียน2ครู2และบุคลากรใน รงเรียนมีระดับความพกงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจ้างบุคคลากร
ทางการึกกาา2ร้อยละ290 
     9.2  นักเรียน2ครู2และบุคลากรได้ท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี2ร่วมสืบสานประเพณีอันดี
งาม2เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียนและก่อให้เกิดความสามัคคี2ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน2อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ290 
10. วันที่ด าเนินการ 222ตลอดปกการึกกาา222563 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2222222221,692,000 บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)222222221,313,803        บาท 
      11.3 คงเหลือ222222222222222222222222222222   377,200        บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................................. 
 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
2222222บุคลากรทางกาึกกาาใน รงเรียน
หนองไผ่2เข้าร่วมกิจกรรมจ้าง
บุคคลากรทางการึกกาา2ร้อยละ2100 

 
2222บุคลากรทางการึกกาาใน
 รงเรียนหนองไผ่2เข้าร่วมกิจกรรม
จ้างบุคคลากรทางการ กึกาา2ร้อยละ2
100 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

2222222บุคลากรทางการึกกาาใน
 รงเรียนมีระดับความพกงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมจ้างบุคคลากรทางการ
ึกกาา2ร้อยละ290 

    บุคลากรทางการึกกาาใน
 รงเรียนมีระดับความพกงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมจ้างบุคคลากร
ทางการึกกาา2ร้อยละ2100 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรทางการ กึกาาได้ท า
กิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี2
เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียนและ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน2
ร้อยละ290 

 
บุคลากรทางการ กึกาาได้ท ากิจกรรม
กลุ่มอย่างสมัครสมานสามัคคี22
เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียนและ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน2
ร้อยละ2100 

 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  
12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
 2221. นักเรียน2ครู2และบุคลากรใน รงเรียนมีระดับ
ความพกงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจ้างบุคคลากร
ทางการึกกาา2ร้อยละ290 

นักเรียน2ครู2และบุคลากรใน รงเรียนมีระดับ
ความพกงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจ้าง
บุคคลากรทางการึกกาา2ร้อยละ291.42 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
22222. นักเรียน2ครู2และบุคลากรได้ท ากิจกรรมกลุ่ม
อย่างสมัครสมานสามัคคี2ร่วมสืบสานประเพณีอันดี
งาม2เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียนและก่อให้เกิดความ
สามัคคี2ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน2อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ290 

บุคลากรทางการ กึกาาได้ท ากิจกรรมกลุ่มอย่าง
สมัครสมานสามัคคี2เผยแพร่ชื่อเสียงของ
 รงเรียนและก่อให้เกิดความสามัคคี2
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน2ร้อยละ290.60 

 
13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 13.12ปัญหา2อุปสรรค 
          1)พนักงานสถานที่2ลาออกก่อนสัญญา22 
   2)คนมาสมัครงานไม่มีตามที่ประกาึ2 
   3)เพ่ิมอายุเกาียณ2เกิน2302ปก2 
 13.2 แนวทางแก้ไข 
  2222222222เพ่ิมเงินเดือน22เพิ่มสวัสดิการ2หยุดเสาร์-อาทิตย์ 
14. ข้อเสนอแนะ   

เพ่ิมต าแหน่ง2คน2ขับรถ2ที่มีใบขับขี่2รถ232ล้อ 
15. ผลการด าเนินการ   ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2222คิดเป็นร้อยละ 95.80 
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ภาพกิจกรรมจ้างบุคลากรทางการศึกษา   
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1. ช่ือโครงการ22ส่งเสริมนโยบายทางการศึกษา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์2 
2. กิจกรรม22ส่งเสริมน ยบายทางการึกกาา22พัฒนาแหล่งเรียนรู้2และปรับปรุงภูมิทัึน์2 
3. สนองกลยุทธ สพม.40  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพและบริหารจัดการ 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพ2ของระบบบริหารจัดการ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2 

มาตรฐานที่222กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาน กึกาา 
                 2.5 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานึกกาา2 

6. กลุ่มงานงาน/กลุ่มสาระ22กลุ่มงานบริหารทั่วไป2 ผู้รับผิดชอบ2นายพีรึิาย์22สิงห์ สภา,2นายนิรุตต์2มูลสี 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 
 7.1.2เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม2อาคารสถานที่2ให้เอ้ือต่อประ ยชน์ในการเรียนรู้ 
 7.2. เพ่ือให้ห้องเรียนมีบรรยากาึแห่งการเรียนรู้2เป็นห้องเรียนที่น่าดู2น่าอยู่2น่ารู้2และน่าเรียน 
 7.3. เพ่ือการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 7.4. เพ่ือสนองน ยบายทางการึกกาา2ของสพฐ./สพม.2และ รงเรียนหนองไผ่ 
8. เป้าหมาย  
222228.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ปรับปรุง2ห้องเรียนมีบรรยากาึแห่งการเรียนรู้2 ดยเป็นแหล่งแสวงหาความรู้2เป็นห้องเรียนที่
น่าดู2น่าอยู่2น่ารู้2และน่าเรียน อาคารเรียน2อาคารประกอบ2สภาพแวดล้อม2ปรับปรุง2ส่งเสริม2สนับสนุน
การจัดเรียนการสอน2เหมาะสม2กับการใช้งานและประ ยชน์ใช้สอย22ร้อยละ290 
222228.52เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2. สภาพแวดล้อม2อาคารเรียน2อาคารประกอบ2ใช้งานได้ดี2เพียงพอและมีความปลอดภัย2สภาพ
สิ่งแวดล้อมภูมิทัึน์ของ รงเรียนสะอาด2ปลอดภัย2สวยงามบรรยากาึท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน2ร้อยละ2
9022 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
     9.1  นักเรียน2ครู2และบุคลากรใน รงเรียนมีระดับความพกงพอใจในการเข้าร่วม ครงการส่งเสริม
น ยบายทางการ กึกาา22พัฒนาแหล่งเรียนรู้2และปรับปรุงภูมิทัึน์22ร้อยละ290 
     9.2  นักเรียน2ครู2และบุคลากรได้ท า ครงการส่งเสริมน ยบายทางการ กึกาา22พัฒนาแหล่งเรียนรู้2และ
ปรับปรุงภูมิทัึน์2 รงเรียนสะอาดน่า2น่าอยู่2น่าเรียน2อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ290 
10. วันที่ด าเนินการ 222ตลอดปกการึกกาา222563 
11. งบประมาณ  
 11.1 งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2222222221,000,000 บาท 
 11.2 งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)22222222  950,000        บาท 
      11.3 คงเหลือ222222222222222222222222222222    50,000        บาท 
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12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
    การประเมินผลการด าเนนิการ 
 12.1 วัตถุประสงค์โครงการ  
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2.............................................. 
 12.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
2222222บุคลากรทางการึกกาาใน
 รงเรียนหนองไผ่2เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมน ยบายทางการึกกาา22พัฒนา
แหล่งเรียนรู้2และปรับปรุงภูมิทัึน์22
ร้อยละ2100 

 
2222นักเรียน2บุคลากรใน รงเรียน2เข้า
ร่วม ครงการส่งเสริมน ยบาย
ทางการึกกาา22พัฒนาแหล่งเรียนรู้2
และปรับปรุงภูมิทัึน์22ร้อยละ2100 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

2222222บุคลากรทางการึกกาาใน
 รงเรียนมีระดับความพกงพอใจในการ
เข้าร่วม ครงการส่งเสริมน ยบาย
ทางการึกกาา22พัฒนาแหล่งเรียนรู้2ฯ22
ร้อยละ290 

    นักเรียน2บุคลากรใน รงเรียนมี
ระดับความพกงพอใจใน ครงการ
ส่งเสริมน ยบายทางการึกกาา22
พัฒนาแหล่งเรียนรู้2ฯ22ร้อยละ2100 

 
สูงกว่าเป้าหมาย. 

เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน2บุคลากรใน รงเรียนได้
ร่วม ครงการส่งเสริมน ยบายทางการ
ึกกาา22พัฒนาแหล่งเรียนรู้2ฯ2 รงเรียน
สะอาดน่า2น่าอยู่2น่าเรียน2ร้อยละ290 

 
นักเรียน2บุคลากรใน รงเรียนได้ร่วม
 ครงการส่งเสริมน ยบายทางการ
ึกกาา22พัฒนาแหล่งเรียนรู้2ฯ2
 รงเรียนสะอาดน่า2น่าอยู่2น่าเรียน2
ร้อยละ2100 

 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด 
 2221. นักเรียน2ครู2และบุคลากรใน รงเรียนมีระดับ
ความพกงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมน ยบาย
ทางการึกกาา22พัฒนาแหล่งเรียนรู้2และปรับปรุงภูมิ
ทัึน์22ร้อยละ290 

นักเรียน2ครู2และบุคลากรใน รงเรียนมีระดับ
ความพกงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
น ยบายทางการ กึกาา22พัฒนาแหล่งเรียนรู้2
และปรับปรุงภูมิทัึน์22ร้อยละ291.42 

22222. นักเรียน2ครู2และบุคลากรได้ท ากิจกรรมกลุ่ม
อย่างสมัครสมานสามัคคี2ร่วมสืบสานประเพณีอันดี
งาม2เผยแพร่ชื่อเสียงของ รงเรียนและก่อให้เกิดความ
สามัคคี2ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน2อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ290 

บุคลากรทางการ กึกาาได้ท ากิจกรรมกลุ่มอย่าง
สมัครสมานสามคัคี2เผยแพร่ชื่อเสียงของ
 รงเรียนและก่อให้เกิดความสามัคคี2
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน2ร้อยละ290.60 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
       -ไม่มี-     - 
14. ข้อเสนอแนะ   
       สมควรมี ครงการเพ่ือพัฒนา2 รงเรียนส่งเสริม2นักเรียน2บุคลากร2ให้มีสุขภาพร่างกาย2สุขภาพจิตที่ดี 
15. ผลการด าเนินการ   ครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก2222คิดเป็นร้อยละ 95.00 
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ภาพกิจกรรมส่งเสริมนโยบายทางการศึกษา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์    
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1. โครงการ22การซ่อมบ ารุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2563 
2. กลุ่มบริหารงาน:2กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. งาน: กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. สนองกลยุทธ สพม.40  ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพและบริหารจัดการ 
5. สนองกลยุทธ์โรงเรียน22ข้อที่24 การพัฒนาประสิทธิภาพ2ของระบบบริหารจัดการ 
6. สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน22 

มาตรฐานที่252กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 5.62จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

7. วัตถุประสงค์โครงการ 
1.2เพ่ือให้มีห้องท างานกิจกรรมนักึกกาาวิชาทหารที่มีสภาพดี2พร้อมส าหรับท างาน2เก็บและแสดง

ผลงานกิจกรรมนักึกกาาวิชาทหาร2เหมาะสมส าหรับผู้ที่มาึกกาาดูงาน 
5.2เพ่ือให้มีบ้านพักครูฝึกฯท่ีมีสภาพดี2เหมาะสม2เพียงพอได้มาตรฐาน 

8. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ22 
ทาสีภายนอกและภายในส านักงานนักึกกาาวิชาทหาร ส่วนบ้านพักครูฝึก2และห้องน้ าเป้าหมายเชิง

คุณภาพสีภายนอกและภายในส านักงานนักึกกาาวิชาทหาร ส่วนบ้านพักครูฝึก2และห้องน้ า2มีสภาพดี2ไม้ลูก
ตั้งราวระเบียงได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพดี2สวยงาม2 
9. ตัวชี้วัด 
 1.2มีห้องท างานกิจกรรมนักึกกาาวิชาทหารที่มีสภาพดี2พร้อมส าหรับท างาน2เก็บและแสดงผลงาน
กิจกรรมนัก กึกาาวิชาทหาร มีบ้านพักครูฝึกฯที่มีสภาพดี2เหมาะสม2เพียงพอได้มาตรฐาน 

2. นัก กึกาาวิชาทหาร2ผู้ก ากับนักึกกาาวิชาทหาร2ครูฝึกฯ2และผู้เกี่ยวข้องมีความพกงพอใจต่อ
 ครงการในระดับมาก2ร้อยละ290 
10.2วันที่ด าเนินการ222ภาคเรียนที่212ปกการ กึกาา2563  
11. งบประมาณ  
 11.12งบประมาณ2(ตามที่ขอใช้)2231,000 บาท 
 11.52งบประมาณ2(ตามที่ใช้จริง)2  5,6882บาท 

11.3 คงเหลือ222022บาท2 
12. ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

การประเมินผลการด าเนินการ 
 12.12วัตถุประสงค์ ครงการ2 
 2บรรลุ2(ครบ/ตรง)2ตามวัตถุประสงค์ของ ครงการ 
 2ไม่บรรลุ2(ไม่ครบ/ไม่ตรง)2วัตถุประสงค์ของ ครงการ2เนื่องจาก2............................................... 
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          12.22การด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ ครงการ 

เป้าหมายของโครงการ ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย/ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
ทาสีภายนอกและภายในส านักงาน
นัก กึกาาวิชาทหาร ส่วนบ้านพักครูฝึก2
และห้องน้ า2ซ่อมลูกตั้งราวระเบียง 

ด าเนินการทาสีภายนอกและภายใน
ส านักงานนักึกกาาวิชาทหาร ส่วน
บ้านพักครูฝึก2และห้องน้ า2ซ่อมลูก
ตั้งราวระเบียง 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

เชิงคุณภาพ   
สีภายนอกและภายในส านักงาน
นัก กึกาาวิชาทหาร ส่วนบ้านพักครูฝึก2
และห้องน้ า มีสภาพดี2ไม้ลูกตั้งราว
ระเบียงได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพดี2
สวยงาม 

สีภายนอกและภายในส านักงาน
นัก กึกาาวิชาทหาร ส่วนบ้านพักครู
ฝึก2และห้องน้ า มีสภาพดี2ไม้ลูกตั้ง
ราวระเบียงได้รับการซ่อมแซมให้มี
สภาพดี2สวยงาม2พร้อมใช้งาน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

 
  12.32การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
1.2ระดับความพกงพอใจในสถานที่ที่ได้รับการ
ซ่อมบ ารุง2ของผู้เกี่ยวข้อง2: ครู2ผู้ก ากับ
นัก กึกาาวิชาทหาร2นักเรียน2นึท.2ชุดครูฝึก 

ความพกงพอใจของกิจกรรมในภาพรวม2มีความพกงพอใจ
ในระดับดีมาก2แสดงว่า ครงการ2ประสบความส าเร็จคิด
เป็นร้อยละ2100 (X̅ = 5.00) 

5.2สถานที่ที่ซ่อมบ ารุงมีสภาพดี2สวยงาม2
พร้อมใช้ในกิจกรรมนักึกกาาวิชาทหาร 

ผลส าเร็จในการด าเนินการ2ระดับดีมาก2แสดงว่า
 ครงการ2ประสบความส าเร็จคิดเป็น2ร้อยละ2100  
(X̅ = 5.00) 

13. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
13.12ปัญหา2อุปสรรค2งบประมาณที่ขอใช้ไม่เพียงพอ2 เนื่องจากการทาสีบางส่วนต้องทามากกว่า252

รอบ 
1 .52แนวทางแก้ไข2ผู้ก ากับนักึกกาาวิชาทหารจ่ายเงินส่วนตัวเพ่ิมในส่วนที่เกิน 

14. ข้อเสนอแนะ ในกรณีจัดจ้างด าเนินการ ครงการที่อาจจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเกินบ้าง2(ตัวแปรด้าน
ราคากับประมาณการล่วงหน้า2 รงเรียนควรให้การสนับสนุนเป็นกรณีไป 
15. ผลการด าเนินการโครงการ ในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับ2ดีมาก คิดเป็นร้อยละ2100 
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ภาพกิจกรรมการซ่อมบ ารุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2563 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการประเมินความพกงพอใจการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์โรงเรียนหนองไผ่ 
ประจ าปกการึกกาา 2563 
กลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 

1. โครงการอัตลักาณ์
สถานึกกาา (กิจกรรม 
กองพันชมพูฟ้า) 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีปลอกแขน
,ธงชาติ,ธงโรงเรียนในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
2. ร้อยละ 90 ของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพกงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

4.50 90.00 
 

ดีมาก 

2. โครงการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานวินัยนักเรียน 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน                              
ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี
หลังการพัฒนา 
2. ร้อยละ 90 ของครูผู้รับผิดชอบ 
และคณะครูในโรงเรียนปฏิบัติต่อ
นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมี
ปัญหา 

3.67 
 

73.40     ดี 

3. โครงการสถาน กึกาาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 

ผู้บริหารสถานึกกาา ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตส านกก
ร่วมกันในการดูแล กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า 
เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานึกกาา 

3.67 
 

73.40     ดี 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 

4. กิจกรรม วันเชิดชูเกียรติ 
ตามโครงการกิจกรรม
นักเรียน 

ร้อยละ 90 ครู และนักเรียน มี
ระเบียบวินัยรับผิดชอบรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนเอง และช่วยกัน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
ส าเร็จจนเกิดเป็นผลดีต่อนักเรียน  
ครอบครัว  โรงเรียนและ
ประเทึชาติ 

4.57 91.40 ดีมาก 

5. โครงการ ส่งเสริม
ประชาธิปไตยนักเรียน         
ปกการึกกาา 2563  

นักเรียนสามารถท างานร่วมกันมี
ความเป็นประชาธิปไตยของ
โรงเรียน   

4.26 
 

85.20 ดี 

6. โครงการ ไผ่ทองรวมใจ 
ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 90 นักเรียนครูและ
บุคลากรโรงเรียนหนองไผ่มีแก้ว
น  า กล่องข้าวเป็นของตนเองและ
ลดปริมาณการใช้ เป็นการลด
ปริมาณการสร้างขยะ ร้อยละ 90 

4.80 96.00 ดีมาก 

7. โครงการพัฒนางาน
ธนาคารโรงเรียน ปก
การ กึกาา 2563   

1. นักเรียนร้อยละ 95 มี
คุณลักาณะที่พกงประสงค์ตาม
หลักสูตร จากการจัดกิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน 
2.  นักเรียนร้อยละ 95 มีความ
พกงพอใจในการจัดกิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน 

4.75 95.00 ดีมาก 

8. โครงการวันปิยมหาราช 
 

1.ร้อยละ 90 นักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนมีระดับความ
พกงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
วันปิยมหาราช  

4.57 91.42 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 

2.ร้อยละ 90 นักเรียน ครู และ
บุคลากรได้ท ากิจกรรมกลุ่มอย่าง
สมัครสมานสามัคคี ร่วมสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม เผยแพร่
ชื่อเสียงของโรงเรียนและ
ก่อให้เกิดความสามัคคี 
ความสัมพันธ์ที่ดีกบัชุมชน อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 

9. โครงการวันลอยกระทง 
 

1. ร้อยละ 96 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ กึกาามีระดับ
ความพกงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม  
2. ร้อยละ 96 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ กึกาาร่วมท า
กิจกรรมกลุ่มอย่างสมัครสมาน
สามัคคี สืบสานประเพณีอันดีงาม 
เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนและ
มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผ่านเกณฑ์  

4.80 96.00 ดีมาก 

10. โครงการกิจกรรมวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียน 

ร้อยละ 90 นักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนหนองไผ่ เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ และ

4.86 97.20 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 

ค่านิยมตามหลักสูตรการึกกาา
ขั นพื นฐาน 

11 โครงการวันมหาธีรราชเจ้า 
 

ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ เนตรนารี ส านกกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีความสามัคคีมี
ระเบียบวินัยรู้จักบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมสานสัมพันธ์
กับชุมชน 

4.80 96.00 ดีมาก 

12 โครงการถนนปลอดภัย นักเรียนมีวินัยและมีความรู้ในการ
ขับข่ีอย่างปลอดภัย 

3.67 73.40   ดี 

  เฉลี่ย 4.41 88.20 ดี 
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กลยุทธ์โรงเรียนที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 
ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

1 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมความรู้เพ่ือการสอบ 
O-NET นักเรียนชั น ม.3 
และ ม.6(โครงการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตึาสตร์) 

1. นักเรียนชั นมัธยม กึกาา
ตอนต้นและตอนปลาย ที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวนนักเรียนมากกว่า
ร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขก น 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนคณิตึาสตร์ 
 

4.66 92.31   ดีมาก 

2 กิจกรรมค่ายวิทยาึาสตร์ 
(โครงการพัฒนาผู้เรียน
ด้านวิชาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาึาสตร์) 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีทักาะ
กระบวนการทางวิทยาึาสตร์ มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. นักเรียนมีการ กึกาาสู่
ประชาคมอาเซียน 
3. ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานึกกาามีความ
พกงพอใจในระดับมากต่อโครงการ 

4.50 90.00 ดีมาก 

3. กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิทยาึาสตร์ (โครงการ
พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาึาสตร์) 

มีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีในการจัด
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาึาสตร์ 
 
 
 

5.00 100.00 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

4. กิจกรรมการปลูกผักไฮโดร
โปรนิกส์ (โครงการพัฒนา
ผู้เรียนด้านวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาึาสตร์) 

1. มีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการ
จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาึาสตร์ 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการึกกาา มีความพกงพอใจใน
ระดับมากต่อโครงการ (ร้อยละ 
90) 

4.44 88.80 ดีมาก 

5. กิจกรรม สัปดาห์
วิทยาึาสตร์ (โครงการ
พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาึาสตร์) 

1. มีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาึาสตร์ 
2. นักเรียนมีทักาะกระบวนการ
ทางวิทยาึาสตร์ มีความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม 

4.09 81.80 ดีมาก 

6. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทางวิทยาึาสตร์ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีในการ
จัดกิจกรรม การเรียนรู้ทางการ
เรียนวิทยาึาสตร์อย่างเพียงพอ 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีทักาะ
กระบวนการทางวิทยาึาสตร์ มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
3. นักเรียนมีการ กึกาาสู่
ประชาคมอาเซียน 
4. ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานึกกาามีความ
พกงพอใจในระดับมากต่อโครงการ 
 

4.87 97.40 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

7. กิจกรรมวัดในโรงเรียน 
การท าบุญตักบาตร 
(โครงการการขับเคลื่อน
การด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม) 

1. ร้อยละ 95 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทุกคนของโรงเรียนหนอง
ไผ่มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการ 
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2. ร้อยละ 95 นักเรียน คณะครู
และบุคลากรโรงเรียนหนองไผ่ 
สามารถด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการึกกาาขั น
พื นฐานไปสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง 
3. ร้อยละ 95 นักเรียน ครูและ
บุคลากรโรงเรียนหนองไผ่ทุกคนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พกงประสงค์ของสังคมไทย 

4.78 95.60 ดีมาก 

8. กิจกรรมการประกวด
แข่งขันโครงงานคุณธรรม 
(โครงการการขับเคลื่อน
การด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม) 

1. ร้อยละ 95 นักเรียน ครูและ
บุคลากรทุกคนของโรงเรียนหนอง
ไผ่ มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม 
2. ร้อยละ 95 นักเรียน คณะครู
และบุคลากรโรงเรียนหนองไผ่ 
สามารถด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายของส านักงาน

3.45 69.00  ปานกลาง 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

คณะกรรมการการึกกาาขั น
พื นฐานไปสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง 
3. ร้อยละ 95 นักเรียน ครูและ
บุคลากรโรงเรียนหนองไผ่ทุกคนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ 

9. กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรราาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(โครงการวันส าคัญ) 

1. ร้อยละ 90 นักเรียน ครู และ
บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร เกิด
ความรัก ภาคภูมิใจในกิจกรรม
ประเพณี ึิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

- - - 

10 กิจกรรมไหว้ครู 
(โครงการวันส าคัญ) 

นักเรียน ครูเข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 90 

4.62 92.40  ดีมาก 

11 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรราาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณฯ  
(โครงการวันส าคัญ) 

ครู บุคลากรโรงเรียนหนองไผ่ 
และนักเรียน เกิดความรัก
ภาคภูมิใจในกิจกรรมประเพณี 

4.74 94.80 ดีมาก 

12 กิจกรรมวันรพี  
(โครงการวันส าคัญ) 

1. ร้อยละ 90 นักเรียน ครู และ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร เกิด
ความรัก ภาคภูมิใจในกิจกรรม

4.74 94.80 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

ประเพณี ึิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

13 กิจกรรมวันแม่  
(โครงการวันส าคัญ) 

นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนหนองไผ่ เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักาณะอันพกงประสงค์และ
ค่านิยมตามหลักสูตรการึกกาา
ขั นพื นฐาน 

4.00 81.80 ดี 

14 กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 
(โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิึทางวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ึกกาา ึาสนาและ
วัฒนธรรม) 

นักเรียนชั นมัธยม กึกาาปกที่ 1,4 
ร้อยละ 80 

4.62 92.40  ดีมาก 

15 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังคม กึกาา ึาสนาและ
วัฒนธรรม นักเรียนชั น
มัธยมึกกาาปกที่ 6 ปก
การ กึกาา 2563 
(โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิึทางวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม

1. นักเรียนเข้าึกกาาต่อระดับชั น
ที่สูงขก นร้อยละ 80 
2. นักเรียนชั นม.6 มีผลการสอบ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของส านัก
ทดสอบทางการึกกาาแห่งชาติ 

4.56 91.16  ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

ึกกาา ึาสนาและ
วัฒนธรรม) 

16 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
(โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิึทางวิชาการ) 

1. นักเรียนมีทักาะในการ
แสวงหาความรู้ให้ตนเองพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80 
2. นักเรียนได้เข้าร่วมและได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันในระดับ
อ าเภอ ระดับเขตพื นที่การ กึกาา 
และระดับประเทึ ร้อยละ 80 
3. นักเรียนเข้าึกกาาต่อระดับชั น
ที่สูงขก นร้อยละ 80 
4. นักเรียนชั นม.6 มีผลการสอบ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของส านัก
ทดสอบทางการึกกาาแห่งชาติ 
5. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ึกกาา ึาสนาและวัฒนธรรม 
พัฒนาตนเองในด้านการจัดการ
เรียน การสอนและในวิชาชีพอยู่
เสมอ 

4.01 80.20 ดี 

17 กิจกรรมสวดมนต์หมู่ 
(โครงการเสริมสร้าง
ึักยภาพการสวดมนต์
สรรเสริญพระรัตนตรัย) 

นักเรียน ครูเข้าร่วมกิจกรรม      
ร้อยละ 90 

4.58 91.60  ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

18 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการ
จัดท าโครงงานคุณธรรม
ให้กับนักเรียนใหม่ 
(โครงการการขับเคลื่อน
การด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม) 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทึ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการ
เรียนรู้ 
3. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4.26 76.40 ดี 

19 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาาาไทยนักเรียนชั น ม.6 

1. นักเรียนมีความพร้อมในการ
สอบ O-NET   
2. นักเรียนได้เสริมสร้าง
บรรยากาึทางวิชา 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
วิชาการและครูผู้สอนได้ยกระดับ
มาตรฐานการจัดการเรียน 
การสอน 

4.74 94.80 ดีมาก 

20 กิจกรรมวันภาาาไทย
แห่งชาติ ประจ าปก
การ กึกาา 2563 
(โครงการวันส าคัญกลุ่ม

ร้อยละ 86 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความพกงพอใจในการจัด
กิจกรรมวันภาาาไทยแห่งชาติ 

4.36 87.20 ดี 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้ภาาาไทย 
ประจ าปกการึกกาา 2563) 

21 กิจกรรมวันคริสต์มาส
(โครงการพัฒนาทักาะทาง
ภาาา) 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาาา
ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาาาอังกฤา ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสุขกับการเรียน
ภาาาอังกฤา ร้อยละ 80 
3. ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานึกกาามีความ
พกงพอใจในระดับมากต่อโครงการ 

4.87 87.40 ดีมาก 

22 กิจกรรมวันตรุาจีน 
(โครงการพัฒนาทักาะทาง
ภาาา) 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาาา
ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาาาจีน ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสุขกับการเรียนภาาาจีน 
ร้อยละ 80 

4.87 87.40 ดีมาก 

23 กิจกรรมค่ายภาาาอังกฤา 
ภาาาจีน 
(โครงการพัฒนาทักาะทาง
ภาาา) 

1. นักเรียนร้อยละ 80 สนใจ
เตรียมความพร้อมในการใช้ทักาะ
ภาาาต่างประเทึ 
2. ครูและนักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทักาะ
ภาาาต่างประเทึ 

5.00 100.00 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

24 โครงการจ้างครู
ชาวต่างชาติ 

1.นักเรียนมีทักาะการสื่อสารด้วย
ภาาาอังกฤาและภาาาจีนใน
ชีวิตประจ าวันมากขก น 
2.มีสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มี
คุณภาพใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขก น 
มีบุคลากรเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.67 
 

73.40     ดี 

25 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนึิลปะ 

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีวัสดุ 
อุปกรณ์ ไว้ใช้ฝึกทักาะทาง
ทัึนึิลป์ ดนตรี นาฏึิลป์ 
2. นักเรียนมีความรู้และทักาะ
กระบวนการทางึิลปะ ทั งสาม
ด้าน ทัึนึิลป์ ดนตรี นาฏึิลป์  
3. ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความ
พกงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนึิลปะ 
 

4.80 96.00 ดีมาก 

26 โครงการพัฒนาปรับปรุงวง
ดุริยางค์ 

โรงเรียนมีเครื่องดุริยางค์ที่พร้อม
ส าหรับใช้งาน และนักเรียนมี
ทักาะด้านดนตรีวงดุริยางค์
โรงเรียนหนองไผ่ ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองมีความพกงพอใจในวง
ดุริยางค์ ร้อยละ 90 

4.60 92.00 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

27 กิจกรรมกีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิึ  
(โครงการพัฒนากีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิึสู่
มาตรฐานสากล) 

1. ร้อยละ 82 ของผลการแข่งขัน 
การ กึกาาต่อและการประสบ
ความส าเร็จในการเข้าสู่อาชีพการ
กีฬา 
2. ร้อยละ 82 ของความพกงพอใจ
ต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

4.50 90.00 ดีมาก 

28 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาทักาะชีวิต 

1. ร้อยละ 90 ของผู้ขอใช้บริการ 
2. ร้อยละ 90 ของความพกงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ 
3. ร้อยละ 90 ของความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม 

4.50 90.00 ดีมาก 

29 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุข กึกาาและพล
ึกกาา 

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพกง
พอใจต่อการให้บริการและการ
จัดระบบการจัดการ ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะ
อันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์ มีสุข
ภาวะร่างกายและจิตสังคมร้อยละ 
85 

4.89 97.25 ดีมาก 

30 โครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

1. นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีความรู้/คุณลักาณะ
อันพกงประสงค์ผ่านเกณฑ์ มีสุข
ภาวะร่างกายและจิตสังคมร้อยละ 
80 

4.86 97.25   ดีมาก 



  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา 2563   โรงเรียนหนองไผ่   หน้า 434 

 

ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

31 กิจกรรมจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ด้านการเพาะปลูก
พืช (โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ) 

1.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถาน กึกาา 
2. มีความรู้ ทักาะพื นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
3.การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานึกกาาก าหนด 

4.20 84.00 ดี 

32 กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้งานประดิาฐ์ 
(โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ) 

1.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถาน กึกาา 
2. มีความรู้ ทักาะพื นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
3.การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานึกกาาก าหนด 

4.06 81.20 
 

ดี 

33 กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ 
(โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ) 

1.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถาน กึกาา 
2. มีความรู้ ทักาะพื นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
3.การมีคุณลักาณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานึกกาาก าหนด
  

4.10 82.10 ดี 

34 กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเลี ยงปลาใน
บ่อซีเมนต์ 
(โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่ม

นักเรียนและครูโรงเรียนหนองไผ่ 
ที่เรียนและสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 70 
มีความพกงพอใจในวัสดุฝึกและสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

3.88 77.60 ดี 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ) 

35 กิจกรรมจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับวิชาการ
ปลูกพืชผักสวนครัวและ
วิชาการปลูกพืชผักทั่วไป 
(โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ) 

1. นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั ง
วิชาพื นฐานและวิชาเพ่ิมเติม มี
วัสดุฝึกอย่างพอเพียง มากกว่า 
ร้อยละ 80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของ
นักเรียนสูงขก น คิดเป็นร้อยละ 80 
3. นักเรียน ใช้วัสดุฝึก สื่ออุปกรณ์
เกิดประโยชน์คุ้มค่า สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเึราฐกิจ
พอเพียง มากกว่า ร้อยละ 80 

4.32 86.36 ดี 

36 กิจกรรมจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับวิชาช่าง
เชื่อมไฟฟ้า 
(โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ) 

1. นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั ง
วิชาพื นฐานและวิชาเพ่ิมเติม มี
วัสดุฝึกอย่างพอเพียงมากกว่า 
ร้อยละ 80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของ
นักเรียนสูงขก น ร้อยละ 80 
3. นักเรียนใช้วัสดุฝึก สื่ออุปกรณ์
คุ้มค่าสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเึราฐกิจพอเพียงมากกว่า
ร้อยละ 80 

4.32 86.36 ดี 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

37 กิจกรรมจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับวิชาช่างไม้
ครุภัณฑ์ 
(โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ) 

1. นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั ง
วิชาพื นฐานและวิชาเพ่ิมเติม มี
วัสดุฝึกอย่างพอเพียงมากกว่า 
ร้อยละ 80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของ
นักเรียนสูงขก น ร้อยละ 80 
3. นักเรียนใช้วัสดุฝึก สื่ออุปกรณ์
คุ้มค่าสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเึราฐกิจพอเพียงมากกว่า
ร้อยละ 80 

4.32 86.36 ดี 

38 กิจกรรมจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับวิชาฝึก
ฝกมือ 
(โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ) 

1. นักเรียนที่เรียนรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั ง
วิชาพื นฐานและวิชาเพ่ิมเติม มี
วัสดุฝึกอย่างพอเพียง มากกว่า 
ร้อยละ 80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการึกกาาของ
นักเรียนสูงขก น ร้อยละ 80 
3. นักเรียนใช้วัสดุฝึก สื่ออุปกรณ์
คุ้มค่าสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเึราฐกิจพอเพียงมากกว่า
ร้อยละ 80 

4.32 86.36 ดี 

39 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี ชั นมัธยม กึกาา
ปกที่ 1 

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มี
ระเบียบ วินัย มีความเสียสละ 
สามารถช่วยเหลือตนเอง และ

4.88 97.60 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

(โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี            
ยุวกาชาด) 

ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ มีความเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรัก 
สามัคคี รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและสามารถสอบผ่าน
วิชาพิเึาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

40 กิจกรรมการด าเนินงาน
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ชั น
มัธยมึกกาาปกที่ 2 
ประจ าปกการึกกาา 2563 
(โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี            
ยุวกาชาด) 
 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพกงประสงค์และมีทักาะ
ในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างาน่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
2. กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่บรรลุตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 100 

4.86 97.20 ดีมาก 

41 กิจกรรมการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ชั นมัธยม กึกาาปกที่ 3 
ประจ าปกการึกกาา 2563 
(โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี              
ยุวกาชาด) 

ร้อยละ 95 ของจ านวนลูกเสือ 
เนตรนารี ชั นมัธยม กึกาาปกที่ 3 
ความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ มี
ระเบียบ วินัย มีความเสียสละ 
สามารถสามารถช่วยเหลือตนเอง 
และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้มีความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความ

4.87 97.50 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

สามัคคีและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

42 กิจกรรม ยุวกาชาด ชั น
มัธยมึกกาาปกที่ 1    
(โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี           
ยุวกาชาด) 

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและ
อยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
2. นักเรียนมีระเบียบวินัย 
3. นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

4.58 91.60 ดีมาก 

43 กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด
ชั นมัธยม กึกาาปกที่ 2 แบบ
กลางวัน (Day Camp) 
(โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี            
ยุวกาชาด) 

ยุวกาชาด มีระเบียบ วินัย มี
ความเสียสละ สามารถช่วยเหลือ
ตนเอง และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มี
ความรัก สามัคคี รู้จักบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4.88 97.60 ดีมาก 

44 กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด
ชั นมัธยม กึกาาปกที่ 3 
(โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี            
ยุวกาชาด) 

ร้อยละ 95 ของลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีระเบียบวินัยและมีความ
เสียสละสามารถช่วยเหลือตนเอง
และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ความ มี
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
สามารถท างานเป็น หมู่คณะ มี
ความสามัคคีและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4.82 96.37  
 

ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

45 โครงการพิธีเข้าประจ าหมู่
ของยุวกาชาดชั น
มัธยมึกกาาปกที่ 1 

1. เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดชั น
มัธยมึกกาาปกที่ 1 ได้ตระหนักถกง
ความส าคัญในการเป็นสมาชิก 
2. ยุวกาชาดและยินดีจะอุทิึเพ่ือ
ช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวมส านกกในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของการเป็น
สมาชิกยุวกาชาด 
3. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดชั น
มัธยมึกกาาปกที่ 1 ได้รับการ
ประดับเครื่องหมายสมาชิกยุว
กาชาด 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดชั น
มัธยมึกกาาปกที่ 1 เกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็น
สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียน        
หนองไผ่ 

4.51 90.20 ดีมาก 

46 โครงการการรับสมัครและ
รายงานตัวนัก กึกาาวิชา
ทหาร ประจ าปก 2563 

1. การเตรียมการรับสมัครและ
รายงานตัวนัก กึกาาวิชาทหาร
ของึูนย์ฝึกโรงเรียนหนองไผ่ 
ประจ าปกการึกกาา 2563 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
มีความพอใจในระดับ มากท่ีสุด 

4.88 97.00 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

ต่อกิจกรรมรับสมัครและรายงาน
ตัวนัก กึกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก
โรงเรียนหนองไผ่ ประจ าปก
การ กึกาา 2563  

47 โครงการการฝึกนัก กึกาา
วิชาทหารภาคปกติ 
ประจ าปก 2563 

1. นัก กึกาาวิชาทหารของึูนย์ฝึก
โรงเรียนหนองไผ่ ร้อยละ 90 เป็น
ผู้มีความรู้ทางทหารทั งด้าน
วิชาการและยุทธวิธี มีระเบียบ
วินัย เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 
รู้จักบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ มี
ความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
2. การด าเนินการฝึกนัก กึกาา
วิชาทหารภาคปกติ ประจ าปก
การ กึกาา 2563 ของึูนย์ฝึก 
โรงเรียนหนองไผ่ร้อยละ 90 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและสมเกียรติ  

4.91 98.00 ดีมาก 

48 โครงการพิธีมอบ
ประกาึนียบัตรส าหรับ
นักเรียนชั นมัธยม กึกาาปกที่ 
3 และ 6 ปกการึกกาา 
2563 

ร้อยละ 90 นักเรียนชั น
มัธยมึกกาาปกที่ 3 และ 6 ปก
การ กึกาา 2563 เข้าร่วมกิจกรรม
และส าเร็จการึกกาาทุกคนมี
ความพกงพอใจในการจัดกิจกรรม 

4.67 93.40 ดีมาก 

49 โครงการ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เึราฐกิจพอเพียง
ในสถานึกกาา 

1. ร้อยละ 90 นักเรียน ครู และ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ 

4.75 95.00 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

2. นักเรียน ครู และบุคลากร เกิด
ความรัก ภาคภูมิใจในกิจกรรม
ประเพณี ึิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

50 กิจกรรมสื่อการเรียนรู้
อาเซียน (โครงการจัดซื อ
จัดจ้างอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู้อาเซียน) 

คุณภาพของผู้เรียนเพิ่มมากขก น 4.61 92.20 ดีมาก 

51 โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ึักยภาพห้องเรียน
คอมพิวเตอร์นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปก 

บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
มีความพกงพอใจ ต่อการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 

4.60 92.00 ดีมาก 

52 กิจกรรมค่ายส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
(โครงการส่งเสริมพัฒนา
ึักยภาพผู้เรียนด้าน
เทคโนโลยีและหุ่นยนต์) 

1. มีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการ
จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการึกกาา มีความพกงพอใจใน
ระดับมากต่อโครงการ (ร้อยละ 
90) 

4.42 88.40 ดี 

53 กิจกรรมจ้างครูสอน
คอมพิวเตอร์และ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความพกง
พอใจในการเรียน 
2. นักเรียน มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทึ 

4.56 91.25 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ

โครงการ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ร้อยละ 

54 กิจกรรมปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2 (4208) 
(โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ึักยภาพห้องเรียน
คอมพิวเตอร์) 

นักเรียนมีความพกงพอใจต่อ
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

4.52 90.31 ดีมาก 

55 กิจกรรมทัึนึกกาาแหล่ง
เรียนรู้นักเรียนชั น
มัธยมึกกาาปกที่ 1 
(โครงการ ทัึนึกกาา
แหล่งเรียนรู้ ปกการึกกาา 
2563  ตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปก อย่างมีคุณภาพ) 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม                
ทัึนึกกาาที่ภาครัฐจัดให้ ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้
สถานที่จริงได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยและเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทยและมีจิตส านกกในการ
อนุรักา์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4.90 98.00 ดีมาก 

  เฉลี่ย 4.54 90.80 ดีมาก 
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กลยุทธ์โรงเรียนที่ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
1. โครงการชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ 
1. ครูร้อยละ 90 มีความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. ครูร้อยละ 90 สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
3. ครูร้อยละ 90 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน 

4.58 91.60 ดีมาก 

2. โครงการงานประสาน
องค์กรภายนอก 

นักคณะครู นักเรียน และองค์กร
ภายนอกร้อยละ 95 สื่อสารที่
ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น
กับองค์กรภายนอก 

4.80 96.00 ดีมาก 

3. กิจกรรมการจัดการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที
แพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ 
ด้วยรูปแบบ SPM 4.0) 

1. ร้อยละ 100 ของครูมีการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที
แพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วย
รูปแบบ SPM  
2.ร้อยละ 80 ของครูมีการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที
แพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วย
รูปแบบ SPM 4.0 
 
 

4.86 97.20   ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
4. โครงการ พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ กึกาา 
1.ร้อยละ 90ครูและบุคลากร
ทางการึกกาามีระดับความพกง
พอใจในการเข้าร่วมรับการอบรม 
สัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง  
2.ร้อยละ 90ครูและบุคลากร
ทางการึกกาาความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและการปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์        

4.95 99.00 ดีมาก 

  เฉลี่ย 4.80 96.00 ดีมาก 
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กลยุทธ์โรงเรียนที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 

สถานึกกาา 
 

หลักสูตรโรงเรียนหนองไผ่(ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการ กึกาาขั นพื นฐาน 
พุทธึักราช 2551 เป็นไปตาม
แนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากลและตรงตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง
และชุมชน 

3.47 86.75 ดี 

2. โครงการจัดซื อวัสดุและ
อุปกรณ์การปฏิบัติงานวัดผล
ประเมินผล 

มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการวัดผล
ประเมินผลเพียงพอร้อยละ100 

5.00 100.00 ดีมาก 

3. โครงการ  สอนทบทวน
ความรู้สู่การสอบ O-NET 

1. นักเรียนชั นมัธยม กึกาาปกที่ 3 
และ 6 เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
100 
2. ผลการสอบ O-NET ปก
การ กึกาา 2563 ของนักเรียน
ชั นม.3 และ6 มีคะแนนเฉลี่ย
สูงขก นทุกวิชา 

4.62 92.40 ดีมาก 

4. โครงการปกทองแห่งคุณภาพ
การ กึกาาต่อ 

นักเรียนชั นมัธยม กึกาาปกที่ 3 
และ 6 มีทักาะ ความรู้
ความสามารถ ตัดสินใจ เลือก
ึกกาาต่อ ในสถาบันต่าง ๆ และ
วางแผนชีวิตในอนาคตของตน
ได้อย่างถูกต้อง 

4.54 90.80 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
5. โครงการวันแนะแนว

การ กึกาา 
 

ร้อยละ 90 นักเรียนมีความพกง
พอใจในการรับฟังความคิดเห็น 
การแนะแนวการึกกาาต่อจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

4.51 90.20 ดีมาก 

6. โครงการรับนักเรียนเข้า
ึกกาาต่อชั นมัธยมึกกาาปกที่ 
1 และ 4 ประจ าปกการ กึกาา 
2564 

1. จ านวนนักเรียนที่สอบคัด
สอบได้ตามแผนการรับนักเรียน 
2. ความถูกต้องครบถ้วนในการ
ด าเนินงานรับนักเรียน 
3. ความพกงพอใจของผู้ปกครอง 
นักเรียนที่รับบริการ 

4.56 91.2 ดีมาก 

7. โครงการจัดท าบัตร
ประจ าตัวนักเรียนและ
เอกสารประเมินผลตาม
หลักสูตรการึกกาาขั น
พื นฐาน (ปพ.) 
 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมี
ความพกงพอใจในการรับบริการ
บัตรประจ าตัวนักเรียนและ
เอกสารประเมินผลตาม
หลักสูตรการึกกาาขั นพื นฐาน 
(ปพ.)  
2. ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานึกกาามี
ความพกงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมาก 

4.50 90.08 ดีมาก 

8. โครงการค่าสาธารณูปโภค สถานึกกาามีการพัฒนาอาคาร
สถานที่สภาพภูมิทัึน์
สิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและเอื อต่อ
การเรียนรู้ที่  ดีขก น ร้อยละ  90 

4.50 90.00 ดีมาก 

9. โครงการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือซ่อมบ ารุงและสนับสนุน

1. ร้อยละ 90 ของครูและ
บุคลากรทางการ กึกาามีระดับ

4.54 90.80 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
การเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 

ความพกงพอใจต่อใช้งานอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
2. ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์มี
คุณภาพในการท างาน 

10. โครงการสนับสนุนวัสดุ-
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียน
การสอนที่เพียงพอร้อยละ 90 

4.71 94.19 ดีมาก 

11. โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่เอื อต่อการ
เรียนรู้ 

1. ร้อยละ 90 ของครูและ
บุคลากรทางการ กึกาา
สนับสนุนการปฏิบัติตามกลุ่ม
บริหารงาน 
2 .  ร้ อยละ 90 ของครู และ
บุคลากรทางการึกกาามีระดับ
ความพกงพอใจในการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหาร 

5.00 100 ดีมาก 

12. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
สัมพันธ์(โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 

ครูและนักเรียนเข้าร่วมประชุม 
จ านวน 1,900 คน 
 

4.31 86.26 ดี 

13. กิจกรรมมอบทุนการ กึกาา
(โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 

นักเรียนมีสถานภาพทาง
ครอบครัวค่อนข้างยากจนและมี
ผลการเรียนที่ดีได้รับ
ทุนการึกกาา 

4.67 93.00   ดีมาก 

14. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
(โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 

นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

3.67 78.40  ดี 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
`15. โครงการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 

1.ร้อยละของการปฏิบัติตน 
ตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 
2019  
(COVID-19) ภายในบริเวณ 
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่า
ร้อยละ 80 มีความพกงพอใจกับ
การด าเนินการมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

5.00 100.00 ดีมาก 

16 โครงการกล้องวงจรปิด
รักาาความปลอดภัย 

1. มีกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
2.โรงเรียนมีระบบดูแล 
ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยที่
ดี มีประสิทธิภาพ 

3.67 73.40   ดี 

17. โครงการการส่งเสริม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการให้บริการ 
กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

ร้อยละ 90 มีการพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารงานในส านักงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.53 90.60   ดีมาก 

18. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพปฏิบัติงาน 
ส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล  

กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุ 
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

4.95 99.00 ดีมาก 



  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา 2563   โรงเรียนหนองไผ่   หน้า 449 

 

ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
19. โครงการชุมชนสัมพันธ์ 1. ร้อยละ  90  โรงเรียน ร่วม

ท ากิจกรรมและมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับองค์กร หน่วยงาน และ
ชุมชน 
2.ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียนท ากิจกรรม
เพ่ือด ารงไว้ซก่งประเพณีอันดีงาม  

4.82 96.40 ดีมาก  

20. โครงการการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

1.ร้อยละ90 ของครูและ
บุคลากรทางการ กึกาา
สนับสนุนการปฏิบัติตามกลุ่ม
บริหารงาน 
2.ร้อยละ90 ของครูและ
บุคลากรทางการ กึกาามีระดับ
ความพกงพอใจในการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหาร  

4.72 94.47 ดีมาก 

21. โครงการงานส านักงานกลุ่ม
อ านวยการ 

1. ร้อยละ  90  ของบุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้องได้รับการ
บริการด้านข้อมูล  ข่าวสาร 
2. ร้อยละ 90 ของการ
ปฏิบัติงานส านักงานด าเนินไป
อย่างเป็นระบบ และชัดเจน 

4.73 94.60 ดีมาก 

22. โครงการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 90 ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนหนองไผ่  ด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างมี

4.75 95.00 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
คุณภาพ  ครู บุคลากรทางการ
ึกกาา  และนักเรียนได้รับ
รับทราบความเคลื่อนไหวการ
เปลี่ยนแปลง  ข้อมูล  ข่าวสารที่
จ าเป็น และมีประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

23. โครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน 

ร้อยละความพกงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
นโยบายและแผน 

4.87 97.40 ดีมาก 

24. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
การ กึกาาของโรงเรียน
หนองไผ่  
ปกการึกกาา 2564-2568 
 

1. ผู้เข้าร่วมจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการึกกาาของโรงเรียน
หนองไผ่   (ปกการึกกาา 2564-
2566) ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมมี
ระดับความพกงพอใจในการร่วม
กิจกรรม  ร้อยละ 80 
3.ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมมี
ความรู้/คุณลักาณะอันพกง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 

4.81 96.20 ดีมาก 

25. โครงการการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปก
การ กึกาา 2564 

ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพกงพอใจต่อการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปก   

4.67 93.40 ดีมาก 

26. โครงการพัฒนาระบบงาน
งบประมาณกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

ร้อยละ 85 ของสถาน กึกาาใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.30 86.00 ดี 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
27. โครงการพัฒนาและจัดการ 

ระบบบริหารงบประมาณ 
พัสดุและสินทรัพย์ 
 

1.ร้อยละ 90 ของกิจกรรมต่างๆ 
สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปก  2563 
2.ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพกง
พอใจต่อการบริหารงาน 

4.68 93.61 ดีมาก 

28 โครงการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการ กึกาา 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ึกกาาของโรงเรียนหนองไผ่ร้อย
ละ 90 มีความพร้อมการเข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก  
2. ครูและบุคลากรทางการ
ึกกาามีระดับความพกงพอใจใน
การเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกร้อยละ 90 

4.95 99.00 ดีมาก 

29. โครงการ พัฒนาอาคาร
สถานที่ และสาธารณูปโภค 

นักเรียนมีวินัยในการใช้อาคาร
เรียน อาคารประกอบมากกว่า 
ร้อยละ 80 

4.94 98.75 ดีมาก 

30. โครงการพัฒนางานโสตทัึน
ึกกาา 

1.ห้องประชุมภายในโรงเรียน 
ระบบการน าเสนอ และอุปกรณ์
ระบบเสียงที่พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ    ร้อยละ 90 
2.ห้องประชุมภายในโรงเรียนมี
อุปกรณ์โสตทัึนูปกรณ์เพียงพอ  

4.51 90.00 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
31. โครงการพัฒนาระบบการ

จัดการข้อมูลสารสนเทึเพ่ือ
การบริหาร 

ครูได้รับบริการข้อมูล
สารสนเทึ 

4.00 80.00 ดี 

32. โครงการพัฒนางานึูนย์
วิทยุสื่อสารไผ่ทอง 

นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนมีระดับความพกงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
งานึูนย์วิทยุสื่อสารไผ่ทอง  
ร้อยละ 90 

5.00 100.00 ดีมาก 

33. โครงการพัฒนางาน
ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปมี
วัสดุครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อม
ใช้งาน ครูและบุคลากรมีระดับ
ความพกงพอใจในการอ านวย
ความสะดวก ร้อยละ 90 

4.60 92.00 ดีมาก 

34. โครงการพัฒนาระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ
สายและไร้สายในโรงเรียน 
 

บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนมีความพกงพอใจ ต่อ
การให้บริการอินเทอร์เน็ตของ
โรงเรียน 

4.56 91.16        ดีมาก 

35. โครงการพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนหนองไผ่ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพกงพอใจต่อ
เว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่ 
2. ร้อยละ 80 ครูและนักเรียนมี
ความรู้/คุณลักาณะอันพกง
ประสงค์ 

4.72 94.41 ดีมาก 

36. โครงการพัฒนาอาคาร
พิสุทธิ์ภักาา 

นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการึกกาามีระดับความพกง
พอใจในการให้บริการและการ

4.30 86.00 ดี 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
พัฒนาภายในอาคารพิสุทธิ์
ภักาา ร้อยละ 86 

37. โครงการพัฒนาห้องประชุม
โรงเรียน 

1.นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนมีระดับความพกงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ห้องประชุมโรงเรียน ร้อยละ 90 
2.  นักเรียน ครู และบุคลากร
ได้ท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสมัคร
สมานสามัคคี และความสัมพันธ์
ที่ดีกับชุมชน อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
90 

5.00 100.00 ดีมาก 

38. โครงการจ้างบุคคลากร
ทางการึกกาา 

1.นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนมีระดับความพกงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมจ้าง
บุคคลากรทางการึกกาา ร้อย
ละ 90 
2.  นักเรียน ครู และบุคลากร
ได้ท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสมัคร
สมานสามัคคี ร่วมสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม เผยแพร่
ชื่อเสียงของโรงเรียนและ
ก่อให้เกิดความสามัคคี 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 90 

5.00 100.00 ดีมาก 
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ที ่ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
39. โครงการส่งเสริมนโยบาย

ทางการึกกาา  พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัึน์ 

1.  นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนมีระดับความพกง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมนโยบายทางการึกกาา  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
ปรับปรุงภูมิทัึน์  ร้อยละ 90 
2.  นักเรียน ครู และบุคลากร
ได้ท าโครงการส่งเสริมนโยบาย
ทางการึกกาา  พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัึน์ 
โรงเรียนสะอาดน่า น่าอยู่ น่า
เรียน อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 90 

5.00 100.00 ดีมาก 

40. โครงการการซ่อมบ ารุง
อาคารกิจกรรมนัก กึกาาวิชา
ทหาร ประจ าปก 2563 

1. มีห้องท างานกิจกรรม
นัก กึกาาวิชาทหารที่มีสภาพดี 
พร้อมส าหรับท างาน เก็บและ
แสดงผลงานกิจกรรมนัก กึกาา
วิชาทหาร มีบ้านพักครูฝึกฯที่มี
สภาพดี เหมาะสม เพียงพอได้
มาตรฐาน 
2. นัก กึกาาวิชาทหาร ผู้ก ากับ
นัก กึกาาวิชาทหาร ครูฝึกฯ 
และผู้เกี่ยวข้องมีความพกงพอใจ
ต่อโครงการในระดับมาก         
ร้อยละ 90 

5.00 100.00 ดีมาก 

  เฉลี่ย 4.62 92.40 ดีมาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการภาพรวม 
ตารางท่ี  6  ผลการประเมินความพกงพอใจโครงการภาพรวม ประจ าปกการ กึกาา 2563 
ที ่ กลยุทธ์โรงเรียน จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจโครงการ 

ระดับคุณภาพ 

คะแนน ร้อยละ 
1 การส่งเสริมอัตลักาณ์ 

เอกลักาณ์ของสถาน กึกาา  
12 4.41 88.20 ดี 

2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการ กึกาา  

55 4.54 90.80 ดีมาก 

3 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ    

4 4.80 96.00 ดีมาก 

4 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารจัดการ กึกาา 

40 4.62 92.40 ดีมาก 

 เฉลี่ย 111 4.59 91.80 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา 2563   โรงเรียนหนองไผ่   หน้า 456 

 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
ตารางท่ี  7  แสดงโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา 2563 ที่ไม่ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน ไม่ได้ด าเนินงานเพราะ 
1. กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ

ทางการเรียนวิชาคณิตึาสตร์
(โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตึาสตร์) 

25,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตึาสตร์ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

2. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทางการเรียนนักเรียนชั นม.
3 และม.6 
(โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตึาสตร์) 

49,020  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตึาสตร์ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

3. กิจกรรมคลินิกคณิตึาสตร์
(โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตึาสตร์) 

2,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตึาสตร์ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมวิชา
คณิตึาสตร์ของนักเรียนชั น       
ม.1-ม.6 (โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตึาสตร์) 

7,600  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตึาสตร์ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

5. กิจกรรมการปลูกเมลอน
(โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน
วิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาึาสตร์) 

14,750  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาึาสตร์ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอในการสั่งซื อ
โรงเรือนไม่ตรงตามท่ีตั งไว้ 

6. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาาาไทยนักเรียน
ชั นม.3 (โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

10,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาาาไทย 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากการเปลี่ยน
ระเบียบการสอบ  
o-net ม.3 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน ไม่ได้ด าเนินงานเพราะ 
ภาาาไทยนักเรียนชั นม.3 และ 
ม.6) 

7. กิจกรรมวันสุนทรภู่(โครงการวัน
ส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาาาไทย) 

    15,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาาาไทย 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

8. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิึ
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาาาไทย 

20,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาาาไทย 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

9. โครงการเสริมประสิทธิผล
นักเรียนการอ่านการเขียน 

4,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาาาไทย 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจาก นักเรียนชั น 
ม.1 ทุกคนผ่านการคัดกรอง
ทางด้านการอ่านการเขียน
แล้ว 

10. โครงการค่ายรักา์ภาาาไทยรัก
การอ่านสานฝันงานเขียน 

11,800  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาาาไทย 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

11 โครงการค่ายวิชาการนัก
ภูมิึาสตร์น้อย “Little 
Geographer Camp” 

    49,140  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมึกกาาฯ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

12. กิจกรรมวันวิสาขบูชา (โครงการ
วันส าคัญ) 

      5,020  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมึกกาาฯ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

13. กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมึกกาา 
ึาสนาและวัฒนธรรม(โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิึทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม กึกาาฯ) 

    10,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมึกกาาฯ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน ไม่ได้ด าเนินงานเพราะ 
14.  กิจกรรมละครสั นภาาาอังกฤา

(โครงการพัฒนาทักาะทาง
ภาาา) 

    12,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาาาต่างประเทึ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

15. กิจกรรมแข่งขัน ครอสเวิร์ด
(โครงการพัฒนาทักาะทาง
ภาาา) 

    10,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาาาต่างประเทึ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

16. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิึ
ทางวิชาการการงานอาชีพ 

23,660  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

17. โครงการส่งเสริมึักยภาพ
นาฏึิลป์ (แข่งขันทักาะ) 

35,200  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ึิลปะ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์           
โควิด -19 

18. โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน 88,000  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุข กึกาาและ
พลึกกาา 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

19. โครงการแข่งขันึิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

  170,859  งานวางแผนกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

20. โครงการพัฒนาบุคลากร สู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

18,200  งานวิจัยและ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

21. โครงการพัฒนาระบบงานและ
บุคลากรทะเบียนวัดผล 

11,200  งานทะเบียน
นักเรียน 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์          
โควิด -19 

22. โครงการจัดซื อวัสดุสารนิเทึ
เพ่ือการอ่านและการค้นคว้า 

51,700  งานแหล่งเรียนรู้ ไม่ด าเนินการ 
 

23. โครงการส่งเสริมการอ่าน 10,000  งานแหล่งเรียนรู้ ไม่ด าเนินการ 
 



  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา 2563   โรงเรียนหนองไผ่   หน้า 459 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน ไม่ได้ด าเนินงานเพราะ 
24. โครงการการนิเทึกลุ่มสาระฯ

สัญจร 
5,000  งานนิเทึการเรียน

การสอน 
ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจาก เปลี่ยน
รูปแบบการนิเทึ 

25. โครงการพัฒนาครูและบุคลกร
ทางการึกกาาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทึ 

30,000  งานสื่อและ
เทคโนโลยี 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์           
โควิด -19 

26. โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และสื่อ
เทคโนโลยี 

35,000  งานสื่อและ
เทคโนโลยี 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์            
โควิด -19 

27. โครงการจัดซื อสื่อและอุปกรณ์
ประกอบการสอนคอมพิวเตอร์ 

139,037  งานสื่อและ
เทคโนโลยี 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์           
โควิด -19 

28. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักาะ
คอมพิวเตอร์นักเรียนสู่ความเป็น
เลิึ 

20,000  งานสื่อและ
เทคโนโลยี 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์            
โควิด -19 

29. โครงการมหกรรมวิชาการ
โรงเรียนหนองไผ่ 

110,000  
 

งานส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์     
โควิด -19 

30. โครงการอาเซียน 16,360  งานอาเซียนึกกาา ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์   
โควิด -19 

31. ึกกาาดูงานงานอาเซียนึกกาา 6,000  งานอาเซียนึกกาา ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์   
โควิด -19 

32. กิจกรรมเส้นทางสู่รั วมาวิทยาลัย     21,648  งานแนะแนว ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์    
โควิด -19 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน ไม่ได้ด าเนินงานเพราะ 
33. กิจกรรมเปิดโลก

สถาบันการึกกาา 
      4,780  งานแนะแนว ไม่สามารถด าเนินการจัด 

กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์   
โควิด -19 

34. โครงการพัฒนาการสอนเพ่ือการ
เรียนรู้ของผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

13,500 งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์  
โควิด -19 

35. โครงการวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

9,850 งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์  
โควิด -19 

36. โครงการวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย 

1,000 งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

37 โครงการส่งเสริมกิจกรรม       
ยุวกาชาดเข้าร่วมงานชุมนุมยุว
กาชาดประจ าปก 

14,000 งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์  
โควิด -19 

38. โครงการค่ายอบรมเยาวชน
ส านกกรักา์ป่า ปลูกต้นกล้า กลาง
ดวงใจ ตอน “เรียงร้อยดวงใจ
สายใยอนุรักา์” 

15,000 งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์  
โควิด -19 

39. โครงการค่ายอบรมลูกเสือ
อนุรักา์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฯ 

24,000 งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์  
โควิด -19 

40. โครงการพัฒนาึักยภาพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

20,000 งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากไม่มี
ครุผู้สอนขอใช้งบประมาณใน
การจัดซื อสื่อ 

41. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมไทย 

72,827  
 

งานคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมไทย 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 
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42. โครงการพัฒนางานธนาคาร

โรงเรียนหนองไผ่ 
 งานธนาคาร

โรงเรียน 
ด าเนินการแล้วร้อยละ     
100 

43. กิจกรรมทัึนึกกาาชั น  ม.2 153,000 งานทัึนึกกาา ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

44. กิจกรรมทัึนึกกาาชั น  ม.3 153,000 งานทัึนึกกาา 
45. กิจกรรมทัึนึกกาาชั น  ม.4 112,000 งานทัึนึกกาา 
46. กิจกรรมทัึนึกกาาชั น  ม.5 126,000 งานทัึนึกกาา 
47. กิจกรรมทัึนึกกาาชั น  ม.6 119,000 งานทัึนึกกาา 
48. กิจกรรมการปฐมนิเทึนักเรียน

ชั น ม.1 และ ม.4 (โครงการ
กิจกรรมนักเรียน) 

3,750  งานกิจกรรม
นักเรียน 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

49. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่เวรยาม 

2,000 งานรักาาความ
ปลอดภัย 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากไม่สามารถ
หาแหล่งที่จัดจ้างซักผ้าปูที่
นอนสถานการณ์ โควิด -19 

50. โครงการวันเข้าพรราา 9,500  งานส่งเสริม
ึิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 

ไม่สามารถด าเนินการจัด 
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 

51. โครงการการจัดการขยะที่ต้น
ทาง 

16,550  งานอาคารสถานที่ ไมไ่ด้ด าเนินการจัดกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์ โควิด -
19 
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ส่วนที่  4 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
   โรงเรียนหนองไผ่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการ กึกาา 2563 
ส่งผลส าเร็จโดยรวมตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนี้ 

กลยุทธ์โรงเรียนที่ 1  การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
    จุดเด่น สถานึกกาาได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักาะชีวิตของผู้เรียนเพื่อผู้เรียนอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุขเพ่ือพัฒนาคุณลักาณะที่พกงประสงค์ของผู้เรียน ซี่งทางสถานึกกาาได้ด าเนินการเพื่อส่งเสริม
ในด้านต่างๆ ดังนี้  
   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักาณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานึกกาาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยด าเนินกิจกรรที่เป็นเอกลักาณ์ของสถาน กึกาา คือ กองพันชมพูฟ้า เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดอัตลักาณ์นักเรียน “ความมีวินัย” 5 ด้าน ได้แก่  1) การแต่งกาย 2) การเข้าแถวและ
การเคารพธงชาติ  3) การท าความเคารพ  4) การตรงต่อเวลาในการมาโรงเรียนและเวลาเรียน  5) การ
จัดการห้องเรียนและการรักาาความสะอาด   ทั้งนี้สถานึกกาายังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักาณะและค่านิยม
ที่ดีตามคุณธรรมอัตลักาณ์ของสถานึกกาา คือ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ จิตอาสา ความ
พอเพียง โดยการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โครงการสถาน กึกาาสีขาวปลอดยาเสพติด 
โครงการอัตลักาณ์สถานึกกาา  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
     จุดที่ควรพัฒนา  
    ควรส่งเสริมให้มีการนิเทึ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการเป็นระยะๆ 
เพ่ือให้สามารถรู้ปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที โรงเรียนควรมีการติดตามนิเทึการด าเนินงานของ
แต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ควรแต่งตั้งคณะกรรมการให้มีการนิเทึ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ

เป็นระยะๆ เพ่ือให้สามารถรู้ปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที โรงเรียนควรมีการติดตามนิเทึการ
ด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
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กลยุทธ์โรงเรียนที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษา 
  จุดเด่น สถานึกกาามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลายหลายตามมาตรฐาน
การ กึกาาของสถานึกกาา  โดยครูมีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถาน กึกาา พัฒนาการเรียน
การสอนทั้งด้านวิชาการ และสร้างคุณลักาณะอันพกงประสงค์ตามหลักสูตรและท่ีโรงเรียนก าหนด ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ึตวรราท่ี 21 ดังนี้ 

1) การพัฒนาึักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร สถานึกกาา
ได้ด าเนินพัฒนาึักยภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมทุก
รายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถกงสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาึักยภาพ
ผู้เรียน เช่น โครงการวันส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาไทย โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการอ่าน การ
เขียนของนักเรียนชั้นมัธยมึกกาาปกที่ 1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิึกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาไทย 
โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ โครงการพัฒนาทักาะทางภาาา โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางการเรียนวิชา
ภาาาต่างประเทึ รวมถกงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รายงานหน้าชั้นเรียน การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น 

2) การพัฒนาึักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ในกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โดยมีแบบ
ประเมินการคิดตามที่โรงเรียนก าหนดพร้อมทั้งจัดโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตึาสตร์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาึาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมความเป็นเลิึทางวิชาการการงานอาชีพ  
เป็นต้น  

3) การพัฒนาึักยภาพผู้เรียนให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ ทักาะกระบวนการต่างๆ ที่ส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องตามหลักสูตรสถานึกกาา เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานึกกาา 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ  
GAT- PAT โครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET โครงการห้องเรียนวิทยาึาสตร์ คณิตึาสตร์ 
ภาาาอังกฤา และเทคโนโลยี (SMET Classroom) เป็นต้น  

4) การพัฒนาึักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน เช่น โดยจัดการเรียนรู้รายวิชาออกแบบ
และเทคโนโลยี วิทยาการค านวณ และรายวิชาเพ่ิมเติมเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรสถานึกกาา 
พร้อมกับโครงการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ โครงการบ ารุงรักาาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาและ
เพ่ิมึักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปก รวมถกงกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาึาสตร์และเทคโนโลยี การท าหนังสั้น การท าโปสเตอร์ การเพ่ิมทักาะหุ่นยนต์ เป็นต้น  
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5) การพัฒนาึักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักาะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะึกกาาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขก้นและการท างานหรืองานอาชีพ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทุกรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมทั้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เปิดโลกอาชีพ เช่น โครงการปกทองแห่งการึกกาาต่อ
โครงการวันแนะแนว การแนะแนวจากสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัย
นเรึวร หน่วยงานจากอาชีวึกกาา เป็นต้น ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
     จุดที่ควรพัฒนา  

   - เพ่ิมโอกาสให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนให้ได้รับโอกาสทางการึกกาาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขก้น
ครอบคลุมในทุกระดับชั้น  

   - ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในวิชาภาาาอังกฤาให้มีทักาะการอ่านและการเขียน
ภาาาต่างประเทึส าหรับนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 1)  ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันทักาะ
กระบวนการทางวิทยาึาสตร์  คิดวิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตึาสตร์ และ
ภาาาต่างประเทึ 

    2) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักาะกระบวนการที่หลากหลายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และควร
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักาะในการท างานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์โรงเรียนที่ 3  การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   จุดเด่น ครูผู้สอนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน  มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน  โดยจัดกิจกรรมกาเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริงมีการ
ให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและน าแนวทางของหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเอง  ครูมีการท า
วิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขก้นระหว่างการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทึติดตาม
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถาน กึกาาได้พัฒนาครูและ 
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานึกกาาอย่างต่อเนื่องและให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน โดยคณะครูด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN) เพ่ือ
ประเมินึักยภาพของตนเองและส ารวจความต้องการการพัฒนาึักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน เช่น ความต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning การออกแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาและ
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ประเมินหลักสูตรสถานึกกาา การวัดและประเมินผล สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ตอบสนองความต้องการของหลักสูตรและสอดคล้องกับพัฒนาตามวัยและความสนใจของผู้เรียน
เหมาะสมกับบริบท สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลรักาาระเบียบวินัย กฎ กติกา
ของชั้นเรียนและใช้กลยุทธ์ วิธีการและเทคนิคในการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น  
 นอกจากนี้สถานึกกาายังส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ โดยสถานึกกาาเป็นผู้ด าเนนิการจัดอบรมและ
สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกตามความสนใจและความต้องการของตนเอง เช่น โครงการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการึกกาา โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการึกกาา การอบมรมรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งยังเชิญชวน
ผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและร่วมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ สร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เชน่ การออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในการเตรียมความพร้อมการสอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือส ารวจปัญหาของนักเรียนและผู้ปกครองเป็น
รายบุคคล การได้รับการประสานความร่วมจากอนามัยชุมชนและโรงพยาบาลในการตรวจคัดกรองโควิด 19 เป็นต้น  
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 จุดที่ควรพัฒนา สร้างนวัตกรรมหรือจัดการเรียนรู้ Active Learning ในการส่งเสริมนักเรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขก้นแบบมีพัฒนาการ  
              ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
               ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในหลากหลายด้านเพื่อพัฒนาึักยภาพของผู้เรียน และมีการวัด
และประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย  
 

กลยุทธ์โรงเรียนที่ 4  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 จุดเด่น สถานึกกาาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผลการจัดการ กึกาาที่ผ่านมา โดย 

การ กึกาาข้อมูลสารสนเทึจากผลการนิเทึ ติดตาม ประเมิน การจัดการ กึกาาตามนโยบายการปฏิรูป
การ กึกาาเพ่ือวางแผนร่วมกัน ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการึกกาาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการึกกาา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทึ ก ากับ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการึกกาา ซก่งสถานึกกาาได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการพัฒนางานนโยบายและแผน โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปก เพ่ือก าหนดทิึทาง
และนโยบายการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการบริหารงานแบบ 4ร. รุ่งโรจน์ 
ประกอบด้วย รับรู้ รวดเร็ว เรง่รัด เรียบร้อย ซก่งเป็นนวัตกรรมการบริหารงานของสถาน กึกาา โดย
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กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถาน กึกาาแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
และกลุ่มอ านวยการ รวมทั้งการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่พัฒนากระบวนการบริหารและการจัด
การ กึกาาของผู้บริหารสถานึกกาา  
   นอกจากนี้ผู้บริหารสถาน กึกาาได้ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลสารสนเทึรอบด้านในการก าหนดวิสัยทัึน์ พันธกิจ และเป้าหมายชัดเจนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการึกกาาชาติ โดยวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก
สถานึกกาา เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทัึน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์ของสถานึกกาา และได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ กึกาาของสถานึกกาาท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการ กึกาา มีการก าหนดวิธีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมทุกที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการึกกาาของสถานึกกาา โดยมีคณะกรรมการสถานึกกาาให้ความเห็นชอบ มีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานึกกาาผู้เรียนผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น 
ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ก าหนดปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปก 
ก ากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกอย่างเป็นระบบ มีการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมกระบวนการบริหารสถาน กึกาา เช่น การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการ กึกาา การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปก การด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ โครงการ
พัฒนางานนโยบายและแผน โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปก โครงการพัฒนาและจัดการ ระบบ
บริหารงบประมาณพัสดุและสินทรัพย์ เป็นต้น  

  รวมทั้งด าเนินการพัฒนาคุณภาพการึกกาาตามระบบงานประกันคุณภาพการ กึกาาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพให้ดียิ่งขก้น ซก่งสถาน กึกาาได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถาน กึกาาตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการ กึกาาทั้ง 8 ประการ ดังนี้ 1) การก าหนดมาตรฐานการ กึกาาของสถานึกกาา 2) จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการ กึกาาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทึอย่าง
เป็นระบบ    4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการึกกาา 5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการ กึกาา 6) 
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานึกกาา 7) จัดท ารายงานประจ าปกที่เสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในและ   8) สถานึกกาาด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

  ทั้งนี้สถานึกกาาได้ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทึมาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น google meet , google 
classroom , Aplication LINE รวมถกงการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทึ เช่น โครงการพัฒนาและเพ่ิมึักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีแพ็ก โรงเรียนหนองไผ่ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 เป็นต้น ผลการประเมินอยู่
ในระดับ ดีมาก 
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      จุดที่ควรพัฒนา  
 1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ กึกาามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและร่วมกันขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการึกกาา 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ 
    3) ควรส่งเสริมให้ครูจัดท าและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน และสามารถ

เผยแพร่ได้ 
   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1) ประชุมระดมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการึกกาา 
2) จัดสรรและระดมทรัพยากรในการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการบริหารงานและ 

การจัดการเรียนรู้ 
 3) จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 
สรุปผลภาพรวมในการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 สถานึกกาาได้ด าเนินงานโดยใช้หลักการ P D C A และการบริหารงาน 4ร. รุ่งโรจน์ 
ประกอบด้วย รับรู้ รวดเร็ว เรง่รัด เรียบร้อย มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายตามกลยุทธ์โรงเรียนที่
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับสภาพปัญหา  วิสัยทัึน์ 
พันธกิจ มาตรฐานการึกกาา และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การึกกาามัธยมึกกาา เขต 40  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการึกกาา มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักาณะอันพกงประสงค์ 
ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากาัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระเบียบวินัยตามอัต
ลักาณ์และเอกลักาณ์ของโรงเรียนจนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนทั้งภายในและนอกจังหวัด 
สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ กึกาา ได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งนี้จากการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้ปกการึกกาา 2563 
สถานึกกาาประสบผลส าเร็จตามกลยุทธ์โรงเรียน ระดับดีมาก 
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ภาคผนวก 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับดี (เกรด 2) ขก้นไป ระดับชั้นมัธยม กึกาาปกที่ 1 - 6 ปกการึกกาา 2563 

 

 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมึกกาาปกที่ 1 - 6 
ในระดับดี (เกรด 3) ขก้นไป ปกการ กึกาา 2563 
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การเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับดี (เกรด 3) ขก้นไป ระดับชั้นมัธยม กึกาาปกที่ 1 - 6 ปกการึกกาา 2562 – 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
การเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมึกกาาปกที่ 1 – 6 ในระดับดี (เกรด 3) ขก้นไป ปกการึกกาา 2562 – 2563 
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คุณลักาณะอันพกงประสงค์ผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้นมัธยมึกกาาปกที่ 1 – 6  ปกการึกกาา 2563 
ภาคเรียนที่ 1 ปกการึกกาา 2563 

 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน ร้อยละของผลประเมิน         

ระดับ 2 ขึ้นไป 0 1 2 3 
ม.1 0 163 824 5118 83.83 

ม.2 0 224 785 4847 82.77 

ม.3 0 53 368 5947 93.39 

ม.4 0 23 153 4870 96.51 

ม.5 0 85 493 4107 87.66 

ม.6 0 37 363 4276 91.45 

รวม 0 585 2,986 29,165 89.09 

ร้อยละ 0 1.79 9.12 89.09 100.00 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปกการึกกาา 2563 

 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน ร้อยละของผลประเมิน         

ระดับ 2 ขึ้นไป 0 1 2 3 
ม.1 0 223 685 5244 85.24 
ม.2 0 121 459 5763 90.86 
ม.3 0 98 406 6451 92.75 
ม.4 0 10 186 4996 96.22 
ม.5 0 0 162 4487 96.52 
ม.6 0 29 295 3983 92.48 
รวม 0 481 2193 30924 92.04 

ร้อยละ 0.00 1.43 6.53 92.04 100.00 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคุณลักาณะอันพกงประสงค์ของผู้เรียน     
ระดับชั้นมัธยมึกกาาปกที่ 1 – 6 ในระดับดี (เกรด 2) ขก้นไป ปกการึกกาา 2563

การเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคุณลักาณะอันพกงประสงค์ของผู้เรียน 
ระดับชั้นมัธยมึกกาาปกที่ 1 – 6 ในระดับดี (เกรด 2) ขก้นไป ปกการึกกาา 2562 – 2563 
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การอ่าน คิด วิเคราะห์ของผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้นมัธยม กึกาาปกที่ 1 – 6  ปกการึกกาา 2563 
ภาคเรียนที่ 1 ปกการึกกาา 2563 

 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

รวม 
0 1 2 3 

ม.1 0 765 2,738 8,571 12,074 
ม.2 0 652 1,500 3,406 5,558 
ม.3 0 573 1,157 3,990 5,720 
ม.4 0 274 1,075 3,698 5,047 
ม.5 0 630 1,133 2,799 4,562 
ม.6 0 342 692 3,218 4,252 
รวม 0 3,236 8,295 25,682 37,213 

ร้อยละ 0.00 8.70 22.29 69.01 100.00 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปกการึกกาา 2563 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

รวม 
0 1 2 3 

ม.1 0 791 1,734 3,627 6,152 
ม.2 0 842 1,143 4,359 6,344 
ม.3 0 470 1,344 5,141 6,955 
ม.4 0 261 940 3,991 5,192 
ม.5 0 492 938 3,106 4,536 
ม.6 0 414 738 3,155 4,307 
รวม 0 3,270 6,837 23,379 33,486 

ร้อยละ 0.00 9.77 20.42 69.82 100.00 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ระดับชั้นมัธยม กึกาาปกที่ 1 – 6  

ในระดับดี (เกรด 2) ขก้นไป ปกการ กึกาา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ของผู้เรียน 
ระดับชั้นมัธยมึกกาาปกที่ 1 – 6 ในระดับดี (เกรด 2) ขก้นไป ปกการึกกาา 2562 - 2563 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการทดสอบทางการึกกาาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปกการึกกาา 2563  

 

 
 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการึกกาาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปกการึกกาา 2562-2563  
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ผลการทดสอบทางการึกกาาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET)
ปกการึกกาา 2563 ชั้นมัธยมึกกาาปกที่  3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทึ
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ผลการทดสอบทางการึกกาาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมึกกาาปกที่  3

ปกการึกกาา 2562 ปกการึกกาา 2563



 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปกการึกกาา 2563   โรงเรียนหนองไผ่   หน้า 476 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1) ผลการทดสอบทางการึกกาาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปกการึกกาา 2563  

 
2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการึกกาาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปกการึกกาา 2562-2563  
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ผลการทดสอบทางการึกกาาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET)
ปกการึกกาา 2563 ชั้นมัธยมึกกาาปกที่  6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทึ
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ผลการทดสอบการึกกาาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมึกกาาปกที่  6

ปก 2562 ปก 2563
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ผลงานดีเด่นที่โรงเรียนได้รับ ประจ าปีการศึกษา  2563 
รางวัลโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
1 
 
 

16 มี.ค. 2563 โรงเรียนหนองไผ่ได้เข้าร่วมโรงเรียน 
ดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจ าปก 
พ.ึ. 2563 ระดับมัธยมึกกาา 

กระทรวงวัฒนธรรม เกียรติบัตร 

2 
 
 
 
 

16 พ.ค. 
2563 

โรงเรียนหนองไผ่เป็นโรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการึกกาาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET)  ร้อยละ 50 ขก้นไป ระดับชั้น
มัธยมึกกาาปกที่ 3 ภาพรวมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ิมขก้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาา
มัธยมึกกาา เขต 40 

เกียรติบัตร 

3 
 
 
 
 

16 พ.ค. 
2563 

โรงเรียนหนองไผ่เป็นโรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการึกกาาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET)   ระดับชั้นมัธยมึกกาาปกที่ 3 
ภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขก้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาา
มัธยมึกกาา เขต 40 

เกียรติบัตร 

4 
 
 
 
 
 

16 พ.ค. 
2563 

โรงเรียนหนองไผ่ ได้รับรางวัลโรงเรียนที่
มีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบทาง
การ กึกาาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมึกกาาปกที่ 3 ปกการึกกาา 
2562  ภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่าระดับประเทึ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาา
มัธยมึกกาา เขต 40 

โล่รางวัล 

5 
 
 

22 ก.ย. 2563 โรงเรียนหนองไผ่ได้รับรางวัลระดับ
มาตรฐาน โครงการประกวดโรงเรียน
ปลอดขยะ(Zero Waste School) ปก 
2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาา
มัธยมึกกาา เขต 40 

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
6 28 พ.ย. 2563 

 
 

โรงเรียนหนองไผ่ส่งผลงานเข้าประกวด 
โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปก 8” 
ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพิชิตโควิด-
19” 
 

บริาัท ปตท.จ ากัด
(มหาชน) 
บริาัท อสมท.จ ากัด
(มหาชน) 
 

โล่ประกาึ
เกียรติคุณ 

7 30 ธ.ค. 2563 โรงเรียนหนองไผ่ผ่านการคัดเลือกผลงาน
ด้านนวัตกรรม โครงการ 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม ของโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล สังกัด สพม. เขต 
40 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การ กึกาาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

8 25 ม.ค. 2564 โรงเรียนหนองไผ่ได้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมคัดเลือกเด็กเพ่ือเข้ารับประกาึ
เกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”  เนื่องใน
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปก 2564 จาก
กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เกียรติบัตร 

9 14 ก.พ. 
2564 

 
 

รางวัลรองชนะเลิึอันดับ 1 ระดับ
มัธยมึกกาาการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด 

กรมการึาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับึูนย์ส่งเสริม
ึีลธรรม วัดชัยชนะ
สงคราม 

เกียรติบัตร 

10 4 มี.ค. 2564 
 
 

โรงเรียนหนองไผ่ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิึอันดับ 2 การแข่งขันการ
ประกวดคลิปสั้น  
“ ผลงาน  social distancing for 
lover “โครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้า
ระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลน
ไทน์ ประจ าปก 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาา
มัธยมึกกาา
เพชรบูรณ์ 

เกยีรติบัตร 

11 4 มี.ค. 2564 
 
 

โรงเรียนหนองไผ่ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิึอันดับ 3 การแข่งขันการ
ประกวดคลิปสั้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาา

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
“ ผลงานรักวัยไสย ห่างไกลโควิด” 
โครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและ
ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปก 2564 

มัธยมึกกาา
เพชรบูรณ์ 

12 21 มี.ค. 2564 รางวัลรองชนะเลิึอันดับ 1 ระดับ
มัธยมึกกาาการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ 
ภาค 4 

กรมการึาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับึูนย์ส่งเสริม
ึีลธรรม วัดชัยชนะ
สงคราม 

เกียรติบัตร 

 
รางวัลครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
1 พ.ึ. 2563 นางกุมารี  ทับทิมหล้า เป็นสตรีดีเด่น

ระดับจังหวัด ด้านึิลปะและ
วัฒนธรรม  ประจ าปก 2563 

กระทรวงวัฒนธรรม เกียรติบัตร 

2 8 ก.ย. 2563 นางสกุลยา  พรมเท้า รับรางวัล
เหรียญเงิน การน าเสนอนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 
ของครูโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การึกกาามัธยมึกกาา เขต 40 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาา
มัธยมึกกาา 
เขต 40 

เกียรติบัตร 

3 8 ก.ย. 2563 นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ รับรางวัล
เหรียญเงิน การน าเสนอนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การึกกาา
มัธยมึกกาา เขต 40 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาา
มัธยมึกกาา  
เขต 40 

เกียรติบัตร 

4 8 ก.ย. 2563 นายเฉลิมชัย  พันแนบ รับรางวัล
เหรียญเงินการน าเสนอวัตกรรมการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาา

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
จัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลและโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การ กึกาา
มัธยมึกกาา เขต 40 

มัธยมึกกาา  
เขต 40 

5 8 ก.ย. 2563 นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ รับรางวัล
เหรียญทองแดง การน าเสนอวัต
กรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาามัธยมึกกาา เขต 40 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาา
มัธยมึกกาา  
เขต 40 

เกียรติบัตร 

6 8 ก.ย. 2563 
 

นางนิตยา  ชาตินันท์ รับรางวัล
เหรียญเงิน การน าเสนอนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 
ของครูโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การึกกาามัธยมึกกาา เขต 40  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาา
มัธยมึกกาา  
เขต 40 

เกียรติบัตร 

7 16 ม.ค. 2564 นางกุมารี  ทับทิมหล้า ได้รับรางวัลครู
ผู้ท าประโยชน์ด้านการึกกาา จังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามโครงการคัดเลือกครู 
“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปก 2564 

จังหวัดเพชรบูรณ์  เกียรติบัตร 

8 16 ม.ค. 2564 นางเพลินทิพย์ โล่สุวรรณ 
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปก 2563 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

เกียรติบัตร 
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รางวัลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
1 16 พ.ค. 2563 เด็กชายอชิตพล  ึรีบุรินทร์ เป็นผู้สอบ

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชา
คณิตึาสตร์การทดสอบทางการึกกาา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้น
มัธยมึกกาาปกที่ 3 ปกการึกกาา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การ กึกาา
มัธยมึกกาา  
เขต 40 

เกียรติบัตร 

2 20 ก.ย. 2563 นางสาวึุภธิดา  วงึ์ปัญญา ได้รับ
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน  
ประจ าปก 2563 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุาย์ 

เกียรติบัตร 
ภาพถ่าย 

3 1 มี.ค. 2564 นางสาวึุภธิดา  วงึ์ปัญญา ได้รับ
รางวัล  
“สุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปก” เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปก 2564 

ึูนย์ให้ค าปรกกาา
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

โล่รางวัล 
เกียรติบัตร 

 
รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้ารับการแข่งขันวิชาการ  ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
1 28 พ.ย. 63 

 
 

นางสาวสกุลยา  พรมเท้า ได้สนับสนุน
และเป็นที่ปรกกาา แก่นักเรียนที่เข้ารอบ
ชิงชนะเลิึ ระดับมัยธมึกกาาตอนต้น 
ในการประกวดโครงการ พลังเล็ก
เปลี่ยนโลก ปกที่ 8 ภายใต้แนวคิด 
“นวัตกรรมพิชิตโควิด-19” 

บริาัท ปตท.จ ากัด
(มหาชน) 
บริาัท อสมท.จ ากัด
(มหาชน) 

เกียรติบัตร 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
1 30 ธ.ค. 63 

 
 

นายอนุรักา์  เพชรไทย ผู้ควบคุทีม NP 
NATCHUN06 โรงเรียนหนองไผ่ ได้รับ
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมึกกาาตอน
ปลาย การแข่งขันการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning หรือ PBL) งาน Thailand 
green mect contest 2020 

คณะครุึาสตร์
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

เกียรติบัตร 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
1 21 มี.ค. 2564 นายภัทรพล พิมพา ได้รับรางวัลครูผู้

ฝึกสอนดีเด่น “ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ 
ท านองสรภัญญะ” ประเภททีม
โรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 4 

กรมการึาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับึูนย์ส่งเสริม
ึีลธรรม วัดชัยชนะ
สงคราม 

เกียรติบัตร 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
1 24 ส.ค. 2563 นายชวุฒิ มากมิ่ง ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า

ร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลงภาาาจีน
รูปแบบออนไลน์ได้รับรางวัลชนะเลิึ 
การประกวดแข่งขันร้องเพลงภาาาจีน
รูปแบบออนไลน์ 

คณะมนุายึาสตร์
และสังคมึาสตร์ 
มรภ.เพชรบูรณ์ 

ภาพถ่าย 

2 5 ก.ย. 2563 นางสาวดวงกมล ธูปหอม ผู้ฝึกสอน
นักเรียนเข้าร่วมร้อง เล่า เต้น เป็น
ภาาาจีน การประกวดแข่งขันขับร้อง

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 
นนทบุรี 

ภาพถ่ายและ
เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
เพลงภาาาจีนในโครงการประกวด
ทักาะภาาาจีน PIM Young Chinese 
Voice Contest 2020 ร้อง เล่า เต้น 
เป็นภาาาจีน การประกวดแข่งขันโดย
ขับร้องเพลงภาาาจีนรูปแบบออนไลน์
ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายจากท่ัว
ประเทึ และเข้ารอบชิงชนะเลิึ ได้
รางวัลชมเชยที่ 8 การขับร้องประเภท
เดี่ยว  

3 5-6 มี.ค. 2564 นางสาวจุฑามาึ  อ่อนตา ผู้ฝึกสอน
นักเรียน 
เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ โดย
กระทรวงึกกาาธิการ (ึธ.) ร่วมกับ
สมาคมการพูดภาาาอังกฤา (ประเทึ
ไทย) หรือ ESU Thailand ได้จัดการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 
ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจ าปก 2564 

กระทรวงึกกาาธิการ 
(ึธ.) ร่วมกับสมาคม
การพูดภาาาอังกฤา 
(ประเทึไทย) 

- 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
1 28 ก.ย. - 9 ต.ค. 

2563 
 

กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิึอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปกชาย 
1. นายสุวรรณ  กันแพงึรี 
2. นายวิชัย  ึรีชัยโย 
3. นายณัฐพงา์  พวงสันเทียะ 

การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ภาพถ่าย  
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิึอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่
เกิน 18 ปกหญิง 
1. นายสุวรรณ  กันแพงึรี 
2. นายวิชัย  ึรีชัยโย 
3. นายณัฐพงา์  พวงสันเทียะ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิึอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล รุ่น
อายุไม่เกิน 14 ปกชาย 
1. นายสุวรรณ  กันแพงึรี  

2 
12-13 ก.ย.2563 

 
 
 
 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิึ 32 ทีมสุดท้าย
ระดับประเทึ  
รายการการแข่งขันฟุตบอล ISUZU 
STREET SOCCER อายุไม่เกิน 14 ปก 
ระดับประเทึ  
ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ 
1. นายสุวรรณ  กันแพงึรี 

ISUZU ภาพถ่าย 
  

3 23-29 พ.ย. 2563 
 

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตการศึกษา 
ที่ 6    
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิึ  
กีฬาบาสเกตบอล 18ปกหญิง 3 3 
1. นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์  
2. นางสาวธารารัตน์  ธารารัตนผล 
 
 
 

กรมพลึกกาา ภาพถ่าย  
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
4 17-19ก.พ.2564 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่ง

เพชรบูรณ์ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิึอันดับ1 การแข่งขันบาสเกตบอล
ชาย  
ประเภท5คน (12 คน)  
1. นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิึ  
การแข่งขันบาสเกตบอลชาย  
ประเภท 3 คน (5 คน) 
1. นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพถ่าย 

 
รางวัลนักเรียนเข้ารับการแข่งขันวิชาการ  ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
1 28 พ.ย. 2563 

 
 

เด็กหญิงวรรณาา  สุขแดง ส่งผลงานเข้า
ประกวด โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก 
ปก 8” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพิชิตโค
วิด-19” 

บริาัท ปตท.จ ากัด
(มหาชน) 
บริาัท อสมท.จ ากัด
(มหาชน) 

ภาพถ่าย 
โล่ประกาึ
เกียรติคุณ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
1 30 ธ.ค. 63 

 
 

นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ได้รับรางวัล
ชมเชย ระดับมัธยมึกกาาตอนปลาย การ
แข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning หรือ PBL) 
งาน Thailand green mect contest 
2020 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ชัยรัชนธิิอุดม 
2. นางสาวณัฐชา  ถุนพุฒดม 
3. นายบุญนิธิ  ค้าสุกร 
4. นายไชยานันต์  วันทิยา 

คณะครุึาสตร์
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

เกียรติบัตร 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
1 24  ส.ค. 2563 นางสาวึุภธิดา วงึ์ปัญญา รับรางวัล

ชนะเลิึ การประกวดแข่งขันร้องเพลง
ภาาาจีนรูปแบบออนไลน์ 

คณะมนุายึาสตร์
และสังคมึาสตร์ 
มรภ.เพชรบูรณ์ 

ภาพถ่ายและ
เกียรติบัตร 

2 5 ก.ย. 2563 นางสาวึุภธิดา วงึ์ปัญญา เข้าร่วม
โครงการประกวดทักาะภาาาจีน PIM 
Young Chinese Voice Contest 
2020 ร้อง เล่า เต้น เป็นภาาาจีน การ
ประกวดแข่งขันขับร้องเพลงภาาาจีน
รูปแบบออนไลน์ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม
สุดท้ายจากท่ัวประเทึ เข้ารอบชิง
ชนะเลิึ ได้รางวัลชมเชยที่ 8 การขับ
ร้องประเภทเดี่ยว  
 
 

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 
นนทบุรี 

ภาพถ่ายและ
เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
3 5-6 มี.ค. 2564 นางสาวอุาา  แก้วมณี 

เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ โดย
กระทรวงึกกาาธิการ (ึธ.) ร่วมกับ
สมาคมการพูดภาาาอังกฤา (ประเทึ
ไทย) หรือ ESU Thailand ได้จัดการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชน
ระดับชาติ ประจ าปก 2564 

กระทรวงึกกาาธิการ 
(ึธ.) ร่วมกับสมาคม
การพูดภาาาอังกฤา 
(ประเทึไทย) 

เกียรติบัตร 

4 ปกการึกกาา 
2563 

นายนรภัทร แจ่มจ ารูญ 
ผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับชั้น
มัธยมึกกาาตอนปลาย ในการทดสอบ
ความรู้ General Aptitude Test 
(GAT) ครั้งที่ 3 ประจ าปก 2563  

บริาัทเสริมปัญญา ภาพถ่าย  
เกียรติบัตร และ

ผลคะแนน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
1 28 ก.ย. - 9 ต.ค. 

2563 
 

นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ได้รับรางวัล 
จากการแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วน
ภูมิภาค 
(ระดับจังหวัด) 
1. รางวัลรองชนะเลิึอันดับ 2  
กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปกชาย  
1. นายพรรากร  วงึ์อุปก 
2. นายอนุเทพ  มาแพ 
3. นายนรภัทร  แจ่มจ ารูญ 
4. นายอภิสิทธิ์  นวลชม 
5. นายวัชรากร  สุภาคาร 
6. นายสุทธิพงา์  พรมเดช 
7. นายเหมวัต  มั่นคง 

การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ภาพถ่าย  
เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 
ถ้วยรางวัล  
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
8. นายภพพิสิาฐ์  ึรีบุรินทร์ 
9. นายฐานัชฌ์  พรังเดช 
10. นายเจาฏาพร  อินทโชติ 
11. นายชินวัตร  ฉุยฉาย 
12. นายธราดล  สมพงา์ 
2. รางวัลรองชนะเลิึอันดับ 2  
กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปกหญิง 
1. เด็กหญิงมัณฑนา  ชูพันธ์ 
2. เด็กหญิงบุาบาบรรณ  ใยเพชร 
3. นางสาวอริยา  นาคทรัพย์ 
4. เด็กหญิงพิยดา  เกาะม่วงหมู่ 
5. นางสาวณัฐพร  รัตนวรรณ์ 
6. นางสาวจันทรวิมล  จันทรข์ า 
7. นางสาวหนก่งฤทัย  แก้วประสงค์ 
8. เด็กหญิงึึิกานต์  สติดี 
9. นางสาวเสาวลักาณ์   ภักดี 
10 . นางสาวภัทราภรณ์  จันทร์อุต 
11. นางสาวกิ่งแก้ว  น้อยสาค า 
12. นางสาวรัตน์ฐาภัทร  ึรีแสงจันทร์ 
3.รางวัลรองชนะเลิึอันดับ 2  
การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 
ปกชาย 
1. ด.ช.กิตติคุณ  วัชรสิมปกรณ์ 
2. ด.ช.เสฎฐวุฒ ิ ไม้สูง 
3. ด.ช.ึิวชั  กันแพงึรี 
4. ด.ช.ึิวกร  จันทวงึ ์
5. ด.ช.นนทวัฒน ์ มากเพ้ียม  
6. ด.ช.ึรัญญู  วงึ์อุปก 
7. ด.ช.พลพรรธน์  ทองเทพ 
8. ด.ช.ณัฐชนน  พิลาวงึ์ 
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หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
9. ด.ช.วิวัฒน์  ค าลือ 
10. ด.ช.ธีรดนย ์ ค าชู 
11. ด.ช.จิรพัฒน์  พรานระวัง 
12. ด.ช.ธนาธิป  เพชรอ่อน 
13. ด.ช.ภานุ วิระชิน       
14. ด.ช.ทรงเดช  ปลอดภัย 
15. ด.ช.ภัทรพล สงแจ้ง 
16. ด.ช.ึักดิ์สิทธิ  แป้นรอด 
17. ด.ช.ธนรัตน ์ เงินึิริ 
18. ด.ช.ปฏิพงึ์  วงค์มหา 
4.รางวัลรองชนะเลิึอันดับ 2  
การแข่งขันบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 
18 ปกชาย 
1. นายธนบดี  เอกจ านง 
2. นายภูมิภัทร  สีพรหมมา 
3. นายพงึพัส  ต้นทอง 
4. นายตนุสรณ์  อินทรภู่ 
5. นายอนวรรา  ช่างท าร่อง 
6. นายธนาธรณ์  สวัสดี 
7. นายฐิติพงา์  พันธุ์มณี 
5. รางวัลรองชนะเลิึอันดับ 1 
การแข่งขันบาสเกตบอล 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปกหญิง  
1. นางสาวสุภาวดี  ปรีกมล 
2. นางสาวชมัยพร  เมืองจันทร์ 
3. นางสาวณฐพร  คมแก้ว 
4. นางสาวภัทรึรี  ธนะสินธุ ์
5. นางสาววรสุดา  นวลชม 
6. นางสาวดวงฤดี  ประเสริฐไทย  
7. นางสาวสุวรรณา  อู่ประเสริฐ 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
6. รางวัลชนะเลิึการแข่งขัน
บาสเกตบอล 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปกชาย 
1. นายชวกร  สิงห์โสภา 
2. เด็กชายพัชรพล  กันธิยา  
3. นายพนธกร  หงส์อ่ิม  
4. นายพัสกร  อังคสิงห์ 
5. นายปกรณ์เกียรติ  ถนอมเวช 
6. นายพัสกร  สมากาล  
7. นายจักรภัทร  ดวงึรี  
8. นายภาวึุทธิ์  ปริญญาึรีเึวต 
9. นายนรภัทร  พรมเกตุ 
7. รางวัลรองชนะเลิึอันดับ 2 
การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปกชาย 
8. รางวัลรองชนะเลิึอันดับ 2 
การแข่งขันกีฬาเปตอง 14ปกชาย  
9. รางวัลรองชนะเลิึอันดับ 1 
การแข่งขันกีฬาเปตอง 18 ปกชาย 

2 12-13 ก.ย.2563 
 

เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรอบชิง
ชนะเลิึ 
32 ทีมสุดท้ายระดับประเทึ  
รายการการแข่งขันฟุตบอล ISUZU 
STREET SOCCER อายุไม่เกิน 14 ปก 
ระดับประเทึ  
ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
กรุงเทพฯ 
1. ด.ช.เสฎฐวุฒ ิ ไม้สูง 
2. ด.ช.ึิวชั  กันแพงึรี 
3. ด.ช.นนทวัฒน ์ มากเพ้ียม  

ISUZU ภาพถ่าย 
เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/ผลงาน หน่วยงานผู้มอบ 
หมายเหตุ/

เอกสารอ้างอิง 
4. ด.ช.ณัฐชนน  พิลาวงึ์ 
5. ด.ช.ธนาธิป  เพชรอ่อน 

3 23-29 พ.ย. 2563 
 

รางวัลชนะเลิึ กีฬาบาสเกตบอล 18ปก
หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนัก กึกาา
ระดับเขตการ กึกาาที่ 6    
1. นางสาวสุภาวดี   ปรีกมล 
2. นางสาวชมัยพร   เมืองจันทร์ 
3. นางสาวณฐพร    คมแก้ว 
4. นางสาวภัทรึรี     ธนะสินธุ์ 

กรมพลึกกาา ภาพถ่าย  
เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

4 17-19 ก.พ.2564 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่ง
เพชรบูรณ์ 
1. รางวัลรองชนะเลิึอันดับ1 
การแข่งขันบาสเกตบอลชาย 
 ประเภท5คน(12 คน)  
1. นายชวกร  สิงห์โสภา 
2. เด็กชายพัชรพล  กันธิยา  
3. นายพนธกร  หงส์อ่ิม  
4. นายพัสกร  อังคสิงห์ 
5. นายปกรณ์เกียรติ  ถนอมเวช 
6. นายพัสกร  สมากาล  
7. นายจักรภัทร  ดวงึรี  
8. นายภาวึุทธิ์  ปริญญาึรีเึวต 
9. นายนรภัทร  พรมเกตุ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพถ่าย  
เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 

  2. รางวัลชนะเลิึ การแข่งขัน
บาสเกตบอลชาย ประเภท 3 คน         
(5 คน) 
1. นายพัสกร  สมากาล  
2. นายจักรภัทร  ดวงึรี  
3. นายภาวึุทธิ์  ปริญญาึรีเึวต 
4. นายนรภัทร  พรมเกตุ 

 ภาพถ่าย  
เกียรติบัตร 

เหรียญรางวัล 
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