


                                                          
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง  รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
************** 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561          
ข้อ 12  (3)  “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตามประเมิน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   23  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
    

                                                              

        (นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล) 
      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก
กระบวนการในการน าเทคนิคมาใช้  เพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตามและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร ที่มีความส าคัญ คือการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินความส าเร็จ ซึ่งอาจจะ
น าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน หรือเพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 
 

การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจาก การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติของปีที่ผ่านมา ให้มีความสอดคล้อง
กับแผนงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา         
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้เปรียบเทียบและวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ 
 

  ดังนั้น การตรวจติดตามและประเมินผล ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (Tracing) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ
ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลัง
เผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานให้ส าเร็จ ค่าใช้จ่ายในโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา
ในการตรวจสอบความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 

  ท้ายนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การตรวจติดตามและประเมินผล จะมีประโยชน์และเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตั วบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็น
การตรวจสอบความสอดคล้องและการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการตรวจติดตามและ
ประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจ                       
ในอนาคตต่อไป 
 
 

 
 
 
 

ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล 
                นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

   ส าส์ น จ าก  น ายก อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน จั งห วั ด
นครราชสีมา 
 



                
 

 
 
 

 

 

 

 
                                                

                                                        
                                                        นางยลดา หวังศุภกิจโกศล 

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 

               นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล                                    นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล 
       รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา             รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

                                                                                   
 

 

 

 

                                          
  

                   นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม                                นายกมลศกัดิ์ เกษเมธกีารุณ 
     รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา               รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

                            

                                                                     

 

 

 

 

 

                      
   

                     นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ             นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา                   รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา    

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 
 

นโยบายการบริหารงาน ของ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
วิสัยทัศน์  “โคราชโฉมใหม่ คนคุณภาพ ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ  “สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช” 
เป้าหมาย “จังหวัดนครราชสีมา เมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
นโยบาย  ภายใต้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ” เพ่ือพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา                 
ให้มีความเจริญก้าวหน้า ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพ่ือด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ที่เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด โดยมีการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระเบียบกฎหมาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวมอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และรวดเร็ว โดยได้แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายโครงการตามแนวพระราชด าริ 
1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ า เพ่ือแก้ไขและการป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น

ระบบตามแนวทางพระราชด าริ 
1.2  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพพัฒนาคนให้มีสุขภาวะ  
ที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยด าเนินการ ดังนี้ 
2.1  สนับสนุน ส่งเสริมระบบการสาธารณสุข เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 
2.2  พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
2.3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือผลิตคนที่มีคุณภาพ 
2.4  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน พัฒนาวิสาหกิจในชุมชน แก้ไขปัญหาการ

ประกอบอาชีพ 
2.5  ท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
2.6  สนับสนุน ส่งเสริม การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งการค้าการลงทุน มีเขตอุตสาหกรรม   ห้างสรรพสินค้า เป็นศูนย์กลาง 

การค้า เกษตรและอาหาร มีแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตปศุสัตว์ มีสินค้าทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดมีศักยภาพที่เข้มแข็ง จึงมีนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
ดังนี้ 

3.1  ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน                 
การผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายการเกษตร 
 
 



 
 
3.2  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
3.3 บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ าเพ่ือการเกษตร น้ าสะอาด  
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

4. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา   เป็นประตูเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์  และการกระจายสินค้าท่ีส าคัญ ในภูมิภาค  

มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ ได้รับความสนใจทั้งจาก
ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการและนักลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จะพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 

4.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง สนับสนุน 
ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 

4.2  บ ารุง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการจัดการที่ดี มีคุณภาพ 
4.3  ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย   รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 
4.4  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
4.5  สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬา การท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้มี

สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

  
  

 

 
นายชัยยงค์  ฮมภิรมย ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก 

         ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

                                                                           
                                          

                  นายเลิศชัย  ธนประศาสน์                  นายสถาพร โชติกลาง                      นายซ้าย ผลกระโทก 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

             นครราชสีมา อ าเภอสีคิ้ว  เขต 2        นครราชสีมา อ าเภอโนนสูง เขต 1          นครราชสีมา อ าเภอโชคชัย 
 

                             
 

                       นายสมพงศ์  พิมพ์กลาง                    นายประถม  กลิ่นศรีสุข                   นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ 
                 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก                  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
                                            เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

                                                                              
                  นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา              นางสาวพรทิพย์  จ๋าพิมาย                   นายตวงสิทธิ์    อภิชัยบุคคล 
         หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา     เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา     รักษาการหัวหน้าส านักปลัด อบจ.นครราชสีมา 
              ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง               ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          หัวหน้าส่วนราชการการบริหารคัดเลือกเอง 
 

                       
 
 
 
 
                                                                    
 

                นางรังสิยา  นุทกิจ                       นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง                 นายกิตติพิชญ์  ดุงโคกกรวด 
        ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม      ผู้อ านวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณ       รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย 
               หัวหน้าส่วนราชการ                            ผู้ช่วยเลขานุการ                      ตรวจติดตามและประเมินผล 
               การบริหารคัดเลือกเอง                                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
     การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของผู้บริหารในการ                
น าเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย                    
ที่ก าหนดไว้  การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการส าคัญคือ                   
การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายผู้บริหาร จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้ทราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่กัน แต่ความหมายของ “การติดตาม” 
และ “การประเมินผล” นั้น   มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน เพ่ือให้เข้าใจตรงกันจึงก าหนด
ความหมายของค าทั้งสอง  ดังนี้ 

    การติดตาม (Tracing) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือตดัสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยมุ่งที่จะ
ตอบค าถามหลักว่า ในการด าเนินงานนั้นได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนด
หรือไม่ ได้ผลตรงตามที่ก าหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้งาน/
โครงการด าเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานและแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา การติดตามผล จึงต้อง
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอในหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง  ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับ เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือ แก้ไข อ านวยความ
สะดวก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   

     การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ  
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการว่า ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/
โครงการนั้นหรือไม่เพียงใด 
    วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายการประเมินโครงการ 
     การบริหารแนวใหม่หรือการบริหารในระบบเปิด (Open System) นั้นถือว่าการประเมินผลเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญมาก ซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 

1. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่า ควรจะยกเลิก 
โครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ ๆ ยังมิได้จัดท าในรูปของ
โครงการทดลอง (Experimental) มีโอกาสจะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่าย ความล้มเหลวของโครงการจึงมิใช่
ความล้มเหลวของผู้บริหารเสมอไป ดังนั้น ถ้าประเมินผลแล้วโครงการนั้น ส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายไว้ก็ควรด าเนินการต่อไป แต่ถ้าประเมินผลแล้วโครงการนั้นมีปัญหาหรือมีผลกระทบเชิงลบ
มากกว่าก็ควรยกเลิกไป 

    2. เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเป็นไปตามที่ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด 
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3. เพ่ือปรับปรุงงาน ถ้าน าโครงการไปปฏิบัติแล้ว พบว่าบางโครงการไม่ได้เสียทั้งหมดแต่ก็ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ  ควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยพิจารณาว่าโครงการ
นั้นบกพร่องในเรื่องใด เช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขัดต่อค่านิยมของประชาชน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่ า เมื่อทราบผลของการประเมินผล เราก็จะได้
ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 

    4. เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้น ผู้บริหารโครงการ
จะพยายามแสวงหาทางเลือกท่ีดีที่สุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดังนั้น การประเมินผลจะเป็นการ
เปรียบเทียบทางเลือก ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยลง 
         5. เพ่ือขยายผล ในการน าโครงการไปปฏิบัติ  ถ้าไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
อาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ แต่ถ้าประเมินผลโครงการเป็นระยะสม่ าเสมอ ผลปรากฏว่า
โครงการนั้น บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ ก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป แต่การขยายผล
นั้นมิได้หมายความว่าจะขยายไปได้ทุกพ้ืนที่ การขยายผลต้องค านึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานที่ 
สถานการณ์ต่าง ๆ สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ สิ่งที่น าไปในพ้ืนที่หนึ่งอาจได้ผลดี แต่น าไปขยายผลในพ้ืนที่หนึ่งอาจ
ไม่ได้ผล หรือสิ่งที่เคยท าได้ผลดีในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลดีในอีกช่วงเวลาหนึ่ง 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง                       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทาง 
วิธีการและด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

1. การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นข้อบัญญัติ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. วิธีการด าเนินการติดตามประเมินผล 
2.1 วิธีการสุ่มตัวอย่างประเมินโครงการพัฒนา ตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
2.2 คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เป็นผู้ด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 
2.3 มอบหมายให้ฝ่ายเลขาหรือผู้ช่วยเลขาเป็นผู้ด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการที่

ด าเนินการในข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นงบพัฒนาขององค์การบริหาร                      
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2.4 การติดตามประเมินผลโดยให้สถาบันหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลในโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก หรือโครงการที่ใช้หลักทางวิชาการในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานและเป็นกลางในการประเมินผล 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการ ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ (กลุ่มสนทนา) การสังเกตการณ์ของผู้ประเมินโครงการ 

4. การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลได้แต่งตั้งคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา  เพ่ือด าเนินการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาโดยตรง 
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ประโยชน์ของการประเมินผล 
1. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน และสามารถท่ี 

จะน าไปปฏิบัติอย่างได้ผล 
2. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ 
3. ช่วยให้แผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และด าเนินงานได้ 
4. ช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของแผน/โครงการ และท าให้แผน/โครงการมีข้อที่                 

ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 
5. การประเมินแผน/โครงการมีส่วนช่วยควบคุมคุณภาพของงาน ปัจจัยทุกชนิด ข้อมูลน าเข้า  

กระบวนการและผลงาน 
6. การประเมินแผน/โครงการมีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพราะการประเมิน 

เป็นการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
7. การประเมินช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามและประเมินผล การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 

การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้นส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของผู้บริหารในการน า
เทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่ งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตาม
ความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายผู้บริหาร จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้ทราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่กัน แต่ความหมายของ “การติดตาม” 
และ “การประเมินผล” นั้น มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน เพ่ือให้เข้าใจตรงกันจึงก าหนด
ความหมายของค าทั้งสองดังนี้ 

การติดตาม  (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
โดยมุ่งที่จะตอบค าถามหลักว่า ในการด าเนินงานนั้นได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ ได้ปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่ก าหนดหรือไม่ ได้ผลตรงตามที่ก าหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การเร่งรัดให้งาน/โครงการด าเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานและแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  การ
ติดตามผล จึงต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอในหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง  ผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้น ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับ เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
แก้ไข อ านวยความสะดวก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   

การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ   
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการว่า ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/
โครงการนั้นหรือไม่เพียงใด 
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายการประเมินโครงการ 

ประเมินผลเพ่ืออะไร หรือประเมินผลไปท าไม ปฏิบัติงานตามโครงการแล้ว ไม่มีการประเมินผล
ไม่ได้หรือ ตอบได้เลยว่าการบริหารแนวใหม่หรือการบริหารในระบบเปิด (Open System) นั้นถือว่าการ
ประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก ซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 

1. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่า ควรจะยกเลิก
โครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ ๆ ยังมิได้จัดท าในรูปของ
โครงการทดลอง (Experimental) มีโอกาสจะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่าย ความล้มเหลวของโครงการจึงมิใช่
ความล้มเหลวของผู้บริหารเสมอไป ดังนั้น ถ้าเราประเมินผลแล้วโครงการนั้น ส าเร็จตามที่ก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายไว้ก็ควรด าเนินการต่อไป แต่ถ้าประเมินผลแล้วโครงการนั้นมีปัญหาหรือมี
ผลกระทบเชิงลบมากกว่าเราก็ควรยกเลิกไป 

2. เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการว่าเป็นไปตามที่ก าหนด
วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด 
 
 
 
 



จ 
 
3. เพ่ือปรับปรุงงาน ถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้ว พบว่าบางโครงการไม่ได้เสียทั้งหมดแต่ก็ไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยพิจารณาว่าโครงการ
นั้นบกพร่องในเรื่องใด เช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขัดต่อค่านิยมของประชาชน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ หรือสมรรถนะขององค์กรที่รับผิดชอบต่ า เมื่อเราทราบผลของการประเมินผล เราก็จะได้
ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 

4. เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้น ผู้บริหาร
โครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดังนั้น การประเมินผลจะ
เป็นการเปรียบเทียบทางเลือก ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงให้น้อยลง 

5. เพ่ือขยายผล ในการน าโครงการไปปฏิบัติ  ถ้าไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
อาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ แต่ถ้าประเมินผลโครงการเป็นระยะสม่ าเสมอ ผลปรากฏว่า
โครงการนั้น บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ ก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป แต่การขยายผล
นั้นมิได้หมายความว่าจะขยายไปได้ทุกพ้ืนที่ การขยายผลต้องค านึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานที่ 
สถานการณ์ ต่าง ๆ สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ สิ่งที่น าไปในพื้นที่หนึ่งอาจได้ผลดี แต่น าไปขยายผลในพ้ืนที่หนึ่งอาจ
ไม่ได้ผล หรือสิ่งที่เคยท าได้ผลดีในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลดีในอีกช่วงเวลาหนึ่ง 

 
ขั้นตอนประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการที่ต้องมีการด าเนินงานอย่างมีระบบ และขั้นตอนมี
ความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของโครงการ  ซึ่งกระบวนการดังกล่าว  จะต้องมีความสอดคล้องและมี
ความสมเหตุสมผลกันและกัน ส าหรับขั้นตอนในการประเมินผลโครงการมีขั้นตอนที่สอดคล้องกัน 7 ขั้นตอน 
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, หน้า 14 – 19)  

 
ประโยชน์ของการประเมินผล 

1. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน และ
สามารถที่จะน าไปปฏิบัติอย่างได้ผล 

2. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ 
3. ช่วยให้แผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และด าเนินงานได้ 
2. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ 
3. ช่วยให้แผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และด าเนินงานได้ 
4. ช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของแผน/โครงการ  และท าให้แผน/โครงการมีข้อ

ที่ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 
5. การประเมินแผน/โครงการมีส่วนช่วยควบคุมคุณภาพของงาน ปัจจัยทุกชนิด ข้อมูลน าเข้า  

กระบวนการและผลงาน 
6. การประเมินแผน/โครงการมีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพราะการ

ประเมินเป็นการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
7. การประเมินช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัด เพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทาง

ในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)   
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  (Efficiency)   
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)  
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                  
ข้อ 29 (3)  “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว2931 ลงวันที่    
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา           
ในสังกัดใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ โดยน าโครงการในปีแรกของแผนพัฒนา
การศึกษาไปเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง                         
ส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษาส าหรับนักเรียนโดยตรง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปส าหรับสถานศึกษา  กิจการตาม
ประเพณีท้องถิ่น สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรของ
สถานศึกษาไปเข้ารับการฝึกอบรม และรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นสั่งการก าหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ (ด้านการศึกษา) ระดับกอง เพ่ือช่วยใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการและด าเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
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การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นข้อบัญญัติ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด้านการศึกษา) มอบหมายให้อนุกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา ด้านการศึกษา พิจารณาและด าเนินการ ดังนี้ 

วิธีการด าเนินการติดตามประเมินผล 
      1. วิธีการสุ่มตัวอย่างประเมินโครงการพัฒนา ตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2564 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เป็นผู้ด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 
3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ด าเนินการติดตามประเมินผล

โครงการที่ด าเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

4. การติดตามประเมินผลโดยให้สถาบันหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินการติดตามประเมินผล
ในโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก หรือโครงการที่ใช้หลักทางวิชาการในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานและเป็นกลางในการประเมินผล 

      5. เครื่องมือที่ ใช้ ในการติดตามประเมินผลโครงการ ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์                      
แบบทางการและไม่เป็นทางการ (กลุ่มสนทนา) การสังเกตการณ์ของผู้ประเมินโครงการ 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลได้แต่งตั้งคณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (4)) เพ่ือด าเนินการติดตาม
ประเมินผลยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาโดยตรง  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึ กษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการ                   
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ   ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง (ห้วงระยะเวลา               
ในการติดตามและประเมินผล) ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   
1) เริ่มต้นจากโรงเรียนออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของโรงเรียน  
2) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
3) ท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการ และประเมินผลส าเร็จของทุกจุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนาว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  
4) ควรประเมินทั้งระบบ คือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 58 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มโรงเรียน จ านวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 

• กลุ่มโรงเรียนที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนครบุรี โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม โรงเรียน
สะแก ราชธวัชศึกษา โรงเรียนวังน้ าเขียวพิทยาคม โรงเรียนวังหมีพิทยาคม โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม 
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะ
วิทยา และ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 

• กลุ่มโรงเรียนที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา โรงเรียนปากช่อง2  โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร โรงเรียน
กฤษณาวิทยา โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม และโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 

• กลุ่มโรงเรียนที่ 3 ประกอบด้วย โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โรงเรียนพระทองค าวิทยา 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม โรงเรียนมัธยมบึงปรือ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ และโรงเรียนทัพ
รั้งพิทยาคม 

• กลุ่มโรงเรียนที่ 4 ประกอบด้วย โรงเรียนบัวใหญ่ โรงเรียนวัดประชานิมิตร โรงเรียนบัวลาย 
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โรงเรียนโตนดพิทยาคม 
โรงเรียนมะค่าวิทยา และโรงเรียนหินดาดวิทยา 

• กลุ่มโรงเรียนที่ 5 ประกอบด้วย โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา  โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม  โรงเรียนสูงเนิน  โรงเรียนเตรียมอุดมน้อม
เกล้านครราชสีมา  โรงเรียนกุดจิกวิทยา  โรงเรียนสองครพิทยาคม  โรงเรียนวั งรางพิทยาคม และโรงเรียน
ดอนไพลพิทยาคม 

• กลุ่มโรงเรียนที่ 6 ประกอบด้วย โรงเรียนประทาย โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โรงเรียน
สาหร่ายวิทยาคม โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม  โรงเรียนเมืองยางศึกษา  โรงเรียนช่องแมววิทยาคม  โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม และโรงเรียนหนองขามพิทยาคม 

โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 6                 
เงินรายได้ของสถานศึกษา ประกอบด้วย  

1) เงินที่ได้จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา ดังรายการ 
ต่อไปนี้  

(ก) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและ                  
ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา  

(ข) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหาร
กลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินค่าใช้จ่ายอื่นท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบนี้  

2) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา ทั้งนี้ หากเป็นการอุทิศให้แบบมีเงื่อนไขต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

3) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  
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4) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

5) เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจากการจ าหน่ายสิ่งของ  
6) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  
7) ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา  
8) รายได้อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามที่กระทรวงมหาดไทย  ก าหนดให้

เป็นรายได้ของสถานศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งงบประมาณ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  ตามระเบียบ กฎหมาย ที่ก าหนด ในปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2564 แบ่งตามกลุ่มโรงเรียน จ านวน 6 กลุ่ม โดยส านักการศึกษา ฯ จัดส่งแบบประเมินให้สถานศึกษา
ด าเนินการทอดแบบประเมิน จากการสุ่มตัวอย่างโครงการที่ด าเนินการแล้ว ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  สามารถสรุปได้   

 

กลุ่มโรงเรียน 
จ านวน
โครงการ 

ค่าเฉลี่ย 
X  

ค่า 
S.D. 

ร้อยละ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มโรงเรียนที่ 1 175 4.60 0.47 92.20 มากที่สุด 17,774 
ส านัก

การศึกษา ฯ 

กลุ่มโรงเรียนที่ 2 179 4.49 0.55 89.80 มาก 14,499 
ส านัก

การศึกษา ฯ 

กลุ่มโรงเรียนที่ 3 106 4.60 0.60 92.00 มากที่สุด 8,716 
ส านัก

การศึกษา ฯ 

กลุ่มโรงเรียนที่ 4 184 4.59 0.34 91.80 มากที่สุด 14,426 
ส านัก

การศึกษา ฯ 

กลุ่มโรงเรียนที่ 5 132 4.51 0.46 90.20 มากท่ีสุด 10,307 
ส านัก

การศึกษา ฯ 

กลุ่มโรงเรียนที่ 6 47 4.40 0.57 88.00 มาก 5,189 
ส านัก

การศึกษา ฯ 

รวมทั้งสิ้น 823 4.53 0.50 90.60 มากทีสุ่ด 70,911 
ส านัก

การศึกษา ฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
   ฎ 

ผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา   
กลุ่มโรงเรียนที่ 1  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมจากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา จ านวน  
175  โครงการ  มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 17,744 คน 
สรุปพบว่า  ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 
   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ 0.47 
   ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
กลุ่มโรงเรียนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมจากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา  จ านวน  
179 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 14,499 คน 
สรุปพบว่า ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ 0.55 
  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
กลุ่มโรงเรียนที่ 3  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
ในภาพรวมจากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา 
จ านวน  106 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 8,716 คน 
สรุปพบว่า ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ 0.60 
  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
กลุ่มโรงเรียนที่ 4  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
ในภาพรวมจากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา  
จ านวน  184 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 14,426 คน 
สรุปพบว่า ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ 0.34 
  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
กลุ่มโรงเรียนที่ 5  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
ในภาพรวมจากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา  
จ านวน  132 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 10,307 คน 
สรุปพบว่า ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ 0.46 
  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
กลุ่มโรงเรียนที่ 6  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา                    
ในภาพรวมจากข้อมูลโครงการที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา 
จ านวน 47 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 5,189 คน 
สรุปพบว่า ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ 0.57 
  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 
 
 



 
ฏ 

สรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของกลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่ม  
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมจากข้อมูล
โครงการที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่มโครงการตามแผนงานการศึกษา  จ านวนทั้งสิ้น 823 
โครงการ มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 70,911 คน 
สรุปพบว่า ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ 0.50 
  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 
 

แผนภูมิแสดงแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือเป็นรายจ่ายของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา ทั้งจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ และที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาจัดสรรให้ สามารถสรุปประเด็น ดังนี้ 

ด้านงบประมาณ 
งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทั้งจากส านักงบประมาณ และองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา ในแต่ละภาคเรียนค่อนข้างล่าช้า และไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน  
ด้านบุคลากร 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน   

พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากภารกิจการสอนนักเรียนจึงเป็นภาระที่ท าให้การสอนไม่สามารถปฏิบัติ
ได้เต็มที ่

 
 
 
 

ฐ 



 
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน 
สถานศึกษาสามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง

ทนทาน พร้อมใช้งาน เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน เป็นต้น 
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

ฯลฯ 

จากการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลจากโครงการพัฒนาด้านการศึกษา 
หากจะได้ผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะ ดังนี้   

1) การด าเนินงานต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
2) มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารงาน 
3) มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทันสมัย เหมาะกับการใช้งานนั้น ๆ  
4) มีแหล่งเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 
5) โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม 
6) โครงการต้องมีการก าหนดจุดเริ่ มต้น และจุดสิ้นสุดของกิจกรรม มีการก าหนด

ระยะเวลาแน่นอนว่าเริ่มต้นเมื่อไร และสิ้นสุดเมื่อไร 
7) มีพ้ืนที่ด าเนินการของโครงการ  อยู่ที่ใด ผลตอบแทนที่ได้ คุ้มค่าหากด าเนินโครงการ    

ถ้าเลือกสถานที่ด าเนินการไม่เหมาะสม  ก็อาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายมาก  หรือลงทุนมาก การประเมินผล
โครงการอาจท าได้ยาก 

8) มีบุคลากร หรือหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน เพ่ือเป็นหลักประกันว่าบุคคลนั้น หรือ
หน่วยงานนั้น  จะปฏิบัติอย่างจริงจัง 

9) รายละเอียดของโครงการ ต้องสอดคล้อง และสัมพันธ์กัน ตั้งแต่ประเด็นแรก ถึง
ประเด็นสุดท้ายกล่าวคือวัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น 

10) รายละเอียดโครงการ  สามารถเข้าใจได้ง่าย  มีการใช้ภาษาที่เข้าใจกันทั่วไป สะดวก
ต่อการด าเนินงานตามโครงการ   
 

************************* 
 



 
ค าน า 

 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 
ข้อ 29 (3)  “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
      
     การด าเนินการโครงการพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ก าหนดแนวทางวิธีการและด าเนินการ 
การติดตามและประเมินผล ส าหรับปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจติดตาม
และประเมินผลแผนงานโครงการได้ด าเนินการสรุปผลติดตามประเมินผลโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กร ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่มีภารกิจโรงเรียน 58 แห่ง ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา เพ่ือด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การศึกษา   
อีกด้านโดยเฉพาะ 
  
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์                 
ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

 
                                                    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
                                                                                     ธันวาคม 2564 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
บทสรุปผู้บริหาร ก-ฐ 
ค าน า  
สารบัญ  
บทน า 1-14 
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา       

15-156 
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บทน ำ 
 

     การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของผู้บริหารในการ
น าเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายผู้บริหาร จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้
ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใช้ควบคู่กัน แต่ความหมายของ 
“การติดตาม” และ “การประเมินผล”  นั้น มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน เพ่ือให้เข้าใจ
ตรงกันจึงก าหนดความหมายของค าทั้งสองดังนี้ 

    การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  โดยมุ่งที่จะตอบค าถามหลักว่า ในการด าเนินงานนั้นได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ ได้ปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่ก าหนดหรือไม่ ได้ผลตรงตามที่ก าหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้งาน/โครงการด าเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานและแล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา การติดตามผล จึงต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอในหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้
ตนเอง ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับ 
เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือ แก้ไข อ านวยความสะดวก ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   

    การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน       
การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค เทคนิคช่วยติดตามงาน Gantt 
Chart (ปฏิทินเพื่อวางแผนการติดตามงาน)  
     การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/
โครงการ  ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการว่า ได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการนั้นหรือไม่เพียงใด 
     การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ (On-going Evaluation) หรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นแล้ว (Ex-post Evaluation) เทคนิคช่วยประเมินผลงาน KPI, 
Standard criteria Benchmarking การวางแผนเพ่ือการติดตามและประเมินผลจึงต้องด าเนินไปพร้อม
กับการวางแผนด าเนินงาน หรือการวางแผนปฏิบัติงานนั่นเอง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีผลส าเร็จ
ตามที่ได้วางแผนเอาไว้ หรือสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที จากการตรวจติดตามในระหว่างการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการค้นหา จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส เช่นเดียวกับการวางแผน
ด าเนินงาน 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา หน้า 3 
 

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมำยกำรประเมินโครงกำร 
     ประเมินผลเพ่ืออะไร หรือประเมินผลไปท าไม ปฏิบัติงานตามโครงการแล้ว ไม่มีการ
ประเมินผลไม่ได้หรือ ตอบได้เลยว่า การบริหารแนวใหม่หรือการบริหารในระบบเปิด (Open System) 
นั้นถือว่าการประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก ซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 

    1. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่า ควรจะยกเลิก
โครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ ๆ ยังมิได้จัดท าในรูปของ
โครงการทดลอง (Experimental) มีโอกาสจะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่าย ความล้มเหลวของโครงการ
จึงมิใช่ความล้มเหลวของผู้บริหารเสมอไป ดังนั้น ถ้าเราประเมินผลแล้วโครงการนั้น ส าเร็จตามท่ีก าหนด
วัตถุประสงค์    และเป้าหมายไว้ก็ควรด าเนินการต่อไป แต่ถ้าประเมินผลแล้วโครงการนั้นมีปัญหาหรือมี
ผลกระทบเชิงลบมากกว่าเราก็ควรยกเลิกไป 

    2. เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเป็นไปตามที่ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด 

    3. เพ่ือปรับปรุงงาน ถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้ว พบว่าบางโครงการไม่ได้เสียทั้งหมดแต่
ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยพิจารณา
ว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใด เช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขัดต่อค่านิยมของประชาชน 
ขาดการประชาสัมพันธ์ หรือสมรรถนะขององค์กรที่รับผิดชอบต่ า เมื่อเราทราบผลของการประเมินผล 
เราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 

    4. เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้น ผู้บริหาร
โครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดังนั้น การ
ประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือก ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือลด
ความเสี่ยงให้น้อยลง 

    5. เพ่ือขยายผล ในการน าโครงการไปปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง  อาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ แต่ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะสม่ าเสมอ 
ผลปรากฏว่าโครงการนั้น บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้น
ต่อไป แต่การขยายผลนั้นมิได้หมายความว่าจะขยายไปได้ทุกพ้ืนที่ การขยายผลต้องค านึงถึงมิติของ
ประชากร เวลา สถานที่ สถานการณ์ต่าง ๆ สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ สิ่งที่น าไปในพ้ืนที่หนึ่งอาจได้ผลดี แต่
น าไปขยายผลในพ้ืนที่หนึ่งอาจไม่ได้ผล หรือสิ่งที่เคยท าได้ผลดีในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลดีในอีก
ช่วงเวลาหนึ่ง 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของการประเมินผลโครงการ 

เพราะเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่มีคุณค่ายิ่งส าหรับน าไปวิเคราะห์และแปลผลการประเมินอย่างถูกต้อง 
ถ้าหากปราศจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลที่ดีแล้ว การประเมินผลก็ไร้ประโยชน์ (ศ.ดร.สิน 
พันธุ์พินิจ, หน้า  187-189) 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการใช้หรือการทดลองโครงการ ก็คือ ตัวบุคคล ส่วน
สถานที่และสิ่งอ่ืน ๆ จะเป็นกรอบหรือขอบเขตในการคัดเลือก เช่น ภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ และ
ครัวเรือน การประเมินผลแต่ละโครงการอาจศึกษาข้อมูลจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างมากน้อย
แตกต่างกัน ทั้งนี้แล้วแต่ความมุ่งหมายของแบบการประเมินผลและข้อจ ากัดของการศึกษาข้อมู ล                   
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จากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง โดยนักประเมินผลจะต้องตระหนักรู้ถึงความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 
คุณค่า ความตรง ความเชื่อถือได้ และคุณค่าของผลการประเมิน อันจะเกิดจากประชากรหรือกลุ่ม
ตัวอย่างด้วย เพราะถ้าหากนักประเมินผลโครงการคัดเลือกประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างไม่ถูกต้อง มีความ
เป็นอาสาสมัครมาก ให้ข้อมูลไม่สะท้อนความเป็นจริงตามข้อเท็จจริงของโครงการ ข้อมูลแตกต่างอย่าง
สุดโต่งย่อมจะส่งผลให้การประเมินโครงการคลาดเคลื่อนและสรุปผลไม่ชัดเจน  จะมีข้อโต้แย้งและเกิด
การสูญเปล่าในการประเมินโครงการ 
ขั้นตอนประเมินผลโครงกำร 
     การประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการที่ต้องมีการด าเนินงานอย่างมีระบบ และขั้นตอนมี
ความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของโครงการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องและมี
ความสมเหตุสมผล อนึ่งขั้นตอนการประเมินผลโครงการ มีขั้นตอนที่สอดคล้อง 7 ขั้นตอน (สุชาติ 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  หน้า 14 – 19) ดังนี้ 
     1. การก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการประเมินผลมีปัจจัยที่ผู้ประเมินผลจะต้องให้ความ
ตระหนัก คือ วัตถุประสงค์ของการประเมินผลที่ไม่จ าเป็นที่จะต้องเหมือนกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
เสมอไป แต่ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม 
     2. การเลือกวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการจะวัด ผู้ประเมินผลจะต้องตระหนักว่า
วัตถุประสงค์ของโครงการบางวัตถุประสงค์ยังอาจวัดไม่ได้ในช่วงเวลาที่ท าการประเมินผล เนื่องจากเป็น
วัตถุประสงค์ระยะยาว  ใช้งบประมาณการประเมินที่สูงเกินไปหรือมีความซับซ้อนของวัตถุประสงค์     
เป็นต้น 
     3. การเลือกอุปกรณ์ เครื่องมือและกระบวนการ ผู้ประเมินผลโครงการจะต้องท าการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และกระบวนการในการก าหนดเนื้อหาสาระของสิ่ งที่ต้องการ
จะวัด  เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 
     4. การเลือกตัวอย่าง เป็นก าหนดตัวแทนของประชากรเป้าหมาย เพ่ือการสุ่มตัวอย่าง                   
ที่ต้องการศึกษา ผู้ประเมินผลจะต้องมั่นใจว่ากลุ่มที่ใช้ควบคุมหรือเปรียบเทียบนั้นมีความเหมาะสมแล้ว 
     5. การก าหนดการวัด ตารางเวลาการสังเกต เป็นการก าหนดการวัดผลทั้งในช่วงก่อนด าเนิน
โครงการ เพ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นและท าการวัดหลังจากที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ        
เพ่ือสามารถน าผลที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกัน สิ่งส าคัญที่ผู้ประเมินผลตระหนัก คือ การเลือกเวลาที่
เหมาะสมในการวัดผล จ านวนครั้งในการวัดผล เป็นต้น 
     6. การเลือกเทคนิควิเคราะห์ ในการเลือกเทคนิควิเคราะห์นี้ ผู้ประเมินผลจะท าการก าหนด
สมมติฐานจากโครงการเพ่ือการวัดขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงท าการหาเทคนิค เช่น สถิติต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้
ในการวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของข้อมูลที่มีอยู่ 
     7. การหาข้อสรุปและเสนอแนะผู้ประเมินผลจะท าการสรุปและให้ข้อเสนอแนะหลังจากการ
ประเมินผลแล้ว ซึ่งผู้ประเมินควรให้การสรุปและให้ข้อเสนอแนะท่ีระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด
ที่เกิดจากการที่ผู้อ่ืนตีความในทางที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการ และอาจจะให้ข้อเสนอแนะให้มี
การด าเนินโครงการที่ต้องใช้งบประมาณที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นการตีความที่แตกต่างออกไป จากการให้
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
     ขั้นตอนในการประเมินผลโครงการดังกล่าว สิ่งส าคัญคือ โครงสร้างของการประเมินผล
โครงการควรที่จะแสวงหา เพ่ือให้บุคคลทั้งจากภายในและภายนอกโครงการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลด้วย เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม ความเที่ยงตรงของการประเมินการได้รับ
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ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการประเมิน เช่น เกณฑ์การวัดผล เทคนิคและขอบเขตในการวัดผล 
นอกจากนี้ผู้ที่มีหน้าที่ในการประเมินผลจะต้องค านึงถึงกระบวนการในการประเมินกับระดับโครงสร้าง
ทางบทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์กร  
   

ประโยชน์ของกำรประเมินผล 
    1. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน และ

สามารถที่จะน าไปปฏิบัติอย่างได้ผล 
    2. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ 
    3. ช่วยให้แผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และด าเนินงานได้ 
    4. ช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของแผน/โครงการ และท าให้แผน/โครงการมี

ข้อที่ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 
    5. การประเมินแผน/โครงการมีส่วนช่วยควบคุมคุณภาพของงาน ปัจจัยทุกชนิด ข้อมูล

น าเข้า  กระบวนการและผลงาน 
    6. การประเมินแผน/โครงการมีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพราะการ

ประเมินเป็นการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

    7. การประเมินช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ 
 
 

เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรประเมินผลโครงกำร 
     การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัด เพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบ
ทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 
1. เกณฑ์ควำมก้ำวหน้ำ (Progress)   
       เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน         
การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัด  4  ประการ คือ 

    (1)  ผลผลิตเทียบกับเป้ำหมำยรวมในช่วงเวลำ เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs)          
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก เพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 

    (2) จ ำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย          
จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า  โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว  ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา 
อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

        (3)  ทรัพยำกรที่ใช้ไปในช่วงเวลำ เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรใน
โครงการซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่าง
ผูกพัน เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลา ในรูป
ของคน – วัน  (Man – day) หรือ คน – เดือน (Man – month) 
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    (4) ระยะเวลำที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้า เพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใด จึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุม
กิจกรรม   ให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายรวม  
2. เกณฑ์ประสิทธิภำพ  (Efficiency)   

การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ
ด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่ำใช้จ่ำย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2) ผลิตภำพต่อก ำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการ  ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพ
ของทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมใน
การด าเนินกิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3) ผลิตภำพต่อหน่วยเวลำ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน  จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(4) กำรประหยัดทรัพยำกรกำรจัดกำร เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและ
ค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 
 
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 

    การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดู
จากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

    (1) ระดับกำรบรรลุเป้ำหมำย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

    (2) ระดับกำรมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม          
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จ
มากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถ
วัดจาก จ านวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจวางแผนและ                   
ติดตามผล 
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    (3) ระดับควำมพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่โครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

    (4) ควำมเสี่ยงของโครงกำร เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 

    เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงาน
ในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบ
ที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซ่ึงอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 
ประการ คือ  
     (1) คุณภำพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่  โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการ
จากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
     (2) ทัศนคติและควำมเข้ำใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัว          
โครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจใน
การรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
     (3) กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วน
ของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบ
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
มากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการ                  
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

5. เกณฑ์ควำมสอดคล้อง (Relevance) 
     เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความ
ต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทาง และกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
      (1) ประเด็นปัญหำหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึน     ทั้งท่ีได้รับการแก้ไขแล้ว และที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
ตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 
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    (2) มำตรกำรหรือกลยุทธ์ในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหา      ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ
น ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

    (3) ควำมต้องกำรหรือข้อเรียกร้องของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย เป็นตัวชี้วัดถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ  ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหา 
เพ่ือสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรือ
ได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการ และ
สนองตอบต่อความต้องการประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ควำมย่ังยืน (Sustainability)  
    เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถใน
การเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

    (1) ควำมอยู่รอดด้ำนเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ 
ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึง
ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

    (2) สมรรถนะด้ำนสถำบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงาน และบริหาร
โครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

    (3) ควำมเป็นไปได้ในกำรขยำยผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถใน
การพ่ึงตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการ กรณีโครงการประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากร
เป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของโครงการเติม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่
โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 
 

7. เกณฑ์ควำมเป็นธรรม (Equity) 
    เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่อง
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

    (1) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงกลุ่มอำชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุก
กลุ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตร และกลุ่มอาชีพ
อ่ืน การจัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
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    (2) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่าง
เพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้
ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่          
โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพ               
สิทธิของสตรี 

    (3) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความ
เป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่น
อนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

 
8. เกณฑ์ควำมเสียหำยของโครงกำร (Externalities)  

    เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ 

    (1) ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจาก
การด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
     (2) ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ 
เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับ
ประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป 
อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
     (3) ผลกระทบด้ำนสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี  ความเสื่อมถอยของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของ          
ชุมชนดั้งเดิม 
     เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็น
พลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ  เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนด
และวัดตัวแปรเฉพาะ เพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 
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10 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ 

โดย ฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผล 
 (ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ 
 ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

 

 
 
 

คู่มือการติดตามประเมินผล  : 
แผนด าเนินงานของส านัก/
กอง/หน่วยงานอ่ืน 

ฝ่ายตรวจติดตามฯวิเคราะห์โครงการ โดยตรวจสอบ
โครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก.แบบสอบถาม  จะประกอบด้วย  3 ส่วน                                                               
1. ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวกับ เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพและสถานภาพ) 
2. ระดับความพึงพอใจของโครงการ ค าถามส่วนใหญ่มาจากประเด็นวัตถุประสงค์ของโครงการที่
สามารถวัดได้ในช่วงเวลานั้น   
    (ระหว่างด าเนินโครงการ/โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 
 - หากโครงการเป็นลักษณะการจัดงาน จะถามประเด็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปเพ่ือศึกษา/ตรวจสอบ  
   ความพร้อมในการจัดงาน จัดแล้วเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
3. ค าถามปลายเปิดส่วนท้ายแบบสอบถาม เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะ 
   หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับโครงการได้อย่างอิสระ 
ข. แบบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ 
   ประกอบด้วย ผู้ร่วมโครงการ ประชาชนทั่วไป ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร 
ค. การสังเกต โดยผู้ประเมินโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

 
แบบสอบถามจะส่งมอบให้กอง/ศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ อบจ.นครราชสีมา/ฝ่ายตรวจ
ติดตามประเมินผลฯ ด าเนินการทอดแบบสอบถาม แล้วรวบรวมส่งให้ฝ่ายตรวจติดตามฯ วิเคราะห์
ผลของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์  การสังเกต ฝ่ายตรวจติดตามฯรายงานผลวิเคราะห์ให้
ผู้บริหารทราบ แล้วส่งรายงานผลวิเคราะห์ให้ส านัก/กอง และศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ 
อบจ. ได้ทราบผลรายงาน เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง/แก้ไข ในส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการหากด าเนินงานในครั้งต่อไป 

ฝ่ายตรวจติดตามฯ วิเคราะห์โครงการ โดยใช้วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นตัวตั้งในการก าหนด
ประเด็นในแบบสอบถาม เพ่ือจะได้ทราบผลลัพธ์ของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 



 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา หน้า 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่  2   ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
1. การติดตามประเมินผลโครงการของส านักการศึกษาฯ 
2. ประเด็นการติดตามประเมินผลของโรงเรียน 58 โรงเรียนในสังกัด  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียน 58 โรง เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล
ด้านการศึกษาระดับส านักการศึกษา รับผิดชอบและรายงานผลให้

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเป็นระยะ 
 

โครงการที่ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา โดยส านัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและ

สามารถด าเนินการในรูปแบบดังนี้ 
 

 

2.1 ส านักการศึกษาฯท าแบบสอบถามและด าเนินการประเมิน   ส านักการศึกษาฯ 
     วิเคราะห์และสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ     ส่งผลสรุปให้กองแผนและ   
     งบประมาณ / ส านักการศึกษาฯ เกบ็รวบรวมสรุปรายงานสิ้นป ี
 
2.2 ส านักการศึกษาส่งโครงการให้กองแผนฯ   จัดท าแบบสอบถามส่งแบบสอบถาม       
     ส านักการศึกษาฯด าเนินการทอดแบบสอบถามประเมินโครงการส่งแบบสอบถามกลับกอง 
     แผนฯวิเคราะห์     รายงานผลให้ผู้บริหารฯทราบส่งรายงานผลกลับส านักการศึกษาฯ  
     รวบรวมเป็นข้อมูลสรุปรายงานสิ้นปี 
 
2.3 ส านักการศึกษาฯ ท าแบบสอบถามและประเมินโครงการ    ส่งแบบสอบถามให้ 
     กองแผนฯ วิเคราะห์และสรุปรายงานผู้บริหารทราบ   กองแผนฯ ส่งผลสรุปรายงานให้ 
     ส านักการศึกษาฯ  รวบรวมเป็นข้อมูลสรุปรายงานสิ้นปี 
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กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจ 
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ 
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ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ 

******************************** 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่แตกต่างกัน 
การติดตามประเมินผลโครงการ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินให้เข้าสภาพของแต่ละโครงการ 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
       แทน  ค่าเฉลี่ย 
     S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     N  แทน ขนาดของประชากร 
     n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
 

2. ประชำกร 
    ประชากรในจังหวัดนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมในการกรอกแบบสอบถามในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ในทุกโครงการ โดยการสุ่มตัวอย่างโครงการและสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง  

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้น าเสนอได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 น าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ 
ส่วนที่  2 น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจโครงการต่าง ๆ ภายใต้

ยุทธศาสตร์ ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ 
 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าคะแนนรวม หรือ การหาค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจโครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ 
    1. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ จ าแนกรายข้อในแบบสอบถามระดับ 

ดังนี้   (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2553:121 พิมพ์ครั้งที่ 8) 
         

ระดับมากท่ีสุด  ให้มีค่าคะแนนเป็น    5 
ระดับมาก   ให้มีค่าคะแนนเป็น    4 
ระดับปานกลาง  ให้มีค่าคะแนนเป็น    3 
ระดับน้อย   ให้มีค่าคะแนนเป็น    2 
ระดบัน้อยที่สุด  ให้มีค่าคะแนนเป็น    1 
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     น าแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลข้อมูล โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป พร้อมก าหนดเกณฑ์การให้ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ค านวณจากสูตรอัตราภาคชั้น (รศ.ดร.
บุญชม ศรีสะอาด 2553:121 พิมพ์ครั้งที่ 8) 

     คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด/ดีมาก 
     คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก/ดี 
     คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
     คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 
     คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

     2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแจก
แจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2553 : 121 และ 
122 พิมพ์ครั้งที่ 8) 

     3. แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจโครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้ง 10 
ยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ระดับการให้คะแนน (Rating Scale) โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean)                 
หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดค่าคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ์ 
(รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2553:123,125 และ 126 พิมพ์ครั้งที่ 8) 

 
5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติพ้ืนฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิเคราะห์ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic

ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Statistic) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2553:122 พิมพ์ครั้งที่ 8) 
2. ค่าเฉลี่ย ( ) (Mean) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2553:123 พิมพ์ครั้งที่ 8) 
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (รศ.ดร.บุญชม                            

ศรีสะอาด  2553 : 126 พิมพ์ครั้งที่ 8) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 1  
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 1  

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ /กิจกรรม ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 การส่งเสริมกิจกรรม 
รักการอ่านในสถานศึกษา 

4.00 0.04 มาก 80.00 100 โรงเรียน 
ครบุรี   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ห้องสมุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ห้องสมุดมาตรฐาน   สามารถให้บริการแก่ครู  นักเรียน  และชุมชน
ได้สะดวก และรวดเร็ว 
2. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบรรยากาศในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน   
3. นักเรียนที่มีนิสัย  รักการอ่าน  รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆ รอบตัวอยู่เสมอ 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
อยากให้มีงบประมาณสนับสนุนตลอดไป เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมเติม 

2 พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

4.00 0.06 มาก 80.00 100 โรงเรียน 
ครบุรี   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
2. มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
3. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูล  
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
อยากให้มีงบประมาณสนับสนุนอย่างนี้ตลอด และให้ความรู้นักเรียนเพิ่มเติม 

๓ เตรียมความพร้อมสอบ
ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท  
ชั้นเอก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  

4.33 0.33 มาก 86.60 149 โรงเรียน 
ครบุรี 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนที่สนใจจ านวน  400  คน ได้ฝึกเข้ารับการอบรมเตรียมตัวเข้าสอบธรรมศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ  100 ของผู้เข้าร่วม สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกสอบผ่าน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
หากยังได้รับงบประมาณสนับสนุน ควรจัดหาวิทยากร มาช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้นักเรียนเพ่ิมเติม 

๔ ป้องกันแก้ไขปัญหายา 
เสพติด และโรคเอดส์     

3.87   0.30  มาก 77.40 100  โรงเรียน 
ครบุรี 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
๑. นักเรียนห่างไกลยาเสพติด   
๒. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
๓. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเอง  ในสถานการณ์ต่างๆ   
ข้อเสนอแนะ 
หากยังได้รับงบประมาณสนับสนุน ควรจัดหาวิทยากร มาช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้นักเรียนเพ่ิมเติม 

๕ กิจกรรมวันคริสต์มาส 3.92 0.97 มาก 78.40 463 โรงเรียน 
ครบุรี 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
 1. นักเรียนมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเพ่ิมข้ึน 
 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม อาจจะจัดกิจกรรมทั้งวัน พ้ืนที่จัดกิจกรรมควรมีมากกว่านี้ พ้ืนที่มีความ
เเออัดมากเกินไป อยากให้มีบู๊ทกิจกรรมที่น่าสนใจเเละมากกว่านี้ อยากให้แต่ละกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้ และกิจกรรมบางอย่างไม่เหมาะสม อาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส covid-19 ได้ 

๖ กิจกรรมย้อนรอยมหากวี 
สี่แผ่นดิน (สุนทรภู่) 

4.43 0.57 มาก 88.60 
 

120 
 

โรงเรียน 
ครบุรี 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมย้อนรอยมหากวีสี่แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนครบุรี  อ าเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา  ระดับผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    

7 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตร) 

4.76 0.12 มากที่สุด 95.20 50 โรงเรียน
เฉลียง 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนมีหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลาง 
2. นักเรียนมีการพัฒนาการแบบองค์รวม คือ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และเป็นคนที่มีความสุข 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน) 

4.79 
 
 

0.42 
 
 

มากที่สุด 
 
 

95.80 
 
 

110 
 
 

โรงเรียน
เฉลียง

พิทยาคม 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ห้องสมุดโรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
2. ห้องสมุดมีสื่ออุปกรณ์และหนังสือในการสืบค้นข้อมูลมากข้ึน 

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้) 

4.84 0.21 มากที่สุด 96.80 
 

100 โรงเรียน
เฉลียง

พิทยาคม 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และเพ่ิมพูนทักษะต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกปี 
10 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ของโรงเรียนในสังกัด 
อปท. 

4.67 0.78 มากที่สุด 93.40 20 โรงเรียน
เฉลียง

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรม/สัมมนา เพ่ือน ามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  
2. ครูมีความรู้ ทักษะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
11 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

4.68 0.68 มากที่สุด 93.6 100 โรงเรียน
เฉลียง

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในเพ่ิมขึ้น 
2. นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมให้มงีบประมาณนี้ทุกปี 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

12 
 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 

4.91 
 
 

0.29 
 
 

มากที่สุด 
 
 

98.20 
 
 

100 
 

โรงเรียน
เฉลียง

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนร้อยละ 90  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่เข้มแข็ง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
3. นักเรียนมีความตระหนักถึงภัย อันตรายของยาเสพติดในสถานศึกษา 
13 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาสังกัด อปท. 

4.63 0.77 มากที่สุด 92.60 100 โรงเรียน
เฉลียง

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับการอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมทางด้านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
14 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

องค์ปกครองท้องถิ่นที่
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

4.83 0.83 มากที่สุด 96.60 30 โรงเรียน
เฉลียง 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  และเป็นทิศทางในการ
พัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และวัตถุประสงค ์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์   
ของนักเรียน   
2. บุคลากรได้รับความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
15 ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
4.84 0.30 มากที่สุด 96.80 20 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดจนมีหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลาง 
2. นักเรียนมีการพัฒนาการแบบองค์รวม  คือ เป็นคนดีเป็นคนเก่ง และเป็นคนที่มีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
จะมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีและให้ครูได้วิเคราะห์หลักสูตร 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

16 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพครู  (PLC) 

4.83 0.34 มากที่สุด 96.60 20 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น  โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจ 
2. ครูเกิดสิ่งที่เรียกว่าพลังการเรียนรู้ ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของตนเองมีผลดียิ่งขึ้น 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดให้มงีบประมาณนี้ทุกปีการศึกษา 
17 พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา การ
วิจัย  การนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

4.85 0.04 มากที่สุด 97.00 20 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับพัฒนาการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 
ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ความรู้และมีทักษะ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 
18 พัฒนาการเรียนรู้สู่

กระบวนการคิด 
4.54 0.08 มากที่สุด 90.80 80 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการคิด 
2. นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรจะจัดโครงการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด และมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
19 ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  (O-NET) 
 
 

4.33 0.34 มาก 86.60 70 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  (O-NET) 
2. นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจะจัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (0-NET) และมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
20 ส่งเสริมความเป็นทาง

วิชาการ  นันทนาการและ
ทักษะชีวิต  (8 กลุ่มสาระ) 

4.85 0.32 มากที่สุด 97.00 50 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีแนวทางในการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น 
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริม ความเป็นทางวิชาการ  นันทนาการและทักษะชีวิต  (8  กลุ่มสาระ) ทุกปี 
21 เผยพร่ทักษะผลงาน

วิชาการครูและนักเรียน 
4.45 0.23 มาก 89.00 80 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครู และนักเรียน เกิดการเรียนรู้และมีทักษะการได้จัดท าผลงาน 
2. ครู นักเรียน ได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจะจัด เผยแพร่ผลงานครูและนักเรียนทักษะทางวิชาการและมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
22 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 

– เนตรนารี 
4.76 0.48 มากที่สุด 95.20 80 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ความเป็นมาและการร่วมร่วมกันการท ากิจกรรมของการอยู่ค่ายพักแรม 
2. นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
3. ผู้ที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดให้ม ีส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีทุกปีการศึกษา 
23 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม 

พรรษา 28 ก.ค. 2564 
4.76 0.45 มากที่สุด 95.20 50 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเห็นความส าคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
2. นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
3. ผู้ที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดให้มีกิจกรรมทุกปีการศึกษา 
24 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 4.83 0.76 มากที่สุด 96.60 40 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเห็นความส าคัญวันแม่แห่งชาติ และเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดให้มีกิจกรรมทุกปีการศึกษา 
25 การสอบธรรมศึกษา 4.45 0.52 มาก 89.00 100 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วม สอบธรรมศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่
ยอมรับของสังคมได้ 
 2. นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 4. นักเรียนเข้าใจการท างานระบบการปกครองประชาธิปไตย 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นกิจกรรมที่ด ีเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจและเรียนรู้หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ตนเอง
นับถือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
26 พัฒนางานห้องสมุด 4.37 0.48 มาก 87.40 30 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า  และน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือ  น าไปพัฒนาความรู้จากเรื่องที่อ่าน  
3. นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุด 
ข้อเสนอแนะ 
นักเรียนมีส่วนรวมในการคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

27 หลักสูตรทวิศึกษา 4.53 0.83 มากที่สุด 90.60 30 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. นักเรียนที่เข้าร่วม ทวิศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจทางด้านสายอาชีพ 
28 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

ตามแนวทางการจัดการ 
ศึกษาตามศตวรรษ ที ่21 

4.84 0.44 มากที่สุด 96.80 20 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดจนมีหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลาง 
2. นักเรียนมีการพัฒนาการแบบองค์รวม  คือ เป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจะมีการปรับปรุงกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
29 เพ่ิมศักยภาพการจัดการ

เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

4.83 0.43 มากที่สุด 96.60 20 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดจนมีหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลาง 
2. นักเรียนมีการพัฒนาการแบบองค์รวม  คือ เป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
30  วันคริสต์มาสและปีใหม่ 4.85 0.35 มากที่สุด 97.00 20 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เรื่องวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย 
2. นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการท ากิจกรรม 
3. ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันได้พบปะพูดคุยสังสรรค์กัน ท าให้มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมนี้เพ่ือเป็นการคลายเครียดให้กับนักเรียน 
31 พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากร 
4.80 0.48 มากที่สุด 83.20 24 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนา สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
3. ครู น าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย 
32 เพ่ิมศักยภาพครู นักเรียน 

บุคลากรทางการศึกษา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.80 0.48 มากที่สุด 96.00 24 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีการสร้างและพัฒนาสื่อ และสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและศักยภาพ 
2. ครูและนักเรียนสามารถสร้าง และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการคิดและการท างาน  
อย่างเป็นระบบและมีกระบวนการ และการท างานระบบกลุ่ม  
3. บุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 
1. มีการบูรณาการการใช้สื่อระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้   
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบสื่อต่างๆ 
33 พัฒนาสื่อเทคโนโลยี 

สารสนเทศและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

4.89 0.40 มากที่สุด 91.34 284 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. การด าเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีระบบ  ชัดเจน 
2. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครู นักเรียนเป็นปัจจุบัน และถูกต้อง  
34 วันสุนทรภู ่

 
 
 

4.80 0.08 มากที่สุด 96.00 17 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมทุกคนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวันสุนทรภู่ 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในระดับมาก 
ข้อเสนอแนะ 
อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม และรางวัลควรเยอะมากกว่านี้ 
35 พัฒนาและส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 
 

4.00 0.60 มาก 80.00 100 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนที่เข้าอบรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่
มีคุณธรรมจริยธรรมจนเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นกิจกรรมที่ด ีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
36 ปลูกปัญญาสร้างค่านิยม 

 
 

4.50 0.50 มาก 90.0 100 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนรู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
2. นักเรียนสามารถ วางแผนการศึกษาอาชีพ รวมทั้งส่วนตัวและสังคม 
3. นักเรียนสามารถ ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นกิจกรรมที่ด ีส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตัวเอง 
37  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมและปฏิบัติ
ตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

4.50 0.50 มากที่สุด 90.00 100 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
 1. นักเรียนความสามัคคีในคณะกรรมการสภานักเรียนซึ่งจะต้องเสียสละเวลาในการท างานเพื่ออุทิศตน
ให้กับโรงเรียน 
 2. นักเรียนมีศักยภาพในความเป็นผู้น า เป็นผู้มีคุณธรรม และเข้าใจการท างานระบบการปกครอง
ประชาธิปไตย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เป็นกิจกรรมที่ดี 
 2. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีภาวะการเป็นผู้น า 
38 สืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณี และวันส าคัญ 
 

4.60 0.52 มากที่สุด 92.00 100 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครู บุคลากร และ นักเรียน ทุกคนได้แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพุทธศาสนาในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
2. ครู บุคลากร และ นักเรียน ทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นกิจกรรมดีที่ส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียนได้เห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญษของไทยและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
39 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 4.80 0.54 มากที่สุด 96.00 50 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
ครู บุคลากร และนักเรียน มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์โสตที่ดี  
ข้อเสนอแนะ 
เป็นกิจกรรมทีดี่ ส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกกับงาน 
ที่รับบริการ 
40 รณรงค์ป้องกันสารเสพติด

ในสถานศึกษา 
3.74 0.46 มาก 74.80 100 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
 1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่เข้มแข็ง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 2. นักเรียนร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกัน ยาเสพติดอย่างในชุมชนบ้านเกิด 
 3. นักเรียนมีความตระหนักด้านมหันตภัยของยาเสพติดในระดับสถานศึกษา 
 4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติดทั้งในสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย 
 2. มีการติดตามผลการน าความรู้มาพัฒนานักเรียนต่อไป 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

41 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

3.71 0.45 มาก 74.20 100 โรงเรียน
บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีการสร้างและพัฒนาสื่อ และสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและศักยภาพ 
2. ครูและนักเรียนสามารถสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการคิดและการท างาน อย่าง
เป็นระบบและมีกระบวนการ และการท างานระบบกลุ่ม  
3. บุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. มีการบูรณาการการใช้สื่อระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบสื่อต่างๆ 
42 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ

ด้านกีฬา 
4.80 0.48 มากที่สุด 96.00 72 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
 1. นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาเพ่ิมมากข้ึน 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันฯ ที่จะน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 3. นักเรียนกล้าแสดงออกและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
43 โรงเรียนต้นแบบปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
4.44 0.76 มาก 88.80 100 โรงเรียน

บ้านใหญ่
พิทยาคม   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียน 
4. มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
1. การเรียนการสอนควรมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่วมในกิจกรรม 
2. ควรมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

44 พัฒนาประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา 

4.83   0.43    มากที่สุด 96.60 100 โรงเรียน 
บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม มีอุปกรณ์และมีความรู้และสามารถปฏิบัติงาน
ในเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษาและแผน ปฏิบัติการ  
2. ครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการที่ด ีควรจัดให้มีทุกปีการศึกษา 
45 วันส าคัญทางชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์   
4.94 0.30 มากที่สุด 98.80 100 โรงเรียน 

บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. คณะครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสืบสานประเพณีโดยพร้อมเพรียงกัน 
2. คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  และมีความพึงพอในกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการ ที่ดีควรจัดให้มีทุกปี 
46 บ้านใหม่รักษ์ความ                  

เป็นไทย 
4.72 0.43 มากที่สุด 94.40 100 โรงเรียน 

บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 
2. สร้างความพร้อมเพรียงพร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะครูและนักเรียน ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
47 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 4.58 0.60 มากที่สุด 94.28 100 โรงเรียน 

บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
2. นักเรียนร่วมท าบุญเป็นกุศล อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

48 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

4.78 0.48 มากที่สุด 91.60 100 โรงเรียน 
บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนโรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
2. นักเรียนที่เข้าร่วม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3. นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
49 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์

ส านักงานและ 
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

4.50 0.51 มาก 90.0 100 โรงเรียน 
บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. เพ่ือซ่อมแซม และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้ครุภัณฑ์ของโรงเรียน ทางด้านการศึกษา การสนับสนุนทางการศึกษาและอาคารสถานที่
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
50 พัฒนางานพัสดุโรงเรียน 4.75 0.44 มากที่สุด 95.00 100 โรงเรียน 

บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
 1. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
 2. การบริการวัสดุ – ครุภัณฑ์แก่ครู บุคลากร นักเรียนได้สะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
 3. การเบิกจ่าย การใช้พัสดุเป็นไปตามระเบียบฯ 
 4. ห้องพัสดุเป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการ 
51 ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร 
4.78 0.40 มากที่สุด 95.72 100 โรงเรียน 

บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครู บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ    
3. ครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
52 พัฒนางานทะเบียน

นักเรียน  งานวัดผล 
และประเมินผล 
 

4.80 0.35 มากที่สุด 96.00 100 โรงเรียน 
บ้านใหม่ 
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. งานทะเบียนและงานวัดผล ประเมินผล มีเอกสาร ปถ. ต่าง ๆ  ส าหรับบันทึกผลการเรียน  ได้เพียงพอ
ในปีการศึกษา  2564 
2. งานทะเบียนและงานวัดผล ประเมินผล จัดเก็บข้อมูลผลการเรียน ในแต่ละภาคเรียน แต่ละชั้นเป็น
ระบบ ตรวจสอบได้ 
3. งานทะเบียนและงานวัดผล ประเมินผล ออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ    
53 พัฒนากลุ่มสาระการ

เรียนรู้  8  กลุ่มสาระ 
 

4.91 0.34 มากที่สุด 98.20 100 โรงเรียน 
บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ มีสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งภายนอกห้องเรียน
และภายในห้องเรียนอย่างเพียงพอ   
3. นักเรียนมีความตระหนัก ความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
4. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการ 
54 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเรียน 

4.85 0.27 มากที่สุด 97.0 100 โรงเรียน 
บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีโดยการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
2. ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคมมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
55 ต่อต้านยาเสพติด

(กิจกรรมอบรมแกนน า
ต่อต้านยาเสพติด   

4.70 0.59 มากที่สุด 94.00 100 โรงเรียน 
บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. จัดการอบรมแกนน าต่อต้านยาเสพติดและมีความรู้และปลูกจิตส านึกให้นักเรียนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. กระตุ้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงบทบาทในการรวมพลังเป็นพลเมืองที่ดีของสถานศึกษาและของ
ประเทศจะเฝ้าระวังป้องกันและขจัดปัญหาในทุกประเภทและทุกรูปแบบ โดยผ่านการด าเนินกิจกรรม   
ต่าง ๆ ร่วมเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมที่เฝ้าระวังป้องกันและขจัดปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพเกิดผล
เป็นรูปธรรม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการขยายผลกับนักเรียนที่ไม่ได้อบรม 
2. ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดโครงการนี้ เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและปลูกฝัง
ค่านิยมอันพึงประสงค์ต่อไป 
56 พัฒนาศักยภาพนักเรียน

นักกีฬา 
4.80 0.52 มากที่สุด 96.00 100 โรงเรียน 

บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับองค์กร หน่วยงานภายนอก 
2. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
3. สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านกีฬา  
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการที่ด ีและควรส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้มากขึ้น 
57 ลูกเสือ – เนตรนารี

(กิจกรรมพัฒนานักเรียน) 
4.70 0.59 มากที่สุด 94.00 100 โรงเรียน 

บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการเล่นกีฬา 
2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและห่างไกลยาเสพติด 
3. นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
4. นักเรียนตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูงขึ้น 
58 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

กีฬา (กิจกรรมกีฬา
ภายใน) 

4.87 0.42 มากที่สุด 97.40 100 โรงเรียน 
บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1.  นักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการเล่นกีฬา 
2.  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและห่างไกลยาเสพติด 
3.  นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
4.  นักเรียนตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการเพ่ิมชนิดกีฬาเพ่ิมเติม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

59 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬา (กิจกรรมการฝึกซ้อม
นักกีฬาแบดมินตันเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬา
แบดมินตัน  ประจ าปี  
2564) 

4.70 0.59 มากที่สุด 94.00 100 โรงเรียน 
บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม มีทักษะและเทคนิคในการเล่นกีฬา 
2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและห่างไกลยาเสพติด 
3. นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
4. นักเรียนตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกีฬารายการต่าง ๆ และการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย(รอบคัดเลือก)ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2564 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการส่งเสริมให้แข่งขันรายการสมาคมแบดมินตัน 
60 ปรับปรุงอาคารพัก

นักกีฬา 
4.62 0.3 มากที่สุด 92.40 100 โรงเรียน 

บ้านใหม่ 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม มีอาคารพักนักกีฬาที่มีความมั่นคงคง ปลอดภัย สะดวกในการพัก                   
ของนักกีฬา 
2. นักกีฬามีอาคารพักท่ีเหมาะสม มีความมั่นคงคง ปลอดภัย    
3. นักกีฬามีความสะดวกในการฝึกซ้อม มีเวลาในการฝึกซ้อมเพ่ิมขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไป-กลับ  
61 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา  

4.70 0.80 มากที่สุด 94.00 150 โรงเรียน 
มาบ
ตะโก

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ  
1. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 
2. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้น  
3. นักเรียนได้รับการจัดการศึกษา ที่เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการมากข้ึน และสามารถน าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ (ต่อ) 
5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ด้วยดีและให้ความส าคัญต่อการจัด
การศึกษา 
6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  จัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยดี 
7. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยได้ให้ความร่วมมือ
กับชุมชน ในกิจกรรมต่าง ๆ  มีจิตสาธารณะ 
9. นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
10. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
ความสามารถในการคิด มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ และการท างาน 
ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ควรสนับสนุนด้านบุคลากร เนื่องจากโรงเรียนขาดบุคลากรในด้านการจัดการเรียนการสอนบาง
รายวิชา  
3. ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
และด้านการปฏิบัติงานพิเศษให้แก่ผู้รับผิดชอบงาน 
62 ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
4.96 

 
 

0.22 
 
 

มากที่สุด 
 
 

99.20 
 
 

100 
 
 

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ของหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ       
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป    
63 สนับสนุนค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต 
4.97 0.22 มากที่สุด 99.40 100 โรงเรียนล า

พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
นักเรียนและครูอาจารย์ในโรงเรียนมีการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ตกับศูนย์คอมพิวเตอร์ และสามารถน าความรู้และข่าวสารมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ในการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ  
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไปต่อไป   
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

64 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

4.86 0.21 มากที่สุด 97.20 100 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ใช้ศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบที่ต้องการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   
ข้อเสนอแนะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
65 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

4.93 0.21 มากที่สุด 98.60 100 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
เพ่ิมความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนใช้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า 
ความรู้เพิ่มเติม  และเป็นการส่งเสริมกระบวนการสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีความสนใจใน
การศึกษาค้นคว้าเสมือนเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่       
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป    
66 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

4.70 0.37 มากที่สุด 94.00 26 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
1. โรงเรียนมีห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
2. นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น     
3. นักเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียน เกิดการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและได้ปฏิบัติจริง       
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป  
67 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาข้าราชการครูของ
สถานศึกษา 
 

4.90 0.39 มากที่สุด 98.00 30 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
1. ข้าราชการครูและพนักงานครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง     
2. ข้าราชการครูและพนักงานครูพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย       
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไปต่อไป 
68 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

4.97 0.22 มากที่สุด 99.40 100 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด  และได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด  
2. สถานศึกษามีเครือข่ายนักเรียนในการป้องกัน  และแก้ไขต่อต้านยาเสพติด    
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป    
69 สนับสนุนค่าปัจจัย 

พ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
4.97 0.22 มากที่สุด 99.40 100 โรงเรียนล า

พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
ให้บริการช่วยเหลือเด็กนักเรียนขาดแคลนของโรงเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน และเป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน   
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป   
70 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษา 
4.76 0.7 มากที่สุด 95.20 30 โรงเรียนล า

พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
ส่งเสริมให้นักเรียน ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา กระจายโอกาส ในสังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาค   
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
71 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 

4.84 0.29 มากที่สุด 96.80 50 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
โรงเรียนสามารถบริหารงานกิจกรรม/ เป็นไปตามแผนงาน/ ที่ก าหนดได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพเชิงประมาณและคุณภาพ    
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
72 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา 

4.84 0.20 มากที่สุด 96.80 100 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
1. ครู บุคลากร และนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ   
2. ครู บุคลากร และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องก้าวทันข้อมูลข่าวสาร 
ข้อเสนอแนะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
73 สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  และ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน 

4.84 0.29 มากที่สุด 96.80 50 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พลศึกษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยีและศิลปะ ดีขึ้น 
2. นักเรียนน าความรู้  ทักษะที่ได้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป   
74 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา 
4.84 0.20 มากที่สุด 96.80 100 โรงเรียนล า

พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีความคิดสร้างสรรค์ ในการบูรณาการ
อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน       
2 นักเรียนได้รับความรู้และทักษะจากการเดินทางไปท ากิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในประสบการตรงและ  
เป็นจริง 
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป  



 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา หน้า 40 
   

ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

75 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

4.84 
 

 

0.29 
 

 

มากที่สุด 
 

 

96.80 
 

 

50 
 

 

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
โรงเรียนมีอาคารเรียน และอาคารประกอบที่สวยงามมีความปลอดภัยมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ          
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป  
76 สนับสนุนค่าใช้จ่ายพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4.84 0.20 มากที่สุด 96.80 100 โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้จาการศึกษาดูงานกระบวนการ  จัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
PLC (professional Learning Community) มาใช้ในการพัฒคุณภาพของนักเรียนตนเอง และ
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป  
77 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

พัฒนาค่ายทักษะวิชาการ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.84 
 
 

0.29 
 
 

มากที่สุด 96.80 
 
 

50 
 
 

โรงเรียนล า
พระเพลิง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีความรู้ความสารมารถทางทักษะ กระบวนการ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์
ในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้       
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น     
3. นักเรียนมีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม 
ในการท างานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
ข้อเสนอแนะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป  
78 พัฒนางานระบบ

สารสนเทศ และประชา 
สัมพันธ์ 
 
 

4.88 0.26 มากที่สุด 80.00 100 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการใช้สารสนเทศ 
3. ครูและนักเรียนได้ใช้เครือข่ายระบบสนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบแลนตามห้องส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษา 
79 

 
สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
เพ่ือพัฒนาการจัดการ 
ศึกษา 

4.03 0.47 มาก 80.60 117 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
 1. ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน 
 2. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนากับผู้ปกครองและชุมชน 
 3. ให้ครูและนักเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญและเข้าร่วมการประชุมมากขึ้น 
 2. ให้นักเรียน แจ้งผู้ปกครองให้ตระหนักถึงความส าคัญและเข้าร่วมการประชุมในครั้งต่อไป 
80 โรงเรียนสวย ด้วยมือเรา 4.72 0.65 มากท่ีสุด 94.40 100 โรงเรียน  

วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการดูแลพัฒนาโรงเรียนและมีความรับผิดชอบในการท าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. โรงเรียนมีพ้ืนที่ที่สะอาด น่าอยู่ น่าเรียน  
81 สนองพระราชด าริตาม

แนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.68 0.53 มากที่สุด 93.60 38 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครูและบุคลากร นักเรียนในสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ มีความ 
พึงพอใจมาก 
2. มีแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และผู้ที่มาติดต่อราชการได้เยี่ยมชมและศึกษาหลักการปฏิบัติ โคกหนองนา 
อยู่อย่างพอเพียงและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
82 

 
พัฒนาระบบโสต 
ทัศนูปกรณ์ 

4.68 0.53 มากที่สุด 93.60 100 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานในระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
83 ส่งเสริมและพัฒนาอาคาร

สถานที่ 
4.72 0.65 มากท่ีสุด 94.40 100 โรงเรียน  

วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนมีอาคารเรียนที่สมบูรณ์ แข็งแรง และสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ซึ่งเอ้ือในการจัดการเรียนการสอน 
84 

 
พัฒนาศักยภาพงาน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

4.68 0.53 มากที่สุด 93.60 100 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
2. นักเรียน และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
85 

 
จ้างเหมาบริการสอน 4.54 0.36  มากที่สุด 90.80 50 โรงเรียน  

วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรยีนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ตามความสามารถของนักเรียน 
3. โรงเรียนมีบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูจ้างเหมาบริการสอนทุกภาคเรียน 
2. ต้นสังกัดควรจัดหา และบรรจุข้าราชการครูให้ครบตามเกณฑ์ทุกโรงเรียน 
86 ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
 

4.21 0.38 มาก 78.20 32 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการงานหลกัสูตร มีตู้เก็บเอกสารหลักสูตร และมีหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง 
ทุกปีการศึกษา  
2. มีวัสดุส านักงานเกี่ยวกับการพีฒนา และจัดเก็บหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบสะดวกในการ
น าไปใช้และการค้นหา  
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการที่ดีได้พัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอเพ่ือให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของนักเรียน 
87 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ครูด้านการจัดการเรียน
การสอน  

4.21 0.38 มาก 84.20 25 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. คร-ูบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาการสอนด้วย
กระบวนการ (PLC) 
2. ครูเข้าใจกระบวนการจัดท า PLC เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
88 

 
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและ
ปฐมนิเทศ 

4.11 0.90 มาก 82.20 60 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรัก ความผูกพันระหว่างเพ่ือนพี่น้องและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู 
2. นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการสร้างความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน 
3. นักเรียนมีความพร้อมก่อนนักเรียนจบการศึกษา 
89 

 
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

4.25 0.72 มาก 85.00 278 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยววิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
2. นักเรียนให้มีทักษะกีฬาให้สามารถแข่งขันได้ 
3. นักเรียนกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี ในกิจกรรมกีฬา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนได้เรียนอย่างพร้อมเพียง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

90 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในโรงเรียน 

4.10 0.66 มาก 82.00 177 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และการป้องกันภัยจากยาเสพติด 
2. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
3. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด 
ข้อเสนอแนะ 
น่าจะมีการจัดกีฬาต้านยาเสพติดตลอดทั้ง 2 ภาคเรียน 
91 

 
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนารี 

4.75 0.37 มากที่สุด 95.00 100 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
2. นักเรียนได้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
3. นักเรียนมีความสามัคคีและรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีให้กับนักเรียนในการเรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี 
2. ควรมีการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ และปรับพ้ืนฐานนักเรียนในการเข้าค่ายพักแรม 
92 

 
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

4.72 0.44 มากที่สุด 94.40 100 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งมีความม่ันใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกในการใช้
ภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนที่ดีในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
2. ควรฝึกให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ฝึกความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยตรง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

93 ส่งเสริมพัฒนากิจกรรม
ชุมนุม 

4.76 0.38 มากที่สุด 95.20 100 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้เลือกเรียนกิจกรรมวิชาชีพตามความถนัดของตนเอง 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
3. ท าให้เกดินวัตกรรม งานประดิษฐ์ให้เกิดกับโรงเรียนและน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัดและความสนใจ 
2. ควรมีการต่อยอดให้กับนักเรียนในการน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
94 

 
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพนักเรียนเพ่ือ
ศึกษาต่อและพัฒนาอาชีพ 
(ศึกษานอกสถานที่) 

4.47 0.23 มาก  89.40 150 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
3. นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะ 
1. จังหวัดชลบุรีมีสถานที่ศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่หลากหลายมาก แต่ระยะเวลาใน
การศึกษาน้อย จึงอาจท าให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนใจน้อยเกินไป 
2. นักเรียนสามารถน ามาปรับปรุง และให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน
อ าเภอวังน้ าเขียว 
95 

 
ส่งเสริมประชาธิปไตย                
ในโรงเรียน 
 

3.52 
 

0.91 มาก 70.40 80 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 
3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

96 ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน 

4.93 0.32 มากที่สุด 98.60 100 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ห้องสมุดในโรงเรียนวังน้ าเขียวพิทยาคม มีบรรยากาศดี เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. ห้องสมุดในโรงเรียนวังน้ าเขียวพิทยาคม มีสวยงาม สะอาดปลอดภัย และสะดวกในการเข้าใช้บริการ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี 
97 

 
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
การจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.47 0.52 มาก 89.40 275 โรงเรียน  
วังน้ าเขียว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2 ขึ้นไป 
ข้อเสนอแนะ 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ  เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด 
98 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา 
3.80 1.03 มาก 76.00 13 โรงเรียน 

วังหมี
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการท าหลักสูตรมากยิ่งขึ้น   
2. สามารถพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียนมากยิ่งข้ึน        
ข้อเสนอแนะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป    
99 สนับสนุนค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 

4.82 0.33 มากที่สุด 96.40 16 โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนและครู บุคลากรมีการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกับ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสามารถน าความรู้และข่าวสารมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในการเรียนการ
สอนและการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป  
100 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

4.86 0.21 มากที่สุด 97.20 60 โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ใช้ศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบที่ต้องการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
101 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

4.95 0.21 มากที่สุด 99.00 40 โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. เพิ่มความรู้นอกห้องเรียนให้กับบุคลากร และนักเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนใช้เป็นแหล่ง
การศึกษาค้นคว้า          
2. นักเรียนตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการออกก าลังกายมากข้ึน    
3. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
ข้อเสนอแนะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไปตลอดไป  
  
102 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

4.90 
 
 
 
 

0.45 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 

98.00 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
2. นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น      
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและได้ปฏิบัติจริง
ข้อเสนอแนะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไปตลอดไป 
103 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา 
4.90 

 
0.39 

 
มากที่สุด 

 
98.00 

 
13 

 
โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
ข้าราชการครูและพนักงานครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 104 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

4.97 
 

 

0.22 
 

 

มากที่สุด 
 

 

99.40 
 

 

100 
 

 

โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด  และได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด  
2. สถานศึกษามีเครือข่ายนักเรียนในการป้องกัน  และแก้ไขต่อต้านยาเสพติด    
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 105 สนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐาน 

นักเรียนยากจน 
4.96 

 
 

0.22 
 
 

มากที่สุด 
 
 

99.20 
 
 

50 
 
 

โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
ให้บริการช่วยเหลือเด็กนักเรียนขาดแคลนของโรงเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน และเป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน         
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
106 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 4.80 0.32  มากที่สุด 96.00 100 โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
ส่งเสริมให้นักเรียน ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการสร้างโอกาส                      
ทางการศึกษา กระจายโอกาส ในสังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาค  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป   
  
107 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมการส่งเสริมการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

4.85 0.29 มากที่สุด 97.00 50 โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
โรงเรียนสามารถบริหารงานกิจกรรม/ เป็นไปตามแผนงาน/ ที่ก าหนดได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพเชิงประมาณและคุณภาพ    
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป  
 108 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา 

4.84 0.32 มากที่สุด 96.80 70 โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
1. ครู บุคลากร และนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ   
2. ครู บุคลากร และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องก้าวทันข้อมูลข่าวสาร 
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป  
 109 สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน 

4.84 0.35 มากที่สุด 96.80 40 โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พลศึกษา ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
ศิลปะดีข้ึน 
2. นักเรียนน าความรู้ทักษะที่ได้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

110 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาตามแนวทาง 
การจัดการ ศึกษาใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

4.84 0.25 มากที่สุด 96.80 16 โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีความคิดสร้างสรรค์ ในการบูรณาการ
อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน       
2. ครูและบุคลากรได้รับความรู้และทักษะจากการเดินทางไปท ากิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในประสบการณ์
ตรงและเป็นจริง  
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป   
111 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

4.82 
 
 

0.3 
 
 

มากที่สุด 
 
 

96.0 
 
 

50 
 
 

โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
โรงเรียนมีอาคารเรียน และอาคารประกอบ ที่สวยงามมีความปลอดภัยมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ         
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป   
112 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา 
4.84 

 
0.32 

 
มากที่สุด 

 
96.80 

 
13 

 
โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้จาการศึกษาดูงานกระบวนการ  จัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
PLC (professional Learning Community) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป   
113 ส่งเสริมศักยภาพด้าน

บริหาร (เพ่ือการบริหาร) 
 
 
 

4.84 
 
 

0.30 
 
 

มากที่สุด 
 
 

96.80 
 
 

16 
 
 

โรงเรียน 
วังหมี

พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ       
1. วัสดุในการท างานเพียงพอต่อความต้องการ       
2. ระบบงานสารสนเทศ และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
ข้อเสนอแนะ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
114 ส่งเสริมนักเรียนสู่

มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4.32 0.85 มาก 86.40 80 โรงเรียน
สะแก

ราชธวัช
ศึกษา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม มีการวางแผนและกล้าแสดงออก    
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น     
3. นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ       
ข้อเสนอแนะ        
1. ควรจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในหอประชุม       
2. ควรขยายเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากกว่านี้       
115 พัฒนาคุณภาพและจัด

บรรยากาศห้องเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4.66 0.49 มากที่สุด 93.20  50 โรงเรียน
สะแก

ราชธวัช
ศึกษา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีบนพื้นฐานความเป็นไทยและสังคมโลก 
2. นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข      
3. นักเรียนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ด าเนินชีวิตถูกต้องเหมาะสม ตามหลักประชาธิปไตย และ
ยอมรับในความแตกต่าง ที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
116 สะแกราชบาร์ซ่า 4.64 0.48 มากที่สุด 92.80  50 โรงเรียน

สะแก
ราชธวัช
ศึกษา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียนโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้านการประกอบอาชีพอิสระ 
2. นักเรียนรักในการประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน      
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ฝึกกระบวนการท างาน  ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและสร้าง 
ความสามัคคีในโรงเรียน          
117 ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

-  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 

4.41 0.63 มาก 88.20  100 โรงเรียน
สะแก

ราชธวัช
ศึกษา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. การจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาได้ก าหนด  ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้  และสามารถน าทักษะไปใช้ในการเรียนและการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
2. อาคารสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมเช่น  เดินทางไกล              
ฐานผจญภัย  ควรเลือกสถานที่เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ        
1. ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมอาจใช้สถานที่ภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครอง 
2. ควรสร้างจิตส านึกในความมีระเบียบวินัยให้กับลูกเสือ-เนตรนารีมากกว่านี้    
118 ส่งเสริมเกียรติภูมิ

การศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.58 0.60 มากที่สุด 81.60 30 โรงเรียน
สะแก

ราชธวัช
ศึกษา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียนมีความประพฤติที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. นักเรียนมีความประพฤติที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสังคม      
3. นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ      
4. นักเรียนรู้จักการเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน  
119 ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
4.66 0.48 มากที่สุด 93.20  42 โรงเรียน

สะแก
ราชธวัช
ศึกษา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และอบรมการจัดท าการจัดท าข้อสอบออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์ 
จ านวน 1 ครั้ง 
120 พัฒนากระบวนการวัด

และประเมินผลและงาน
ทะเบียน 

4.51 0.46 มากที่สุด  90.20  30 โรงเรียน
สะแก

ราชธวัช
ศึกษา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใช้ในจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการศึกษาของชาติและบริบทของท้องถิ่น         
ข้อเสนอแนะ  
อยากให้มีการจัดทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ  
121 พัฒนากระบวนการวัด

และประเมินผลและงาน
ทะเบียน 

4.51 0.46 มากที่สุด  90.20  30 โรงเรียน
สะแก

ราชธวัช
ศึกษา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือใช้ในจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการศึกษาของชาติและบริบทของท้องถิ่น        
ข้อเสนอแนะ  
อยากให้มีการจัดทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ  
122 ประชุมผู้ปกครอง 

 
 

4.83 0.43 มากที่สุด 96.00 100 โรงเรียน
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. คร ู ผู้ปกครองและชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
2. ผู้ปกครองได้รับทราบพฤติกรรมด้านต่างๆ  ของนักเรียนในระหว่างที่มาโรงเรียน 
3. ผู้ปกครองช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกวิธี ทันเวลาและเหมาะสมกับนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการที่ด ีควรจัดให้มี ทุกปีการศึกษา 
123 พัฒนางานฝ่ายปฏิคม 4.83 0.43 มากที่สุด 96.60 100 โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. มีผ้า ธง ป้าย และอุปกรณ์การจัดกิจกรรมเพ่ือความสวยงามและเป็นระเบียบ 
2. มีแก้ว จาน และอุปกรณ์การในงานปฏิคมเพียงพอต่อความต้องการ 
124 ส่งเสริมประสิทธิภาพ

ระบบยานพาหนะเพ่ือ
การศึกษา 

4.71 057 มากที่สุด 94.20 100 โรงเรียน
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ซ่อมแซมและตรวจเช็คสภาพรถของโรงเรียนตามระยะทางที่ก าหนด 
2. บ ารุงรักษาความสะอาดของรถตู้และรถบรรทุกหกล้อ 
3. ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์ส่วนควบของรถตู้และรถบรรทุกหกล้อ- 
125 พัฒนาหลักสูตร 4.75 0.55 มากที่สุด 75.0 10 โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ  
1. มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร 
2. มีการบริหารจัดการหลักสูตร  
3. มีส่วนร่วมของชุมชนในการน าเสนอหลักสูตรนอกห้องเรียน 
126 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียน 
 

4.54 0.30 มากที่สุด 90.80 10 โรงเรียน
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
2. นักเรียนมีความสนใจและมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3 นักเรียนมีความสนใจและมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการ ที่ดีควรจัดให้มีทุกปี 
127 ๕ส สะอาดในสถานศึกษา 

 
4.62 0.83 มากที่สุด 92.40 100 โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ  
1. นักเรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส 
3. นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการที่ด ีควรจัดให้มีทุกปี  
128 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใช้งานโสตทัศนศึกษา 
4.97 0.54 มากที่สุด 98.5 100 โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ  
1. นักเรียนสามารถฝึกการประชาสัมพันธ์โดยใช้ห้องอุปกรณ์และห้องโสตฯ 
2. โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงส าหรับประชาสัมพันธ์ 
3. โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุง กล้องถ่ายภาพ ส าหรับงานโสตฯ 
129 กิจกรรมรักการอ่าน 4.70 0.33 มากที่สุด 93.0 100 โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากร ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน 
นักเรียนรักการอ่าน และจดบันทึกการอ่านมีแหล่งการเรียนรู้  
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการที่ดี ช่วยเหลือนักเรียนดีมาก 
130 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ

ท่องเที่ยว 
4.10 0.48 มาก 80.0 100 โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และได้รับความรู้ในเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอเสิงสาง 
131 พัฒนาและปรับปรุง

อาคารสถานที่เพ่ือส่งเสริม
การศึกษา 

4.60 
 

0.82 
 

มากที่สุด 
 

92.00 
 

100 
 

โรงเรียน
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ  
1. อาคารสถานที่ ห้องน้ า ห้องส้วมและบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนให้สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย 
2. อ านวยความสะดวกให้กับครู นักเรียนในเรื่องอุปกรณ์ท าความสะอาด 
3. ครูและนักเรียนมีอาคารเรียน มีแหล่งรู้ที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

132 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 4.70 
 

0.77 
 

มากที่สุด 
 

94.00 
 

100 
 

โรงเรียน
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ  
1. มีหนังสือ ต ารา ผลงานทางวิชาการครอบคลุมกับความต้องการ 
2. มีการจัดหาชั้นวางหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นถูกต้องค้นหาง่าย 
3. มีอุปกรณ์ในการสืบค้นมีความทันสมัย 
133 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระสู่มาตรฐาน
การศึกษา 

4.59 0.61 มากที่สุด 91.80 100 โรงเรียน
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ  
1. มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน 
3. มีกิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ข้อเสนอแนะ  
เป็นโครงการที่ดีส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียน 
134 ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
4.67 

 
0.92 

 
มากที่สุด 

 
93.40 

 
100 

 
โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
2. นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอเสิงสาง 
135 ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา 
 

4.69 0.78 มากที่สุด 93.80 100 โรงเรียน
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ในระดับดี 
2. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
3. ครูจัดการเรียนการสอนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนจัดการเรียนรู้ 
136 พัฒนาทะเบียนและวัดผล 

 
4.62 

 
0.81 

 
มากที่สุด 

 
92.40 

 
100 

 
โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ  
1. มีอุปกรณ์สื่อการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอน  
2. มีการวัดผลได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้และหลากหลาย 
3. มีลักษณะสื่อการสอน (ขนาด,สี,สภาพสื่อฯลฯ) เหมาะสมกับนักเรียน 
137 พัฒนาคุณภาพนักเรียน

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี, 
บ าเพ็ญประโยชน์, 
นักศึกษาวิชาทหาร 

4.43 
 
 

0.93 
 
 

มาก 
 
 

88.60 
 
 

100 
 
 

โรงเรียน
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
2. นักเรียนได้ฝึกฝนภาคปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                  
3. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อกิจการลูกเสือไทย                                                             
4. นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  เช่น วิชาบุกเบิก วิชาเงื่อนเชือก วิชา
เข็มทิศ วิชาชาวค่าย ฯลฯ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
138 พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
4.16 0.29 มาก 83.20 100 โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
2. นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอเสิงสาง 
139 พัฒนาศักยภาพนักเรียน 4.57 0.93 มากที่สุด 91.40 100 โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ  
1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความช านาญ ทั้งวิชาการดูแลวิชาชีพอย่าง
กว้างขวาง 
2. นักเรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาการสร้างงาน อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง 
3. นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพ 
140 กิจกรรมน้อมวันทา                

บูชาครู 
4.85 0.41 มากที่สุด 97.00 100 โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นนักเรียนเกิดความซาบซึ้งต่อพิธีการไหว้ครู ได้สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย 
2. สถานที่ในการใช้แข่งขันจัดประกวดพานและท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

141 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.56 0.90 มากที่สุด 91.20 100 โรงเรียน
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนรับการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
2. นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย จากการอบรม 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมน าไปปฏิบัติได้ 
142 ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

4.95 0.67 มากที่สุด 99.00 100 โรงเรียน
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
2. นักเรียนสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในด้านต่างๆ 
3. นักเรียนสามารถแนะน าหรือให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับครอบครัวและบุคคลใกล้ตัวได้ 
143 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
4.70 2.60 มากที่สุด 94.00 100 โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ  
1. ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ 
2. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้ทางวิชาการของสถาบันอื่นทางวิชาการในทุกระดับ 
144 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ด้านกีฬา 
4.78 0.41 มากที่สุด 95.60 100 โรงเรียน

สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม มีทักษะและเทคนิคในการเล่นกีฬา 
2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและห่างไกลยาเสพติด 
145 บริหารงานโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) ปี 
2564 

4.81 0.93 มากที่สุด 96.20 100 โรงเรียน
สุขไพบูลย์
วิริยะวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีห้องเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
2. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

146 พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4.56 0.60  มากที่สุด 91.20 300 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
2. นักเรียนได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น การไปทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์ภายนอก
สถานศึกษาทุกๆ ปี       
147 พัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

4.60 0.60   มากที่สุด 92.00 300 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียนมีความรู้  มีทักษะ ทางด้านดนตรีมากข้ึน จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้ ในการ
แข่งขันวงดนตรีสตริง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม. 31 และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขันดนตรี ในเวทีต่าง ๆ 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านดนตรี ศิลปะ เพ่ิมข้ึน     
148 พัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

4.53 0.68 มากที่สุด 90.60 300 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านงานอาชีพ  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2. นักเรียนได้รับความรู้ด้านการงานและเทคโนโลยีผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น    
149 พัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

4.60 0.68 มากที่สุด 92.00 300 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ท่ีดี 
2. นักเรียนมีการสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ ในรูปของค่ายคณิตศาสตร์และมีความสนใจ 
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ 
3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
ข้อเสนอแนะ 
1. ต้องการให้มีกิจกรรมฐานเพ่ิมมากข้ึน 
2. การเดินทางไปแข่งขันออกเดินทางช้า      
150 พัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

4.13 0.68 มาก 82.60 300 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาและกล้าแสดงออก 
2. นักเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านนันทนาการและมีความมั่นใจ 
3. นักเรียนเกิดทักษะทางด้านการใช้ภาษา  ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน   
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  
151 พัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

4.53 0.68 มากที่สุด 90.63 300 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียนมีสุนทรียภาพ ทางภาษาและมีความสนใจที่จะ เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ  
2. นักเรียนมีความรู้ และ ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร บูรณาการ และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยที่สูงขึ้น         
152 พัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

4.13 0.68 มาก 82.60 300 โรงเรียน 
อรพมิพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจากสื่อ เทคโนโลยี              
ต่าง ๆ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สูงขึ้น  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

153 พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาพละศึกษา 

4.52 0.65 มากที่สุด 90.40 300 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน มีโอกาสได้ร่วมการแข่งขันกีฬา และเกิดความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพพลานามัย 
2. กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พละศึกษา มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาพละศึกษาสูงขึ้น 
154 ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน 

(ค่าไฟฟ้า) 
 

4.60 0.60   มากที่สุด 92.00 300 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. ครู  บุคลากร และนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน  
2. โรงเรียนอรพิมพ์วิทยามีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรเพิ่มระยะเวลาในการติวนักเรียนให้มีความพร้อมมากข้ึน     
155 พัฒนาอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
 

4.5 0.7 มากที่สุด 91.2 300 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียน ครู และบุคลากร มีระบบระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนที่มีความสะดวก สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ค้นคว้า หาความรู้ได้ 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  
156 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

 
4.10 0.41 มาก 82.00 300 โรงเรียน 

อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา มีระบบระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนที่มีความ
สะดวก สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ค้นคว้า หาความรู้ได้ 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  
157  กิจกรรมพัฒนานักเรียน 4.30 0.48 มาก 86.00 300 โรงเรียน 

อรพิมพ์
วิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะด้านวิชาการ  ดนตรี และกีฬา 
2. นักเรียนมีเวทีแสดงความสามารถและฝึกฝนทักษะด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของตน 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้โรงเรียนสนับสนุนให้มีโครงการนี้ต่อไป 
158 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4.60 0.60   มากที่สุด 92.00 300 โรงเรียน 

อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรู้ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2. สามารถน าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ ท าให้เกิดทักษะในชีวิตประจ าวันในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
1. ต้องการให้มีการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมอย่างนี้ทุกปี 
2. ควรจัดอบรมให้กับนักเรียนทุกชั้นปี     
159 พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 4.54 0.65 มากที่สุด 90.80 200 โรงเรียน 

อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
ห้องสมุดโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการศึกษาหาความรู้ของนักเรียน ครู 
บุคลากรและผู้สนใจ   
160 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
3.50 0.40 ปานกลาง 70.00 30 โรงเรียน 

อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน  
161 พัฒนาอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 
 

3.50 0.42 มาก 70.00 300 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่พร้อม สะอาด  ปลอดภัย  ตลอดจนเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
2. โรงเรียนมีอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่เพียงพอ และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนขาดแคลนนักการภารโรง ลูกจ้าง ในการท างาน  
162 งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

4.54 0.07 มากที่สุด 90.80 27 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานประกันคุณภาพ และสามารถสรุปผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานได้ 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการติดตามงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
163 งานวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
4.84 0.59 มากที่สุด 96.80 27 โรงเรียน 

อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นส าหรับการวิจัย 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบวิธีการวิจัย เพื่อต่อยอดการวิจัยในชั้นเรียน 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าเสนอรายงานผลการวิจัยได้  
ข้อเสนอแนะ 
ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง     
164 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน 
4.70 0.68 มากที่สุด 94.00 100 โรงเรียน 

อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับการช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
2. นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณต่อไป  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

165 เยี่ยมบ้านนักเรียน 4.52 0.56 มากที่สุด 90.40 200 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ        
1. ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและร่วมมือกันในการดูแลนักเรียนในเรื่องต่างๆ 
2. โรงเรียนและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข่าวสารต่างๆจากทางโรงเรียน 
166 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
 

4.60 0.56 มากที่สุด 92.00 100 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพียงพอต่อความต้องการในการท ากิจกรรม 
167 ปัจฉิมนิเทศและมอบใบ

ประกาศนียบัตร แก่
นักเรียน 

4.84 0.66 มากที่สุด 96.80 250 โรงเรียน 
อรพมิพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน 
2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ปี    
168 พัฒนางานแนะแนว 4.42 0.48 มาก 88.40 100 โรงเรียน 

อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจในการให้บริการ ด้านการแนะแนว ให้ค าปรึกษา 
2. นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจของตนเองได้ตามที่เป้าหมายของ  
ที่ก าหนดไว้ได้ 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ปี    
169 โรงเรียนธนาคาร 4.46 0.57 มาก 76.32 100 โรงเรียน 

อรพิมพ์
วิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนมีนิสัยรักการออม และตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการออม  
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ปี    
170 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้าน

การท่องเที่ยวในสถาน 
ศึกษา 

4.53 0.60 มากที่สุด 90.60 100 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญต่างๆ  
ของท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
171 ส่งเสริมกิจกรรมรักการ

อ่านในสถานศึกษา 
4.20 0.58 มากที่สุด 84.00 100 โรงเรียน 

อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมขึ้น และตระหนักและเห็นความส าคัญของการอ่านหนังสือ 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ปี    
172 พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
4.25 0.57 มาก 85.00 30 โรงเรียน 

อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจในการให้บริการ ด้านการแนะแนว ให้ค าปรึกษานักเรียนสามารถเลือก
ศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจของตนเองได้ตามที่เป้าหมายของ ที่ก าหนดไว้ได้ 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ปี    
173 โรงเรียนธนาคาร 4.46 0.57 มาก 89.20 100 โรงเรียน 

อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และความสามารถตรงตามงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ปี    
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ /กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

174 ส่งเสริมการจัดท าแผน 
พัฒนาการศึกษาดีเด่น 
ของสถานศึกษา 

4.43 0.59 มาก 88.60 30 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือเป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ ปรากฏ
เป็นอัตลักษณ์นักเรียน 
175 จัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 

4.45 0.60 มาก 89.00 100 โรงเรียน 
อรพิมพ์
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการจัดการศึกษาและมีความพร้อมในการให้บริการด้านการสอน
แก่นักเรียน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 

4.60 0.47 มากที่สุด 92.00 17,774 กลุ่ม
โรงเรียน 

ที่ 1 
 

สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  พัฒนาโรงเรียนใน
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่  2 จากข้อมูล ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ 
แบบสุ่ม ตามแผนงานการศึกษา จ านวน 175   มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น              
จ านวน 17,774 คน สรุปพบว่า   
 ค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  4.60  คิดเป็นร้อยละ  92.00 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ 0.47 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 1  
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 1 

******************************* 

โรงเรียนครบุรี  : การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

โรงเรียนครบุรี  : กิจกรรมวันคริสต์มาส 

 

 

โรงเรียนครบุรี :   ย้อนรอยมหากวีสี่แผ่นดิน (สุนทรภู่) 
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โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม  :  พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม  :   ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม  :   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
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โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม :  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  
 

 
 

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม :  สอบธรรมศึกษา 

 
 

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม :  วันสุนทรภู ่
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โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม :  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

    
 

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม :  ปลูกปัญญาสร้างค่านิยม 

     

 
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม :  โรงเรียนต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม :   วันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 

 

 

 

     

 
 

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม :   ส่งเสริมสร้างจิตส านึกการปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่ของนักเรียน                     
และพลเมืองไทย  

 

 

 

 

  

 
 

 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม :   ส่งเสริมการแสดงความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ  
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โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม :   ส่งเสริมต้นแบบคนดี (กิจกรรมสอบธรรมศึกษา) 

 
 

โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม :  ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 

   

 

โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
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โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม : กิจกรรมพัฒนานักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ค่ายดาราศาสตร์) 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนวังน้ าเขียวพิทยาคม :   ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศ 
 

 
 
โรงเรียนวังน้ าเขียวพิทยาคม :  ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  
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โรงเรียนวังหมีพิทยาคม : ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

      

 

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม :  กิจกรรมพัฒนานักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี) 

 

 

 

 

 

 
 
 

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม :  กิจกรรมพัฒนานักเรียน (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม)  
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โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา :   ส่งเสริมนักเรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา :   กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
 

 

 
 

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา :  ส่งเสริมเกียรติภูมิการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

 

 

 

 
                                                                     

 
 

 

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา :  ประชุมผู้ปกครอง 

   
 

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา :  ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของสถานศึกษา 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 2 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา หน้า 81 
 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 2 

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
………………………………………………………… 

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
พัฒนาการจัดการศึกษา  

4.59 0.44 มากที่สุด 91.80 50 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครู นักเรียน และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน และต่อเนื่องทุกปี 

2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

4.59 0.44 มากที่สุด 91.80 50 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะทุกสาขา 
2. นักเรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากได้เรียนรู้ ในห้องเรียน  
3. บรรยากาศโดยรอบโรงเรียนมีความร่มรื่นสวยงาม 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

4.59 0.44 มากที่สุด 91.80 50 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
2. นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 
 

4.59 0.44 มากที่สุด 91.80 50 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะเดินทาง เครื่องแต่งกายนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่มี
คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะ-เดินทาง 
วัสดุอุปกรณ์ การเรียน และเครื่องแต่งกายอย่างเพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
3. โรงเรียนได้มีการปรับปรุง และพัฒนาจนเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ปกครองและชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน และต่อเนื่องทุกปี 

5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
 

4.59 0.44 มากที่สุด 91.80 50 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีสาธารณูปโภคในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาได้อย่างเพียงพอ 
2. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.59 0.44 มากที่สุด 91.80 50 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนทุกคนได้รับสนับสนุนในการศึกษาจบการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

7 ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

4.59 0.44 มากที่สุด 91.80 50 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

8 ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้สู่
อาชีพ 

4.56 0.47 มากที่สุด 91.20 50 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้สู่อาชีพ เพื่อฝึกทักษะ พัฒนาและฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
  9 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  

4.54 0.47 มากที่สุด 90.80 20 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
บุคลากร นักเรียน และทรัพย์สินของทางราชการ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษา และซ่อมบ ารุง 
  10 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop)  

4.60 0.47 มากที่สุด 92.00 50 โรงเรียน
กฤษณา
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้ใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบจ่ายไฟตามอย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายทาง
สาธารณูปโภคได้จริง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษา และซ่อมบ ารุง 
11 ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
4.73 0.57  มากที่สุด  94.60 15 โรงเรียน

กลางดง
ปุณณวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ      
1. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   
2. มีครูและบุคลากร ร้อยละ 96 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาบริหารจัดการงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร ตามขั้นตอน PDCA   
4. สถานศึกษาบริหารจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นไปตามข้ันตอน PDCA   
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ      
ควรมีการส ารวจหลักสูตรท้องถิ่นที่นักเรียนมีความสนใจศึกษา และใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา      
12 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต  4.94 0.31  มากที่สุด  98.80 115 โรงเรียน

กลางดง
ปุณณวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. ระบบอินเตอร์เน็ตและ WiFi ภายในโรงเรียนใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และคุ้มค่า ตลอด
ปีงบประมาณ     
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน    
ข้อเสนอแนะ       
1. ควรมีบุคลากรคอยตรวจเช็คระบบภายในเวลามีปัญหา      
2. ควรกระจายสัญญาอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึงท้ังโรงเรียน       
13 พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด

โรงเรียน 
4.92 0.37  มากที่สุด  98.40 115 โรงเรียน

กลางดง
ปุณณวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. พัฒนาและปรับปรุงห้องสุมดของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและบุคลากร 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง       
2. นักเรียน และบุคลากร ร้อยละ 95 ได้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนในการศึกษาค้นคว้า   
3. จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
ข้อเสนอแนะ       
ตั้งงบประมาณในการจัดปรับภูมิทัศน์ทั้งในและนอกห้องสมุดให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของบุคลากร 
ทั้งในและนอกท่ีจะมาขอใช้บริการ   
14 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.89 0.43  มากที่สุด  97.80 115 โรงเรียน

กลางดง
ปุณณวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ      
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้    
2. ครูที่พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน  
ข้อเสนอแนะ      
ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการ  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

15 การพัฒนาการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

4.87 0.44  มากที่สุด  97.40 115 โรงเรียน
กลางดง

ปุณณวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ิมเติมในรายวิชาที่ตอนเองสนใจ    
ข้อเสนอแนะ       
ควรเพิ่มหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา     
16 จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น 
4.73 0.57  มากที่สุด  94.60 15 โรงเรียน

กลางดง
ปุณณวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ข้อเสนอแนะ       
ควรมีการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
17 พัฒนาครูและบุคลากรของ

โรงเรียน 
4.73 0.57  มากที่สุด  94.60 15 โรงเรียน

กลางดง
ปุณณวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการ 
และตามบทบาทหน้าที่       
2. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับอบรมให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยมีจ านวนชั่วโมงอบรม
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
ข้อเสนอแนะ       
ควรจัดการศึกษาดูงานโรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสังกัดอ่ืนๆ เพ่ือน ามาพัฒนา
ศักยภาพตามบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานให้มีความความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากยิ่งขึน้  
18 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 4.85 0.46  มากที่สุด  97.00 115 โรงเรียน

กลางดง
ปุณณวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. นักเรียน ครู บุคลากรร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน  
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษของยาเสพติดอยู่ในระดับดี  
ข้อเสนอแนะ       
จัดกิจกรรมให้ความรู้ สอดแทรกในเนื้อหาทางวิชาการ และมีการคัดกรองเป็นระยะ   
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

19 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

4.94 0.31  มากที่สุด  98.80 115 โรงเรียน
กลางดง

ปุณณวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
นักเรียนได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ       
ควรแบ่งหน้าที่ให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการช่วยจ่ายเงินปัจจัยพ้ืนฐาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
20 การจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.82 0.51  มากที่สุด  96.40 115 โรงเรียน
กลางดง

ปุณณวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรฯ  
3. สถานศึกษาสามรถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ข้อเสนอแนะ       
1. ควรจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น     
2. ควรมีวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านมาเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน เช่น ด้านภาษา -
อังกฤษ คอมพิเตอร์          
21 ส่งเสริมกิจกรรม 

รักการอ่านในสถานศึกษา 
4.78 0.55  มากที่สุด  95.60 115 โรงเรียน

กลางดง
ปุณณวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรกัการอ่านมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
2. ผู้เรียนทุกระดับ ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์มีนิสัยรักการอ่าน       
ข้อเสนอแนะ       
ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเห็นความส าคัญของ    
22 ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์

การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา 

4.53 0.65  มากที่สุด  90.60 50 โรงเรียน
กลางดง

ปุณณวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีมาก 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ       
ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเห็นความส าคัญของ 
23 การบริหารสถานศึกษา 

(ค่าสาธารณูปโภค) 
4.76 0.56  มากที่สุด  95.20 115 โรงเรียน

กลางดง
ปุณณวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค อยู่ในระดับดีมาก 
ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเห็นความส าคัญของ    
24 การบริหารสถานศึกษา 

(ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) 
4.76 0.56  มากที่สุด  95.20 115 โรงเรียน

กลางดง
ปุณณวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง อยู่ในระดับมากที่สุด     
ข้อเสนอแนะ       
ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเห็นความส าคัญของ    
25 พัฒนาการศึกษา (ส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้) 

4.81 0.52  มากที่สุด  96.20 115 โรงเรียน
กลางดง

ปุณณวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันและอนาคต
ข้อเสนอแนะ       
ควรจัดหาหน่วยงานที่เข้ามาให้ข้อมูลทางการศึกษาต่อที่หลากหลายเพื่อเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้เรียน 
26 พัฒนาการศึกษา (พัฒนา 

การด าเนินงานส านักงาน
ภายในสถานศึกษา) 

4.82 0.51  มากที่สุด  96.40 115 โรงเรียน
กลางดง

ปุณณวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
นักเรียนได้รับการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามความเหมาะสมและตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
27 พัฒนาการศึกษา (พัฒนา

ทรัพยากรและสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา) 

4.85 0.46  มากที่สุด  97.00 115 โรงเรียน
กลางดง

ปุณณวิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. พัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตามการประเมิน
ความคุ้มค่า และมีคุณภาพ       
ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเห็นความส าคัญของ     
28 สาธารณูปโภคภายใน

สถานศึกษา 
4.70 0.48  มากที่สุด  94.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
2. การบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ                                                     
3. ครูบุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ    
ข้อเสนอแนะ       
1. งบประมาณเข้ามาล่าช้ากว่าก าหนดท าให้การบริหารจัดการขาดสภาพคล่อง                                 
2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
3. งบประมาณไม่เพียงต่อการด าเนินการจริง       
29 พัฒนาระบบส านักงาน

โรงเรียน 
4.90 0.32  มากที่สุด  98.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. โรงเรียนมีการการพัฒนาระบบส านักงานโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
2. สามารถบริหารจัดการด้านการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                               
3. ครูบุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบส านักงานโรงเรียน    
ข้อเสนอแนะ       
1. งบประมาณเข้ามาล่าช้ากว่าก าหนดท าให้การบริหารจัดการขาดสภาพคล่อง   
2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้       
30 สนับสนุนการใช้ 

ยานพาหนะและจักรกล
โรงเรียน 

4.20 0.79  มาก  84.00 100 โรงเรียน 
เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. โรงเรียนมีระบบการใช้งานด้านยานพาหนะในโรงเรียนมีความคล่องตัว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ                                                                 
2. นักเรียนได้รับบริการจากการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
3. ครู นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ยานพาหนะโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ       
1. งบประมาณมีอย่างจ ากัดท าให้ขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการ        
2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้      
31 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 4.20 0.63  มาก  84.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. บุคลากรเข้ารับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
2. บุคลากรเข้าการอบรมพัฒนางานด้านวิชาชีพ PLC 
3. บุคลากรสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ข้อเสนอแนะ       
1. งบประมาณมีอย่างจ ากัดท าให้ขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการ        
2. งบประมาณมาล่าช้าไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่จะเข้ารับการอบรม     
32 ค่าสนับสนุนการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
4.40 0.70  มาก  88.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-6  
2. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ     
3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม  
ข้อเสนอแนะ       
1. งบประมาณเข้ามาล่าช้ากว่าก าหนดท าให้การบริหารจัดการขาดสภาพคล่อง 
2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้       
33 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจน 
4.20 0.63  มาก  84.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. นักเรียนยกจนได้รับเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นค่าปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน       
2. นักเรียนยากจนสามารถจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต     
3. นักเรียนยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น   



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา หน้า 90 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ       
1. งบประมาณเข้ามาล่าช้ากว่าก าหนดท าให้การบริหารจัดการขาดสภาพคล่อง 
2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้       
34 สนับสนุนการใช้อินเตอร์เน็ต 4.50 0.85  มาก  90.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน  
3. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ       
1. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังขาดความมีเสถียรภาพ  
2. มีข้อจ ากัดในการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต       
35 การจัดท าแผนพัฒนาดีเด่น 3.90 0.74  ปานกลาง  78.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
2. สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา 
3. ครูบุคลาการสามารถปฏิบัติงาตามเป้าหมาย       
36 พัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
thailand 4.0 

4.32 0.76  มาก  87.00 100 โรงเรียน 
เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. สถานศึกษาด าเนินการจัดหา จัดท า และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  
อย่างน้อย 4 ระบบ 
2. มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ       
1. งบประมาณเข้ามาล่าช้ากว่าก าหนดท าให้การบริหารจัดการขาดสภาพคล่อง  
2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

37 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.27 0.75  มากที่สุด  85.40 100 โรงเรียน 
เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี     
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมรักษาดินแดนและบ าเพ็ญประโยชน์ 
3. นักเรียนชั้น ม.1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานที่  
ข้อเสนอแนะ  
1. งบประมาณเข้ามาล่าช้ากว่าก าหนดท าให้การบริหารจัดการขาดสภาพคล่อง      
2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
38 ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
3.91 0.8  มาก  78.20 90 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย 
2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี   
3. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน          
ข้อเสนอแนะ       
1. บุคลากรยังขาดในเรื่องความรู้เข้าใจในการจัดท าหลักสูตร 
2. ความพร้อมของบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด         
39 งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3.67 0.77  มาก  73.40 9 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. มีการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ครูและบุคลากรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีเกณฑ์ผ่านตัวชี้วัดในระดับดี 
ข้อเสนอแนะ       
1. ระยะเวลาค่อนข้างจ ากัด 
2. บุคลากรมียังขาดความใจในการประกันคุณภาพการศึกษา  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

40 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.80 0.42  มากที่สุด  96.00 100 โรงเรียน 
เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และหาประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น    
2. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน    
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและรักถ่ินก าเนิด  
ข้อเสนอแนะ  
1. งบประมาณเข้ามาล่าช้ากว่าก าหนดท าให้การบริหารจัดการขาดสภาพคล่อง   
2. ขาดความต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรมรวมถึงไม่มีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 
41 บริหารจัดการด้าน

การศึกษา (พัฒนาคุณภาพ
การเรียนกลุ่มสาระ) 

4.90 0.32  มากที่สุด  98 100 โรงเรียน 
เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. จัดการเรียนสอนในรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ม.1-6 อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมและหลากหลาย 
3. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะกระบวนการทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีความสุข  
42 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 8 กลุ่มสาระ 
4.69 0.53  มากที่สุด  93.80 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถและเป็นเลิศทางวิชาการตามแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีการพัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพตามความถนัด 
3. ครูมีการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่างๆ 
ข้อเสนอแนะ       
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ และบุคลากรมีจ ากัด   
43 กิจกรรมแนะแนว 4.72 0.53  มากที่สุด  94.40 50 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
2. ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนในแต่ละปีเพ่ิมขึ้น 
3. ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับดีมาก 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

44 พัฒนาระบบงานทะเบียน 4.74 0.48  มาก  94.80 50 โรงเรียน 
เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. ระบบงานทะเบียนมีประสิทธิภาพ 
2. การบริหารจัดการด้านงานทะเบียนเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้     
45 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

(SBMLD) 
4.40 0.74  มาก  88.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางงด้านดนตรี (กีตาร์)       
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านอาหารไทย        
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล 
ข้อเสนอแนะ       
1. งบประมาณเข้ามาล่าช้ากว่าก าหนดท าให้การบริหารจัดการขาดสภาพคล่อง      
2. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน 
3. ควรจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาต้นภาคเรียนเพ่ือที่จะทันด าเนินการ    
46 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ

ท่องเที่ยว 
4.20 0.63  มาก  84.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. จัดท าศูนย์การเรียนรู้ด้านการการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
3. มีการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียน 
47 ส่งเสริมรักการอ่านใน

สถานศึกษา 
 

4.84 0.39  มากที่สุด  96.80 100 โรงเรียน 
เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษาเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ 
2. จัดกิจกรรมสัปดาห์การอ่าน และนักเรียนให้ความสนใจในเรื่องของการอ่านเพ่ิมมากขึ้น  
48 พัฒนาห้องสมุด 4.20 0.63  มาก  84.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. ปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
2. จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ 
3. จัดหาหนังสือท่ีหลากหลายมาให้บริการแก่นักเรียน 
ข้อเสนอแนะ       
พ้ืนที่ห้องสมุดมีค่อนข้างจ ากัด และแสงสว่างในห้องสมุดไม่เพียงพอ     
49 ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
4.20 0.63  มาก  84.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. จัดท าระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
2. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
3. ผู้ปกครองและครูมีการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเด็กร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ  
1. พื้นที่บ้านนักเรียนค่อนข้างห่างเดินทางล าบาก 
2. การเยี่ยมบ้านนักเรียนค่อนข้างจ ากัดในเรื่องของเวลา 
50 เด็ก ข.พ. รุ่นใหม่ห่างไกล 

ยาเสพติด 
4.20 0.63  มาก  84.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
2. สร้างแกนน าและเครือข่ายนักเรียนในสถานศึกษาในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด  
3. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของโทษยาเสพติด 
ข้อเสนอแนะ       
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง 
2. งบประมาณสนับสนุนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน      
51 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน

ที่ 1 และ 2 
4.20 0.63  มาก  84.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 
2. ผู้ปกครองมีการรับทราบนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. มีการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนในปกครองผ่านกลุ่มครูประจ าชั้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ       
1. ช่วงสถานการณ์โควิด 19 ท าให้ไม่มีการประชุมแต่ครูประจ าชั้นด าเนินการเอง 
2. ผู้ปกครองนักเรียนบางคนยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร      
52 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 4.80 0.42  มากที่สุด  96.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. อาคาร สถานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
3. ครู นักเรียน ชุมชน มีความพึงใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ  
1. งบประมาณเข้ามาล่าช้ากว่าก าหนดท าให้การบริหารจัดการขาดสภาพคล่อง    
2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
3. ระยะเวลาด าเนินงานมีเวลาจ ากัด 
53 ส่งเสริมสุขนิสัย  

สุขภาพกาย 
4.10 0.74  มาก  82.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. จัดระบบคัดกรองโควิดนักเรียน 
2. จัดหาเวชภัณฑ์ยาที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อเสนอแนะ       
1. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงต่อการจัดหาเวชภัณฑ์ยา 
2. ห้องพยาบาลไม่ได้สัดส่วนและมาตรฐาน        
54 เยาวชนสร้างชาติ 4.90 0.32  มากที่สุด  98.00 100 โรงเรียน 

เขาใหญ่
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ       
1. นักเรียนแกนน าเยาวชนเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า 
2. มีการจัดตั้งชมรมแกนน าเยาวชนภายในสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ       
1. ขาดห้องชมรมในแกนน าและสมาชิกท ากิจกรรมร่วมกัน 
2. ขาดงบสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของชมรม  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

55 ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  

4.72 0.69 มากที่สุด 94.40 28 โรงเรียน 
คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
จ านวนกล้อง CCTV จ านวน 8 จุด พร้อมอุปกรณ์ครบตามรายการสามารถใช้งานได้ดีทุกตัว 
ข้อเสนอแนะ 
ความคมชัดของภาพขณะซูมดูภาพน้อยเกินไป ท าให้เห็นภาพไม่คมชัด 
56 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop)  

4.70 0.59 มากที่สุด 94.00 28 โรงเรียน 
คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้ใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบจ่ายไฟ อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค     
ได้จริง 
ข้อเสนอแนะ 
ยังไม่มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและฟ้าผ่าได้ดีเท่าที่ควร 
57 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม

เล็ก 
3.81 0.41 มาก 76.20 28 โรงเรียน 

คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียน มีห้องประชุมส าหรับการประชุมบุคลากรที่มีโสตทัศนูปกรณ์ครบ พร้อมใช้งาน 
58 จัดซื้อครุภัณฑ์หอประชุม 3.73 0.54 มาก 74.60 28 โรงเรียน 

คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียน มีห้องประชุมส าหรับการประชุมบุคลากรที่มีโสตทัศนูปกรณ์ครบ พร้อมใช้งาน 
ข้อเสนอแนะ 
รายการอุปกรณ์กระจายสัญญานเสียงขาดตกไป ท าให้ระบบเสียงยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
59 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ 
3.79 0.44 มาก 75.80 28 โรงเรียน 

คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียน มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแห่งการเรียนรู้ 
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60 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 216ค (ทาสีอาคาร)  

3.92 0.54 มาก 78.40 28 โรงเรียน 
คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียน มีอาคารเรียน อาคารประกอบที่สวยงามเพ่ิมขึ้นเอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ข้อเสนอแนะ 

- เนื่องจา เป็นอาคารเก่า วัสดุพ้ืนผิวได้ทาสีมาหลายครั้งอาจหลุดลอกได้ง่ายสีไม่คงทน 
61 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียน 108 ล (ทาสี
อาคาร)  

3.75 0.59 มาก 75.00 28 โรงเรียน 
คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียน มีอาคารเรียน อาคารประกอบที่สวยงามเพ่ิมขึ้นเอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี 
62 ปรับปรุงซ่อมแซม

หอประชุม  (ทาสีหอ 
ประชุม)  

4.23 0.34 มาก 84.60 28 โรงเรียน 
คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มีอาคารเรียน อาคารประกอบที่สวยงามเพ่ิมข้ึนเอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี 
63 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารประกอบ 

(ทาสีอาคารอุตสาหกรรม)  
4.00 0.67 มาก 80.00 28 โรงเรียน 

คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มีอาคารเรียน อาคารประกอบที่สวยงามเพ่ิมข้ึนเอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี 
64 พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
4.43 0.67 มาก 88.60 15 โรงเรียน 

คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมตามอย่างต่อเนื่องทุกปี 
65 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 4.61 0.34 มากที่สุด 92.20 100 โรงเรียน 

คลองไผ่
วิทยา 
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ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ห้องสมุดมีหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หนังสือส่งเสริมการอ่าน คู่มือต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน 
2. ห้องสมุดมีมุมส่งเสริมประวัติศาสตร์เมืองหญิงกล้า (คุณย่าโม) 
3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล ใช้เวลาว่างให้
เกปิประโยชน์และเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเพ่ิมขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
66 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน 
4.19 0.76 มาก 83.80 50 โรงเรียน 

คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
 1. ด าเนินแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจ านวน 9 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเลี้ยงปลาดุก ฐานปลูกผักปลอด
สาร ฐานเลี้ยงหอยขม ฐานปลูกมะนาว ฐานปุ๋ยหมัก ฐานน้ าหมักชีวภาพ ฐานเพาะเห็ด ฐานเลี้ยงไส้เดือน 
ฐานเลี้ยงไก่ไข่ 
2. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ข้อเสนอแนะ 
จะพบปัญหานักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน การดูแลไม่ได้เต็มที่ 
67 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาสังกัด อปท. 

4.85 0.77 มากที่สุด 97.00 100 โรงเรียน 
คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้รับการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักในการอ่านและ                  
ใฝ่การเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และควรได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
68 มอบเงินปัจจัยพ้ืนฐาน

ส าหรับนักเรียนยากจน 
5.00 0.76 มากที่สุด 100 70 โรงเรียน 

คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
2. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
2. นักเรียนควรได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 
69 
 

พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม  

4.11 0.63 มาก 82.20 28 โรงเรียน 
คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขัน ได้ฝึกปฏิบัติจริง จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแข่งขันบายศรี  
การแข่งขันท าอาหาร การแข่งขันผัดหมี่โคราช การแข่งขันสวนถาดแบบชื้น 
ข้อเสนอแนะ 
เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ  
70 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (8 
กลุ่มสาระฯ) 

3.84 0.30 มาก 76.80 50 โรงเรียน 
คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
  นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขัน ได้ฝึกปฏิบัติจริง จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแข่งขันบายศรี  

การแข่งขันท าอาหาร การแข่งขันผัดหมี่โคราช การแข่งขันสวนถาดแบบชื้น 
ข้อเสนอแนะ 
เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ  
71 สนองพระราชด าริ 4.20 0.77 มาก 84.00 50 โรงเรียน 

คลองไผ่
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ด าเนินการสนองพระราชด าริ ประกอบด้วยกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมสถานศึกษา
พอเพียง นักเรียนได้ท างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน 5 องค์ประกอบ และได้ท าฐานพอเพียง เช่น 
การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ 
ในช่วงเรียนออนไลน์ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  
72 
 

ส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน
คลองไผ่วิทยา 

4.00 0.00 มาก 100 50 โรงเรียน 
คลองไผ่
วิทยา 
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ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. ช่วยลดปริมาณการขาดเรียนจากสาเหตุการป่วย ส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลรอบข้างหรือ             
ในครอบครัวได้ 
๓. อัตราการเกิดโรคติดต่อต่างๆ ในโรงเรียนลดลง และสามารถควบคุมโรคได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
๔. ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเกิดสุขนิสัยในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีมาตรการในการคัดกรองนักเรียนในการมาเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
73 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
4.60 0.68 มากที่สุด 92.00 35   โรงเรียน 

 ปากช่อง 2 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
พัฒนาปรับปรุงอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
74 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
4.75 0.44 มากที่สุด 95.00 100   โรงเรียน 

 ปากช่อง 2 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีนิสัยรักการอ่านรู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และเข้าใช้บริการแหล่งเรียนห้องสมุดรู้มากยิ่งข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการดูแลระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้การค้นคว้าของนักเรียนได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
75 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
4.86 0.77 มากที่สุด 97.20 100   โรงเรียน 

 ปากช่อง 2 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
76 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

4.83 0.38 มากที่สุด 96.60 100   โรงเรียน 
 ปากช่อง 2 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และมีระบบอินเตอร์เน็ตที่จัดซื้อจัดหาตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  สามารถจัดการเรียนรู้และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลแก่นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ  
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77 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

4.80 0.42 มากที่สุด 96.00 35   โรงเรียน 
 ปากช่อง 2 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของ  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
อยากให้ในสังกัดจัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียได้ด าเนินอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
78 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
4.75 0.44 มากที่สุด 95.00 100   โรงเรียน 

 ปากช่อง 2 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าเอาความรู้
ที่ได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาโรงเรียน 
2. ครูและบุคลากรได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดให้ครูและบุคลากรได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือน าความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
79 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

4.90 0.29 มากที่สุด 98.00 100   โรงเรียน 
ปากช่อง 2 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด  พิษภัยของยาเสพติดและน ามาปรับใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
2. นักเรียนเข้าใจและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและในชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 
อยากให้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจ าทุกปี และควรเพิ่มจ านวนวัน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากยิ่งข้ึน 
80 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจน 
4.58 0.53 มากที่สุด 91.60 100   โรงเรียน 

ปากช่อง 2 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับเงินปัจจัยพ้ืนฐานยากจนเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
2. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

81 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

4.58 0.53 มากที่สุด 91.60 50   โรงเรียน 
 ปากช่อง 2 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 
82 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้อง 

5.00 0.00 มากที่สุด 100 29   โรงเรียน 
 ปากช่อง 2 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
2. จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่านส าหรับนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้เป็นประจ าทุกปี 
2. ควรมีเจ้าหน้าที่ในการบริการการยืม คืนหนังสือห้องสมุด 
83 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.02 0.80 มาก 80.40 35   โรงเรียน 
 ปากช่อง 2 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. จัดค่าย “จิตอาสา ศิลปะ ดนตรี ผ่านฐานการเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา” 
2. เพื่อจัดซื้อวัสดุสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
84 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

การจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษา  
พอเพียง” สู่ “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

4.03 0.80 มาก 80.60 50   โรงเรียน 
 ปากช่อง 2 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 
85 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
 
 

4.43 0.67 มาก 88.60 100   โรงเรียน 
 ปากช่อง 2 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการเรียนนอกห้องเรียน 
2. สนับสนุนครูและบุคลากร เพ่ิมพูนทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดให้ครบทุกกลุ่มสาระ 
2. ควรมีกิจกรรมไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
86 ค่าพัฒนาศูนย์วิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.40 0.68 มาก 88.00 15   โรงเรียน 

 ปากช่อง 2 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
พัฒนาศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
87 ค่าพัฒนาการศึกษา (ตาม

ขนาดโรงเรียน) ระบุพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 

4.58 0.53 มากทีสุ่ด 91.60 100   โรงเรียน 
 ปากช่อง 2 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 
88 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา  

4.60 ๐.๕๔ มากทีสุ่ด ๙1.98 100 โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการด าเนินกิจกรรม และได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอย่างพอเพียงในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
89 กิจกรรมการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.81 0.38 มากที่สุด 96.20 100 โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการด าเนินกิจกรรม และได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอย่างพอเพียงในการด าเนินการจัดกิจกรรม  
90 กิจกรรมปัจจัยพ้ืนฐาน

ส าหรับนักเรียนยากจน 
 

๔.๒๘ ๐.๕๗ มาก ๘5.60 ๒๐  โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ได้รับทุนการศึกษา จากงบประมาณเงินอุดหนุน ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน เงินรายได้จังหวัด
นครราชสีมา และได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 
91 กิจกรรมอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
๔.๔๔ ๐.๗๑ มาก ๘๘.๘0 ๑๐๐  โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนบริการอินเตอร์เน็ตแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
อินเตอร์เน็ต สัญญาณ WIFI อย่างต่อเนื่อง   
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณได้ระบบอินเตอร์เน็ตให้มากกว่านี้  เพราะอุปกรณ์เก่ียวกับไอทีมีราคาสูงและ
ต้องมีการปรับปรุงอัพเกรดอยู่บ่อยครั้งเพ่ือให้สะดวกและทันสมัย 
92 กิจกรรมพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้โรงเรียน 
๔.๗๘ ๐.๔๑ มากที่สุด ๙๕.๖0 ๑๐๐  โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้พัฒนาจัดท าลานเกษตรพอเพียง ลานดนตรี ปรับปรุงลานน้ าพุ เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน    
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการดูแลรักษา ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สวยงามน่า
อยู่ น่าเรียน ส าหรับการให้บริการนักเรียน ชุมชนตลอดไป 
93 กิจกรรมพัฒนา / ปรับปรุง

ห้องสมุดโรงเรียน 
4.50 0.87 มาก 90.00 235 โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
การด าเนินกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณท่ี
เพียงพอต่อความต้องการในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ขอสนับสนุนเครื่องปรับอากาศเพ่ือบริการนักเรียนและผู้รับบริการอ่ืน ให้สามารถอ่านหนังสือในห้องสมุด
ด้วยอากาศท่ีไม่ร้อนอบอ้าว ซึ่งส่งผลต่อสมาธิในการแสวงหาความรู้ 
94 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
4.54 0.39 มากที่สุด 90.80 28 โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือเปิดห้องภาษาและ 
เทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ 
1. ครูเข้าใจและจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระที่รับผิดชอบไปในทางเดียวกัน 
2. หาข้อมูลรายวิชาเพ่ิมเติมห้องเรียนภาษาและเทคโนโลยี ค่อนข้างยาก 
95 กิจกรรมแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น 
4.79 0.40 มากที่สุด ๙๕.80 ๓๒  โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูได้รับงบประมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการในการด าเนินกิจกรรม และได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอย่างพอเพียงในการด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียน   
ข้อเสนอแนะ 
ขอบุคลากรสนับสนุนช่วยในการจัดท าแผนงบประมาณ เนื่องจากปริมาณงานของงานแผนงานมี                 
จ านวนมาก 
96 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยา

เสพติดในสถานศึกษา 
๔.๗๙ ๐.๔๐ มากที่สุด ๙๕.80 ๒๑๙  โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้ด าเนินการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง 
97 กิจกรรมพัฒนาข้าราชการ

ครูของโรงเรียน 
๔.๐๐ ๐.๕๙ มาก ๘๐.๐๐ ๒๑  โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒๗ คน เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ตามหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการจัดอบรมไปอย่างต่อเนื่อง  
๒. เนื้อหาการอบรมไม่ตรงกับชื่อเรื่องและกรอบเนื้อหาที่แจ้งประชาสัมพันธ์  
๓. ไม่สามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้เลย อยากให้พาทดลองท าจริง  
๔. อยากให้เพิ่มเนื้อหาในเอกสารที่ใหม่ เป็นปัจจุบันและทันสมัย  
๕. ถ้าการอบรมมีการบรรยายหรือมีวีดีโอประกอบอาจท าให้เข้าใจเนื้อหาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้มากข้ึน 
98 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา 

๔.๘๒ ๐.๔๒ มาก ๙๖.๔๐ ๒๕ โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
 จัดท าบอร์ดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอ าเภอปากช่องที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เพ่ือ 
 ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนตามงานนิทรรศการของชุมชนนอกสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านการสื่อสารรูปแบบอื่น เพื่อเพ่ิมการรับรู้ สร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาของ
บุคคลทั่วไป ผู้ปกครอง ชุมชนรอบโรงเรียน 
99 กิจกรรมพัฒนาการจัด

การศึกษา 
๔.๘๒ ๐.๓๘ มากที่สุด ๙๖.๔๖ 96 

  
โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการด าเนินกิจกรรม ช่วงขณะที่เกิดเหตุสุดวิสัยโควิด ๑๙ 
ทางโรงเรียนก็ยังมีการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนตามปกติ  สามารถให้บริการครูและบุคลากร นักเรียน 
ได้เป็นอย่างดี 
100 เพ่ิมประสิทธิภาพโดยใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน 
๔.๖๔ ๐.๔๐ มากที่สุด ๙2.80 85 โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการด าเนินกิจกรรม 
101 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
 
 

๔.๙๐ ๐.๑๖ มากที่สุด 98.00 ๑๐๐  โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม 



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาหน้า 107 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียน ได้รับการพัฒนาทางด้านการสืบสานวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและได้ประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดอบรมไปเรื่อย ๆ เป็นการส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
102 กิจกรรมศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
4.59 0.11 มากที่สุด 91.80 250 โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการด าเนินกิจกรรม      
ข้อเสนอแนะ 
ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างจินตนาการและแรง
บันดาลใจแก่นักเรียนเช่นนี้ต่อไป 
103 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
4.79 0.41 มากที่สุด 95.80 ๑๐๐ โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้
ประกอบการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของครู 
ในกลุ่มสาระฯ และนักเรียนที่รับการถ่ายทอดความรู้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป 
104 กิจกรรมแสวงหาความรู้

เชิดชูปัญญา 
4.36 0.99 มาก 87.20 57 โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ทางโรงเรียนร่วมกับสหพัฒน์ อบรมให้ความรู้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และยกระดับการเรียนรู้รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
ขอสนับสนุนแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง ได้ทดลอง
และค้นหาอาชีพที่ตนถนัด 
105 พัฒนาภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 
๔.๗๘ ๐.๔๑ มากที่สุด ๙๕.๖0 ๑๐๐  โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุน ในปีงบประมาณต่อไป 
106 พัฒนาศักยภาพนักเรียน  

สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 
 

๔.๙๐ ๐.๓๐ มากที่สุด ๙๗.๙๖ ๕๐ โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักกีฬาฟุตบอลและนักกีฬาวอลเลย์บอล ได้รับการพัฒนาศักยภาพยิ่งข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดค่ายกีฬาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาเป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่อไป 
107 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
4.79 0.41 มากที่สุด 95.80 ๑๐๐ โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อใช้
ประกอบการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของครู 
ในกลุ่มสาระฯ และนักเรียนที่รับการถ่ายทอดความรู้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป 
108 พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
๔.๘๔ ๐.๑๗ มากที่สุด ๙๖.80 ๓๓  โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ส่งผล
ให้งบประมาณเพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดส่งอบรม ประชุมและสัมมนาอย่างต่อเนื่อง 
109 พัฒนาห้องสื่อ เทคโนโลยี 

การเรียนการสอน  
๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด ๑๐๐ ๒๖ โรงเรียน

ปากช่อง
พิทยาคม 

 
 



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาหน้า 109 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
การได้รับการสนับสนุนห้องสื่อ เทคโนโลยี การเรียนการสอน ที่ทันสมัย ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดให้มากกว่า ๒ ชุด เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
110 จัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุง
ห้องสื่อ เทคโนโลยี การ
เรียนการสอน 

4.85 0.49 มากที่สุด ๙๗.๐0 ๒๖ โรงเรียน
ปากช่อง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นได้อย่างทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดให้มากกว่า ๒ ชุด เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
111 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา
พัฒนาการจัดการศึกษา 

4.54 0.93 มากที่สุด 90.80 100 โรงเรียน    
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ 
2. นักเรียนมีความสุขในการเรียน จากการตามความถนัด  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณพ์ที่น่าพอใจ 
3. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
112 หลักสูตรสถานศึกษา 4.42 0.95 มาก 88.40 12 โรงเรียน    

สีคิ้ว 
วิทยาคาร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร ให้ได้มาตรฐานมากข้ึน 
2. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
113 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
4.59 0.80 มากท่ีสุด 91.80 100 โรงเรียน    

สีคิ้ว 
วิทยาคาร 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล ในการเรียนการสอนได้เร็วขึ้น 
114 พัฒนาห้องสมุด 4.65 0.80 มากท่ีสุด 93.00 100 โรงเรียน    

สีคิ้ว 
วิทยาคาร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ห้องสมุดมีหนังสือเพ่ิมข้ึน และมีบรรยากาศท่ีดี 
115 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.62 0.86 มากที่สุด 92.40 100 โรงเรียน    

สีคิ้ว 
วิทยาคาร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  
2. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีน่าอยู่  ร่มรื่น 
116 พัฒนาครูของโรงเรียนใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.51 0.65 ปานกลาง 50.00 12 โรงเรียน    
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
เนื่องจากเป็นถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ ข้าราชการครูและบุคลากร ไม่ได้
เข้าร่วมการอบรม ประชุมสัมมนา  
ข้อเสนอแนะ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัรัสโควิด-19 ดีขึ้น ข้าราชการครูและบุคลากร ควรได้การพัฒนา
เพ่ิมเติม 
117 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 2.54 0.67 ปานกลาง 50.80 100 โรงเรียน    

สีคิ้ว 
วิทยาคาร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ทางการสื่อสารออนไลน์ 
2. นักเรียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด  
3. ชุมชนของนักเรียนปลอดจากสารเสพติด  มีเยาวชนที่มีคุณภาพ 
118 ส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

4.30 1.24 มาก 86.00 100 โรงเรียน    
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการดูแลครบทุกคน 
2. นักเรียน  คุณภาพชีวิตที่ดี   
119 ส่งเสริมความเป็นทาง

วิชาการ นันทนาการและ
ทักษะชีวิต (8 กลุ่มสาระ) 

2.81 0.82 ปานกลาง 56.20 100 โรงเรียน    
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ  On Air, On Line, On 
Hand และ On DEMAND  
2. นักเรียนได้รับความรู้ไม่เต็มที่ ท าให้ผลสัมฤทธิ์อยู่ระดับปานกลาง 
ข้อเสนอแนะ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีขึ้น ครูควรเพิ่มรู้ให้นักเรียน 
120 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาของของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

4.62 0.86 มากที่สุด 92.40 100 โรงเรียน    
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีห้องเรียนออนไลน์  ครูและนักเรียนได้จัดการเรียนการสอน  แบบมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
121 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดท าแผน 
พัฒนาการศึกษาดีเด่น  

3.83 0.90 มาก 76.60 12 โรงเรียน    
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูมีความรู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน 
122 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา 
  

3.58 0.64 มาก 71.60 50 โรงเรียน    
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ห้องสมุดโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ ที่เพียงพอต่อาการให้บริการ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

123 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าสาธารณูป
โภ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) 

4.17 0.8 มาก 83.40 12 โรงเรียน    
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีงบประมาณในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ 
124 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา 
(ส่งเสริมและพัฒนากีฬา  
เทเบิลเทนนิสสู่ความ                 
เป็นเลิศ) 

3.37 0.66 ปานกลาง 67.40 50 โรงเรียน    
สีคิ้ว 

วิทยาคาร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักกีฬาได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ 
125 พัฒนาศักยภาพครู 

“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนา
องค์กรและการจัดการเรียน
การสอน 

4.31 0.75 มาก 86.20 45 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ิมการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา ไดมี้ความรู้และทักษะการพัฒนาโรงเรียนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนและเกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 
126 ส่งเสริมและพัฒนากิจ- 

กรรม To Be Number 1 
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนในถาน
ศึกษา 
 
 
 

4.22 0.16 มาก 84.40 300 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและอันตรายของการ                 
สูบบุหรี่ 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและอันตรายของการสูบบุหรี่ สารเสพติด 
3. นักเรียนจัดกิจกรรม ตามแนวทางชมรม To Be Number One Sikhiu Sawat 
ข้อเสนอแนะ 
ให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดการแสดงความสามารถของนักเรียนที่หลากหลาย 
127 พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
 

4.28 0.64 มาก 85.60 30 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ 
128 อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ร่วมกับ ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 

4.51 0.59 มากที่สุด 90.20 34 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
PLC ส่งผลต่อครูผู้สอนคือร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อการพัฒนาโดยรวมของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรให้กับครูทุกคนเพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการศึกษา 
129 เดินทางไกลและอยู่ค่าย

พักแรมกิจกรรมยุวกาชาด  
4.81 0.43 มากที่สุด 96.20 185 โรงเรียน 

สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. สมาชิกยุวกาชาดได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
2. สมาชิกยุวกาชาดเป็นพลเมืองดี รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
3. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้พัฒนาตนเองจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพ่ิมเติมตามกระบวนการของ
กิจกรรมยุวกาชาดอย่างเต็มศักยภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเข้าค่ายให้เป็นแบบ new normal มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

130 เดินทางไกลและอยู่ค่าย
พักแรมกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี เหล่าเสนา    

3.85 0.90 มาก 77.00 220 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
131 พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ครูภาษาไทย 
4.72 0.57 มากที่สุด 94.40 226 โรงเรียน 

สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
132 สนับสนุนและพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 

4.70 0.29 มากที่สุด 94.00 80 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
133 พัฒนาการเรียนการสอน 

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ไทย:กิจกรรมวันสุนทรภู่) 

4.47 0.60 มาก 89.40 100 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะภาษาไทย 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
134 พัฒนางาพัฒนางานอนามัย 

 
4.85 0.17 มากที่สุด 97.00 100 โรงเรียน 

สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

 
 



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาหน้า 115 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้เรื่องการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง 
135 นิเทศภายในสู่ครูมืออาชีพ

แบบ PLC (Professional 
Learning Community) 

4.33 0.62 มาก 86.60 80 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน น าผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
136 พัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ (กิจกรรมวัน
มาฆบูชา) 

4.95 0.22 มาก 99.00 100 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาติและสืบทอดพระพุทธศาสนา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
137 พัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ (กิจกรรมสอบ
ธรรมศึกษา) 

4.90 0.38 มากที่สุด 98.00 100 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และน าไปเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
138 พัฒนาพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยี (กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา) 

4.91 0.32 มากที่สุด 98.2 100 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการใช้สื่อจัดการเรียนการสอนจากครู 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
139 พัฒนาการเรียนการสอน 

(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา) 

4.53 0.71 มากที่สุด 98.20 100 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความสุขและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
140 พัฒนาการเรียนการสอน 

(กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

4.42 0.61 มาก 88.40 26 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามค่ามาตรฐานของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
141 พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 4.61 0.50 มากที่สุด 92.20 50 โรงเรียน 

สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนและบุคลากรใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้า เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ห้องสมุดพัฒนาระบบการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ 
142 พัฒนาการเรียนการสอน 

(แนะแนว) 
4.65 0.89 มากที่สุด 93.00 100 โรงเรียน 

สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นกัเรียน ได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
143 พัฒนางานแนะแนวและ

งานทุนการศึกษา  
4.75 0.87 มากที่สุด 95.00 50 โรงเรียน 

สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  ได้รับการบริการงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

144 พัฒนาการเรียนการสอน 
(แนะแนว:พ่ีทหารสานฝัน) 
 

4.56 0.90 มากที่สุด 91.20 100 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการก าหนดจุดมุ่งหมาย เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ 
อุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
145 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

(สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 

4.50 0.71 มาก 90.00 100 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งข้อมูลและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ให้บริการกับครู               
และนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
146 พัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
: ประติมากรรม 

4.46 0.52 มาก 89.20 82 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
146 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี (กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ)  

4.86 0.38 มากที่สุด 87.20 60 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีทักษะในด้านการแสดง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
147 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดท าแผน 
พัฒนาการศึกษาดีเด่น 
   

4.77 0.46 มากที่สุด 95.40 28 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาหน้า 118 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมประเชิงปฏิบัติการ 
ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
151 จัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้อง
สื่อเทคโนโลยีการเรียน 
การสอน 

4.67 0.47 มากที่สุด 93.40 20 โรงเรียน 
สีคิ้ว“สวัสดิ์
ผดุงวิทยา” 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1.  ระบบการจัดการเรียนการสอน ได้จัดหาตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2.  ครูมีความพึงพอใจต่อการใช้งานห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด  
152 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

4.22 0.63 มาก 84.40 150 โรงเรียน 
สีคิ้วหนอง
หญ้าขาว 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแก่นักเรียนของโรงเรียนจ านวน 252  คน 
2. นักเรียนได้รับโอกาสในการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การศึกษาที่จะสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และคุณลักษณะตามจุดเน้น  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทุกระดับ   
153 ส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

4.87 0.29 มากที่สุด 97.40 150 โรงเรียน 
สีคิ้วหนอง
หญ้าขาว 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนที่มีฐานะยากจน จ านวน 47  คน รับเงินสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐาน 
2. นักเรียนจ านวน 252  คน ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเพ่ิมเติม 
3. จ านวนเงินงบประมาณสนับสนุนให้กับนักเรียนเพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและค่าพาหนะเดินทางมา
โรงเรียน       
ข้อเสนอแนะ 
เป็นที่ดีควรจัดต่อเนื่อง และจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
 



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาหน้า 119 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

155 ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.53 0.66 มากที่สุด 90.60 34 โรงเรียน 
สีคิ้วหนอง
หญ้าขาว 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม และมีความรู้  ความเข้าใจการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ได้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว  ที่สอดคล้องกับบริบท สภาพความต้องการของ
นักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น 
156 พัฒนาอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
 

4.33 0.79 มาก 86.60 150 โรงเรียน 
สีคิ้วหนอง
หญ้าขาว 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือน 
2. เครื่องกระจายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต/Wifi พร้อมติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 จุด 
3. ครูและบุคลากร จ านวน 19  คน  นักเรียนจ านวน 252  คน สามารถสืบค้นความรู้ได้สะดวกและ
รวดเร็วท าให้ ท าให้มีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป และสามารถท าให้ครูบุคลากรทั่วไปมีความสะดวก
ในการท างานและการติดต่อประสานกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมงบประมาณในการติดตั้งระบบสายแลน ที่มีการกระจายสัญญาณที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับกับ
จ านวนผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
157 พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด

โรงเรียน 
 

4.17 0.78 มาก 83.40 150 โรงเรียน 
สีคิ้วหนอง
หญ้าขาว 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. มีโต๊ะ และหนังสืออย่างเพียงพอ เพ่ือให้ ครู นักเรียน ทุกคนได้รับบริการของห้องสมุด ศึกษา ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    
2. ห้องสมุดของโรงเรียนได้รับการพัฒนาและนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  
ข้อเสนอแนะ 
จัดหาหนังสือที่ตรงกับความต้องการนักเรียนและจัดบรรยากาศห้องสมุดให้น่าศึกษาค้นคว้า 
158 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา  
 
 

4.26 0.58 มาก 85.20 150 โรงเรียน 
สีคิ้วหนอง
หญ้าขาว 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับความรู้ ทักษะ และมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีความพอใจจากการจัดกิจกรรม 
3. นักเรียนทุกระดับชั้นน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวัน 
159 ค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

4.62 0.53 มากที่สุด 92.40 100 โรงเรียน 
สีคิ้วหนอง
หญ้าขาว 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพ่ือจัดท าเป็นแปลงอนุรักษ์ผักหวานป่า และพันธุ์พืชหายากในบริเวณโรงเรียน 
ท าให้โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
160 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

4.58 0.52 มากที่สุด 91.60 150 โรงเรียน 
สีคิ้วหนอง
หญ้าขาว 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างหลากหลายจากสถานที่และประสบการณ์จริงอย่างมีความสุข  
2. นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและน าความรู้ มาประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน  
3. นักเรียนเกิดความรัก ความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง 
161 สนับสนุนการจัดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.39 0.86 มาก 87.80 100 โรงเรียน 

สีคิ้วหนอง
หญ้าขาว 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   
ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
3.  ผู้เรียนได้แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
162 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่

ความเป็นเลิศ (ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์) 

4.50 0.46 มาก 90.00 268 โรงเรียน 
สีคิ้วหนอง
หญ้าขาว 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 100 ได้รับการสอนเสริมเพ่ือปรับความรู้ 
และเพ่ิมพูนความรู้น าไปใช้ในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
2. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการทดสอบเพ่ือวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน ปลายภาค  
ทุกคน 
3. ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการของนักเรียนแต่ละห้อง 
5. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
163 ธนาคารขยะรีไซเคิล 

 
4.26 0.88 มาก 85.20 51 โรงเรียน

ห้วยลึก 
ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงปัญหาจากขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนมีองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
3. นักเรียนน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของนักเรียน 
4. นักเรียนมีจิตสาธารณในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นแนวทางให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง
ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปทุกปี 
2. ควรจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
164 การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา แบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community:PLC) 

4.36 0.79 มาก 87.20 22 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ” เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์ชั้นเรียนแห่งการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
2. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาครูโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี/คน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community:PLC) 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
165 พัฒนาอัตลักษณ์สถาน 

ศึกษา (บ้าน 4 หลัง พลัง
ปัญญา) 

4.04 0.656 มาก 80.80 50 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. สามารถพัฒนากิจกรรม และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. สามารถส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. ควรจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นนี้ทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณ 
166 พัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโน 
โลยีสู่ศาสตร์พระราชา 

4.01 0.659 มาก 80.20 50 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องจิตสาธารณะให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning               
ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
4. ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
2. การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ควรกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้มากข้ึน 
167 พัฒนาอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

4.50 0.50 มาก 90.00 50 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
เพ่ิมและเสริมศักยภาพของการจัดการเรียนรู้และการท างานของบุคลากร และท าให้เกิดความสะดวก 
สบายแก่ผู้เรียนและผู้ที่มาติดต่อราชการ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาด้านต่าง ๆ   
168 พัฒนากลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อ
การประกอบอาชีพใน
อนาคต 

4.00 0.80 มาก 80.00 50 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนมีห้องปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ มีวิชาที่แยกย่อย ๆ หลายวิชาและเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ในการเรียนการสอน                 
มีราคาค่อนข้างแพง วัสดุหลายอย่างใช้งานได้ครั้งเดียวจึงค่อนช้างใช้งบประมาณมาก 
169 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.85 0.77 มากที่สุด 97.00 100 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. การพัฒนาระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นและสนับสนุนนักเรียนให้มีพัฒนาการทาง
การศึกษาสูงขึ้น 
2. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
170 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

ศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียน 

4.76 0.47 มากที่สุด 95.20 100 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดการเรียนรู้ 
2. จัดซื้อหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนส าหรับพัฒนาผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

171 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
ศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 
การพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 

4.61 0.34 มากที่สุด 92.20 100 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ห้องสมุดโรงเรียนจัดซื้อวัสดุ  สื่อ  สิ่งพิมพ์ ประเภทหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออ้างอิง คู่มือ 
หนังสือทั่วไป  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ เพ่ือให้บริการแก่นักเรียน 
2. ห้องสมุดโรงเรียนต้องมีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับการบริการสืบค้นข้อมูลที่มีและ ความ
พร้อมในการบริการทั้งให้บริการแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จ านวน 1 ห้อง 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และเข้าใช้บริการแหล่งเรียนห้องสมุดรู้มากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการดูแลระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้การค้นคว้าของนักเรียนได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
172 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

ศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

5.00 0.00 มากที่สุด 100 29 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับเงินปัจจัยพ้ืนฐานยากจน  เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
2. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
2. นักเรียนควรได้เงินปัจจัยพื้นฐานยากจนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 
173 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

ศักยภาพ การศึกษาท้องถิ่น 
การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.43 0.67 มาก 88.60 15 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูได้แนวทางในการก าหนดทิศทางรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ิมโอกาสของความส าเร็จในการจัด
การศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาด้านต่าง ๆ   
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

174 การส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษา 

4.85 0.77 มากที่สุด 97.00 100 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
2. จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่านส าหรับนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
175 ส่งเสริมศักยภาพการ 

ศึกษาท้องถิ่น กิจกรรม 
ของศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การท่องเที่ยวในสถาน 
ศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดห้องท่องเที่ยวอ าเภอสีคิ้วเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2. ให้นักเรียนได้ศึกษาและสามารถรู้แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น 
176 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน 
4.52 0.65 มาก 90.40 100 โรงเรียน

ห้วยลึก 
ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีแห่งชาวพุทธ 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม 
3. ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติตนให้ถูกต้องและมีทักษะชีวิตที่ดี 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ต่อไป 
177 ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 

5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
โรงเรียนมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
บุคลากร นักเรียน และทรัพย์สินของทางราชการ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบ ารุง 
178 จัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ 
พัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุง
ห้องสื่อ เทคโนโลยีการ
เรียนการสอน 

5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน
ห้วยลึก 

ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. โรงเรียนมีห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
2. นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนให้มีงบประมาณในการซ่อมบ ารุง 
179 พัฒนาห้องสื่อเทคโนโลยี  

การเรียนการสอน 
5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน

ห้วยลึก 
ผดุงวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยามีสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบ ารุง 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
4.49 0.55 มาก 89.80 14,499 

กลุ่ม
โรงเรียน 

ที่ 2 
 

 
สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียน                 

ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 2 จากข้อมูลที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ 
แบบสุ่มตามแผนงานการศึกษา จ านวน 179 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 14,499 คน สรุปพบว่า   
 ค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  4.49  คิดเป็นร้อยละ  89.80 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.55 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 2  
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา  กลุ่มโรงเรียนที่ 2  

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
*********************** 

โรงเรียนกฤษณาวิทยา :ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (Wifi และอินเตอร์เน็ต) 

 

   
  

 

โรงเรียนกฤษณาวิทยา : ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)     
  

  
 
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา : ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
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โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา : 7. การพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน 

   

 

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา : กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถาน 

     

 

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม : ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 

    
 
 

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา :  พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
 

     
 

 

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา :  ส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 
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โรงเรียนปากช่อง 2 :  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          

โรงเรียนปากช่อง 2 : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       

 
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม : กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร : สนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ส่งเสริมและพัฒนากีฬา เทเบิล
เทนนิสสู่ความเป็นเลิศ) 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” : ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม To Be Number 1 ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษา 

                                                               
 

โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา” : พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
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โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” : พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 

 

 
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” : พัฒนางานแนะแนวและงานทุนการศึกษา 
 

   
 

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว : ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

  

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา : ธนาคารขยะรีไซเคิล 

   
 

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น การปรับปรุง 
 หลักสูตรสถานศึกษา 

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 3  
 
 

โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา  กลุ่มโรงเรียนที่ 3 

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
………………………………………………………… 

 
 ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา 

4.90 0.33 มากที่สุด 98.00 100 โรงเรียน 
ทัพรั้ง 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

2 พัฒนาบุคลากร 4.96 0.24 มากที่สุด 99.20 100 โรงเรียน 
ทัพรั้ง 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๓. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”   
๔. ส่งเสริมให้เกิดความคิดความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม ได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมศักยภาพ
การศึกษาการศึกษา
ท้องถิ่น 

4.96 0.24 มากที่สุด 99.20 100 โรงเรียน 
ทัพรั้ง 

พิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามความต้องการ 
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
ให้กับครูและบุคลากร 
3. เพื่อจัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้กับครูและบุคลากร   

4 
 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การศึกษา โดยการใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น   

4.88 0.36 มากที่สุด 
 

 

97.6 100 โรงเรียน 
ทัพรั้ง 

พิทยาคม 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเตอร์เน็ต สามารถจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนใน
โรงเรียน 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการบริการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
3. นักเรียนมีทักษะด้านการท าอาหารไทยสู่ความเป็นเลิศ 
4. นักเรียนรู้จักการจัดการขยะและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

5 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  

5.00 0.00 มากที่สุด 100 100 โรงเรียน 
ทัพรั้ง 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและอบรมครูแกนน ารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

6 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
พัฒนาการจัดการศึกษา 

4.67 
 

 

0.34 
 

 

มากที่สุด 
 

93.40 
 

100 
 

 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและ
มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ และมีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม      

7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 

4.51 
 
 

0.09 
 
 

มากที่สุด 
 
 

90.20 
 
 

100 
 
 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
เพ่ือจัดหาหนังสือเสริมทักษะความรู้ส าหรับนักเรียน  
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม      

8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.56 
 

0.15 
 

มากที่สุด 91.20 100 
 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียน 
 



 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาหน้า 141 
 

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 

9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) 

4.45 
 
 
 

0.25 
 
 
 

มาก 
 
 
 

89.00 
 
 
 

100 
 
 
 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
เพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียน  
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 
10 

 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดท าแผน 
พัฒนาการศึกษาดีเด่น 

4.67 
 
 

 

0.21 
 
 

 

มากที่สุด 
 
 

 

93.40 
 
 

 

100 
 
 

 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคมได้มีส่วนร่วมในการก าหนดงาน/
ที่ควรด าเนินการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม    
11 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

4.52 
 
 

0.15 
 
 

มากที่สุด 
 
 

90.40 
 
 

100 
 
 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
เพ่ือจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข   
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม      
12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้า

ราชครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. 

4.65 
 
 

0.11 
 
 

มากที่สุด 
 
 

93.00 
 
 

100 
 
 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีได้รับ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

13 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา 

4.53 
 
 

0.14 
 
 

มากที่สุด 
 
 

90.60 
 
 

100 
 
 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดโดยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน อ่าน ดู ฟัง จากทรัพยากร
สารสนเทศ และสื่อที่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 
14 

 
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา 

4.44 
 

0.21 
 

มากที่สุด 
 

88.80 
 

100 
 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
จัดท าศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวภายในโรงเรียน     
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม    
15 ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 
4.58 

 
 

0.11 
 

 

มากที่สุด 
 

 

91.60 
 

 

100 
 

 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม      
16 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 4.61 

 
 

0.34 
 
 

มากที่สุด 
 
 

92.20 
 
 

100 
 
 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
เพ่ือซ่อมแซมทาสี อาคาร ครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้     
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 
17 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 

(ค่ายอังกฤษ, ค่ายวิทย์-
คณิตและค่ายศิลปะ 

4.55 
 
 

0.08 
 
 

มากที่สุด 
 
 

91.00 
 
 

100 
 
 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
จัดกิจกรรมเขา้ค่ายทักษะทางวิชาการ  
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 
18 

 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน 
 

4.53 
 

0.16 
 

มากที่สุด 90.60 
 

100 
 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม    
19 พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรสู่มืออาชีพ 
4.82 0.15 มากที่สุด 96.20 100 โรงเรียน

เทพารักษ์ 
ราชวิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร  
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม      
20 พัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
(กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
และเยี่ยมบ้านนักเรียน) 

4.72 
 
 
 

0.12 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

84.40 
 
 
 

100 
 
 
 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
เพ่ือจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 
21 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง 

รักษาพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. 
เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

4.58 
 
 
 
 

0.90 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 

91.60 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

โรงเรียน
เทพารักษ์ 

ราชวิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
จ่ายเป็นค่าเช่าระบบ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบระมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

22 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.15 0.23 มาก 83.00 100 โรงเรียน 
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนทุกคนได้รับค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าหนังสือเรียน 
23 ค่าสาธารณูปโภค 4.00 0.25 มาก 80.00 50 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้จ่ายค่าไฟฟ้าของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับงบประมาณที่มากข้ึน เพราะงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรน้อยกว่ารายจ่ายจริง 
24 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน 
4.67 0.25 ดีมาก 93.40 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้จ่ายค่าปัจจัยพ้ืนฐานให้กับนักเรียนที่เข้าเกณฑ์ทุกคน 
25 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 4.50 0.40 มาก 90.00 50 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้จ่ายค่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 
26 พัฒนาการศึกษา 4.50 0.33 มาก 90.00 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนมีการจัดท าสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคน 
27 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4.10 0.74 มาก 82.00 50 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของโรงเรียน 

28 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (ไทย
แลนด์ 4.0) 

3.75 1.44 มาก 75.00 50 โรงเรียน 
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้จ่ายค่าจัดเก็บข้อมูลและบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบ 
29 ปรับปรุงหลักสูตร 4.23 2.12 มาก 86.60 50 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ 
30 พัฒนาห้องสมุด 4.14 2.40 มาก 82.80 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนจัดซื้อหนังสือส าหรับห้องสมุดโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
31 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.57 0.78 มากที่สุด 91.40 50 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนจัดท าแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีส าหรับศึกษาค้นคว้าให้นักเรียนและผู้สนใจ 
32 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติด 
4.02 1.45 มาก 80.40 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึกษา 
33 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ

ท่องเที่ยว 
4.00 4.34 มาก 80.00 50 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้จัดท าศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวภายในสถานศึกษา 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

34 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น) 

4.20 2.27 มาก 84.00 50 โรงเรียน 
โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.77 0.53 มากที่สุด 95.40 300 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. 1. นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษานอกสถานที่มาปรับใช้ในการเรียนและ 

การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนไดร้ับประสบการณ์ตรงและสนุกสนานเพลิดเพลินในการศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมนอก
สถานที่ 
ข้อเสนอแนะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาควรสนับสนุนงบประมาณให้มากข้ึน เพ่ือที่โรงเรียนจะได้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 
36 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
4.64 0.49 มากท่ีสุด 92.80 95 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
2. นักเรียนได้น าผลงานมาจัดแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนได้น าผลงานโครงงานมาจัดแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาควรสนับสนุนงบประมาณให้มากข้ึน เพ่ือที่โรงเรียนจะได้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 
37 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 4.88 0.37 มากที่สุด 97.60 97 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย ช่วยเหลือตนเอง ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
2. นักเรียนมีจิตส านึกในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อเสนอแนะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากข้ึน  เพ่ือที่โรงเรียนจะได้จัด
กิจกรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
38 เสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
4.70 0.61 มากที่สุด 94.00 47 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ 2 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมต่างๆ และสร้างความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ในการบริหารจัด 
ข้อเสนอแนะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากข้ึน 
39 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.94 
 
 

0.45 
 
 

มากที่สุด 
 
 

98.80 
 
 

75 
 
 

โรงเรียน  
ปราสาท
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้รับแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนและ อุปกรณ์การเรียนครบทุกคน 
2. นักเรียนมีสื่อประกอบการเรียนการสอนครบทุกรายวิชา 
40 ปัจจัยพื้นฐานยากจน 

 
๔.๖๙ ๐.๔๖ มากที่สุด ๙๒.๖๓ 62 โรงเรียน  

ปราสาท
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานยากจนครบ 100% 
2. นักเรียนน าเงินปัจจัยพื้นฐานะยากจนไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  
41 พัฒนากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
 

3.77 
 
 

0.68 
 
 

มาก 
 
 

75.40 
 
 

100 
 
 

โรงเรียน  
ปราสาท
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย มีความอดทนมากขึ้น และมีทักษะในการด าเนินชีวิตที่ดี 
2. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 
3. ครูและบุคลากรได้รับการอบรมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เกิดความทันสมัย และตรงต่อความต้องการ 
42 ค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียน 
 

4.74 
 

 

0.53 
 

 

มากที่สุด 
 

94.80 
 

 

70 
 

 

โรงเรียน  
ปราสาท
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียรู้ในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามเวลาที่เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ 
ควรพัฒนาเพิ่มเติมในพ้ืนที่ของโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสัมพันธ์กับกลุ่มวิชา                      
8 กลุ่มสาระ 
43 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

กิจกรรม 
 

4.50 
 
 

0.25 
 
 

มาก 
 
 

90.00 
 
 

100 
 
 

โรงเรียน  
ปราสาท
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีสมุดบันทึกรักการอ่าน 
2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือดึงดูดความสนใจให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งข้ึน 
44 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ห้องสมุด 
 

4.50 
 
 

0.65 
 

มากที่สุด 
 
 

90.00 
 
 

100 
 
 

โรงเรียน  
ปราสาท
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. มีความหลากหลาย ทันสมัย ของหนังสืออ่านเพ่ิมส าหรับนักเรียน     
2. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างลักษณะนิสัยเกี่ยวกับการรักการอ่านหนังสือ    
ข้อเสนอแนะ 
ห้องสมุดควรได้รับการพัฒนามุมสืบค้นข้อมูลให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 
45 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 
 

4.31 0.67 มาก 86.20 25 โรงเรียน  
ปราสาท
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
ลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของชาติและบริบทของ
ท้องถิ่น     
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

46 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ของโรงเรียน 

4.95 0.64 มากที่สุด 100.0 28 โรงเรียน  
ปราสาท
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ครูมีผลงานวิจัย โครงงานหรือเป็นวิทยากรในระดับต่าง ๆ 
2. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
47 ส่งเสริมพัฒนาการเรียน

การสอน 8 กลุ่มสาระ 
4.31 0.63 มาก 86.20 80 โรงเรียน  

ปราสาท
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย มีความอดทนมากขึ้น และมีทักษะในการด าเนินชีวิตที่ดี 
48 บูรณาการเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับชาติ              
(O-NET) 

4.01 0.84 มาก 80.20 60 โรงเรียน  
ปราสาท
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับรู้เทคนิค และวิธีการท าแบบทดสอบได้อย่างถูกต้อง    
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น  
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีวิทยากรเฉพาะกลุ่มวิชา ช่วยสอนสริมเทคนิคการท าข้อสอบ 
49 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.88 0.33 มากที่สุด 97.60 32 โรงเรียน   
พระทองค า

วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน 
๒. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียน 
ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
๓. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  
๔. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์          
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง  
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ข้อจ ากัดของระเบียบการใช้งบประมาณไม่คล่องตัวและไม่สอดคล้องต่อความต้องการของโรงเรียน 
๒. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
50 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน 
4.74 0.47 มากที่สุด 94.80 140 โรงเรียน 

พระทองค า
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีฐานะยากจน ได้รับการสนับสนุนค่ายานพาหนะมาโรงเรียน และ
ค่าอาหารกลางวัน  
๒. นักเรียนที่มีฐานะยากจนได้รับโอกาสในการศึกษาและมีความพร้อมในการศึกษามากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเนื่องจากโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนที่มีฐานะยากจนมากกว่า 30% 
๒. ควรจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีฐานะยากจน 
51 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
4.66 0.71 มากที่สุด 93.19 32 โรงเรียน   

พระทองค า
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และการติดต่อ รับ-ส่งงาน 
กับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น 
๒. ผู้เรียนมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าความรู้ที่หลากหลายและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๓. ครูมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นความรู้ในการผลิตสื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 
การกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึงและเกิดการขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้บ่อยครั้ง 
52 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
4.64 0.57 มากที่สุด 92.80 32 โรงเรียน   

พระทองค า
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. จัดท าแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส าหรับเป็นศึกษาแหล่งค้นคว้าในโรงเรียน 
๒. โรงเรียนพระทองค ามีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

53 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
 

4.52 0.60 มากที่สุด 90.30 100 โรงเรียน   
พระทองค า

วิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนที่เข้าใช้บริการค้นคว้าภายในห้องสมุดมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
2. ห้องสมุดมีหนังสือ วัสดุตีพิมพ์  สื่อเทคโนโลยี  ในการให้บริการเพียงพอ และตรงกับความต้องการ 
54 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 
 

4.63 0.55 มากที่สุด 92.59 32 โรงเรียน  
พระทองค า

วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
๑.  ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
2.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ      
ตรงความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
55 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) 

4.60 0.54 มากที่สุด 91.94 32 โรงเรียน  
พระทองค า

วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้องสื่อ  เทคโนโลยีการเรียน                   
การสอน จ านวน 1 ห้อง 
๒. ปรับปรุงห้องและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
56 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดท าแผน 
พัฒนาการศึกษาดีเด่น 

4.52 0.65 มากที่สุด 90.40 15 โรงเรียน   
พระทองค า

วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการด าเนินงานแผนและงบประมาณ 
57 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

ป้องกนัยาเสพติด                   
ในสถานศึกษา 

๔.๕1 ๐.54 มากที่สุด ๙0.16 150 โรงเรียน  
พระทองค า

วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด  
2. นักเรียนทุกคนได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพแข็งแรง   
3  นักเรียนได้น าไปขยายผลและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

58 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา  

๔.๕3 ๐.๕6 มากที่สุด ๙๐.5๖ ๓๒ โรงเรียน  
พระทองค า

วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้จากหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในห้องสมุดเป็นประจ า 
2. ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่อ่านมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน การพูดการฟังและดู 
59 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา 

๔.53 ๐.59 มากที่สุด ๙๐.๙๖ ๓๒ โรงเรียน   
พระทองค า

วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
จัดท าศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทียว จ านวน 1 ห้อง ส าหรับศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลในด้านการ 
ท่องเที่ยว ของนักเรียนและผู้ที่สนใจ 
60 ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 

   - ค่าสาธารณูปโภค 
๔.๕๕ ๐.๖๐ มากที่สุด ๙๐.๙๔ ๓๒ โรงเรียน  

พระทองค า
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต และค่าเก็บ
ขยะมูลฝอย  
ข้อเสนอแนะ 
งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
61 ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 

   - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
๔.๖๙ ๐.๔๖ มากที่สุด ๙๒.๖๓ ๓๒ โรงเรียน  

พระทองค า
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
จ่ายเป็นค่าน ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน จ านวน ๔ คัน ในการเดินทางไป       
จัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา การเดินทางไปราชการ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
62 ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 

   - พัฒนาคุณภาพ การ
จัดการเรียนการสอน 

๔.๗๙ ๐.๔๔ มากที่สุด ๙๕.๘๑ ๓๒ โรงเรียน   
พระทองค า

วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

63 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

4.91 0.36 มากที่สุด 93.50 100 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ค่าใช้จ่ายในเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2. อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ 
64 พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
4.88 0.37 มากที่สุด 89.68 14 โรงเรียน

มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. จัดให้มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ 
3. มีวัสดุ/อุปกรณ์ เพียงพอต่อการจัดท าเอกสาร 
ข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลาในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาน้อย ควรมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก  
65 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 4.93 0.25 มากที่สุด 93.33 100 โรงเรียน

มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. มีหนังสื่อใช้อย่างเพียงพอ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
2. มีหนังสือท่ีเป็นหลักสูตรปัจจุบัน นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าใช้ห้องสมุด  
66 จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น 
4.91 0.36 มากที่สุด 93.50 100 โรงเรียน

มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. การบริหารจัดการสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลาในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาน้อย ควรมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก 
67 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ

ท่องเที่ยว 
 

4.93 0.25 มากที่สุด 93.33 100 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 
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 ล าดับ 
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โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. มีสื่อ อุปกรณ ์ในการจัดนิทรรศการ 
2. นักเรียน คณะครู ได้ทราบแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน  
68 จ้างเหมาบริการสอน 4.93 0.25 มากที่สุด 93.33 100 โรงเรียน

มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. มีครูผู้สอนเพียงพอในรายวิชาที่ขาดแคลน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  
69 กิจกรรมบูรณาการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

4.12 0.58 มาก 80.50 110 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพียงพอกับความต้องการ  
70 ส่งเสริมประชาธิปไตยใน

สถานศึกษา 
4.20 0.49 มาก 89.00 85 โรงเรียน

มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
2. นักเรียนรู้จักท างานเป็นทีม 
3. นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรให้มีผู้สมัครประธานนักเรียนที่มากกว่านี้ 
71 กิจกรรมค่ายพักแรม

ลูกเสือ เนตรนารี 
4.73 0.34 มากที่สุด 95.08 100 โรงเรียน

มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมและท างานร่วมกันได้ 
2. นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  เสียสละ  และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีในหมู่คณะ 
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72 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

4.10 0.48 มาก 87.50 105 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงข้ึน 
2. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
ข้อเสนอแนะ 
อยากให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี 
73 กิจกรรมบูรณาการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี 

4.82 0.18 มากที่สุด 94.52  108 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ดีขึ้น 
74 พัฒนากลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพ 
4.96 0.11 มากที่สุด 95.00 100 โรงเรียน

มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีขึ้น 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนแต่ละกิจกรรมตาม 
75 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากรอาคาร
สถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 

4.94 0.23 มากที่สุด 94.33 100 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
สภาพอาคารเรียนอาคารประกอบและอ่ืนๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน บรรยากาศดี 
76 พัฒนางานอนามัยและ

ตรวจสุขภาพนักเรียน 
4.93 0.25 มากที่สุด 93.33 100 โรงเรียน

มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงข้ึน 
2. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
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77 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
สู่ความเป็นเลิศ(กิจกรรม
พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/
กิจกรรมวันคริสต์มาส) 

4.94 0.28 มากที่สุด 95.45 126 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนที่มีความสามารถ  ได้น าเสนอผลงานตัวเอง เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
78 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

4.97 0.18 มากที่สุด 96.83 100 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนได้พัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด 
2. รู้จักการท างานเป็นทีม 
3. นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ให้มีมาตรฐาน เพ่ือเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน  
79 จัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้อง
สื่อเทคโนโลยีการเรียนการ
สอน 

4.95 0.16 มากที่สุด 95.90 126 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในโรงเรียน 
2. นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นได้อย่างทั่วถึง 
3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนที่สร้างข้ึน 
80 จัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนา
ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยี
การเรียนการสอน 

4.97 0.21 มากที่สุด 97.49 126 โรงเรียน
มัธยม 
บึงปรือ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. พัฒนา/ปรับปรุงห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนมีห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ดียิ่งขึ้น 
3. นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นได้อย่างทั่วถึง 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

81 ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.97 0.35 มากที่สุด 96.83 150 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
82 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
 

4.46 0.59 มากที่สุด 95.90 50 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. สถานศึกษาได้พัฒนาด้านอินเตอร์เน็ตเพียงพอ และมีความพร้อมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนมีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว  
83 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/

ปรับปรุงห้องสมุด 
4.53 

 
 

0.31 
 
 

มาก 82.49 120 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
สถานศึกษามีความพร้อมในการบริการและอ านวยความสะดวกในการค้นหาสืบค้นข้อมูลต่างๆ  
84 

 
 

ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.97 0.35 มากที่สุด 96.83 150 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
85 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
4.46 0.59 มากที่สุด 95.90 50 โรงเรียน

มัธยมประดู่
วัฒนา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. สถานศึกษาได้พัฒนาด้านอินเตอร์เพียงพอและมีความพร้อมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนมีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว  
86 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

4.35 0.33 มาก 78.25 150 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและไม่พฤติตัวยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด         
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

87 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 

4.73 0.30 มากที่สุด 78.25 150 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน  
88 

 
 

ค่าใช่จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.97 0.35 มากที่สุด 96.83 150 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
89 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.65 0.50 มากที่สุด 95.90 225 โรงเรียน
มัธยมประดู่

วัฒนา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนได้รับการสนับการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน 
90 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
4.20 0.40 มาก 75.00 25 โรงเรียน

มัธยมประดู่
วัฒนา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีด้านค่าสาธารณูปโภคต่างๆ มีประสิทธิภาพ 
91 พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 
4.85 0.38 มากที่สุด 97.00 19 โรงเรียนมัธยม

หลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ นโยบายขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อเสนอแนะ 
การจัดท าหลักสูตรควรมีการบูรณาการระหว่างโรงเรียนในสังกัดเพ่ือให้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน 
92 พัฒนาอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
3.80 0.43 มาก 76.00 26 โรงเรียนมัธยม

หลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ  
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนมีระบบอินเตอร์ที่อ านวยความสะดวกในการบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
อย่างดี และมีประสิทธิภาพ 
93 พัฒนาและปรับปรุง

ห้องสมุด 
4.93 0.82 มากที่สุด 98.60 19 โรงเรียนมัธยม

หลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาการและปรับปรุงห้องในการอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการให้การบริการ 
แก่นักเรียน ครูและบุคลากร 
94 จัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้อง
สื่อเทคโนโลยี การเรียน
การสอน (SBMLD) 

4.62 0.43 มากที่สุด 92.40 19 โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ 

ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียน มีห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาด้านการพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบที่ทันสมัย 
95 ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยี

การเรียนการสอน 
(SBMLD)  

3.75 0.56 มาก 75.00 19 โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ 

ปริสุทฺโธ   
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนมีห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
96 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู

ของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.89 0.47 มากที่สุด 97.80 19 โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ 

ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาการและปรับปรุงห้องในการอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการให้การบริการแก่
นักเรียน ครูและบุคลากร 
97 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา 
4.86 0.57 มากที่สุด 97.60 19 โรงเรียนมัธยม

หลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ   
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนได้รับงบประมาณเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน 
98 ส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

4.19 0.74 มาก 83.80 118 โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ 

ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. นักเรียนที่ยากจนได้รับการส่งเสริมส าหรับค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  
2. ผู้ปกครองได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา และค่าครองชีพของนักเรียนและครอบครัว 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการเพ่ิมงบประมาณให้มากกว่านี้เพ่ือจะให้นักเรียนได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกคน 
99 ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.62 0.49 มากที่สุด  92.40 146 โรงเรียนมัธยม
หลวงพ่อคูณ 

ปริสุทฺโธ   
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. ผู้เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมกันทุกคนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัดของแต่ละบุคคล และได้รับโอกาสในการรับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
100 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความ

เป็นเลิศ 
4.14 0.78 มาก 82.80 19 โรงเรียนมัธยม

หลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
1. โรงเรียน มีแหล่งเรียนด้านดนตรี เพ่ือเป็นแหล่งในการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับด้านดนตรี
พ้ืนบ้าน ดนตรีไทยและดนตรีสากล 
2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเข้าเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเกี่ยวกับด้านดนตรีพ้ืนบ้าน              
ดนตรีไทย และดนตรีสากล 
101 โครงงานบูรณาการ 4.77 0.35 มากที่สุด 95.40 100 โรงเรียน 

วังโป่ง 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดท าบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความสามารถนักเรียนเป็นอย่างดี และควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุก ๆ ปี 
102 ปัจฉิมนิเทศ 4.78 0.45 มากที่สุด 95.60 30 โรงเรียน 

วังโป่ง 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนมีความประทับใจในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ข้อเสนอแนะ 
1. เป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันระหว่างเพ่ือน พ่ี และน้องได้ดี 
2. ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุก ๆ ปี 
103 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 

เนตรนารี 
4.95 0.22 มากที่สุด 99.00   60 โรงเรียน 

วังโป่ง 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนมีความประทับใจในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมทุกปี 
104 รณรงค์การป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.90 0.34 มากที่สุด 98.00   40 โรงเรียน 

วังโป่ง 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
105 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ

วันขึ้นปีใหม่ 
4.90 0.36 มากที่สุด 97.00     60 โรงเรียน 

วังโป่ง 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
นักเรียนมีความประทับใจในกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรใช้เวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม 
2. ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุก ๆ ปี 
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 ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

106 ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.50 0.37 มาก 90.00   19 โรงเรียน 
วังโป่ง 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและมีหลักสูตรกลุ่มสาระครบทุกสาระการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นกิจกรรมที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้ดี 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 

4.60 0.60 มากทีสุ่ด 92.00 8,716 กลุ่ม
โรงเรียน 

ที่ 3 
 

 

สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียนใน
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 3  จากข้อมูลที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ 
แบบสุ่มตามแผนงานการศึกษา จ านวน 106 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 8,716 คน สรุปพบว่า   
 ค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  4.60  คิดเป็นร้อยละ  92.00 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.60 
 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 1  
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 3 

******************* 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาการศึกษาท้องถิ่น 

 
  
  

 

 

 

 
 
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม : ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
 
 

  

 

 

   

 

  

โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท า 
 แผนพัฒนาการศึกษา 
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โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด) 
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โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 :  เรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่งแวดล้อมเป็นครู (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)       
 

  
 
 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ : จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
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โรงเรียนมัธยมบึงปรือ : ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ : กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม : หนึ่งห้องเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564  
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โรงเรียนปราสาทวิทยาคม : บูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ 2564  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนพระทองค าวิทยา : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  
 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนพระทองค าวิทยา : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น  
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โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  :  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  :  จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนา
ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน (SBMLD) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  : กิจกรรมแนะแนวนักเรียน 
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โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม :  บูรณาการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 
 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม : ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 4  
 
 

โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา  กลุ่มโรงเรียนที่ 4 

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
………………………………………………………… 

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

4.48 
 
 

0.99 
 
 

มาก 
 
 

89.60 
 
 

100 
 
 

โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครู บุคลากร เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม  
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

2 พัฒนาห้องสมุด 4.65 0.62 มากที่สุด 92.93 100 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียน ครู บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือที่หลากหลาย ตามความสนใจ 

3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

4.82 
 

0.38 
 

มากที่สุด 97.18 
 

100 
 

โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
      ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการโครงการโครงการโครงการโครงการโครงการ 
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาค้นคว้า ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ในสถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง 

4 จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนา
ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยี
การเรียนการสอน 

4.25 
 
 
 
 

0.63 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

85.00 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียนมีห้องเรียนที่มีสภาพดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมใช้ในการเรียนรู้ 

5 ค่าสาธารณูปโภค 4.12 0.88 มาก 82.40 100 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษาได้รับความสะดวกในการใช้สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ขยะ อินเตอร์เน็ต  
เวลา 12 เดือน   
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  และ
ซ่อมบ ารุงรถยนต์
เครื่องจักรกล 

4.73 0.57 มากที่สุด 94.60   100 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. โรงเรียนได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในความสะดวกที่ได้รับ 

7 จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น   

4.17 0.77 มาก 83.40 100 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
ครู บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัยน  การด าเนินกิจกรรมตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
ถูกต้องตามระเบียบ 

8 พัฒนาครู 
 
 

4.93 
 
 

0.25 
 
 

มากที่สุด 
 

98.60 
 
 

100 
 
 

โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
ครู บุคลากร ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางไปอบรม สัมมนา  
เพ่ือพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึง 

9 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น 
(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน ) 

4.13 0.98 มากที่สุด 82.60 100 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
10 อาหารกลางวันและ

ยานพาหนะส าหรับ
นักเรียน   

3.57 2.11 มาก 71.40    100 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับบริการโดยสารรถ 6 ล้อ เดินทางไปโรงเรียนฟรีจ านวน 4 สายตลอด
ปีงบประมาณ และจ่ายเป็นเงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน ม.ต้น   
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4.55 0.66 มากที่สุด 91.00 100 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
1. ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบ  นักเรียนได้รับจัดสรร 100 %  
2. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี 
12 ส่งเสริมกิจกรรมรักการ

อ่านในสถานศึกษา 
4.67 0.62 มากที่สุด 93.40 100 โรงเรียน

โตนด 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
1. นักเรียน ครู บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ใฝ่เรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่าน 
2. นักเรียน ครู บุคลากรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
13 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิ 

ภาพการเรียน 
การสอน 

4.21 0.74 มาก 84.20 100 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เข้ารับการทบทวนเนื้อหาสาระใน 5 กลุ่มวิชาหลัก เพ่ือพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และ O-NET 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีวัสดุ  อุปกรณ์ท่ีเพียงพอกับความต้องการ 
14 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ปวช.อาชีวศึกษา – 
มัธยมศึกษาตอนปลาย     

4.80 0.43  มากที่สุด 96.00   100 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับบริการโดยสารรถ 6 ล้อ เดินทางไปโรงเรียนฟรีจ านวน 4 สายตลอด
ปีงบประมาณ และจ่ายเป็นเงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน ม.ต้น นักเรียนกลุ่มสนใจจ านวน 42 คน 
ได้รับบริการรถส่งฟรี จ านวน 2 คัน ตลอดปีงบประมาณเพ่ือน านักเรียนไปเรียนร่วมที่วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา และมีความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญด้านการช่างที่จะให้ความรู้เพ่ิมเติมด้านนี้ 
15 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน 
4.46 

 
0.59 

 
มาก 

 
89.20 

 
100 

 
โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียน ครู บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมธรรมศึกษา สนามหลวง 
และฝึกระเบียบวินัย น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

16 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3.42   1.10 ปานกลาง 68.48   100 โรงเรียน
โตนด 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้สักทอง ในโรงเรียน ที่สามารถศึกษา ค้นคว้าได้ 
17 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน 
4.76 0.51 มากที่สุด 95.20 25 โรงเรียน 

บัวลาย 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (เงินปัจจัยพื้นฐาน) 
2. นักเรียนยากจนสามารถจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
ข้อเสนอแนะ 
เป็นที่ดีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
18 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4.73 0.57 มากที่สุด 94.60 30 โรงเรียน 

บัวลาย 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคท่ัวถึงและ        
เป็นธรรม 
2. ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรมีการช่วยเหลือแบบนี้ในจ านวนที่มากขึ้น 
19 ค่าอุปกรณ์การเรียน 4.70 0.53 มากที่สุด 94.00 30 โรงเรียน 

บัวลาย 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคท่ัวถึงและ 
เป็นธรรม 
2. ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรมีการช่วยเหลือแบบนี้ในจ านวนที่มากขึ้น 
20 พัฒนางานอนามัย 

 
4.19 0.86 มาก 83.80 30 โรงเรียน 

บัวลาย 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนมียาเวชภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ 
2. ผู้เรียนเข้าถงึโอกาสทางการศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

21 พัฒนาและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

4.86 0.39 มากที่สุด 97.20 50 โรงเรียน 
บัวลาย 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนโรงเรียนบัวลาย มีทักษะด้านกีฬา 
2. กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษามีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
22 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารสถานศึกษาและ
พัฒนาการจัดการศึกษา  

4.52 0.00 มากที่สุด 90.40 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ได้รับการพัฒนา มีวัสดุอุปกรณ์การศึกษา/ครุภัณฑ์เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
23 พัฒนาครูของโรงเรียนใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

4.40 0.00 มาก 88.00 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนบัวใหญ่  เข้าร่วมการประชุม  อบรม  สัมมนา  และศึกษา 
ดูงาน 
24 พัฒนาและส่งเสริม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป  

4.43 0.00 มาก 88.60 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนบัวใหญ่มีวัสดุการศึกษา เพ่ือใช้ในส านักงาน ส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานการเงินและ
พัสดุ และส านักงานเลขานุการ พัฒนาส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป จัดบรรยากาศในห้อง
ส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานการเงิน และพัสดุ และส านักงานเลขานุการ 
25 ส่งเสริมการเรียนรู้และ

พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา      
 

4.43 0.00 มาก 88.60 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ข้าราชการครูได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   
26 พัฒนางานแผนงานและ

งบประมาณ 
5.00 0.00 มากที่สุด 100 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
งานแผนงาน โรงเรียนบัวใหญ่ สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเอกสารรองรับการ
ประเมินจากภายในและภายนอกสถานศึกษา 
27 ซ่อมบ ารุงรักษา

ยานพาหนะ  
5.00 0.00 มากที่สุด 100 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ยานพาหนะทุกคันอยู่ในสภาพ่ีดีและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา อ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการครู
ในการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกพื้นที่ 
28 ซ่อมบ ารุงรักษา

ยานพาหนะ  
5.00 0.00 มากที่สุด 100 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ยานพาหนะทุกคันอยู่ในสภาพ่ีดี และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา อ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการ
ครูในการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกพ้ืนที่ 
29 พัฒนาระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต และเว็ปไซต์
สถานศึกษา  

4.29 0.00 มาก 85.80 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนบัวใหญ่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ครู และบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต 
30 อินเตอร์เน็ตสถานศึกษา  4.29 0.00 มาก 85.80 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนบัวใหญ่มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน และเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ 
31 ค่าสาธารณูปโภคใน

โรงเรียน  
4.29 0.00 มาก 85.80 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคได้อย่างคุ้มค่า 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

32 สนับสนุนการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  

4.29 0.00     มาก 85.80   100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ได้รับการสนับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
33 วัสดุการศึกษา 4.29 0.00 มาก 85.80 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครู นักเรียนมีความ               
พึงพอใจต่อวัสดุการศึกษา 
34 พัฒนาและส่งเสริม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการเงินพัสดุ  

4.00 0.00     มาก 80.00   100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน - พัสดุ  
ได้อย่างคุ้มค่า 
35 การประชุมสัมมนา

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

5.00 0.00 มากที่สุด 100 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบัวใหญ่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการด าเนินงาน 
ในโรงเรียน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบัวใหญ่ได้สนับสนุนการด าเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้ค าปรึกษา  
แนะน า ช่วยเหลือ  พัฒนาโรงเรียนบัวใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบัวใหญ่ได้มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ  ความคิดเห็นระหว่างกัน  ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาและ โรงเรียนเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียน                   
บัวใหญ่ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
36 ส่งเสริมและพัฒนาฝ่าย

บริหารวิชาการ  
5.00 0.00 มากที่สุด 100 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในฝ่ายบริหารวิชาการ และดูแลอ านวยความสะดวกต่อการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าป้ายรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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ล าดับ 
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S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 
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(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

37 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ด้านวิชาการ (O-net) 

5.00 0.00 มากที่สุด 100 5.00 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้ให้ความรู้เข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จัดทดสอบ 
PRE-ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
38 พัฒนางานวัดและ

ประเมินผลการเรียน  
5.00 0.00 มากที่สุด 100 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
งานวัดและประเมินผลการเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครบถ้วนและเพียงพอ 
39 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  
5.00  0.00 มากที่สุด 100 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูผู้สอนได้รับการอบรม แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สามารถผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
40 พัฒนางานทะเบียน  5.00 0.00 มากที่สุด 100 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
งานทะเบียนมีวัสดุใช้ในการบริหารงานอย่างเพียงพอ และเกิดประโยชน์มากที่สุด 
41 พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายใน
สถานศึกษา   

4.86 0.00 มากทีสุ่ด 97.20 95 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการประเมินตนเองและระดับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยู่ในระดับดี ชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา 
42 พัฒนางานแนะแนวด้าน

การศึกษา อาชีพส่วนตัว
และสังคม  

4.43 0.00 มาก 88.60 90 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ตนเองได้มีทักษะชีวิต  สามารถปรับตัว  
และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ล าดับ 
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โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
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(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
บางกิจกรรมไม่สามารถใช้งบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ควรมีการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้หลากหลาย 
43 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  4.86 0.00 มากที่สุด 97.20 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบัวใหญ่มีห้องสมุดที่ให้บริการที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ  
การด าเนินงานค่อนข้างช้า  เนื่องจากประสบปัญหาโรคระบาดโควิด ควรมีการประสานงานกับห้างร้านที่
มีความพร้อม และสามารถด าเนินการได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
44 ห้องสมุด 3 ดี  4.86 0.00 มากที่สุด 97.20 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะ 
งบประมาณมีเพียงพอ แต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรมได้  เนื่องจากประสบปัญหาโรคระบาดโควิด 
ควรจัดเฉพาะกิจกรรมที่ลดความเสี่ยงจากโรคระบาดโควิด 
45 พัฒนาศักยภาพครูและ

นักเรียนเพื่อส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษาไทย  

4.71 0.00 มากที่สุด 94.20 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รักความเป็นไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบัวใหญ่สามารถผลิตสื่อภาษาไทยได้ 
46 พัฒนาศักยภาพครูและ

นักเรียนเพื่อส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  

4.00 0.00 มาก 80.00 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนจัดกิจกรรม  เข้าค่ายคณิตศาสตร์และเข้าการร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ทุกประเภท  
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนและครู  จัดซื้อสื่อ  วัสดุ - อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  คู่มือเอกสาร การซ่อมบ ารุง  
สื่อ  วัสดุ - อุปกรณ์การเรียนการสอน  จัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ จัดบรรยากาศในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ให้มีบรรยากาศที่ดี 
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ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากปีงบประมาณ  2564  ทั่วโลกประสบปัญหาสถานการณ์โควิด-19  ระบาด  รวมทั้งประเทศ
ไทยที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบดังกล่าว  ท าให้การด าเนินงานตามแผนงานส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ด้านงบประมาณ  รายการที่  3, 4  หน้า  215, 216  จึงไม่
สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานได้ 
47 ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้วิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี  

5.00 0.00 มากที่สุด 100 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะ 
งบประมาณมีเพียงพอ แต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรมได้  เนื่องจากประสบปัญหาโรคระบาดโควิด 
ควรจัดเฉพาะกิจกรรมที่ลดความเสี่ยงจากโรคระบาดโควิด 
48 พัฒนาศักยภาพครูและ

นักเรียนเพื่อส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษาไทย  

4.71 0.00 มากที่สุด 94.20 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณและไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลสูงขึ้น 
49 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

แก่นักเรียนด้าน
คอมพิวเตอร์  

4.17 0.00 มากที่สุด 83.40 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรเพิ่มงบประมาณต่อปีจ านวนเงิน 300,000 บาทหรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ทดแทนเครื่อง
เดิมที่ใช้งานมายาวนาน 
50 พัฒนาศักยภาพครูและ

นักเรียนเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาสังคมศึกษา  

4.43 0.00 มาก 88.57 90 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณและไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลสูงขึ้น 
51 พัฒนาและส่งเสริม

ศักยภาพการเรียนการ
สอนการงานอาชีพ  

4.86 0.00 มากที่สุด 88.60 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
52 ส่งเสริมพัฒนาการเรียน

การสอนเพ่ือความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา  

4.71 0.00 มากที่สุด 94.20 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  และมีความสามารถ ทางกีฬาประเภทต่าง ๆ และเข้าร่วมแข่งขันกีฬา - กรีฑา ในระดับต่าง  
53 พัฒนาศักยภาพครูและ

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางภาษาต่างประเทศ  

4.86 0.00 มากที่สุด 97.20 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามระดับชั้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรปรับกิจกรรมต่างๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์โควิด 
54 ส่งเสริมและพัฒนางาน

ฝ่ายบริหาร กิจการ
นักเรียน 

4.86 0.00 มากที่สุด 97.20 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบัวใหญ่ สามารถจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
55 เสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมในโรงเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

4.86 0.00 มากที่สุด 97.20 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัยของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ สามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียน สังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 
56 การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสารเสพติด โรค
เอดส์และเพศศึกษาใน
สถานศึกษา  

4.43 0.00 มาก 88.60 90 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
57 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3.57 0.00 มากที่สุด 71.40 75 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามระดับชั้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ 
ข้อเสนอแนะ 
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองร่วมกันด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  
58 พัฒนาส านักงานฝ่าย

บริหารส่งเสริมและบริการ  
5.00 0.00 มากที่สุด 100 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ส านักงานฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการมีวัสดุ  อุปกรณ์ในการท างานอย่างมีคุณภาพ 
59 พัฒนาสภาพ แวดล้อม ภูมิ

ทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน 

4.71 0.00 มากที่สุด 94.20 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 
 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สภาพแวดล้อมโรงเรียนบัวใหญ่ได้รับการพัฒนา  ดูแลรักษาให้เกิดความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  
ปลอดภัย  และไร้มลพิษ 
60 โรงเรียนกับชุมชน  4.86 0.00 มากที่สุด 97.20 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนและชุมชนตระหนักถึงความส าคัญในวันส าคัญต่างๆ และรู้คุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย ให้คงอยู่นานเท่านาน 
61 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

และโภชนาการของ
นักเรียน ครูและบุคลากร  

4.29 0.00 มาก 85.80 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครู นักเรียน และบุคลากร ได้รับการดูแลด้านสุขภาพได้ดี และสามารถขยายผลต่อได้  
62 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์  4.71 0.00 มากที่สุด 94.20 95 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
คร-ูอาจารย์ บุคลากรและนักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
63 พัฒนางานประชาสัมพันธ์  4.29 0.00 มาก 85.80 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ได้มีการประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการให้บริการงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์สูงสุด 
64 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา  
4.71 
 

0.00 มากที่สุด 94.20 95 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนบัวใหญ่มีแหล่งเรียนรู้ ที่ทันสมัย หลากหลาย 
65 การจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีการเรียนการ
สอน  

4.71 0.00 มากที่สุด 94.20 95 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนบัวใหญ่มีห้องผลิตสื่อและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
66 การจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุง
ห้องสื่อเทคโนโลยีการสอน  

4.71 0.00 มากที่สุด 94.20 95 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีห้องผลิตสื่ออันเป็นแหล่งความรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
67 พัฒนาการศึกษา (จัดสรร

ตามขนาดโรงเรียน)  
4.29 0.00 มาก 85.80 100 โรงเรียน 

บัวใหญ่ 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษามีวัสดุ  อุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเอ้ือต่อการเรียนการสอน   
68 ค่าบ ารุงรักษาพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ ศึกษา
อิเล็กทรอ นิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
เข้าสู่ประเทศไทย 4.0  

4.29 0.00 มาก 85.80 100 โรงเรียน 
บัวใหญ่ 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษามีวัสดุ  อุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเอ้ือต่อการเรียนการสอน   
69 ส่งเสริมการด าเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.75 0.16 ดีมาก 95.00 80 โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ครูทุกกลุ่มสาระฯ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 
70 สวนพฤกษศาสตร์ใน

โรงเรียน 
4.63 0.08 ดีมาก 92.60 75 โรงเรียน

ปรางค์ทอง
วิทยา  

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรณพืชท้องถิ่นและพรรณพืชหายาก 
2. นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่า ความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมในกิจกรรม 
71 การจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
4.71 0.00 มากที่สุด 94.20 95 โรงเรียน

ปรางค์ทอง
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีการเรียน                
การสอน  

วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
2. นักเรียนได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
3. นักเรียนได้เรียนรู้จากการแสดงผลงานทางวิชาการอย่างหลากหลาย 
72 ส่งเสริมสนับสนุนการ

บริหารสถานศึกษา(น้ ามัน
เชื้อเพลิง) 

4.86 0.12 มากที่สุด 97.20 50 โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้รถยนต์ของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 
73 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา
(สาธารณูปโภค) 

4.76 0.17 มากที่สุด 95.20 10 โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วิทยา  

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ครู บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 95 ได้รับความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ                   
กิจกรรมต่าง ๆ 
2. ครู บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 95 ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีทันสมัย 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 
74 พัฒนาอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
4.86 0.12 มากที่สุด 97.20 60 โรงเรียน

ปรางค์ทอง
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 
75 ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
4.78 0.16 มากที่สุด 95.60 80 โรงเรียน

ปรางค์ทอง
วิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตรประชาคมอาเซียน 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรประชาคมอาเซียนและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 
76 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 4.86 0.12 มากที่สุด 97.20 120 โรงเรียน

ปรางค์ทอง
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. นักเรียนได้จัดท าผลงานตามกลุ่มสนใจของตนเอง 
2. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและน าเสนอในรูปโครงงาน 
3. นักเรียนได้เรียนรู้จากการแสดงผลงานทางวิชาการอย่างหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 
77 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน

สถานศึกษา 
4.94 0.16 มากที่สุด 98.80 120 โรงเรียน

ปรางค์ทอง
วิทยา  

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
2. นักเรียนได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
3. นักเรียนได้เรียนรู้จากการแสดงผลงานทางวิชาการอย่างหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 
78 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ในโรงเรียน 
4.76 0.14 มากที่สุด 95.20 120 โรงเรียน

ปรางค์ทอง
วิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับความรู้เรื่องภัยของยาเสพติดและรู้วิธีหลีกไกลจากยาเสพติด 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 
79 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน 
4.83 0.16 มากที่สุด 96.60 120 โรงเรียน

ปรางค์ทอง
วิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะและค่าอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 
80 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.75 0.17 มากที่สุด 95.00 10 โรงเรียน
ปรางค์ทอง

วิทยา 
 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ  
2. นกัเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
3. นักเรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ 
81 จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา 
4.75 0.18 มากที่สุด 95.00 20 โรงเรียน

มะค่าวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา                                                                                                            
2. ครูมีอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
82 ปรับปรุงหลักสูตรสถาน 

ศึกษา 
4.57 0.50 มากที่สุด 91.40 23 โรงเรียน

มะค่าวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร                                                                                           
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2564  
83 ปรับปรุงห้องเรียน

ออนไลน์ 
4.65 0.56 มากที่สุด 93.00 20 โรงเรียน

มะค่าวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีห้องเรียนออนไลน์                                                                                                              
2. ครูและนักเรียนใช้ห้องเรียนออนไลน์ในการพัฒนาความรู้ 
84 พัฒนาห้องสมุดของ

โรงเรียน 
4.70 

 
0.10 

 
มากที่สุด 94.00 

 
20 

 
โรงเรียน

มะค่าวิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีห้องสมุดที่น่าศึกษาหาความรู้และค้นคว้าข้อมูล  
85 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียน 
4.58 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

 
91.60 

 
83 

 
โรงเรียน

มะค่าวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศิลปะ (นาฎศิลป์) โดยมีสื่อ วัสดุ คุรุภัณฑ์ประกอบการเรียน
การสอน   
2. เพิ่มการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และศิลปะ(นาฎศิลป์) ให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น 
86 ส่งเสริมกิจกรรมรัก                  

การอ่าน 
4.68 

 
0.24 

 
มากที่สุด 93.60 

 
25 

 
โรงเรียน

มะค่าวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูและนักเรียนมีหนังสือในการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนความรู้มากขึ้น  
87 กิจกรรมของศูนย์การ

เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 
4.55 

 
0.16 

 
มากที่สุด 91.00 

 
30 

 
โรงเรียน

มะค่าวิทยา 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้มีแหล่งศึกษาหาความรู้ในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
88 พัฒนา การจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

4.44 
 
 

0.61 
 
 

มากที่สุด 
 
 

88.80 
 
 

80 
 
 

โรงเรียน
มะค่าวิทยา 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
89 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา
พัฒนาการจัดการศึกษา  

4.49 0.69 มากที่สุด 89.80 80 โรงเรียน             
วัดประชา

นิมิตร 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
90 ก่อสร้างรั้วโรงเรียน 

โรงเรียนวัดประชานิมิตร  
5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             

วัดประชา
นิมิตร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีรั้วรอบ ป้องกันการพังทลายของดิน และป้องกันทรัพย์สินของราชการ  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

91 ติดตั้งระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมอุปกรณ์  

5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             
วัดประชา

นิมิตร 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
บุคลากร นักเรียน และทรัพย์สินของทางราชการ  
92 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอา ทิตย์ 
(Solar Rooftop)  

5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             
วัดประชา

นิมิตร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ส่งผลให้ช่วยลดรายจ่ายด้านค่าไฟฟ้า 
93 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 

4 ตัน 6 ล้อ  
5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             

วัดประชา
นิมิตร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จ านวน  1 คัน เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
94 หลังคารถบรรทุก ขนาด 4 

ตัน พร้อมอุปกรณ์  
5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             

วัดประชา
นิมิตร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีรถบรรทุกขนาด 4 ตัน เพ่ือใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
95 จัดซื้อจอรับภาพ ชนิด

มอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทะแยง
มุม 120 นิ้ว  

5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             
วัดประชา

นิมิตร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีจอรับภาพใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน  
96 จัดซื้อเครื่องฉายภาพสาม

มิติ จ านวน 1 เครื่อง  
5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             

วัดประชา
นิมิตร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีเครื่องฉายภาพสามมิติใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

87 จัดซื้อเครื่องผสมพร้อม
ขยายสัญญาณเสียง  

5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             
วัดประชา

นิมิตร 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีเครื่องผสมพร้อมขยายสัญญาณเสียง จ านวน  1 เครื่อง  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
98 จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย

ชนิดมือถือ จ านวน  1 ตัว  
5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             

วัดประชา
นิมิตร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีรถบรรทุกขนาด 4 ตัน เพ่ือใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
99 จัดซื้อล าโพง จ านวน   

4 ตัว  
5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             

วัดประชา
นิมิตร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีล าโพงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
100 จัดซื้อไมโครโฟนชนิดมี

สายพร้อมขาตั้งโต๊ะ 
จ านวน 1 ตัว  

5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             
วัดประชา

นิมิตร 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีไมโครโฟนชนิดมีสายพร้อมขาตั้งโต๊ะใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ 
101 จัดซื้อเครื่องรับส่งภาพและ

เสียงไร้สาย จ านวน 
1 เครื่อง 

5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             
วัดประชา

นิมิตร 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีเครื่องรับส่งภาพและเสียงไร้สาย จ านวน  1 เครื่อง  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
102 จัดซื้อจอรับภาพขนาด 55 

นิ้ว ชนิดสัมผัส พร้อม
คอมพิวเตอร์ OPS จ านวน 
1 เครื่อง  

5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             
วัดประชา

นิมิตร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีจอรับภาพขนาด 55 นิ้ว ชนิดสัมผัส พร้อมคอมพิวเตอร์ OPS เพ่ือใช้สนับสนุนการบริหาร
จัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

103 ปูกระเบื้องห้องเรียน
อาคาร 216ล  

5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             
วัดประชา

นิมิตร 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
อาคารโรงเรียน 216ล ได้รับการปรับปรุงให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
104 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กหลังสนาม
ฟุตบอล  

5.00 0.00 มากที่สุด 100 80 โรงเรียน             
วัดประชา

นิมิตร 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ให้ได้รับความสะดวกยิ่งข้ึน  
105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียน อาคารประกอบ 
(ทาสีอาคารเรียน 318
ล/38) (พิเศษ) 

4.94 0.24 มากที่สุด 98.80 80 โรงเรียน             
วัดประชา

นิมิตร 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้รับการปรับปรุงสถานที่ได้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนอาคารประกอบ 
(ทาสีอาคารเรียน 106ต) 

4.83 0.59 มากที่สุด 96.60 80 โรงเรียน             
วัดประชา

นิมิตร 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้รับการปรับปรุงสถานที่ได้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
107 จ้างเหมาบริการสอน  4.40 0.70 มาก 88.00 200 โรงเรียน

หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  มีอัตราครูเหมาะสมตามเกณฑ์สาขาที่ขาดแคลน 
2. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
108 เสริมสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง (พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

4.50   0.21 มากที่สุด 90.00 50 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและด ารง
ตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
109 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
4.50 0.76 มาก 90.0 100 โรงเรียน

หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
110 กิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.10 0.79 มาก 82.00 120 โรงเรียน

หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  มีอัตราครูเหมาะสมตามเกณฑ์สาขาที่ขาดแคลน 
2. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
111 กิจกรรมพัฒนาการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3.60 0.91 ปานกลาง 72.00 10 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ครูมีอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูมีวัสดุในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
112 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
4.30 0.71 มาก 86.00 100 โรงเรียน

หนองบัว
พิทยาคม 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
113 ส่งเสริมผู้เรียนให้มี

คุณธรรม  จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.69 0.31 มาก 73.80 50 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียน ครู และบุคลากร ภายในโรงเรียนมีพฤติกรรมตามคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่                 
พึงประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
114 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.20 0.78 มาก 84.00 250 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ครู นักเรียน สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. สถานศึกษาผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
115 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา 
4.20 0.92 มาก 84.00  50 โรงเรียน

หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนตระหนักในพิษภัยของสิ่งเสพติด 
2. นักเรียนไม่ไปสัมผัสทดลองกับสิ่งเสพติด 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
116 ส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ 

ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3.70 0.59 มาก 74.00 30 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ผู้เรียนตระหนักถึงวันส าคัญวัฒนธรรมประเพณีที่เก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  ศิษย์เก่า รักความสามัคคีและร่วมพัฒนา
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
117 พัฒนางานฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 
4.70 0.37 มากที่สุด 94 10 โรงเรียน

หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ส านักงานฝ่ายมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการให้บริการ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
118 พัฒนางานฝ่ายบริหารงาน

กิจการนักเรียน 
4.00 0.00 มาก 80.00 50 โรงเรียน

หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน มีพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านักงานเพียงพอในการบริหารงาน   
2. ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อประสานงานร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการบริการ  
 
119 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.67 0.56 มากที่สุด 93.40 150 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีหนังสือเรียนอย่างเพียงพอ 
2. นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี ควรจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง 
120 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

4.70 0.56 มากที่สุด 94.00 20 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่นรถยนต์และเครื่องตัดหญ้าเพียงพอต่อความต้องการ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
121 สนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน  
4.20 0.84 มาก 84.00 130 โรงเรียน

หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ได้ครบจ านวน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
122 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

4.86 0.36 มากที่สุด 97.20 30 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. สถานศึกษาใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา 
2. งานแผนงานพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
123 ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
4.07 0.19 มาก 81.40 50 โรงเรียน

หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษามีการจัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นที่รับรองโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ของสมศ.ควรเพ่ิมงบประมาณในการ
ด าเนินการ 
124 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
4.08 0.19 มาก 81.60 50 โรงเรียน

หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษามีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

125 พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา 

4.40 0.55 มาก 88.00 220 โรงเรียน
หนองบัว
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครบตามเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
126 ส่งเสริมกิจกรรมรักการ

อ่านในโรงเรียน สังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๓๔ ๐.๓๔ มาก ๘6.80 ๕๐ โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
127 พัฒนาการเรียนการสอน 

๘  กลุ่มสระการเรียนรู้ 
๔.๒๕ ๐.๐๕ มากที่สุด 85.00 ๕๐ โรงเรียน

หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนที่สูงขึ้นในทุกรายวิชา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรด าเนินการต่อเนื่อง 
128 งานประชาสัมพันธ์ ๔.๕๐ ๐.๔๘ มาก ๙๐.00 ๓๐ โรงเรียน

หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง ครอบคลุม 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
129 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ

ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๖๕ ๐.๖๗ มากที่สุด 93.00 ๓๐ โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียน 
130 พัฒนาอาคารสถานที่และ

ภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

๔.๘๕ ๐.๖๔ มากทีสุด ๙7.00 ๕๐ โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
131 สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๔.๙๐ ๐.๖๗  มากที่สุด 98.00 ๑๐๐ โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน อย่างทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรด าเนินการต่อเนื่อง 
132 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน 
๔.๙๘ ๐.๗๖  มากที่สุด 99.60 ๑๐๐ โรงเรียน

หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีทรัพยากรในการส่งเสริมสวัสดิการและบริการด้านต่างๆ แก่นักเรียน และชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
133  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

สถานศึกษาท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

๔.๖๖ ๐.๐๓  มากที่สุด ๙๓.20 ๒๕ โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูและบุคลากรมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพจัดท า/แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน                
มากขึ้น 
134 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู

ของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๓๒ ๐.๗๕  มาก 86.40 ๑๐๐ โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
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ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูมีการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ครูในด้านต่างๆ 
135 จัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนา
ปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยี
การเรียนการสอน 

๔.๒๑ ๐.๖๘ มาก 84.20 ๓๐ โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
งบประมาณโอนเข้ามาโรงเรียนล้าช้า ท าให้ต้องเร่งรีบในการซื้อจัดจ้าง อาจเกิดความผิดพลาดได้ 
136 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน 
๔.๙๘ ๐.๗๖  มากที่สุด 99.60 ๑๐๐ โรงเรียน

หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีทรัพยากรในการส่งเสริมสวัสดิการและบริการด้านต่างๆ แก่นักเรียน และชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
137 จัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนา   
ห้องสื่อเทคโนโลยีการ
เรียนการสอน 

๔.๐๐ ๐.๒๓ มาก 80.00 ๓๐ โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น 
138 ค่าใช้จ่ายพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียน 
๔.๓๔ ๐.๔๓ มาก ๘๖.80 ๕๐ โรงเรียน

หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดซื้อตู้เก็บหนังสือเพ่ิมเติม 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

139 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

๔.๕๐ ๐.๓๕ มาก 90.00 ๑๐๐ โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครู นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นั้นอย่างทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

๔.๖๘ ๐.๘๙ มากที่สุด 93.60 ๕๐ โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากเกิดการแพร่กระบาดของโรคโควิด19ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ 
141 การจัดซื้อและซ่อมแซม

พัสดุ  ครุภัณฑ์ 
๔.๕๖ ๐.๐๓ มาก ๙๑.๒0 ๓๑ โรงเรียน

หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนและครูบุคลากรมีครุภัณฑ์และซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
142 ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 
๔.๑๑ ๐.๘๕ มากที่สุด 82.20 ๕๐ โรงเรียน

หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 80 
ข้อเสนอแนะ 
การวัดผลและประเมินผลควรใช้วิธีที่หลากหลายเนื่องจากกิจกรรมในค่อนข้างเยอะ 
143 พัฒนาผู้เรียนให้มี

สุนทรียภาพลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

๔.๗๒ ๐.๘๑ มากที่สุด ๙4.40 ๕๐ โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 



 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาหน้า 204 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการส่งเสริมความความสามารถด้าน  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
144 ค่าสาธารณูปโภค ๔.๖๘ ๐.๕๖ มากที่สุด 93.60 ๕๐ โรงเรียน

หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคได้อย่างคุ้มค่า 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 
145 สนับสนุนค่าใช้จ่ายน้ ามัน

เชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 
๔.๕๓ ๐.๐๓ มากที่สุด ๙๐.60 ๓๑ โรงเรียน

หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้รับส่งเสริมสนับสนุนการท างานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
มีประสิทธิภาพ 
146 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

หลักสูตรของสถานศึกษา 
๔.๑๙ ๐.๗๕ มาก 83.80 ๒๕ โรงเรียน

หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๒. ครูได้รับการอบรมพัฒนาด้านหลักสูตรสถานศึกษาและมีผลงานที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนอธิบายวิธีคิด  
สรุปความคิดของตนเองในลักษณะโครงงานบูรณาการอย่างน้อย ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
147 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

๔.๔๓ ๐.๔๖ มาก 88.60 ๓๑ โรงเรียน
หนองหว้า
พิทยาสรรค์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้  
2. ครูและบุคคลากรมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 
148 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา
พัฒนาการจัดการศึกษา 

4.65 0.62 มากที่สุด 93.00 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ค่ายเยาวชน
ยกระดับความก้าวหน้า
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหินดาดสูงขึ้น นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการเรียนระดับสูง
ขึ้น และนักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและบริบทของโรงเรียนได้อย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
149 พัฒนาศักยภาพครู  และ

บุคลากรสู่มืออาชีพ  
กิจกรรม อบรมครูและ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่  

4.88 0.38 มากทีสุ่ด 97.60 32 
 

โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษาได้จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน  และบริบทของท้องถิ่น
สถานศึกษาส่งเสริม  ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ และสถานศึกษาด าเนินการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 
ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
150 พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรสู่มืออาชีพ 
กิจกรรม ศึกษาดูงาน
เปรียบเทียบ  

4.63 0.63 มากที่สุด 92.60 32 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
151 พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรสู่มืออาชีพ 
กิจกรรม อบรมการใช้สื่อ

4.77 
 

0.46 มากที่สุด 95.40 26 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา    

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสถานศึกษาด าเนินการจัดท าเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น  
152 พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรสู่มืออาชีพ 
กิจกรรม นิเทศการเรียน
การสอน  

4.54 0.54 มากที่สุด 90.80 26 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และสถานศึกษาด าเนินการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น  
153 พัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนโดยการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

4.49 0.58 มาก 89.80 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูได้ทราบปัญหาของนักเรียนและเกิดสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และนักเรียนมีความพึง
พอใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
154 การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัว
ชุมชนสังคมและปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตย 
 
  

4.51 0.56 มากที่สุด 90.20 80 
 

โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูได้ทราบปัญหาของนักเรียนและเกิดสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นักเรียนเข้าใจในหลัก
ประชาธิปไตย  รู้จักปกครองตนเอง นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีจิตอาสา  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนมีความพึงพอใจ
และเกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรม  
ข้อเสนอแนะ 

 ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
155 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

กิจกรรมซื้อยาเวชภัณฑ์  
4.53 0.58 มากที่สุด 

 
90.60 80 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยพร้อมทั้งสามารถแนะน าแก่เพ่ือนๆ และบุคคลรอบข้างได้ 
นักเรียนมียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพไว้ส าหรับรักษา ปฐมพยาบาลและบรรเทาอาการเจ็บป่วยใน
เบื้องต้น  ภายในสถานศึกษา และนักเรียนได้รับบริการตรวจสุขภาพและได้รับการพัฒนาความรู้
ค าแนะน าการใช้ยาสามัญประจ าบ้านเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย   
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
156 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

กิจกรรมปลอดลูกน้ า
ยุงลาย   

4.60 0.50 มากที่สุด 92.00 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
157 ปลูกปัญญาสร้างค่านิยม  

กิจกรรมแนะแนวนักเรียน 
ป.6, ม.3  

4.29 0.77 มาก 85.80 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น นักเรียนกล้าแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  
และส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนใน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับอุดมศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

158 ปลูกปัญญาสร้างค่านิยม  
กิจกรรมแนะแนวนักเรียน 
ม.3 และระดับอุดมศึกษา  

4.59 0.53 มากที่สุด 91.80 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น นักเรียนกล้าแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  
และส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนใน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับอุดมศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
159 ปลูกปัญญาสร้างค่านิยม  

กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ 
ม.1, ม. 4  

4.46 0.62 มาก 89.20 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น นักเรียนกล้าแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  
และส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนใน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับอุดมศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
160 พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด

โรงเรียน  กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายพัฒนาห้องสมุด 

4.58 0.53 มากที่สุด 91.60 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ห้องสมุดโรงเรียนมีการจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียนรู้  หนังสืออ่านนอกเวลา  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสื่อ
เทคโนโลยีความรู้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  แหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและมีบรรยากาศที่ดี การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็น
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน และนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
161 รักการอ่าน  กิจกรรมซื้อ

หนังสือ   
4.50 0.51 มาก 90.00 80 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ห้องสมุดมีหนังสือ  คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้  หนังสืออ่านนอกเวลาเพ่ิมขึ้น นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของตนเอง  เช่น ทักษะการอ่าน  การคิด  การเขียนนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นฐานในการสร้างนิสัยรักการอ่าน  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
162 พัฒนากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
  

4.60 0.50 มากที่สุด 92.00 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูและนักเรียน  มีสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น และนักเรียนเกิดการเรียนรู้และเรียนอย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
163 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ

ท่องเที่ยว   
4.51 0.56 มากที่สุด 90.20 80 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน และสถานศึกษาจัดท าศูนย์การท่องเที่ยวชุมชนในสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
164 เพ่ิมประสิทธิภาพใช้

ทรัพยากรอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ส านักงานบริหารฝ่าย
วิชาการ  

4.54 0.56 มากที่สุด 90.80 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
2. บุคลากรในโรงเรียนมรหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. อาคารเรียน  อาคารประกอบได้รับการซ่อมแซม  ปรับปรุง  ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
5. อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการศึกษาและการให้บริการแก่ชุมชน 
6. ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
165 เพ่ิมประสิทธิภาพใช้

ทรัพยากรอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม  
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

4.53 0.56 มากที่สุด 90.60 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
2. บุคลากรในโรงเรียนมรหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
4. อาคารเรียน  อาคารประกอบได้รับการซ่อมแซม  ปรับปรุง  ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
5. อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการศึกษาและการให้บริการแก่ชุมชน 
6. ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
166 เพ่ิมประสิทธิภาพใช้

ทรัพยากรอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม  
ศาลานั่งพักส าหรับ
นักเรียน   

4.55 0.51 มากที่สุด 91.00 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
2. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
3. โรงเรียนมีศาลาพักส าหรับนักเรียนและผู้มารับบริการ 
4. อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการศึกษาและการให้บริการแก่ชุมชน 
5. ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

167 เพ่ิมประสิทธิภาพใช้
ทรัพยากรอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม  
โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร
นักเรียนภายในโรงอาหาร  

4.58 0.51 มากที่สุด 91.60 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
2. บุคลากรในโรงเรียนมรหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
4. อาคารเรียน  อาคารประกอบได้รับการซ่อมแซม  ปรับปรุง  ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
5. อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการศึกษาและการให้บริการแก่ชุมชน 
6. นักเรียนมีโต๊ะรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะภายในโรงอาหาร 
7. ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
168 เพ่ิมประสิทธิภาพใช้

ทรัพยากรอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม  กิจกกรม 
เก้าอ้ีครู   

4.65 0.51 มากที่สุด 93.00 26 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
2. ครูมีเก้าอ้ีส าหรับนั่งท างาน 
3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
4. อาคารเรียน  อาคารประกอบได้รับการซ่อมแซม  ปรับปรุง  ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
5. อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการศึกษาและการให้บริการแก่ชุมชน 
6. ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
169 เพ่ิมประสิทธิภาพใช้

ทรัพยากรอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม  
เก้าอ้ีนวม   
 

4.56 0.51 มากที่สุด 91.20 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
2. โรงเรียนมีเก้าอ้ีนวมไว้ส าหรับนักเรียนและผู้มารับบริการในชุมชน 
3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
4. อาคารเรียน  อาคารประกอบได้รับการซ่อมแซม  ปรับปรุง  ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
5. อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการศึกษาและการให้บริการแก่ชุมชน 

ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
170 เพ่ิมประสิทธิภาพใช้

ทรัพยากรอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม  
ติดตั้งพัดลมโคจร   

4.60 0.50 มากที่สุด 92.00 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีอาคารสถานที่ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศน์ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม อาคารเรียน  อาคารประกอบได้รับการซ่อมแซม  
ปรับปรุง  ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม อาคารสถานที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ร้อนอบอ้าว อาคารสถานที่
ภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการศึกษาและการให้บริการแก่ชุมชน และชุมชนมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
171 เพ่ิมประสิทธิภาพใช้

ทรัพยากรอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม  
โรงเรียนสะอาด   

4.60 0.55 มากที่สุด 92.00 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
2. บุคลากรในโรงเรียนมรหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
4. อาคารเรียน  อาคารประกอบได้รับการซ่อมแซม  ปรับปรุง  ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
5. อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการศึกษาและการให้บริการแก่ชุมชน 
6. ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

172 พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
และคณะกรรมการ
สถานศึกษา  กิจกรรม 
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

4.83 0.41 มากที่สุด 96.60 30 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ 
3. สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
4. ผู้ปกครองและชุมชน  มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
173 พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง

และคณะกรรมการ
สถานศึกษา  กิจกรรม 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและ
ประชุมผู้ปกครอง   

4.50 0.60 มาก 90.00 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนที่จะศึกษาต่อ และนักเรียนเป็น
แรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่น ต่อๆ ไป 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
174 สนับสนุนค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน   
4.49 0.60 มาก 89.80 80 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษามีบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย  ไว้ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแก่ ครู  
นักเรียน  อย่างเพียงพอ มีระบบเครือข่ายที่ดี  และทันสมัยในการจัดกิจกรรมและการบริหารงานของ
ทางโรงเรียน และสถานศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ  และมีประสิทธิภาพในการให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

175 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมเสียงตามสาย   

4.56 0.51 มากที่สุด 91.20 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์แก่
บุคคลทั่วไป  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งการให้บริการชุมชน และส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดกิจกรรมและการบริหารงานของสถานศึกษา 
และสถานศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ  ด้านงานประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
176 สนับสนุน  ส่งเสริมและ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อ
นวัตกรรม  ในการจัดการ
เรียนรู้   กิจกรรมแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่   

4.60 0.50 มากที่สุด 92.00 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. สถานศึกษามีการส่งเสริมการผลิต  การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. นักเรียนได้รับโอกาสจากสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผ่านกิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
3. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
177 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  

4.61 0.50 มากที่สุด 92.20 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล  ศึกษาความรู้ต่างๆ จากสื่อต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติการเลี้ยงโคขุน นักเรียนได้
สืบค้นข้อมูล  ศึกษาความรู้ต่างๆ จากสื่อต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติการเลี้ยงหมูแม่พันธ์ นักเรียนได้สืบค้น
ข้อมูล  ศึกษาความรู้ต่างๆ จากสื่อต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติการเลี้ยงแพะเนื้อ สถานศึกษาจัดภูมิทัศน์มี
บรรยากาศต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
178 ส่งเสริมความร่วมมือใน

การพัฒนาด้านกีฬา    
4.58 0.51 มากที่สุด 91.60 80 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  มีน้ าหนัก  ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
และผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
179 ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี  กิจกรรม 
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี   

4.60 0.50 มากที่สุด 92.00 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะตามเป้าหมายของหลักสูตรเต็มตามศักยภาพรายบุคคล 
2. ผู้เรียนสามารถน าทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
180 ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี  กิจกรรม รักษา
ดินแดน   

4.78 0.44 มากที่สุด 95.60 50 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. 1. นักเรียนและครูมีความรัก ศรัทธาในสถาบนชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. 2. นศท. สามารถท าหน้าที่ครูฝึก, ผู้ช่วยครูฝึกและเป็นแกนกลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา

วิชาทหาร 
3. 3. สถานศึกษาได้มียุวชนรักษาดินแดนที่มีระเบียบวินัย มีจิตอาสาเพื่อท ากิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา 
4. 4. ผู้เรียนสามารถน าทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
5. 5. ผู้เรียนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. 6. นักเรียนมีความอดทนและรกความเป็นระเบียบวินัย 
7. 7. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
8.  
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เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
181 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4.58 0.51 มากที่สุด 91.60 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1.นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
182 สนับสนุนค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิง   
4.59 0.50 มากที่สุด 91.80 80 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้รับบริการได้รับบริการระบบสาธาราณูปโภคท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม 
2. สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
183 ส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาท้องถิ่น   
4.55 0.51 มากที่สุด 91.00 

 
 

80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนปัจจัยด้านการศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

184 ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  

4.55 0.53 มากที่สุด 91.00 80 โรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
บุคลากร นักเรียน และทรัพย์สินของทางราชการ 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบ ารุง 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 

4.59 0.34 มากที่สุด 91.80 14,426 กลุ่ม
โรงเรียน 

ที่ 4 
 
สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียนในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 4 จากข้อมูลที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุ่ม
ตามแผนงานการศึกษา จ านวน 184 โครงการ มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 
14,426 คน สรุปพบว่า   
 ค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  4.59  คิดเป็นร้อยละ  91.80 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.34 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 





 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 1  
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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 ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา  กลุ่มโรงเรียนที่  4 
ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม : พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนโตนดพิทยาคม : จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น       
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โรงเรียนบัวลาย : พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
 

    
 
โรงเรียนบัวลาย : พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

   
 
โรงเรียนบัวลาย :  พัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียน รู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนบัวลาย :  แนะแนวศึกษาต่อ 
    
 
 
 
 
โรงเรียนบัวลาย : 22.  ปัจฉิมนิเทศ 
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โรงเรียนบัวใหญ่ : พัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
 

โรงเรียนบัวใหญ่ : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 

    

 
โรงเรียนบัวใหญ่ : สนับสนุนการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา : ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   

 
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา : พัฒนาการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด 

    
 

โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา :  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
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โรงเรียนมะค่าวิทยา : ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

   
 

โรงเรียนมะค่าวิทยา :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 

    

โรงเรียนมะค่าวิทยา :  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

   

 

 



 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาหน้า 236 
 

โรงเรียนวัดประชานิมิตร : สนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด 
 

 

 

 

การศึกษา 
                                                                   

 
 

โรงเรียนวัดประชานิมิตร : ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (Wifi และอินเตอร์เน็ต) 

 

 

 
 

 

 

 
 

โรงเรียนวัดประชานิมิตร : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม : เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง  
(พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม : กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา 
  

  

 

 

 
 
 
 
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
     
  
   
   
 
 
                                                                    
 
 
 
โรงเรียน หนองหว้าพิทยาสรรค์ :  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
 

        
 
   
   
 
 
 

 
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ :  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 
 
  
            
 
 
  
 
 
 
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญ 
ประโยชน์ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
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โรงเรียนหินดาดวิทยา : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา  
กิจกรรม  ค่ายเยาวชนยกระดับความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนหินดาดวิทยา 
 

    
 
โรงเรียนหินดาดวิทยา : พัฒนาศักยภาพครู  และบุคลากรสู่มืออาชีพ  กิจกรรม อบรมครูและ 
บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โรงเรียนหินดาดวิทยา 
 

 
 

 
              

 
 
 
 
 
โรงเรียนหินดาดวิทยา : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ กิจกรรม  
 

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 5 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 5 
ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

………………………………………………………… 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม ค่า 

เฉลี่ย 
ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.58 0.49 มากที่สุด 91.60 12 โรงเรียน              
กุดจิกวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกุดจิกวิทยา โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 4.58 0.49  มากที่สุด 91.60 
 

12 โรงเรียน              
กุดจิกวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 

3 สนับสนุนค่าปัจจัย พื้นฐาน
นักเรียนยากจน 

4.67 0.47 มากที่สุด 93.40 12 โรงเรียน              
กุดจิกวิทยา 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียนได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียน นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และนักเรียน
ได้รับการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 

4 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.50 0.65 มาก 90.00 
 

12 โรงเรียน              
กุดจิกวิทยา 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

5 ค่าจัดการเรียนการสอน      
(รายหัว) 

4.41 0.39 มาก 88.20 100 ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามสมรรถนะของผู้เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 ค่าหนังสือเรียน 4.48 0.42 มาก 89.60 100 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนทุกคนได้รับสนับสนุนในการศึกษาจบระดับขั้นพ้ืนฐาน (ค่าหนังสือเรียน) 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

7 ค่าอุปกรณ์การเรียน 4.50 0.42 มาก 90.00 100 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนทุกคนได้รับสนับสนุนในการศึกษาจบระดับขั้นพ้ืนฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

8 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4.55 0.45 มากที่สุด 91.00 100 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนทุกคนได้รับสนับสนุนในการศึกษาจบระดับขั้นพ้ืนฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
ข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

9 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

4.48 0.42 มาก 89.60 100 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสมรรถนะของผู้เรียน และนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตามความ
ถนัดของผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
10 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน 
4.64 0.47 มากที่สุด 99.60 100 โรงเรียน

ดอนไพล
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะเดินทาง อย่าง
เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้เรียน และโรงเรียนได้มีการปรับปรุง และพัฒนาจนเป็นที่พึง
พอใจต่อผู้ปกครองและชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
11 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
4.48 0.42 มาก 89.60 100 โรงเรียน

ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนและบุคลากรใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัยรวดเร็ว และโรงเรียนมี
ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบ wifi ที่มีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
4.87 0.44 มากที่สุด 97.40 100 โรงเรียน

ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านสุขศึกษาพลศึกษา และโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ เหมาะสมและสวยงาม 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
4.77 0.41 มากที่สุด 95.40 

 
100 โรงเรียน

ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ห้องสมุดมีหนังสือที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งค าถาม เพื่อหาเหตุผล สนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆรอบตัว และห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
     เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
14 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 
4.49 0.29 มาก 89.80 100 โรงเรียน

ดอนไพล
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
งานด้านการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
 
15 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนในการพัฒนา
ท้องถิ่น ( SBMLD) 

4.56 0.31 มากที่สุด 91.20 100 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ ทันสมัย นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อ
การเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียน เกิดการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและได้ปฏิบัติจริง 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
16 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท. 

4.50 0.30 มาก 
 

90.00 100 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้น และข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
17 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. 

4.54 0.32 มากที่สุด 90.80 100 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง และนักเรียนเห็นคุณค่าของการ
อ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

18 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 
 

4.63 0.35 มากที่สุด 92.60 100 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
  1. โรงเรียนมศีูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสติ๊กเกอร์ซีทรูห้องประชุม 
  2. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความสวยงาม กรองแสงให้ห้องกระจก 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
19 ค่าใช้จ่ายในกาสรส่งเสริม

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

4.54 0.32 มากที่สุด 90.80 100 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมแีผนพัฒนาการศึกษาถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
20 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

4.63 0.35 มากที่สุด 92.60 100 โรงเรียน
ดอนไพล
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมศีูนย์การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศเพ่ือการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
21 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 4.58 

 
0.53 

 
มากที่สุด 

 
91.60 

 
100 

 
โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้ประโยชน์ที่จากการร่วมเดินรณรงค์ 
2. มีความพึงใจต่อการการจัดกิจกรรม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ระยะทางที่ใช้ในการเกินรณรงค์ไกลเกินไป 
22 ส่งเสริมกิจกรรมรักการ

อ่าน 
4.60 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

 
92.00 

 
50 

 
โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มีนักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
23 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

4.52 
 

 

0.52 
 

 

มากที่สุด 
 

 

90.40 
 

 

35 
 

 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา
ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
24 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

4.46 
 
 
 
 

1.08 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

89.20 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
25 จัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุง
ห้องสื่อเทคโนโลยีการ
เรียนการสอน 

4.85 
 
 
 
 

0.34 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 

97.00 
 
 
 
 

37 
 
 
 
 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ห้องสื่อเทคโนโลยีได้รับการปรับปรุงครบ 2 ห้องเรียน  
26 จัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้อง
สื่อเทคโนโลยีการเรียน 
การสอน 
 

4.83 
 
 
 
 

0.42 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 
 

96.60 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีสื่อท่ีทันสมัยใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์  
27 ปรับปรุงหลักสูตร 

 
4.66 

 
0.53 

 
มากที่สุด 

 
93.20 

 
35 

 
โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอไว้ใช้ในการด าเนินกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร  
 
28 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

ด่านเกวียนวิทยา 
4.65 

 
0.52 

 
ดีมาก 

 
93.00 

 
50 

 
โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
ครู นักเรียน และบุคลากรมีความพึงพอใจในห้องสมุด 
29 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน 
 

3.89 
 
 

1.05 
 
 

มาก 
 
 

77.80 
 
 

100 
 
 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครู นักเรียน และบุคลากรมีความพึงพอใจใน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณให้มากข้ึน 
30 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการ

ท่องเทีย่วในสถานศึกษา 
4.43 

 
 

0.63 
 
 

ดีมาก 
 
 

88.60 
 
 

50 
 
 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครู บุคลากร นักเรียน ได้เข้าใช้บริการ 
31 พัฒนากลุ่มสาระวิชาการ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
4.30 

 
 

0.88 
 
 

มาก 
 
 

86.00 
 
 

100 
 
 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานพียงพอในการด าเนินงาน 
32 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา 
 
 

3.81 
 
 

0.69 
 
 

มาก 
 
 

76.20 
 
 

35 
 
 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน 
33 พัฒนาการบริหาร

สถานศึกษาให้มีประสิทธิ- 
ภาพ สนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือบริหารจัดการศึกษา 

4.72 
 
 
 

0.52 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

94.40 
 
 
 

37 
 
 
 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอในการให้บริการนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
34 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.93 
 
 

 

0.26 
 
 

 

มากที่สุด 
 
 

 

98.60 
 
 

 

80 
 
 

 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนทุกคนได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณอย่างทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณให้มากข้ึน 
35 ส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของท้องถิ่น (ทุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

4.72 
 
 
 

0.51 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 
 

94.40 
 
 
 

75 
 
 
 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
อยากให้เพ่ิมจ านวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรทุน 
36 ส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของท้องถิ่น (ทุน
ค่าพาหนะ) 

4.64 
 
 

0.58 
 
 

มากที่สุด 
 
 

92.80 
 
 

100 
 
 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
37 จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น 
 

4.23 
 

0.74 
 

มาก 
 

84.60 
 

37 
 

โรงเรียนด่าน
เกวียนวิทยา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
38 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   

4.66 0.54 มากที่สุด 93.20 30 โรงเรียน
เตรียม
อุดมฯ 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีงบประมาณในการจ่ายค่าน้ ามันเชื้องเพลิงอย่างเพียงพอ  
39 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดการ

เรียนการสอน 
4.52 0.86 มากที่สุด 90.40 35 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
40 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 4.44 0.76 มาก 88.80 40 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ทีเ่กิดจากการด าเนิน 
1. โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายระบบการสื่อสารทางระบบอินเทอร์เน็ต 
2. โรงเรียนมีระบบการสื่อสารข้อมูลในการบริหารงานและอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
41 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

ยานพาหนะ อุปกรณ์ตัด
หญ้าและอุปกรณ์ฉีดพ่นยุง 

4.58 0.62 มากที่สุด 91.60 30 โรงเรียน
เตรียม
อุดมฯ 

 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
42 จ้างเหมาท าความสะอาด 4.63 0.45 มากที่สุด 92.60 25 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณต่าง ๆ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย อยู่เสมอ  
 
 



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาหน้า 252 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

43 ค่าตอบแทนบุคลากรทาง
การศึกษา 

4.48 0.66 มาก 89.60 100 โรงเรียน
เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
44 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

4.56 0.55 มากที่สุด 91.20 120 โรงเรียน
เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น 
45 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.78 0.48 มากที่สุด 95.60 50 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน   
46 พัฒนาห้องสมุด 4.62 0.58 มากที่สุด 92.40 60 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน   
47 จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น 
4.54 0.62 มากที่สุด 90.80 30 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้เพ่ิมศักยภาพในการท างานของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพและท างานได้อย่างสะดวก              
และรวดเร็ว 
48 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมรัก

การอ่านในสถานศึกษา 
4.38 0.88 มาก 87.60 50 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. นักเรียนทุกคนตระหนักและเห็นความส าคัญของการอ่าน 
2. นักเรียนมีทักษะการอ่าน และรักการอ่านเพ่ือพัฒนาตนเอง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

49 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษา 

4.60 0.54 มากที่สุด 92.00 
 

30 โรงเรียน
เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดท าศูนย์เรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
50 เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.88 0.38 มากที่สุด 97.60 100 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่น เกิดความรู้สึกรักและหวงแหน  
51 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
4.22 0.68 มาก 84.40 50 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ 
52 สัมมนาวิชาการเพ่ือ

ด าเนินการออกข้อสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

4.52 0.82 มากที่สุด 90.40 150 โรงเรียน
เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีคุณภาพ 
53 พัฒนาระบบบริหารงาน

วิชาการ 
4.36 0.62 มาก 87.20 50 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ งานทะเบียน เพ่ิมประสิทธิภาพประมวลผลการจัดการเรียนการสอน 
54 พัฒนากจิกรรมกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
4.45 0.72 มาก 89.00 80 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ตามพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

55 เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 4.48 0.68 มาก 89.60 60 โรงเรียน
เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียน ครู ได้รับการส่งเสริมด้านพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียน    
และรักการค้นคว้า  
56 พัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
4.38 0.94 มาก 87.60 50 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีระบบสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคลที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน    
57 พัฒนาระบบบริหารงาน

วิชาการ 
4.36 0.62 มาก 87.20 50 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ งานทะเบียน เพ่ิมประสิทธิภาพประมวลผลการจัดการเรียนการสอน 
58 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 4.62 0.56 มากที่สุด 92.40 30 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน  
59 สวัสดิการบ ารุงหอพักและ

ห้องพยาบาล 
4.32 0.72 มาก 86.40 120 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียนได้รับบริการหอพักและห้องพยาบาลที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
60 จ้างครูต่างประเทศ และครู

ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา
เฉพาะ 
 
 

4.42 0.64 มาก 88.40 100 โรงเรียน
เตรียม
อุดมฯ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ และครูที่มีความรู้ความสามารถท่ีมีความถนัดในวิชา
เฉพาะ หรือในสาขาท่ีขาดแคลนตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
61 พัฒนาระบบงาน

โสตทัศนูปกรณ์ 
4.55 0.48 มากที่สุด 91.00 30 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ห้องเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีพร้อมให้ครูและบุคลากร ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งการ
สอนแบบปกติ และการเรียนการสอนเสริม  
62 พัฒนาระบบงานประชา 

สัมพันธ์และเว็บไซต์ 
4.62 0.52 มากที่สุด 92.40 100 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา  
ร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่องานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
63 ขยายเขตสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตและปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ต 

4.58 0.60 มากที่สุด 91.60 60 โรงเรียน
เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และ
สามารถรองรับการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น 
64 พัฒนางานอาคารสถานที่

เพ่ือการศึกษา   
4.58 0.66 มากที่สุด 91.60 120 โรงเรียน

เตรียม
อุดมฯ 

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ อาคารสถานที่ หอพัก หอประชุม          
มีความปลอดภัยและมีสภาพพร้อมใช้งาน 
2.  นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน    
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนให้มากขึ้น 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

65 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษา 

4.68 0.53 มากที่สุด 93.60 100 โรงเรียน
เตรียม
อุดมฯ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 
      1.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทั้งในและนอกสถานที่   
      1.2 กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการศึกษาและซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุด    
      1.3 กิจกรรมพัฒนาอาคาร-สถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      1.4 กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม    
2.  โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
66 ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
4.91 0.29 มากที่สุด 98.20 20 โรงเรียน 

วังราง 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาครบ 8 กลุ่มสาระ 
2. หลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา และสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
67  รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา 
4.19 0.57 มาก 83.80 250 โรงเรียน 

วังราง 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของยาเสพติด 
3. นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด และหากิจกรรมอ่ืนๆ ทดแทน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
68 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

สู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา : กิจกรรมกีฬาสี
ภายในโรงเรียน  

4.22 0.72 มาก 84.40 2 โรงเรียน 
วังราง 

พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  
2. นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาที่ตนเองถนัดและสนใจ 
3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการเล่นกีฬา และออกก าลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด 
4. นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
69 กิจกรรมวันคริสต์มาส 

และการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

4.17 0.42 มาก 83.40 300 โรงเรียน 
วังราง 

พิทยาคม 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะที่หลากหลาย  
2. ควรมีการแสดงที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การประกวดร้องเพลงสากล การแสดงละคร การเล่า
นิทานภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
70 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
4.45 0.48 มาก 89.00 200 โรงเรียน 

วังราง 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนมีความรู้ ด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวิธีการป้องกัน หรือวิธีการรักษาสุขภาพ ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ร้อยละ80 
3. โรงเรียนมีเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคส าหรับการให้บริการแก่นักเรียนอย่างเพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ต้องการให้ครูงานอนามัยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2. ต้องการให้ครูงานอนามัยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศ และวิธีการป้องกันปัญหาต่างๆ 
71 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-

เนตรนารี 
 

4.69 0.19 มากที่สุด 93.80 250 โรงเรียน 
วังราง 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
2. นักเรียนได้รับการฝึกระเบียบวินัยซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. นักเรียนมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน การเสียสละ การมีน้ าใจ และความสามัคคี 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

72 จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น : พัฒนา
ห้องสื่อเทคโนโลยีการ
เรียนการสอน 

4.60 0.15 มากที่สุด 92.00 20 โรงเรียน 
วังราง 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีห้องเรียนส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดหาสถานที่ในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ให้ปลอดภัย และสะดวกในการน ามาใช้ 
2. ควรมีการจัดอบรม/เรียนรู้วิธีการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ และการผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ส าหรับครูทุกคน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
73 ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา

ท้องถิ่นปัจจัย-พ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน 

4.75 0.20 มากที่สุด 95.00 100 โรงเรียน 
วังราง 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับเงินสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ร้อยละ 70 
2. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากท่ีสุด 
74 ค่าจัดการเรียนการสอน      

(รายหัว) 
4.41 0.39 มาก 88.20 100 โรงเรียน

สองคร 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามสมรรถนะของผู้เรียน 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
75 ค่าหนังสือเรียน 4.48 0.42 มาก 89.60 100 โรงเรียน

สองคร 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนโรงเรียนสองครพิทยาคมทุกคนได้รับสนับสนุนในการศึกษาจบระดับขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
76 ค่าอุปกรณ์การเรียน 4.50 0.42 มาก 90.00 100 โรงเรียน

สองคร 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนทุกคนได้รับสนับสนุนในการศึกษาจบระดับขั้นพ้ืนฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
77 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4.55 0.45 มากที่สุด 91.00 100 โรงเรียน

สองคร 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนทุกคนได้รับสนับสนุนในการศึกษาจบระดับขั้นพ้ืนฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
78 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
4.48 0.42 มาก 89.60 100 โรงเรียน

สองคร 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามสมรรถนะของผู้เรียน 
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
79 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน 
4.64 0.47 มากที่สุด 92.80 100 โรงเรียน

สองคร 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะ
เดินทาง อย่างเพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
2. เพ่ือให้โรงเรียนได้มีการปรับปรุง และพัฒนาจนเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ปกครองและชุมชน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
80 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
4.48 0.42 มาก 89.60 100 โรงเรียน

สองคร 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนและบุคลากรใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัยรวดเร็ว 
2. โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตและระบบ wifi ที่มีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
81 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
4.87 0.44 มากที่สุด 97.40 100 โรงเรียน

สองคร 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านสุขศึกษาพลศึกษา 
2. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความร่มรื่นสวยงาม 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
82 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
4.77 0.41 มากที่สุด 95.40 

 
100 โรงเรียน

สองคร 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ห้องสมุดมีหนังสือที่มีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งค าถาม เพ่ือหาเหตุผล สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
รอบตัว 
3. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
83 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 
4.49 0.29 มาก 89.80 100 โรงเรียน

สองคร 
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร 
2. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
84 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนในการพัฒนา
ท้องถิ่น ( SBMLD) 

4.56 0.31 มากที่สุด 91.20 100 โรงเรียน
สองคร 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนสองครพิทยาคมมีห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
2. นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียน เกิดการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและได้ปฏิบัติจริง 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
85 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท. 

4.50 0.30 มาก 
 

90.00 100 โรงเรียน
สองคร 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
86 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. 

4.54 0.32 มากที่สุด 90.80 100 โรงเรียน
สองคร 

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง 
2. นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
87 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

4.63 0.35 มากที่สุด 92.60 100 โรงเรียน
สองคร 

พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนมศีูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาเป็นสวนหินศึกษา 
2. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความร่มรื่นสวยงาม 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
88 ส่งเสริมศักยภาพ

การศึกษาท้องถิ่น 
(ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียน) 

4.90 0.09 มากที่สุด 98.00 50 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มอบปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนตามความต้องการ 
89 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4.65 0.32 มากทีสุ่ด 93.00 120 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนที่เจ็บป่วยร้อยละ  100  ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
90 พัฒนาครูและบุคลากร

ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
(อบรม/ไปราชการ) 

4.82 0.04 มากที่สุด 96.40 81 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
บุคลากรของโรงเรียนสามารถน าประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม  ไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อยู่ในระดับดี 
91 พัฒนาแหล่งเรียนรู้  และ

ภูมิทัศน์ ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

4.32 0.09 มาก 86.40 150 โรงเรียน 
สูงเนิน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ดี  มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 
92 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.68 0.15 มากที่สุด 93.60 99 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มีวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
93 พัฒนาการเรียนรู้สู่โคราชจี

โอพาร์ค 
4.34 0.11 มาก 86.80 20 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณท้องถิ่น 
94 พัฒนาสภาพแวดล้อมห้อง

ฝึกปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.38 0.14 มาก 87.60 20 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ห้องฝึกปฏิบัติการได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
95 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้อง

สวนพฤกษศาสตร์ 
4.73 0.29 มากที่สุด 94.60 20 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
แหล่งเรียนรู้ห้องสวนพฤกษศาสตร์ดให้น่าใช้งานและเพียงพอที่จะบริการนักเรียน 
96 พัฒนาระบบงาน

สารสนเทศ 
4.46 0.19 มาก 89.20 110 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครู นักเรียนและบุคลากร ได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
97 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 4.42 0.12 มาก 88.40 40 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
สถานศึกษาได้รับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ครบถ้วน 
98 พัฒนาอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน  
4.80 0.11 มากที่สุด 96.00 60 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตใช้อย่างเพียงพอ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

99 บ ารุงรักษาพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ ศึกษา
อิเล็กทรอ นิกส์ของ อปท. 
เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

4.48 0.11 มาก 89.60 40 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ระบบการบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ได้รับการพัฒนา 
100 การสืบสานวัฒนธรรม  

ประเพณี  และวันส าคัญ 
4.91 0.04 มากที่สุด 98.20 60 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในความเป็นไทย และ
ด ารงชีวิตแบบวิถีไทย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
101 สนองแนวทางตามพระ

ราชด ารัส  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.71 0.46 มากที่สุด 94.20 100 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
102 พัฒนาระบบนิเทศก ากับ

และติดตาม 
4.08 0.1 มาก 81.60 12 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ทุกในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 มีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
103 พัฒนาอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน  
4.80 0.11 มากที่สุด 96.00 60 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตใช้อย่างเพียงพอ 
104 บ ารุงรักษาพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ ศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. 
เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

4.48 0.11 มาก 89.60 40 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ระบบการบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ได้รับการพัฒนา 
105 การสืบสานวัฒนธรรม  

ประเพณี  และวันส าคัญ 
4.91 0.04 มากที่สุด 98.20 60 โรงเรียน 

สูงเนิน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในความเป็นไทย         
และด ารงชีวิตแบบวิถีไทย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
106 สนองแนวทางตามพระ

ราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.71 0.46 มากที่สุด 94.20 100 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
107 พัฒนาระบบนิเทศก ากับ

และติดตาม 
4.08 0.10 มาก 81.60 12 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ทุกในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 มีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
108 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ (พัฒนา
ส านักงาน,การเงินพัสดุ,
งานสารบรรณ,งาน
แผนงานฯลฯ) 

4.76 0.12 มากทีสุ่ด 95.20 701 โรงเรียน 
สูงเนิน 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
การบริหารงานการเงินบัญชีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
109 ค่าสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 
4.80 0.11 มากที่สุด 96.00 60 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการใช้อย่างพียงพอต่อนักเรียน และบุคคลากรทุกคนในโรงเรียน 
110 แผนพัฒนาการศึกษา

ดีเด่น 
4.45 0.14 มาก 89.00 63 โรงเรียน 

สูงเนิน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพใช้เงินงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564 
111 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน ในการพัฒนา
ท้องถิ่น  (SBMLD) 

4.32 0.08 มาก 86.40 15 โรงเรียน 
สูงเนิน 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD) มีกิจกรรมที่สนอง
ต่อความสามารถของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
112 พัฒนาศักยภาพของครู 

และนักเรียน 
4.48 0.71 มาก 89.60 100 โรงเรียน

หนองงู
เหลือม

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ครูได้น าความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ครูและนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพมีความรู้และประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น 
113 พัฒนาศักยภาพสู่ความ

เป็นเลิศและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.24 0.73 มาก 84.80 50 โรงเรียน
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนได้น าความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนและทดสอบ (O-Net) 
2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีขึ้น 
114 ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.43 0.70 มาก 88.60 100 โรงเรียน
หนองงู
เหลือม

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียน  ครู บุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. นักเรียน  ครู บุคลากร ได้รับความรู้ความเข้าใจและน ามาปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
115 ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
4.46 0.80 มาก 89.20 100 โรงเรียน

หนองงู
เหลือม

พิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
1. ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสุตรสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและตรงความต้องการของนักเรียนและชุมชน  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

116 กิจกรรมค่ายลูกเสือ               
เนตรนารี 

๔.๔๘ ๐.๕๖ มาก 89.60 ๑๐๐ โรงเรียน
หนองบุญ

มากพิทยาคม 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีระเบียบวินัย 
๒. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๓. จัดค่ายพักแรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีความรู้ความสมารถและทักษะ
ทางลูกเสือ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรเปลี่ยนสถานที่จัดค่ายลูกเสือเนตรนารี 
117 กิจกรรมส่งเสริมวินัย

จราจร 
๔.๒๒ ๐.๘๓ มาก 84.40 ๑๐๐ โรงเรียน

หนองบุญ
มากพิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนใส่ใจในความปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนน 
๓. เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและเพ่ือนร่วมทาง 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
118 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 
4.76 0.59 มากที่สุด 95.20 26 โรงเรียน

หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ได้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และหลักสูตรรายบุคคลครบ 27 คน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี    
119 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
2.56 0.34 ปานกลาง 51.20 50 โรงเรียน

หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
คุณภาพของอินเตอร์เน็ตไม่ดีพอควรปรับปรุง ความสะดวกในการใช้งานมีน้อย 
ข้อเสนอแนะ  
ควรปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ        
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

120 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 

4.38 0.65 มาก 87.60 50 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ห้องสมุดได้รับการพัฒนา ดึงดูดให้นักเรียน ครู และบุคลากรเข้าไปใช้บริการ เพ่ิมมากข้ึน   
ข้อเสนอแนะ  
ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ   
121 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
4.51 0.54 มากที่สุด 90.20 60 โรงเรียน

หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการออกก าลังกายของนักเรียน ครู และบุคลากร เพิ่มมากขึ้น สุขภาพแข็งแรง 
ข้อเสนอแนะ  
ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
122 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

4.46 0.58 มาก 89.20 28 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
งบประมาณโอนมาล่าช้า ท าให้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ทันใช้สอน online จริงๆ ในภาคเรียนที่ 1/2564 
ข้อเสนอแนะ  
ควรสนับสนุนงบประมาณเร็วกว่านี้ 
123 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดท าแผน 
พัฒนาการศึกษาดีเด่น 

4.80 0.69 มากที่สุด 96.00 30 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ได้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่สมบูรณ์ ตามรูปแบบที่ก าหนด   
ข้อเสนอแนะ  
ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี        
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

124 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.56 0.71 มากที่สุด 91.20 30 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครูได้รับการพัฒนาตามท่ีหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น แต่ในช่วงท้ายของปีงบประมาณ ครูได้รับผลกระทบจาก
โควิด19 ท าให้ขาดการพัฒนาไม่ครบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อบจ.นครราชสีมา ควรจัดอบรมพัฒนาครูให้มากข้ึน เพ่ือชดเชยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
125 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

3.68 0.42 ปานกลาง 73.60 35 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
จากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้การจัดกิจกรรม ไม่สามารถท าได้กับนักเรียนทุกคน แต่โรงเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนแกนน า เพ่ือน าไปขยายผลให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนต่อไป 
ข้อเสนอแนะ  
ควรสนับสนุนงบประมาณต่อไป เพราะเป็นที่มีประโยชน์ในการดูผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
126 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจน 
4.82 0.48 มากที่สุด 96.40 45 โรงเรียน

หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
เป็นที่มีประโยชน์มาก จากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบได้รับการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  
ข้อเสนอแนะ  
ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนยากจน 
127 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.22 0.32 มาก 84.40 52 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
นักเรียนได้รับการดูแลในการศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ  
ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี        
128 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.76 0.56 มากที่สุด 95.20 25 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและยังเป็นการประดับตกแต่งโรงเรียนให้สวยงาม 
ข้อเสนอแนะ  
ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านเพิ่มมากข้ึน 
129 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.88 0.67 มากที่สุด 97.60 35 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
ข้อเสนอแนะ  
ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี        
130 ค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรักษาพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. 
เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

2.56 0.42 ปานกลาง 51.20 30 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
ครู และบุคลากร แทบจะไม่ได้ใช้ระบบฯ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ท าให้ไม่เกิดความคุ้มค่า 
ข้อเสนอแนะ  
ควรงดใช้ระบบนี้ ในการบริหารสถานศึกษา  
131 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา (พัฒนาตาม
ขนาดโรงเรียน) 
 

4.42 0.57 มาก 88.40 21 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ระดับความ    
พึงพอใจ 

ร้อยละ จ านวน 
(ฉบับ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากเงินรายหัว ท าให้สามารถจัดหาวัสดุการเรียนการสอน
และวัสดุส านักงานได้เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ  
ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี        
132 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา  
(ค่าธารณูปโภค และค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง) 

4.38 0.65 มาก 87.60 31 โรงเรียน
หนองยาง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม มีสาธารณูปโภคในการบริหารกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาได้อย่างเพียงพอ 
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดประชานิมิตรมีความพึงพอใจในการใช้บริการและท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 

4.51 0.46 มากที่สุด 90.00 10,172 กลุ่ม
โรงเรียน 

ที่ 5 
 
สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียนใน

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 5  จากข้อมูลที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ 
แบบสุ่มตามแผนงานการศึกษา จ านวน 132  โครงการ มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 10,307 คน สรุปพบว่า   
 ค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  4.51  คิดเป็นร้อยละ  90.20 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.46 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
  



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 5  
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  กลุ่มโรงเรียนที่ 5 

*************************** 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา :  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา :  อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนกุดจิกวิทยา : จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม  :  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
 

   
 
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม  :   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   
 
 

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม  :  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
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โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม  :  ค่าใช้จ่ายในกาสรส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

   
 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา : รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

   
 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา :  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ 
 มีประสิทธิภาพ 
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โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา : ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

   

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

   
 

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
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โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา : จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
 

  
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ : พัฒนาห้องสมุด 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ :  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ : ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 
 ในสถานศึกษา 
  

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ :. เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ :  พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ :  พัฒนากิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ :  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ : ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ : พัฒนางานอาคารสถานที่เพ่ือการศึกษา   

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ : เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด 
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โรงเรียนวังรางพิทยาคม :  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 

     
 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม :  พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
 

    

โรงเรียนวังรางพิทยาคม :  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
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โรงเรียนวังรางพิทยาคม : จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนา 
ห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
 

     
 
โรงเรียนวังรางพิทยาคม :  ส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 

     
     

โรงเรียนสองครพิทยาคม :  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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โรงเรียนสองครพิทยาคม :  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสองครพิทยาคม :  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสูงเนิน :  พัฒนาการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด 
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โรงเรียนสูงเนิน :  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ และ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
นันทนาการ 

  

 
 
 
โรงเรียนสูงเนิน :  ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม  พัฒนาระบบงานสารสนเทศยธรรม 
 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

    
 
โรงเรียนสูงเนิน :  สร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
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โรงเรียนสูงเนิน : การสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  และวันส าคัญ   
 

     
 

โรงเรียนสูงเนิน : สนองแนวทางตามพระราชด ารัส  ปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง 
 

     
 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม : พัฒนาศักยภาพของครู และนักเรียน 
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โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม : พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

    
 

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม : ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    
 

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น 
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โรงเรียนหนองยางพิทยาคม : ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา    
 

 
 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม : 14. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 อิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 6  
 
 

โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 6 

ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
………………………………………………………… 

ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

ค่ำ 

เฉลี่ย 

ค่ำ 

S.D 

ระดับควำม

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

จ ำนวน 

(ฉบับ) 

หน่วยงำน

รับผิดชอบ 

1 วันคริสต์มาส 4.53 
 

0.48 
 

มากที่สุด 
 

90.60 
 

345 
 

โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
2. นักเรียนได้แสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันคริสต์มาส 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬา 

4.55 
 
 

0.47 
 
 

มากที่สุด 
 

91.00 
 

345 
 
 

โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
สถานศึกษา ส่งเสริมนักเรียนที่สนใจ และมีความสามารถด้านกีฬาและสุขภาพพลานามัย 

3 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  4.67 0.44 มากที่สุด 
 

93.40 130 โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น  

4.47 0.51 มาก 89.40 30 โรงเรียน
คลองเมือง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา และส่งเข้าประกวดแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

5 ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด 4.75  0.43 มากที่สุด 95.00 50 โรงเรียน
ช่องแมว
วิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนมีโต๊ะเก้าอ้ีใช้ในการนั่งอ่านหนังสือ   
2. นักเรียนมีหนังสือใหม่ๆ หนังสือน่าสนใจในห้องสมุดเพ่ิมมากขึ้น  
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ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

ค่ำ 

เฉลี่ย 

ค่ำ 

S.D 

ระดับควำม

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

จ ำนวน 

(ฉบับ) 

หน่วยงำน

รับผิดชอบ 

6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.40 1.07 มาก 88.00 50 โรงเรียน
ช่องแมว
วิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนมีห้องเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน  
2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูนความรู้มากยิ่งขึ้น  

7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 

4.64 0.56 มากที่สุด 92.80 50 โรงเรียน
ช่องแมว
วิทยาคม 

 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
1. คุณครูมีอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น 
2. นักเรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นผ่านการใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยครอบคลุมทั้ง 8 
กลุม่สาระการเรียนรู้       

8 พัฒนางานสุขอนามัย 4.65 57 มากที่สุด 93.00 50 โรงเรียน
ช่องแมว
วิทยาคม 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนิน 
นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด 19 เพียงพอต่อความต้องการ เช่น เจล 
แอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 

9 ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดท าแผนดีเด่น 

4.45 0.84 มาก 89.00 24 โรงเรียน
ช่องแมว
วิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี 
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดท าเล่มแผนต่างๆ ที่เพียงพอ      
10 ส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน) 

4.82 0.17 มากที่สุด 96.40 100 โรงเรียน 
ตลาดไทร
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 
2. นักเรียนยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น 
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ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

ค่ำ 

เฉลี่ย 

ค่ำ 

S.D 

ระดับควำม

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

จ ำนวน 

(ฉบับ) 

หน่วยงำน

รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
เป็นที่ดีควรให้รับการสนับสนุนต่อไป 
11 ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
2.65 0.46 มากที่สุด 53.00 25 โรงเรียน 

ตลาดไทร
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น 
2. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ในการจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นที่ดีควรให้รับการสนับสนุนต่อไป 
12 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน

สถานศึกษา 
4.62 0.60 มากที่สุด 92.40 50 โรงเรียน 

ตลาดไทร
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนได้รับความรู้และตระหนักเห็นความส าคัญของการท างานและน้อมน าพระราชด าริในหลวง
รัชกาลที ่9 เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้      
ข้อเสนอแนะ 
เป็นที่ดีควรให้รับการสนับสนุนต่อไป 
13 ส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.58 0.46 มากที่สุด 91.60 50 โรงเรียน 
ตลาดไทร
พิทยาคม  

 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนได้รับความรู้และตระหนักเห็นความส าคัญของการน าพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่9 เรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นที่ดีควรให้รับการสนับสนุนต่อไป 
14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา  
 

4.55 0.68  มากที่สุด  91.00 100 โรงเรียน 
ประทาย  
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ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

ค่ำ 

เฉลี่ย 

ค่ำ 

S.D 

ระดับควำม

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

จ ำนวน 

(ฉบับ) 

หน่วยงำน

รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. โรงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน 
2. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

15 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.60 0.55  มากที่สุด  92.00 100 โรงเรียน 
ประทาย 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการวิเคราะห์ และปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ 
2.  โรงเรียนรวบรวมจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
16 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน 
4.30 0.50  มาก  86.00 100 โรงเรียน 

ประทาย 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
มีระบบอินเทอร์เนตใช้งานในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้สืบค้นข้อมูล   
17 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
4.50 0.54  มาก 90.00 100 โรงเรียน 

ประทาย 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. มีหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์ส าหรับให้บริการในห้องสมุดเพ่ิมข้ึน และมีความทันสมัย 
2. นักเรียนและครูใช้บริการห้องสมุดและเข้าร่วมกิจกรรม 
18 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
4.50 0.63  มาก 90.00 100 โรงเรียน 

ประทาย 
ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
นักเรียนมีความพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือและการปฏิบัติจริง จึงท าให้
นักเรียนเกดิการเรียนรู้ได้มาก และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
19 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

4.65 0.45  มากที่สุด  93.00 100 โรงเรียน 
ประทาย 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
นักเรยีนมีความพึงพอใจกับการเรียน เกิดการเรียนรู้ สื่อ และอุปกรณ ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและได้ปฏิบัติจริง  
20 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู

ของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.57 0.56  มากที่สุด  91.40 100 โรงเรียน 
ประทาย 
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ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

ค่ำ 

เฉลี่ย 

ค่ำ 

S.D 

ระดับควำม

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

จ ำนวน 

(ฉบับ) 

หน่วยงำน

รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประทายได้รับการพัฒนา 

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา) 

4.20 0.64  มาก  84.00 100 โรงเรียน 
ประทาย 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
นักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญและมีทักษะในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติด 
22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

4.65 0.55  มากที่สุด  93.00 100 โรงเรียน 
ประทาย  

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพียงพอ 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการสนับสนุนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรเพิ่มเติมงบประมาณ 
23 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 

ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.80 0.63   มากที่สุด    96.00   100 โรงเรียน 
ประทาย 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
เป็นงบประมาณในการบริหารโรงเรียน การพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
และการด าเนินการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ  คุณลักษณะ 
และคุณภาพ ของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
24 

 
 

ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ 
 

3.92 0.21 มาก 98.40 80 โรงเรียน 
เมืองยาง
ศึกษา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1.  นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
2. นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจการด าเนินการตาม 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

ค่ำ 

เฉลี่ย 

ค่ำ 

S.D 

ระดับควำม

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

จ ำนวน 

(ฉบับ) 

หน่วยงำน

รับผิดชอบ 

25 พัฒนาผู้เรียนให้มี
สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรีกีฬา 

3.61 0.14 มาก 72.20 250 โรงเรียน 
เมืองยาง
ศึกษา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  
2. ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี และเพ่ิมงบประมาณในการจัดท า  
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Lap 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
4.39 0.14 มาก 87.80 100 โรงเรียน 

เมืองยาง
ศึกษา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
2. นักเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี  
27 

 
 

แหล่งเรียนรู้ โรงภาพยนตร์ 
Mini Theatre 

4.20 0.26 มาก 84.00 120 โรงเรียน 
เมืองยาง
ศึกษา 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. มีแหล่งเรียนรู้โรงภาพยนต์ใช้จัดการเรียนการสอน  
2. มีห้องสื่อเทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
28 

 
 

 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียน (พัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ) 

4.61 
 
 

 

0.53 
 

 
 

มากที่สุด 
 

 
 

92.20 
 

 
 

100 
 

 

โรงเรียน 
วังไม้แดง
พิทยาคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. ระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน 
2. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

ค่ำ 

เฉลี่ย 

ค่ำ 

S.D 

ระดับควำม

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

จ ำนวน 

(ฉบับ) 

หน่วยงำน

รับผิดชอบ 

29 

 

 

ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.50 

 

 

๐.45 

 

 

มาก 

 

 

90.00 

 

 

27 

 

โรงเรียน 

วังไม้แดง 
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ 
2. สถานศึกษาได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน และความต้องการของท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษา  ผู้บริหาร ควรให้ความส าคัญและควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมการจัดท า
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
30 

 
 

พัฒนาอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4.36 0.70 มาก 87.20 90 โรงเรียน 
วังไม้แดง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียน ครู บุคลากร ได้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณต่อไปเพ่ือให้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเพ่ิมข้ึน 
31 

 
 

ค่าใช้จ่ายพัฒนาห้องสมุด 
 
 

4.52 
 
 

0.44 
 
 

มากที่สุด 
 
 

90.40 
 
 

220 
 
 

โรงเรียน 
วังไม้แดง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. มีห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน 
3. ครูใช้เป็นเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง 

 

32 
 

รักการอ่าน 4.59 0.61 มากที่สุด 91.80 200 โรงเรียน 
วังไม้แดง
พิทยาคม 
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ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

ค่ำ 

เฉลี่ย 

ค่ำ 

S.D 

ระดับควำม

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

จ ำนวน 

(ฉบับ) 

หน่วยงำน

รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต และสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณต่อไป  เพ่ือจัดกิจกรรมให้ครูบุคลากร และนักเรียนได้ปลูกฝังและส่งเสริม
รักการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
33 

 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

4.36 0.70 มาก 87.20 100 โรงเรียน 
วังไม้แดง
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนสามารถน าหลักธรรมค าสอนตามหลักพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจใน 
ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนงบประมาณต่อไปอย่างต่อเนื่องทุกปี 
34 

 
 

อบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

4.54 0.58 มากที่สุด 90.80 90 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. จ านวนนักเรียนเข้าร่วม ร้อยละ 80 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่ พ่ึ งประสงค์  

เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถพัฒนาตนเอง มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคม และประเทศชาติ 
35 

 
 

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

4.50 0.56 มาก 90.00 130 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการจัดการการศึกษา และการสื่อสารที่ทันสมัย 
2. ครูทั้งหมดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ และสารเคมี 
ในการประกอบการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 
ควรปรับปรุงระบบสายของอินเตอร์เน็ต เนื่องจากสายขาดบ่อย 
36 

 
 

พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 
 
 

4.20 0.70 มาก 84.00 130 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 
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ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

ค่ำ 

เฉลี่ย 

ค่ำ 

S.D 

ระดับควำม

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

จ ำนวน 

(ฉบับ) 

หน่วยงำน

รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
โรงเรียนมีหนังสือห้องสมุดส าหรับบริการนักเรียน และประชาชนในชุมชนอย่างเพียงพอ และทันสมัย 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เครื่องปริ้นเตอร์ส าหรับการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

37 
 
 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

4.17 0.67 มาก 83.40 100 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
โรงเรียนมีป้ายข้อมูลพรรณไม้ส าหรับแหล่งเรียนรู้ด้านสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนอย่างเพียงพอ 

38 
 
 
 
 

พัฒนาการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

4.12 0.72 มาก 82.40 130 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
โรงเรียนมีห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
ข้อเสนอแนะ 
ขบวนการด าเนินงานทางพัสดุมีหลายขั้นตอน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการได้มาซึ่งวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานตามฯ 
39 

 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดท าแผนพัฒนาพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

4.38 0.70 มาก 87.60 130 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 

 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนตามหลักการมากขึ้น และผู้ปฏิบัติงานมีวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงานด้านแผนงาน  อย่างเพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานกิจกรรมตามฯ ไม่มีความคล่องตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 

40 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู 4.27 0.72 มาก 85.40 130 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
ครูได้รับการพัฒนา และมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
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ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

ค่ำ 

เฉลี่ย 

ค่ำ 

S.D 

ระดับควำม

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

จ ำนวน 

(ฉบับ) 

หน่วยงำน

รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ครูควรได้รับการพัฒนาให้ครบทุกด้านทั้งงานการเรียนการสอน และวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 

41 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

4.33 0.87 มาก 86.60 130 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด 
42 

 
 

ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 

4.36 0.76 มาก 87.20 130 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีฐานะยากจนได้รับการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานทุกคน ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองลดลง   

43 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

4.31 0.71 มาก 86.20 130 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
นักเรียนมีความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง               
เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต   

44 
 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี) 

4.19 0.82 มาก 83.80 130 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
นักเรียนได้รับการฝึกระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ข้อเสนอแนะ 
สถานการณ์ของโรคระบาด ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
45 

 
 

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า  
สาธารณูปโภค,ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง) 

4.38 0.63 มาก 87.60 130 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 
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ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร / กิจกรรม 

ค่ำ 

เฉลี่ย 

ค่ำ 

S.D 

ระดับควำม

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

จ ำนวน 

(ฉบับ) 

หน่วยงำน

รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่ากรกะแสไฟฟ้า และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล   
 

46 
 
 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.37 0.67 มาก 87.40 13 โรงเรียน 
หนองขาม
พิทยาคม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
โรงเรียนได้ด าเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ท าให้การด าเนินกิจกรรม ไม่ได้ตาม
เป้าหมายแต่ทางโรงเรียนได้ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์  โดยใช้การจัดกิจกรรมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

47 
 
 

พัฒนาส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4.60 0.59 มากทีสุ่ด 90.00 100 โรงเรียน 
สาหร่าย
วิทยาคม 

 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ  
1. นักเรียนที่ได้วัสดุ-อุปกรณ์และสารเคมี เพ่ือใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอน มีส่วนร่วม               
ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์มีโอกาสเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ตอดจนการเข้าร่วมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
2. ครูทั้งหมดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ และสารเคมี 
ในการประกอบการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ท าให้การด าเนินกิจกรรม ไม่ได้ตาม
เป้าหมายแต่ทางโรงเรียนได้ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์  โดยใช้การจัดกิจกรรมผ่าน             
ช่องทางออนไลน์ 

 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนาการศึกษา 

4.40 0.57 มาก 88.00 5,189 กลุ่ม
โรงเรียน 

ที่ 6 
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สรุปผลวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียนใน
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6  จากข้อมูลที่ใช้ในการติดตามประเมินผลฯ 
แบบสุ่มตามแผนงานการศึกษา จ านวน 47  มีกลุ่มตัวอย่างที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 
5,189 คน สรุปพบว่า   
 ค่าเฉลี่ย X  เท่ากับ  4.40  คิดเป็นร้อยละ  88.00 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า S.D. เท่ากับ  0.57 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 1  
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพประกอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  กลุ่มโรงเรียนที่ 6 

************************ 
 
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม :  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
 

        
 

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม :  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
 

   
 

 

โรงเรียนช่องแมววิทยำคม :   ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด 
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โรงเรียนช่องแมววิทยำคม :  พัฒนางานสุขอนามัย 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม :  ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน 
 นักเรียนยากจน) 
 
 

   

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม :   พัฒนาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษา 
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โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม :  ส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ    
พอเพียง 

   

 
โรงเรียนประทำย: สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนประทำย : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
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โรงเรียนประทาย :  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

 

 

  

 

 
 

 

โรงเรียนประทาย : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
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โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ : พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีกีฬา 
 

   

โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Lap เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

   

 

โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ : แหล่งเรียนรู้โรงภาพยนตร์ Mini Theatre 
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โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    

 
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม : ปรับปรุงห้องสมุด 
 

 

 

 

 
 

 

 

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม : รักการอ่าน 
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โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม : กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  

                

 
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม : อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 

  

 
โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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โรงเรียนหนองขามพิทยาคม : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
 สถานศึกษา) 

    



 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

  

 

 

 

 





 

 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาหน้า 317 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ที่ 1150/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
********************* 

      เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 28  และข้อ 29  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 
      1. นายบัวพันธ์    จันค าวงษ์       กรรมการ 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
      2. นายสมพร      จินตนามณีรัตน์      กรรมการ 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
      3. นายเลิศชัย     ธนประศาสน์      กรรมการ 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
      4. นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์      กรรมการ 
                   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
      5. นายสมพงศ์    พิมพ์กลาง       กรรมการ  
          ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
      6. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   กรรมการ 
          หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง 
      7. ผู้อ านวยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต      กรรมการ 
                หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง 
      8. นายชัยยงค์     ฮมภิรมย์       กรรมการ 
          ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก 
      9. นายประถม     กลิ่นศรีสุข       กรรมการ 
                   หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง 
      10. เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา      กรรมการ 
  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      11. หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา     กรรมการ 
           ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา       
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

/3. รายงานและเสนอความเห็น... 
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      3. รายงานและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  15  มีนาคม   พ.ศ. 2562 
 

     ร้อยตรีหญิง      
           (ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี) 
        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ที่ 922/2564 

เรื่อง  แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

************************** 
  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่  1150/2562  เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 15  มีนาคม  
2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ  28  และข้อ 29  

เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ้นจากต าแหน่ง ดังนั้น เพ่ือให้ 
การด าเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบฯ  จึงแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1150/2562  ดังกล่าว โดย
แก้ไขกรรมการเฉพาะล าดับที่ 1 – 3  ดังนี้  

  1.  นายสถาพร โชติกลาง    กรรมการ        
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอ าเภอโนนสูง เขต 1 
2.  นายซ้าย   ผลกระโทก    กรรมการ        
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอ าเภอโชคชัย 
3.  นายเลิศชัย   ธนประศาสน์    กรรมการ  
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอ าเภอสีคิ้ว เขต 2       

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง   มีอ านาจหน้าที่   เป็นไปตามค าสั่งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครราชสีมา ที่ 1150/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 15  มีนาคม  2562 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

                                                    

        (นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล) 
      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ (ด้านการศึกษา) ระดับกอง 
...................................... 

     ตามที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการ (ด้านการศึกษา) ระดับกอง ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ข้อ 29 (4) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพื่อช่วยงานปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ท าหน้าที่ติดตาม
ประเมินผลด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในระดับกองและระดับสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 

     เพ่ือให้การให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ      
(ด้านการศึกษา) ระดับกอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือติดตามประเมินผลด้านการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับกอง และระดับสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประกอบด้วย 
     1. ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ประธานอนุกรรมการ 
     2. นายบัวพันธ์  จันค าวงษ์        ส.อบจ.อ าเภอประทาย   อนุกรรมการ 
     3. นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   อนุกรรมการ 
     4. นายกิตติพิชญ์  ดุงโคกกรวด                          อนุกรรมการ/เลขานุการ 
     5. นายนิพิฐพนธ์  มหัทธนบุญนพ               อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ดังนี้ 
     1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ด้านการศึกษา 
     2. ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ด้านการศึกษา 
     3. สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผล พร้อมข้อเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
ประเมินผลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทราบ เพ่ือเสนอผู้บริหารต่อไป 
  ประกาศ ณ  วันที่  22  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
       (นายชัยยงค์  ฮมภิรมย์) 
        ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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เอกสารอ้างอิง 
• รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม  ศรีสะอาด “การวิจัยเบื้องต้น” ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 8 , 

ตุลาคม 2553   
• แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
• กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา “คู่มือการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น” เมษายน 2547 
• ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ “เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ.” มิถุนายน 

2555 
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “คู่มือการติดตามและ

ประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ อปท.” 2548 
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 
• หนังสือด่วนที่สุด ที่ นม 0023.3/24334 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลง

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
• ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 732/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 
• ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 874/2560 เรื่อง แต่งตั้งประธานและ

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2560 

• ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนงาน/โครงการด้านการศึกษา ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

• ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า เอกสารประกอบการบรรยาย “หลักสูตรการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจากระบบ E-Plan และแนวทางปฏิบัติตามร่างระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนฯ
(One plan) พร้อมกับเทคนิคการจัดท า/การทบทวน/การเพ่ิมเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับปัจจุบัน)”,
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, พฤศจิกายน 2561 
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คณะที่ปรึกษา 
 1. ดร.ยลดา    หวังศุภกิจโกศล    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 2. นายนรเสฎฐ์    ศิริโรจนกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

3. นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายวีระชาติ    ทุ่งไผ่แหลม  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 5. นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 6. นายวุฒิชัย     วงศ์ปัญโญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 7. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
คณะกรรมการและผู้จัดท า 

1. นายชัยยงค์   ฮมภิรมย์      ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก                     ประธานกรรมการ 
2. นายซ้าย  ผลกระโทก        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา       กรรมการ 
3. นายสถาพร  โชติกลาง       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา       กรรมการ   
4. นายเลิศชัย   ธนประศาสน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา       กรรมการ   
5. นางสาวศิริพร  ประสงค์ทรัพย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น              กรรมการ 
6. นายสมพงศ์      พิมพ์กลาง      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น              กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย์  จ๋าพิมาย       ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             กรรมการ 
8. นายกิตติศักด์    ธีระวัฒนา      ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              กรรมการ 
9. นายรังสิยา      นุทกิจ            ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม              กรรมการ 
10. นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล    รก.หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด      กรรมการ 
11. นายประถม    กลิ่นศรีสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก   กรรมการ       

    และเลขานุการ                   
12. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายกิตติพิชญ์  ดุงโคกกรวด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล       ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวภัคนันท์ ศรีช านาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
15. นายนิพิฐพนธ์  มหัทธนบุญนพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
16. นางรัตนา    โพธิ์นอก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
17. นางสาวเจนจิรา   สุค าภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
18. นางสาววิลาวัณย์   รักธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
19. นางสาววรรณิกา  ศรีชาค า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
20. นางสาวพัชมน  เจริญสุข ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นายกฤษดา  กันตยาสกุล      พนักงานจ้างทั่วไป 
22. เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกท่าน 

           23. เจ้าหน้าที่ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกท่าน 
 
 
 

 



 

 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย.ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาหน้า 323 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโรงเรยีนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ปีการศึกษา 2564 ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียน / วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 52.89 32.72 23.93 29.24 34.70 

ระดับสังกัด อปท. 50.38 30.72 22.03 27.99 32.78 

ระดับภาค 52.74 31.92 23.82 28.99 34.37 

ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 

1 กฤษณาวิทยา 48.28 30.63 20.50 26.73 31.54 

2 กลางดงปุณณวิทยา 46.04 27.50 21.33 27.70 30.64 

3 กุดจิกวิทยา 53.80 29.17 22.67 25.28 32.73 

4 เขาใหญ่พิทยาคม 52.10 25.63 19.09 30.30 31.78 

5 ครบุรี 53.98 33.26 23.63 29.51 35.10 

6 คลองไผ่วิทยา 38.98 27.81 19.88 27.11 28.45 

7 คลองเมืองพิทยาคม 50.14 28.75 19.20 26.45 31.14 

8 เฉลียงพิทยาคม 43.52 27.05 20.73 25.70 29.25 

9 ช่องแมววิทยาคม 51.28 26.17 17.80 27.15 30.60 

10 ดอนไพลพิทยาคม 43.07 27.06 20.23 26.61 29.24 

11 ด่านเกวียนวิทยา 40.26 26.86 20.62 27.08 28.71 

12 ตลาดไทรพิทยาคม 50.65 29.51 23.21 27.31 32.67 

13 โตนดพิทยาคม 41.37 26.85 20.39 26.63 28.81 

14 ทัพรั้งพิทยาคม 45.56 26.75 19.80 23.99 29.03 

15 เทพารักษ์ราชวิทยาคม 55.23 35.17 22.00 30.17 35.64 

16 โนนไทยคุรุอุปถัมป์ 54.84 30.86 21.56 27.77 33.76 

17 โนนไทยคุรุอุปถัมป์ 2 43.87 27.55 19.77 26.12 29.33 

18 บัวลาย 48.56 29.76 24.15 27.24 32.43 

19 บัวใหญ่ 50.74 31.41 22.07 27.89 33.03 
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โรงเรียน / วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 52.89 32.72 23.93 29.24 34.70 

ระดับสังกัด อปท. 50.38 30.72 22.03 27.99 32.78 

ระดับภาค 52.74 31.92 23.82 28.99 34.37 

ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 

20 บ้านใหญ่พิทยาคม 40.97 27.06 18.80 25.46 28.07 

21 บ้านใหม่พิทยาคม 44.85 27.88 19.88 27.97 30.15 

22 ประทาย 48.10 28.88 22.76 27.81 31.89 

23 ปรางค์ทองวิทยา 55.34 34.77 20.00 26.87 34.25 

24 ปราสาทวิทยาคม 45.41 26.15 19.76 26.93 29.56 

25 ปากช่อง2 45.84 28.10 19.29 25.72 29.74 

25 ปากช่องพิทยาคม 42.21 25.44 21.21 28.77 29.41 

27 พระทองค าวิทยา 47.52 28.68 19.79 27.59 30.90 

28 มะค่าวิทยา 56.25 28.93 16.00 28.40 32.40 

29 มัธยมบึงปรือ 44.48 26.56 19.13 28.33 29.63 

30 มัธยมประดู่วัฒนา 40.08 24.52 18.58 27.59 27.69 

31 มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ 48.35 29.41 21.45 25.51 31.18 

32 มาบตะโกพิทยาคม 44.24 28.70 20.09 27.94 30.24 

33 เมืองยางศึกษา 44.62 28.21 20.05 26.43 29.83 

34 ล าพระเพลิงพิทยาคม 52.56 29.04 17.33 27.14 31.52 

35 วังน้ าเขียวพิทยาคม 43.53 28.43 20.61 27.47 30.01 

36 วังโป่งพิทยาคม 49.78 26.91 16.94 26.88 30.13 

37 วังไม้แดงพิทยาคม 48.89 33.06 13.78 25.98 30.43 

38 วังรางพิทยาคม 47.36 30.07 18.17 27.07 30.67 

39 วังหมีพิทยาคม 45.43 27.31 20.77 26.45 29.99 

40 วัดประชานิมิตร 50.80 28.88 20.48 27.25 31.85 

41 สองครพิทยาคม 50.07 28.68 19.16 29.16 31.77 
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โรงเรียน / วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 52.89 32.72 23.93 29.24 34.70 

ระดับสังกัด อปท. 50.38 30.72 22.03 27.99 32.78 

ระดับภาค 52.74 31.92 23.82 28.99 34.37 

ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 
42 สะแกราชธวัชศึกษา 50.40 29.42 22.08 29.06 32.74 
43 สาหร่ายวิทยาคม 51.10 28.68 21.12 27.47 32.09 
44 สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 51.22 32.89 22.23 28.74 33.77 
45 สีคิ้ววิทยาคาร 43.98 26.48 22.37 25.81 29.66 
46 สีคิ้วหนองหญ้าขาว 51.33 27.17 18.93 25.56 30.75 
47 สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 50.07 28.46 20.12 29.94 32.15 
48 สูงเนิน 46.29 28.38 20.55 26.99 30.55 
49 หนองขามพิทยาคม 44.36 26.86 21.49 24.01 29.18 
50 หนองงูเหลือมพิทยาคม 47.75 28.71 22.13 27.03 31.41 
51 หนองบัวพิทยาคม 56.67 31.55 24.38 25.83 34.61 
52 หนองบุญมากพิทยาคม 45.88 28.50 18.83 26.88 30.02 
53 หนองยางพิทยาคม 49.38 29.64 19.92 26.83 31.44 
54 หนองหว้าพิทยาสรรพ์ 48.94 28.94 21.60 25.89 31.34 
55 ห้วยลึกผดุงวิทยา 41.93 27.50 20.25 26.52 29.05 
56 หินดาดวิทยา 43.86 27.37 22.79 27.15 30.29 
57 อรพิมพ์วิทยา 45.26 27.19 20.70 25.94 29.77 

 
เฉลี่ย 47.67 28.62 20.39 27.11 30.95 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียน / วิชา 
ภาษา 
ไทย 

สังคม
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

เฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 42.16 35.23 27.51 23.59 31.28 31.95 

ระดับสังกัด อปท. 38.79 33.54 24.49 20.86 28.94 29.32 

ระดับภาค 41.52 34.89 26.31 22.83 30.64 31.24 

ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 33.79 

1 กฤษณาวิทยา 32.39 30.00 18.93 20.98 24.53 25.37 

2 กลางดงปุณณวิทยา 36.18 33.55 21.48 17.90 28.78 27.58 

3 กุดจิกวิทยา 33.94 30.83 22.87 19.15 24.33 26.22 

4 เขาใหญ่พิทยาคม 35.88 31.03 23.42 18.65 28.10 27.42 

5 ครบุรี 45.73 36.58 25.51 22.96 31.76 32.51 

6 คลองไผ่วิทยา 32.56 32.26 21.77 17.14 25.50 25.85 

7 คลองเมืองพิทยาคม 40.72 33.37 20.63 19.57 26.74 28.21 

8 เฉลียงพิทยาคม 29.76 30.48 21.90 17.38 24.38 24.78 

9 ช่องแมววิทยาคม 38.24 32.65 22.34 21.74 30.07 29.01 

10 ดอนไพลพิทยาคม 33.73 30.75 21.00 19.38 26.90 26.35 

11 ด่านเกวียนวิทยา 36.78 32.14 21.37 19.30 26.41 27.20 

12 ตลาดไทรพิทยาคม 38.25 33.76 24.13 24.44 26.95 29.51 

13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ฯ 65.59 47.66 55.89 48.62 50.05 53.56 

14 โตนดพิทยาคม 36.63 30.63 20.86 16.99 25.50 26.12 

15 ทัพรั้งพิทยาคม 28.35 31.00 21.46 17.32 25.75 24.78 

16 เทพารักษ์ราชวิทยาคม 34.32 32.88 22.50 20.88 26.65 27.45 

17 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 42.01 35.51 24.39 20.48 30.34 30.55 

18 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 36.00 32.74 21.16 18.60 26.08 26.92 

19 บัวลาย 38.21 33.17 22.84 22.72 30.18 29.42 

20 บัวใหญ่ 43.76 34.57 23.75 23.29 30.72 31.22 
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โรงเรียน / วิชา 
ภาษา 
ไทย 

สังคม
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

เฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 42.16 35.23 27.51 23.59 31.28 31.95 

ระดับสังกัด อปท. 38.79 33.54 24.49 20.86 28.94 29.32 

ระดับภาค 41.52 34.89 26.31 22.83 30.64 31.24 

ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 33.79 

21 บ้านใหญ่พิทยาคม 31.17 29.59 23.13 17.19 26.41 25.50 

22 บ้านใหม่พิทยาคม 33.06 31.24 20.42 16.29 24.44 25.09 

23 ประทาย 40.13 33.93 23.35 20.95 29.32 29.54 

24 ปรางค์ทองวิทยา 38.11 32.77 21.71 18.24 26.75 27.52 

25 ปราสาทวิทยาคม 33.50 30.73 21.14 17.99 26.50 25.97 

26 ปากช่อง 2 35.24 31.23 22.13 17.57 27.78 26.79 

27 ปากช่องพิทยาคม 35.52 33.14 21.66 20.71 27.42 27.69 

28 พระทองค าวิทยา 36.86 33.95 21.61 20.81 28.43 28.33 

29 มะค่าวิทยา 37.79 32.16 21.78 18.42 26.48 27.33 

30 มัธยมบึงปรือ 42.30 34.20 21.58 15.00 29.47 28.51 

31 มัธยมประดู่วัฒนา 31.88 31.28 20.65 19.00 23.44 25.25 

32 มัธยมหลวงพ่อคูณปรสิุทฺโธ 39.81 33.56 22.77 19.43 27.18 28.55 

33 มาบตะโกพิทยาคม 31.85 30.48 20.15 17.99 24.55 25.00 

34 เมืองยางศึกษา 28.19 29.27 20.28 17.00 25.29 24.01 

35 ล าพระเพลิงพิทยาคม 33.58 31.90 21.00 18.08 26.58 26.23 

36 วังน้ าเขียวพิทยาคม 32.80 30.79 23.36 18.88 26.91 26.55 

37 วังโป่งพิทยาคม 33.23 30.85 20.69 16.41 26.89 25.61 

38 วังไม้แดงพิทยาคม 30.44 28.79 22.02 18.38 27.73 25.47 

39 วังรางพิทยาคม 33.46 30.81 21.81 18.75 26.25 26.22 

40 วังหมีพิทยาคม 35.50 32.55 21.88 16.34 25.83 26.42 

41 วัดประชานิมิตร 38.35 34.14 24.98 22.48 29.26 29.84 

42 สองครพิทยาคม 31.03 30.29 19.93 17.46 24.73 24.69 
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โรงเรียน / วิชา 
ภาษา 
ไทย 

สังคม
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

เฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 42.16 35.23 27.51 23.59 31.28 31.95 

ระดับสังกัด อปท. 38.79 33.54 24.49 20.86 28.94 29.32 

ระดับภาค 41.52 34.89 26.31 22.83 30.64 31.24 

ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 33.79 

43 สะแกราชธวัชศึกษา 38.16 33.52 23.41 18.25 28.98 28.46 

44 สาหร่ายวิทยาคม 43.08 37.28 23.27 19.92 31.03 30.92 

45 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 39.43 34.28 25.31 20.18 29.72 29.78 

46 สีคิ้ววิทยาคาร 30.89 30.91 19.09 21.16 24.91 25.39 

47 สีคิ้วหนองหญ้าขาว 40.00 32.76 22.13 18.01 28.14 28.21 

48 สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 39.82 35.00 22.95 22.00 30.49 30.05 

49 สูงเนิน 36.82 32.49 24.69 20.40 29.19 28.72 

50 หนองขามพิทยาคม 27.61 28.85 20.65 15.39 25.02 23.50 

51 หนองงูเหลือมพิทยาคม 36.02 33.16 22.21 19.98 29.10 28.09 

52 หนองบัวพิทยาคม 34.16 33.20 20.90 21.13 28.85 27.65 

53 หนองบุญมากพิทยาคม 34.74 29.77 20.54 16.61 25.88 25.51 

54 หนองยางพิทยาคม 35.97 33.66 22.54 19.13 27.88 27.84 

55 หนองหว้าพิทยาสรรค์ 31.48 29.96 21.39 17.61 24.73 25.03 

56 ห้วยลึกผดุงวิทยา 29.29 31.04 20.67 18.27 25.28 24.91 

57 หินดาดวิทยา 29.01 29.36 20.38 18.81 25.07 24.53 

58 อรพิมพ์วิทยา 37.47 31.00 22.06 23.79 28.28 28.52 

 เฉลี่ย 35.98 32.40 22.56 19.68 27.58 27.64 
 

 




