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          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 (3) แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
ขอ 12  (3)  “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดอืนธันวาคมของทุกป” 

          องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมิน
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบรอยแลว 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
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บทสรุปผูบริหาร 

การติดตามและประเมินผล การนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
 

การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้นสวนหนึ่งมาจากความสามารถของผูบริหารในการนำ

เทคนิคและกระบวนการบริหารมาใชบรหิารงานใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว 

การติดตามและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตาม

ความกาวหนา ในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเรจ็ของงาน อันจะนำไปสูการดำเนินการแกไขปรับปรุง

รวมกันใหบรรลุเปาหมายผูบริหาร จึงจำเปนตองมีการติดตามและประเมินผล  เพื่อใหทราบประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบงานตาง ๆ ของหนวยงานวาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

เพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใชควบคูกัน แตความหมายของ “การติดตาม” และ “การประเมินผล” 

นั้น มีท้ังความคลายคลึงและความแตกตางกัน เพ่ือใหเขาใจตรงกันจึงกำหนดความหมายของคำทั้งสองดังนี้ 

การติดตาม  (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด

ไว เพื่อตัดสินใจแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยมุงท่ี

จะตอบคำถามหลักวา ในการดำเนินงานนั้นไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไม ไดปฏิบัติงานตามแผนงานที่

กำหนดหรือไม ไดผลตรงตามที่กำหนดหรือไม ขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเรงรัดให

งาน/โครงการดำเนินไปตรงตามเปาหมายของแผนงานและแลวเสร็จภายในกำหนดเวลา การติดตามผล จึงตอง

ดำเนินการอยางสม่ำเสมอในหนวยงาน เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับใหตนเอง  ผูบังคับบัญชาขั้นตน ผูบังคับบัญชา

ระดับสูง ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับ เพ่ือใหคำแนะนำชวยเหลือ แกไข อำนวยความ

สะดวก ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ   

การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ   

ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการ วามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่

กำหนดขึ้น จึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการวา ไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงาน/

โครงการนั้นหรือไมเพียงใด 

วัตถุประสงคและจุดมุงหมายการประเมินโครงการ 

ประเมินผลเพ่ืออะไร หรือประเมินผลไปทำไม ปฏิบัติงานตามโครงการแลว ไมมีการประเมินผล

ไมไดหรือ ตอบไดเลยวาการบริหารแนวใหมหรือการบริหารในระบบเปด (Open System) นั้นถือวาการ

ประเมินผลเปนข้ันตอนที่สำคัญมาก ซึ่งจุดมุงหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 

1. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจวา ควรจะยกเลิก

โครงการหรือสนับสนุนใหมีการขยายผลตอไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม ๆ ยังมิไดจัดทำในรูปของโครงการ

ทดลอง (Experimental) มีโอกาสจะผิดพลาดหรือลมเหลวไดงาย ความลมเหลวของโครงการจึงมิใชความ

ลมเหลวของผูบริหารเสมอไป ดังนั้น ถาเราประเมินผลแลวโครงการนั้น สำเร็จตามที่กำหนดวัตถุประสงค และ

เปาหมายไวก็ควรดำเนินการตอไป แตถาประเมินผลแลวโครงการน้ันมีปญหาหรือมีผลกระทบเชิงลบมากกวา

เราก็ควรยกเลิกไป 
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2. เพื่อทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามโครงการวาเปนไปตามที่กำหนด

วัตถุประสงค และ เปาหมาย หรือกฎเกณฑ หรือมาตรฐานที่กำหนดไวเพียงใด 

3. เพื่อปรับปรุงงาน ถาเรานำโครงการไปปฏิบัติแลว พบวาบางโครงการไมไดเสียทั้งหมดแตก็ไม

บรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวทุกขอ เราควรนำโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น โดยพิจารณาวาโครงการ

นั้นบกพรองในเรื่องใด เชน ขาดความรวมมือของประชาชน ขัดตอคานิยมของประชาชน ขาดการ

ประชาสัมพันธ หรือสมรรถนะขององคกรที่รับผิดชอบต่ำ เม่ือเราทราบผลของการประเมินผล เราก็จะได

ปรับปรุงแกไขใหตรงประเด็น 

4. เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการนำโครงการไปปฏิบัตินั้น ผูบริหารโครงการ

จะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอยางนอย 2 ทางเลือก ดังนั้น การประเมินผลจะเปนการ

เปรียบเทียบทางเลือก กอนท่ีจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงใหนอยลง 

5. เพ่ือขยายผล ในการนำโครงการไปปฏิบัติ  ถาไมมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง  

อาจจะไมทราบถึงความสำเร็จของโครงการ แตถาประเมินผลโครงการเปนระยะสม่ำเสมอ ผลปรากฏวา

โครงการนั้น บรรลุผลสำเร็จตามท่ีกำหนดวัตถุประสงค ก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นตอไป แตการขยายผลนั้น

มิไดหมายความวาจะขยายไปไดทุกพื้นที่ การขยายผลตองคำนึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานที่ สถานการณ 

ตาง ๆ สิ่งที่ตองคำนึงถึงคือ สิ่งที่นำไปในพื้นที่หนึ่งอาจไดผลดี แตนำไปขยายผลในพื้นที่หนึ่งอาจไมไดผล หรือ

สิ่งที่เคยทำไดผลดีในชวงเวลาหนึ่งอาจจะไมไดผลดีในอีกชวงเวลาหนึ่ง 
 

ขั้นตอนประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการเปนกระบวนการที่ตองมีการดำเนินงานอยางมีระบบ และข้ันตอนมีความ

สอดคลองกับสภาวะแวดลอมของโครงการ  ซึ่งกระบวนการดังกลาว  จะตองมีความสอดคลองและมีความ

สมเหตุสมผลกันและกัน สำหรับขั้นตอนในการประเมินผลโครงการมีข้ันตอนที่สอดคลองกัน 7 ขั้นตอน (สุชาติ 

ประสิทธิ์รัฐสินธุ, หนา 14 – 19)  
 

ประโยชนของการประเมินผล 

1. ชวยทำใหการกำหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจน และ

สามารถท่ีจะนำไปปฏิบัติอยางไดผล 

2. ชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนเต็มที่ 

3. ชวยใหแผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงคและดำเนินงานได 

4. ชวยในการแกปญหาอันเกิดจากผลกระทบของแผน/โครงการ  และทำใหแผน/โครงการมีขอที่

ทำใหเกิดความเสียหายลดนอยลง 

5. การประเมินแผน/โครงการมีสวนชวยควบคุมคุณภาพของงาน ปจจัยทุกชนิด ขอมูลนำเขา  

กระบวนการและผลงาน 
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6. การประเมินแผน/โครงการมีสวนในการสรางขวัญและกำลังใจใหผูปฏิบัติงาน เพราะการ

ประเมนิเปนการศึกษาวิเคราะห เพ่ือการปรับปรุงแกไขและเสนอแนะวิธีการใหม ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 

7. การประเมินชวยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ 
 

เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ จำเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัด เพ่ือเปนเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทาง

ในการวิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑที่สำคัญ 8 เกณฑ ดวยกันคอื 

1. เกณฑความกาวหนา (Progress)   

2. เกณฑประสิทธิภาพ  (Efficiency)   

3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) 

4. เกณฑผลกระทบ (Impacts) 

5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance) 

6. เกณฑความย่ังยืน (Sustainability)  

7. เกณฑความเปนธรรม (Equity) 

8. เกณฑความเสยีหายของโครงการ (Externalities)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       

พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 (3)  

“รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ

ตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป” หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท. 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 

2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอม

แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

การนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาใน

สังกัดใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณ โดยนำโครงการในปแรกของแผนพัฒนา

การศึกษาไปเปนกรอบในการจัดทำขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณของสถานศึกษาประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับ

นักเรียนโดยตรง คาใชจายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษา  กิจการตามประเพณีทองถ่ิน สื่อ

และอุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา คาใชจายในการสงบุคลากรของสถานศึกษาไปเขารับการ

ฝกอบรม และรายจายอ่ืน ๆ ที่มีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสั่งการกำหนดให

เปนคาใชจายของสถานศึกษา 



ง 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่ท่ีไดรับแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ (ดานการศึกษา) ระดับกอง เพ่ือชวยในการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกำหนดแนวทาง วิธีการและดำเนินการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเปนขอบัญญัติรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดานการศึกษา) มอบหมายใหอนุกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

ดานการศึกษา พิจารณาและดำเนินการ ดังนี้ 

วิธีการดำเนนิการติดตามประเมินผล 

      1. วิธีการสุมตัวอยางประเมินโครงการพัฒนา ตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ         

พ.ศ. 2562 

2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เปนผูดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 

3. มอบหมายใหฝายเลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการ เปนผูดำเนินการติดตามประเมินผล

โครงการที่ดำเนินการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนงบพัฒนาของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

4. การติดตามประเมินผลโดยใหสถาบันหรือบุคคลภายนอกเปนผูดำเนินการติดตามประเมินผล

ในโครงการที่ใชจายงบประมาณเปนจำนวนมาก หรือโครงการที่ใชหลักทางวิชาการในการติดตามประเมินผล 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ไดมาตรฐานและเปนกลางในการประเมินผล 

      5. เครื่องมือที่ใชในการติดตามประเมินผลโครงการ ใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทางการ

และไมเปนทางการ (กลุมสนทนา) การสังเกตการณของผูประเมินโครงการ 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลไดแตงตั้งคณะทำงาน หรอืคณะอนุกรรมการดานการศึกษา (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 (4)) เพื่อดำเนินการติดตาม

ประเมนิผลยุทธศาสตรดานการศึกษาโดยตรง  มีอำนาจหนาที ่ ดงันี ้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมนิผล 

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผล 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลฯ ตอผูอำนวยการ

สถานศึกษา เพ่ือใหผูอำนวยการสถานศึกษาเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ คณะกรรมการการศึกษาของ 

องคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ         

ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (หวงระยะเวลาในการติดตามและ

ประเมินผล)ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 



จ 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาไปสูการปฏิบัติ   

1) เริ่มตนจากโรงเรียนออกคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของโรงเรียน  

2) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือรวมกันพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการ

ในการติดตามและประเมินผล  

3) ทำการประเมินผลสำเร็จเปนรายโครงการ และประเมินผลสำเร็จของทุกจุดมุงหมายเพ่ือการ

พัฒนาวาเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดหรือไม  

4) ควรประเมินทั้งระบบ คือ ประเมินทั้งปจจัยที่ใช กระบวนการที่ใช ผลผลิตที่ไดรับ และผลลัพธ

ที่เกิดขึ้น เพื่อจะไดทราบถึงปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น สำหรับนำไปใชเปนขอมลูประกอบการกำหนดแนวทางใน

การแกไขปญหาตอไป 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 58 โรง โดยแบงเปนกลุม

โรงเรยีน จำนวน 6 กลุม ดังน้ี 

 กลุมโรงเรียนที่ 1 ประกอบดวย โรงเรียนครบุรี โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม โรงเรียนสะแก 

ราชธวัชศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม โรงเรียนวังหมีพิทยาคม โรงเรียนบานใหมพิทยาคม โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา และ 

โรงเรยีนอรพิมพวิทยา 

 กลุมโรงเรียนที่ 2 ประกอบดวย โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา โรงเรียนปากชองพิทยาคม 

โรงเรียนคลองไผวิทยา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา โรงเรียนปากชอง 2 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร โรงเรียน

กฤษณาวิทยา โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม และโรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว 

 กลุมโรงเรียนที่ 3 ประกอบดวย โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 โรงเรียนวังโปงพิทยาคม โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 

โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม โรงเรียนมัธยมบึงปรือ โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณปริสุทฺโธ และโรงเรียนทัพรั้ง

พิทยาคม 

 กลุมโรงเรียนท่ี 4 ประกอบดวย โรงเรียนบัวใหญ โรงเรียนวัดประชานิมิตร โรงเรียนบัวลาย 

โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค โรงเรียนปรางคทองวิทยา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โรงเรียนโตนดพิทยาคม 

โรงเรยีนมะคาวิทยา และโรงเรียนหินดาดวิทยา 

 กลุมโรงเรียนที่ 5 ประกอบดวย โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 

โรงเรียนดานเกวียนวิทยา  โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม  โรงเรียนสูงเนิน  โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา

นครราชสีมา  โรงเรียนกุดจิกวิทยา  โรงเรียนสองครพิทยาคม  โรงเรียนวังรางพิทยาคม และโรงเรียนดอนไพล

พิทยาคม 

 กลุมโรงเรียนท่ี 6 ประกอบดวย โรงเรียนประทาย โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม โรงเรียน

สาหรายวิทยาคม โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม  โรงเรียนเมืองยางศึกษา  โรงเรียนชองแมววิทยาคม  โรงเรียน

คลองเมืองพิทยาคม และโรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
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ในสวนรายได และรายจายของสถานศึกษา เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

หลักเกณฑ และวิธีการนำเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 ขอ 9 กำหนดใหเงินรายไดของสถานศึกษาใหใชจายตามกิจการ

ของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดานการศึกษา ไดกำหนดคาใชจายโดยยึดระเบียบ ฯ และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

จัดทำงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562  ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดสนับสนุนงบประมาณสมทบให เปนโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษา คือ คาใชจายเก่ียวกับการศกึษาสำหรับนักเรียนโดยตรง และคาใชจายเก่ียวกับการบริหารงาน 

ทั่วไปสำหรับสถานศึกษา ซึ่งมีรายการคาใชจายเปนไปตามแนวทางที่อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กำหนด  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0893.2/ว 2235 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552) ดังนี้ 

1) คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับนักเรียนโดยตรง (ไดแก เงินคาบำรุงการศึกษา เปนตน) 

และคาใชจายเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไปสำหรับสถานศึกษา (ไดแก การดำเนินงานธุรการ งานเลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขาย

ทางการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การสงเสริมสนับสนุน

ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร การบริหารท่ัวไป การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การ

จดัทำสำมะโนผูเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การสงเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

การสงเสริมการประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และหนวยงานอื่น การจัดระบบควบคุม

ภายในหนวยงาน งานบริการสาธารณะ และงานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น) ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 

2) กิจกรรมตามประเพณีทองถิ่น (เชน กิจกรรมตามประเพณีทองถ่ิน ซึ่งตองเปนโครงการที่อยูใน

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาแลว) 

3) สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา ซึ่งอาจเปนไดทั้ง วัสดุ หรือครุภัณฑ ซึ่งตองเปนโครงการท่ีอยู ในแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาแลว)  

4) คาใชจายในการสงบุคลากรของสถานศึกษาไปเขารับการฝกอบรม (คาใชจายในการสง

บุคลากรของสถานศึกษาไปเขารับการฝกอบรม ซึ่งตองเปนโครงการที่อยูในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ

ที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาแลว) 
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5) รายจายอ่ืน ๆ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดให

เปนรายจายของสถานศึกษา (รายจายอื่น ๆ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กำหนดใหเปนรายจายของสถานศึกษา โดยรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ผูบริหารทองถิ่นหรือนายก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) สั่งการกำหนดใหเปนรายจายของสถานศึกษานั้น จะตองเปนโครงการที่อยูใน

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาแลว) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปน

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด ในปงบประมาณ        

พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการของ

สถานศึกษา แบงตามกลุมโรงเรียน จำนวน 6 กลุม โดยสำนักการศึกษา ฯ จัดสงแบบประเมินใหสถานศึกษา

ดำเนินการทอดแบบประเมิน จากการสุมตัวอยางโครงการที่ดำเนินการแลว ภายใตแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562  สามารถสรปุไดดังนี้ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ

ท่ี 
รายการ 

คาเฉลี่ย 

X  

คา 

S.D. 
รอยละ 

ระดับความ

พึงพอใจ 

จำนวน 

(ฉบับ) 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1 กลุมโรงเรียนท่ี 1  

จำนวน 145 โครงการ 

4.58 0.54 91.60 มากที่สุด 11,992 สำนักการศึกษา ฯ 

2 กลุมโรงเรียนท่ี 2 

จำนวน 89 โครงการ 

4.56 0.48 91.20 มากที่สุด 14,532 สำนักการศึกษา ฯ 

3 กลุมโรงเรียนท่ี 3 

จำนวน 147 โครงการ 

4.57 0.47 91.40                 15,552 สำนักการศึกษา ฯ 

4 กลุมโรงเรียนท่ี 4 

จำนวน 62 โครงการ 

4.54 0.47 90.80 มากที่สุด 6,148 สำนักการศึกษา ฯ 

5 กลุมโรงเรียนท่ี 5 

จำนวน 63 โครงการ 

4.58 0.59 91.60 มากที่สุด 8,166 สำนักการศึกษา ฯ 

6 กลุมโรงเรียนท่ี 6 

จำนวน 58 โครงการ 

4.49 0.56 89.80 มาก 5,635 สำนักการศึกษา ฯ 

 รวมทั้งสิ้น 4.55 0.52 91.00 มากท่ีสุด 62,025  
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ผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรดานการพฒันาการศกึษา   

กลุมโรงเรียนที่ 1  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ใน

ภาพรวมจากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา จำนวน  

145 โครงการ  มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 11,992 คน 

สรปุพบวา  คาเฉลี่ย X เทากับ 4.58 คดิเปนรอยละ 91.60 

   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.54 

   ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 

กลุมโรงเรียนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ใน

ภาพรวมจากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา จำนวน  

89 โครงการ มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 14,532 คน 

สรุปพบวา คาเฉลี่ย X เทากับ 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20 

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.48 

  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

กลุมโรงเรียนที่ 3  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ใน

ภาพรวมจากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา จำนวน  

147 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,552 คน 

สรปุพบวา คาเฉลี่ย X เทากับ 4.57 คดิเปนรอยละ 91.40 

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.47 

  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 

กลุมโรงเรียนที่ 4  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ใน

ภาพรวมจากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา จำนวน  

62 โครงการ มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,148 คน 

สรุปพบวา คาเฉลี่ย X เทากับ 4.54 คดิเปนรอยละ 90.80 

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.47 

  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

กลุมโรงเรียนที่ 5  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ใน

ภาพรวมจากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา จำนวน  

63 โครงการ มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,166 คน 

สรุปพบวา คาเฉลี่ย X เทากับ 4.58 คิดเปนรอยละ 91.60 

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.59 

  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 

กลุมโรงเรียนที่ 6  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ใน

ภาพรวมจากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา จำนวน 

58 โครงการ มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,635 คน 
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สรุปพบวา คาเฉลี่ย X เทากับ 4.49 คดิเปนรอยละ 89.80 

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.56 

  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

สรุปผลการวิเคราะหในภาพรวมของกลุมโรงเรียน 6 กลุม  

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมจากขอมูล

โครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 564 โครงการ 

มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น จำนวน 62,025 คน 

สรุปพบวา คาเฉลี่ย X เทากับ 4.55 คดิเปนรอยละ 91.00 

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.52 

  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 
 

 
 

แผนภูมิแสดงแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ 2562 
 

จากขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 การใชจายงบประมาณเพ่ือ

เปนรายจายของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา ทั้งจากที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดสรรให และท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมาจัดสรรให สามารถสรุปประเด็น ดังนี้ 

ดานงบประมาณ 

งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับการจัดสรรทั้งจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ในแตละภาคเรียนคอนขางลาชา และไมเพียงพอตอการบริหารงาน 
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ดานบุคลากร 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน   

พึงประสงคตามที่สถานศึกษากำหนด และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

ดานอุปกรณการเรียนการสอน 

สถานศึกษาสามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ที่ทันสมัย สมบูรณ แข็งแรงทนทาน 

พรอมใชงาน เพียงพอสำหรบัการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน เปนตน 

ดานหลักสูตรการเรียนการสอน 

มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรยีนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ  

ฯลฯ 

จากการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ฝายตรวจติดตามและประเมินผลจากโครงการพัฒนาดานการศึกษา 

หากจะไดผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะ ดังน้ี   

1) การดำเนินงานตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว 

2) มีงบประมาณเพียงพอตอการบริหารงาน 

3) มีวัสด ุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ทันสมัย เหมาะกับการใชงานนั้น ๆ  

4) มีแหลงเรยีนรูที่เนนใหผูเรยีนไดเรียนรูจากการลงมอืปฏิบัติจริง 

5) โครงการตองไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากร และการบริหารอยางเหมาะสม 

6) โครงการตองมีการกำหนดจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกิจกรรม มีการกำหนดระยะเวลา

แนนอนวาเริ่มตนเม่ือไร และสิ้นสุดเม่ือไร 

7) มีพื้นท่ีดำเนินการของโครงการ  อยูที่ใด ผลตอบแทนที่ได คุมคาหากดำเนินโครงการ    

ถาเลือกสถานที่ดำเนินการไมเหมาะสม  ก็อาจทำใหเสียคาใชจายมาก  หรือลงทนุมาก การประเมินผลโครงการ

อาจทำไดยาก 

8) มีบุคลากร หรือหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน เพื่อเปนหลักประกันวาบุคคลนั้น หรือ

หนวยงานน้ัน  จะปฏิบัติอยางจริงจัง 

9) รายละเอียดของโครงการ  ตองสอดคลอง และสัมพันธกัน ตั้งแตประเด็นแรก ถึงประเด็น

สุดทายกลาวคือวัตถุประสงคของโครงการ ตองสอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงค เปนตน 

10) รายละเอียดโครงการ  สามารถเขาใจไดงาย  มีการใชภาษาที่เขาใจกันทั่วไป สะดวกตอ

การดำเนินงานตามโครงการ   

 

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



ก 
คำนำ 

 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 29 (3)  

“รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น 

เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน

ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ

หนึ่งครั้งภายในเดอืนธันวาคมของทุกป” 
      

     การดำเนินการโครงการพัฒนาประจำปงบประมาณ 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา ไดกำหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ

ของประชาชนและศักยภาพของทองถ่ิน สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา          

ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดกำหนดแนวทางวิธีการและดำเนินการ การติดตาม    

และประเมินผล สำหรับปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหฝายตรวจติดตามและประเมินผล

แผนงานโครงการไดดำเนินการสรุปผลติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรพัฒนาขององคกร ทั้ง 10 

ยุทธศาสตร โดยเฉพาะยุทธศาสตรดานการศึกษาที่มีภารกิจโรงเรียน 58 แหง ในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดาน

การศกึษา เพ่ือดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรการศึกษาอีกดานโดยเฉพาะ 
  

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ขอขอบคุณทุกฝายท่ีใหความรวมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจำปงบประมาณ 2562  

และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน

ตอไป 

 

 

                                                    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                                   องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

                                                                                     ธันวาคม 2562 
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บทนำ 
 

     การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น สวนหน่ึงมาจากความสามารถของผูบริหารในการนำ

เทคนิคและกระบวนการบริหารมาใชบรหิารงานใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว 

การติดตามและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตาม

ความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสูการดำเนินการแกไขปรับปรุง

รวมกันใหบรรลุเปาหมายผูบริหาร จึงจำเปนตองมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือใหทราบประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบงานตาง ๆ ของหนวยงานวาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

เพียงใด การติดตามและประเมินผลมักใชควบคูกัน แตความหมายของ “การติดตาม” และ “การประเมินผล”  

นั้น มีท้ังความคลายคลึงและความแตกตางกัน เพ่ือใหเขาใจตรงกันจึงกำหนดความหมายของคำท้ังสองดังนี้ 

    การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกำหนดไว 

เพ่ือตัดสินใจแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยมุงที่จะ

ตอบคำถามหลักวา ในการดำเนินงานนั้นไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไม ไดปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด

หรือไม ไดผลตรงตามที่กำหนดหรือไม ขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการเรงรัดใหงาน/

โครงการดำเนินไปตรงตามเปาหมายของแผนงานและแลวเสร็จภายในกำหนดเวลา การติดตามผล จึงตอง

ดำเนินการอยางสม่ำเสมอในหนวยงาน เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับใหตนเอง ผูบังคับบัญชาขั้นตน ผูบังคับบัญชา

ระดับสูง ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับ เพ่ือใหคำแนะนำชวยเหลือ แกไข อำนวยความ

สะดวก ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ   

    การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปญหาที่ เกิดข้ึนในระหวางการดำเนินงาน       

การติดตามงานเปนเครื่องมือท่ีใชสำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีที่เกิดปญหาอุปสรรค เทคนิคชวยติดตามงาน Gantt Chart 

(ปฏิทินเพ่ือวางแผนการติดตามงาน)  

     การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ  

ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการ วามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่

กำหนดขึ้น จึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการวา ไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงาน/

โครงการนั้นหรือไมเพียงใด 

     การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหวางที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือ

ภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นแลว (Ex-post Evaluation) เทคนิคชวยประเมินผลงาน KPI, 

Standard criteria Benchmarking การวางแผนเพื่อการติดตามและประเมินผลจึงตองดำเนินไปพรอมกับการ

วางแผนดำเนินงาน หรือการวางแผนปฏิบัติงานนั่นเอง เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาจะมีผลสำเร็จตามที่ไดวางแผน

เอาไว หรือสามารถแกไขสถานการณไดทันทวงที จากการตรวจติดตามในระหวางการดำเนินงาน ท้ังนี้       

ตองคำนึงถึงการคนหา จุดออน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส เชนเดียวกับการวางแผนดำเนินงาน 
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วัตถุประสงคและจุดมุงหมายการประเมินโครงการ 

     ประเมินผลเพ่ืออะไร หรือประเมินผลไปทำไม ปฏิบัติงานตามโครงการแลว ไมมีการประเมินผล

ไมไดหรือ ตอบไดเลยวา การบริหารแนวใหมหรือการบริหารในระบบเปด (Open System) นั้นถือวาการ

ประเมินผลเปนข้ันตอนที่สำคัญมาก ซึ่งจุดมุงหมายของการประเมินผลโครงการมีดังน้ี 

    1. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจวา ควรจะยกเลิก

โครงการหรือสนับสนุนใหมีการขยายผลตอไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม ๆ ยังมิไดจัดทำในรูปของโครงการ

ทดลอง (Experimental) มีโอกาสจะผิดพลาดหรือลมเหลวไดงาย ความลมเหลวของโครงการจึงมิใชความ

ลมเหลวของผูบริหารเสมอไป ดังนั้น ถาเราประเมินผลแลวโครงการนั้น สำเร็จตามที่กำหนดวัตถุประสงค    

และเปาหมายไวก็ควรดำเนินการตอไป แตถาประเมินผลแลวโครงการนั้นมีปญหาหรือมีผลกระทบเชิงลบ

มากกวาเราก็ควรยกเลิกไป 

    2. เพื่อทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามโครงการ วาเปนไปตามที่กำหนดวัตถุประสงค

และเปาหมาย หรือกฎเกณฑ หรือมาตรฐานที่กำหนดไวเพียงใด 

    3. เพ่ือปรับปรุงงาน ถาเรานำโครงการไปปฏิบัติแลว พบวาบางโครงการไมไดเสียท้ังหมดแตก็ไม

บรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวทุกขอ เราควรนำโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน โดยพิจารณาวาโครงการ

นั้นบกพรองในเรื่องใด เชน ขาดความรวมมือของประชาชน ขัดตอคานิยมของประชาชน ขาดการ

ประชาสัมพันธ หรือสมรรถนะขององคกรที่รับผิดชอบต่ำ เม่ือเราทราบผลของการประเมินผล เราก็จะได

ปรับปรุงแกไขใหตรงประเด็น 

    4. เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการนำโครงการไปปฏิบัตินั้น ผูบริหารโครงการ

จะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอยางนอย 2 ทางเลือก ดังนั้น การประเมินผลจะเปนการ

เปรียบเทียบทางเลือก กอนท่ีจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งน้ี เพ่ือลดความเสี่ยงใหนอยลง 

    5. เพ่ือขยายผล ในการนำโครงการไปปฏิบัติ ถาเราไมมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง  

อาจจะไมทราบถึงความสำเร็จของโครงการ แตถาเราประเมินผลโครงการเปนระยะสม่ำเสมอ ผลปรากฏวา

โครงการนั้น บรรลุผลสำเร็จตามท่ีกำหนดวัตถุประสงค เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นตอไป แตการขยายผล

นั้นมิไดหมายความวาจะขยายไปไดทุกพื้นที่ การขยายผลตองคำนึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานท่ี 

สถานการณตาง ๆ สิ่งที่ตองคำนึงถึงคือ สิ่งที่นำไปในพ้ืนท่ีหนึ่งอาจไดผลดี แตนำไปขยายผลในพ้ืนที่หนึ่งอาจไม

ไดผล หรือสิ่งที่เคยทำไดผลดีในชวงเวลาหนึ่งอาจจะไมไดผลดีในอีกชวงเวลาหนึ่ง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนองคประกอบหลักที่สำคัญของการประเมินผลโครงการ เพราะเปน

แหลงขอมูลปฐมภูมิที่มีคุณคายิ่งสำหรับนำไปวิเคราะหและแปลผลการประเมินอยางถูกตอง ถาหากปราศจาก

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลที่ดีแลว การประเมินผลก็ไรประโยชน (ศ.ดร.สิน พันธุพินิจ, หนา       

187-189) 
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     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ไดรับการใชหรือการทดลองโครงการ ก็คือ ตัวบุคคล สวนสถานที่และ

สิ่งอ่ืน ๆ จะเปนกรอบหรือขอบเขตในการคัดเลือก เชน ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ และครัวเรือน การประเมินผล

แตละโครงการอาจศึกษาขอมูลจากประชากรหรอืกลุมตัวอยางมากนอยแตกตางกัน ท้ังนี้แลวแตความมุงหมาย

ของแบบการประเมินผลและขอจำกัดของการศึกษาขอมูลจากประชากรหรือกลุมตัวอยาง โดยนักประเมินผล

จะตองตระหนักรูถึงความคลาดเคลื่อนของขอมูล คุณคา ความตรง ความเชื่อถือได และคุณคาของผลการ

ประเมิน อันจะเกิดจากประชากรหรือกลุมตัวอยางดวย เพราะถาหากนักประเมินผลโครงการคัดเลือกประชากร

หรือกลุมตัวอยางไมถูกตอง มีความเปนอาสาสมัครมาก ใหขอมูลไมสะทอนความเปนจริงตามขอเท็จจริงของ

โครงการ ขอมูลแตกตางอยางสุดโตงยอมจะสงผลใหการประเมินโครงการคลาดเคลื่อนและสรุปผลไมชัดเจน  

จะมีขอโตแยงและเกิดการสูญเปลาในการประเมินโครงการ 

ขั้นตอนประเมินผลโครงการ 

     การประเมินผลโครงการเปนกระบวนการที่ตองมีการดำเนินงานอยางมีระบบ และข้ันตอนมีความ

สอดคลองกับสภาวะแวดลอมของโครงการ ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะตองมีความสอดคลองและมีความ

สมเหตุสมผล อนึ่งขั้นตอนการประเมินผลโครงการ มีข้ันตอนท่ีสอดคลอง 7 ข้ันตอน (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ,     

หนา 14 – 19) ดังน้ี 

     1. การกำหนดวัตถุประสงคสำหรับการประเมินผลมีปจจัยท่ีผูประเมินผลจะตองใหความตระหนัก 

คือ วัตถุประสงคของการประเมินผลท่ีไมจำเปนที่จะตองเหมือนกับวัตถุประสงคของโครงการเสมอไป แตขึ้นอยู

กับความเหมาะสม 

     2. การเลือกวัตถุประสงคของโครงการที่ตองการจะวัด ผูประเมนิผลจะตองตระหนักวาวัตถุประสงค

ของโครงการบางวัตถุประสงคยังอาจวัดไมไดในชวงเวลาที่ทำการประเมินผล เนื่องจากเปนวัตถุประสงคระยะ

ยาว  ใชงบประมาณการประเมินที่สูงเกินไปหรือมีความซับซอนของวัตถุประสงค เปนตน 

     3. การเลือกอุปกรณ เครื่องมือและกระบวนการ ผูประเมินผลโครงการจะตองทำการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการใชอุปกรณ  เครื่องมือ และกระบวนการในการกำหนดเนื้อหาสาระของสิ่งท่ีตองการจะวัด         

เชน แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสุมตัวอยาง เปนตน 

     4. การเลือกตัวอยาง เปนกำหนดตัวแทนของประชากรเปาหมาย เพื่อการสุมตัวอยางท่ีตองการ

ศึกษา ผูประเมินผลจะตองมั่นใจวากลุมที่ใชควบคุมหรือเปรียบเทียบน้ันมีความเหมาะสมแลว 

     5. การกำหนดการวัด ตารางเวลาการสังเกต เปนการกำหนดการวัดผลทั้งในชวงกอนดำเนิน

โครงการ เพ่ือกำหนดเปนเกณฑการประเมินเบื้องตนและทำการวัดหลังจากที่ดำเนินโครงการแลวเสร็จ        

เพ่ือสามารถนำผลที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกัน สิ่งสำคัญที่ผูประเมินผลตระหนัก คือ การเลือกเวลาที่เหมาะสม

ในการวัดผล จำนวนครั้งในการวัดผล เปนตน 

     6. การเลือกเทคนิควิเคราะห ในการเลือกเทคนิควิเคราะหนี้  ผูประเมินผลจะทำการกำหนด

สมมติฐานจากโครงการเพ่ือการวัดขึ้นมากอน จากนั้นจึงทำการหาเทคนิค เชน สถิติตาง ๆ เพื่อนำมาใชในการ

วิเคราะหที่มีความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของขอมูลที่มีอยู 
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     7. การหาขอสรุปและเสนอแนะผูประเมินผลจะทำการสรุปและใหขอเสนอแนะหลังจากการ

ประเมินผลแลว ซึ่งผูประเมินควรใหการสรุปและใหขอเสนอแนะที่ระมัดระวัง เพ่ือปองกันความเขาใจผิดที่เกิด

จากการที่ผูอื่นตีความในทางที่เปนประโยชนตอเจาของโครงการ และอาจจะใหขอเสนอแนะใหมีการดำเนิน

โครงการที่ตองใชงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนการตีความท่ีแตกตางออกไป จากการใหขอเสนอแนะของผู

ประเมิน 

     ขั้นตอนในการประเมินผลโครงการดังกลาว สิ่งสำคัญคือ โครงสรางของการประเมินผลโครงการ

ควรที่จะแสวงหา เพ่ือใหบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกโครงการไดเขามามีสวนรวมในการกำหนดเกณฑใน

การประเมินผลดวย เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม ความเท่ียงตรงของการประเมินการไดรับความรูและ

ประสบการณใหม ๆ ในการประเมิน เชน เกณฑการวัดผล เทคนิคและขอบเขตในการวัดผล นอกจากนี้ผูท่ีมี

หนาท่ีในการประเมินผลจะตองคำนึงถึงกระบวนการในการประเมินกับระดับโครงสรางทางบทบาท อำนาจ

หนาที่ขององคกร  
   

ประโยชนของการประเมินผล 

    1. ชวยทำใหการกำหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจน และสามารถ

ที่จะนำไปปฏิบัติอยางไดผล 

    2. ชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนเต็มที่ 

    3. ชวยใหแผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงคและดำเนินงานได 

    4. ชวยในการแกปญหาอันเกิดจากผลกระทบของแผน/โครงการ และทำใหแผน/โครงการมีขอที่ทำ

ใหเกิดความเสียหายลดนอยลง 

    5. การประเมินแผน/โครงการมีสวนชวยควบคุมคุณภาพของงาน ปจจัยทุกชนิด ขอมูลนำเขา  

กระบวนการและผลงาน 

    6. การประเมินแผน/โครงการมีสวนในการสรางขวัญและกำลังใจใหผูปฏิบัติงาน เพราะการ

ประเมินเปนการศึกษาวิเคราะห เพื่อการปรับปรุงแกไขและเสนอแนะวิธีการใหม ๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 

    7. การประเมินชวยในการตดัสินใจในการบริหารโครงการ 
 

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 

     การประเมินผลโครงการ จำเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัด เพ่ือเปนเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางใน

การวิเคราะหและประเมนิผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑท่ีสำคัญ 8 เกณฑ ดวยกันคือ 

1. เกณฑความกาวหนา (Progress)   

       เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กำหนดตามแผน         

การประเมินความกาวหนามุงท่ีจะตอบคำถามวา การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคที่

กำหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวย ตัวชี้วัด     

4 ประการ คือ 
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    (1) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (Outputs)          

ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สรางได จำนวนแหลงน้ำขนาดเล็ก 

เพ่ือการเกษตร สัดสวนปริมาณงานการกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาท่ีกำหนด 

    (2) จำนวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย          

จึงจำเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา  โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ไดดำเนินการไป

แลว  ท้ังกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา อาจเปนสัปดาห 

เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

        (3) ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา เปนตัวชี้วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรในโครงการ       

ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณที่อยูระหวางผูกพัน เงนิงวดและ

แผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพันธ กับเวลา ในรูปของคน – วัน         

(Man – day) หรอื คน – เดือน (Man – month) 

    (4) ระยะเวลาท่ีใชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนา เพ่ือดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือ

ระยะเวลาอีกเทาใด จึงจะครบกำหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรม   

ใหบรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชจริง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวม  

2. เกณฑประสิทธิภาพ  (Efficiency)   

การประเมินประสิทธิภาพ เปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่ ได กับทรัพยากรที่ใชไปในการ

ดำเนินงาน ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการ

และเวลาที่ใชไปในการดำเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของ

โครงการ เพ่ือใหไดผลผลิตที่เหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยาง          

มีประสิทธิภาพ สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต 

(2) ผลิตภาพตอกำลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาท่ีโครงการ  

ซึ่งนอกจากจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร

บุคคลในการดำเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนท่ีเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม 

และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย 

(3) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จำนวนครัวเรือน

ที่ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน  จำนวนนักเรียนท่ีเขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาส

ทางการศกึษาในแตละป จำนวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสรมิการลงทุนในแตละชวงไตรมาส 

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด

ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจำเปนในการดำเนินโครงการ การตัดทอน

ขั้นตอนการปฏิบัต ิซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปการคิด

เปนรอยละของคาใชจายรวม 
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3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) 

    การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดานโดยดูจาก

ผลลัพธจากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ ประกอบดวย 

ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

    (1) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและการบรรลุ

เปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ

ประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม 

    (2) ระดับการมีสวนรวม เปนตัวชี้วัดความสำเร็จโดยใหความสำคัญกับมิติการมีสวนรวม          

โดยสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสำเร็จมาก

นอยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดจาก 

จำนวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจวางแผนและติดตามผล 

    (3) ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของ

ประชากรเปาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่

โครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

    (4) ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วัดประสิทธิผล เพื่อดูวาโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ

เปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเสี่ยงจะประเมินจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอมทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว 

4. เกณฑผลกระทบ (Impacts) 

    เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและหนวยงานใน

ภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุงหวัง (Intended impacts) และผลกระทบท่ีไมได

มุงหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ  

     (1) คุณภาพชีวิต เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร

กลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย สภาพแวดลอมของ

ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดรับบริการจากโครงการพัฒนาที่สงผล

กระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดำรงชีพ 

     (2) ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ

ประชากรกลุมเปาหมายที่มีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง  

โดยเฉพาะวัตถุประสงค และมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ     

และทัศนคตติอผูบริหารและเจาหนาที่โครงการ 
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     (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวนของครัวเรือนที่

ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งข้ึน     

การปฏิบัติของใชยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใชสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรม

การซื้อสิทธิ์ขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที ่
 

5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance) 

     เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ

ตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามท่ีกำหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจำเปนตองมีการประเมินความตองการที่

แทจริง ตลอดจนจะตองตอบคำถามดวยวา แนวทาง และกลยุทธที่ใชในการดำเนินงานสอดคลองกับการแกไข

ปญหาที่เปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คอื 

      (1) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น     

ทั้งท่ีไดรับการแกไขแลว และที่ยังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปญหาตามความเรงดวน 

ตามความรุนแรงของปญหา 

    (2) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกไขปญหา      

ซึ่งเปนมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบรหิารโครงการนำมาใชตลอดชวง

ระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก 

    (3) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึงความตองการของ

ผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู อาทิ คำรองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไขปญหา เพ่ือสนองตอบ

ประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการ หรือไดรับความเสียหาย

จากการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเปนตัวชี้ความสอดคลองในการดำเนินโครงการ และสนองตอบตอความตองการ

ประชากรเปาหมาย 

6. เกณฑความย่ังยืน (Sustainability)  

    เปนเกณฑการพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของ

กิจกรรมวาจะสามารถดำเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ

เลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แหงใหมประกอบดวย

ตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

    (1) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร

ทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณภาระผูกพัน 

สัดสวนคาใชจายเทียบกับผลผลิตที่ได ปริมาณเงินทุนสำรอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณ

หรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวน และขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจ

ของโครงการ 
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    (2) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวชี้วัดความสามารถของหนวยงานใน

การบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานที่เก่ียวของระดับการมีสวนรวม

ของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงาน และบริหารโครงการ และการปรับปรุง

ระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ีเอื้อตอการดำเนินโครงการ 

    (3) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง

ตัวเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดำเนินโครงการ กรณีโครงการประสบผลสำเร็จดวยดี ทั้งการ

ขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจำนวนประชากรเปาหมาย การขยายกำลัง

ผลิตของโครงการเติม และการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพ้ืนท่ีโครงการ การขยายเครือขายโครงการ

ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ 
 

7. เกณฑความเปนธรรม (Equity) 

    เปนเกณฑที่มุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและ

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่องความ

เปนธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการกระจาย

ผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

    (1) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยใหความสำคัญทุกกลุมยอย 

ในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ำแกกลุมเกษตร และกลุมอาชีพอื่น การจัดหา

ตำแหนงใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดใหแก

ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

    (2) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชี้วัดที่ใหความสำคัญเรื่องความเปนธรรมระหวางเพศ      

ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดำเนินโครงการใหความเสมอ

ภาคระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination) หรือไม โดยสามารถพิจารณา

เรือ่งความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 

    (3) ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวชี้วัดที่เนนความเปน

ธรรมระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการ

จัดสรรและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการที่อาจ

กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคำนึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผูไดรับ

ผลกระทบจากการตัดสินและการดำเนินโครงการในปจจุบัน 

8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities)  

    เปนเกณฑท่ีสำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวา การดำเนินโครงการจะไม

กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
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     (1) ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผลจากการ

ดำเนินโครงการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment - EIA) ในชวงกอนทำโครงการ เพ่ือใหผูที่เก่ียวของทุก

ฝายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย 

เพ่ือเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดำเนินโครงการ 

     (2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ เกิดจาก

โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสรางภาระใหกับประชาชนและ

ชุมชนโดยรอบที่ตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ที่ตองเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่

ถูกน้ำทวมเสียหายจากโครงการสรางเขื่อน 

     (3) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

และสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การ

สูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ 

ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเก้ือกูลของชุมชนดั้งเดิม 

     เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ 

ดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานสิ่งแวดลอม เกณฑและตัวชี้วัด 

จะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่ เปนพลวัตร ในทุกข้ันตอนของ

กระบวนการโครงการ  เพ่ือวัดถึงความสำเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ

จำเปนตองนำมาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะ เพ่ือประมวลเปน

ตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแตละโครงการตอไป 
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ข้ันตอนการติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร                                                                                                      

10 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

โดย ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 

 (ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการติดตามประเมินผล

แผนงาน/โครงการ  : แผน

ดำเนินงานของสำนัก/กอง/

หนวยงานอ่ืน 

ฝายตรวจติดตามฯวิเคราะหโครงการ โดยตรวจสอบ

โครงการตามยุทธศาสตรพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย วัตถุประสงค ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ก.แบบสอบถาม  จะประกอบดวย  3 สวน                                                               

1. ขอมูลท่ัวไป (เกี่ยวกับ เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพและสถานภาพ) 

2. ระดบัความพึงพอใจของโครงการ คำถามสวนใหญมาจากประเด็นวัตถุประสงคของโครงการที่

สามารถวัดไดในชวงเวลานั้น   

    (ระหวางดำเนินโครงการ/โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว) 

 - หากโครงการเปนลักษณะการจัดงาน จะถามประเด็นเก่ียวกับสภาพทั่วไปเพื่อศกึษา/ตรวจสอบ  

   ความพรอมในการจัดงาน จัดแลวเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคหรือไมอยางไร 

3. คำถามปลายเปดสวนทายแบบสอบถาม เพื่อใหประชาชนหรอืผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะ 

   หรือแสดงความคดิเห็นตาง ๆ ที่เก่ียวกับโครงการไดอยางอิสระ 

ข. แบบสัมภาษณผูเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดเสียกับโครงการ 

   ประกอบดวย ผูรวมโครงการ ประชาชนทั่วไป ผูรับผิดชอบโครงการ ผูบริหาร 

แบบสอบถามจะสงมอบใหกอง/ศูนยประสานงานประจำอำเภอ อบจ.นครราชสีมา/ฝายตรวจ

ติดตามประเมินผลฯ ดำเนินการทอดแบบสอบถาม แลวรวบรวมสงใหฝายตรวจติดตามฯ วิเคราะห

ผลของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ การสังเกต ฝายตรวจติดตามฯรายงานผลวิเคราะหให

ผูบริหารทราบ แลวสงรายงานผลวิเคราะหใหสำนัก/กอง และศูนยประสานงานประจำอำเภอ 

อบจ. ไดทราบผลรายงาน เพ่ือเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลในการปรับปรุง/แกไข ในสวนเกี่ยวของกับ

โครงการหากดำเนินงานในครั้งตอไป 

ฝายตรวจติดตามฯวิเคราะหโครงการ โดยใชวัตถุประสงคของโครงการ เปนตัวตั้งในการกำหนด

ประเด็นในแบบสอบถาม เพ่ือจะไดทราบผลลัพธของโครงการวาบรรลวุัตถุประสงคหรือไม อยางไร 

โดยใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
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ขั้นตอนการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรดานการศึกษา 

 สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรที่  2   ดานการพัฒนาการศึกษา 
1. การติดตามประเมนิผลโครงการของสำนักการศึกษาฯ 
2. ประเด็นการติดตามประเมินผลของโรงเรียน 58 โรงเรียนในสังกัด  
    องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียน 58 โรง เปนหนาที่ของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล

ดานการศึกษาระดับสำนักการศึกษา รับผิดชอบและรายงานผลให

คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาเปนระยะ 

 

โครงการที่ดำเนินการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา โดยสำนัก

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนผูรับผิดชอบโครงการและ

สามารถดำเนินการในรูปแบบดังน้ี 

 

2.1 สำนักการศึกษาฯทำแบบสอบถามและดำเนินการประเมิน   สำนักการศึกษาฯ 
     วิเคราะหและสรุปรายงานผลใหผูบริหารทราบ     สงผลสรุปใหกองแผนและ   
     งบประมาณ / สำนักการศึกษาฯ เก็บรวบรวมสรปุรายงานสิ้นป 
 
2.2 สำนักการศึกษาสงโครงการใหกองแผนฯ   จัดทำแบบสอบถามสงแบบสอบถาม       
     สำนักการศกึษาฯดำเนินการทอดแบบสอบถามประเมินโครงการสงแบบสอบถามกลับกอง 
     แผนฯวิเคราะห     รายงานผลใหผูบริหารฯทราบสงรายงานผลกลับสำนักการศึกษาฯ  
     รวบรวมเปนขอมูลสรุปรายงานสิ้นป 
 
2.3 สำนักการศึกษาฯ ทำแบบสอบถามและประเมินโครงการ    สงแบบสอบถามให 
     กองแผนฯ วิเคราะหและสรุปรายงานผูบริหารทราบ   กองแผนฯ สงผลสรปุรายงานให 
     สำนักการศึกษาฯ  รวบรวมเปนขอมูลสรุปรายงานสิ้นป 
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ผลการวิเคราะหความพึงพอใจโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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ผลการวิเคราะหความพึงพอใจโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

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

    การวิเคราะหความพึงพอใจ ตามโครงการภายใตยุทธศาสตร ทั้ง 10 ยุทธศาสตร ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข และตอบสนองความตองการของ

ประชาชนใหมากที่สุด โครงการภายใตยุทธศาสตร มีวัตถุประสงค เปาหมายท่ีแตกตางกัน การติดตาม

ประเมินผลโครงการ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินใหเขาสภาพของแตละโครงการ ตามรายละเอียด 

ดังนี้ 
 

1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

        แทน  คาเฉลี่ย 

     S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          N  แทน ขนาดของประชากร 

     n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
 

2. ประชากร 

    ประชากรในจังหวัดนครราชสีมา ไดมีสวนรวมในการกรอกแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตรในทุก

โครงการ โดยการสุมตัวอยางโครงการและสุมตัวอยางกลุมเปาหมาย ในพ้ืนที่ดำเนินโครงการ ซึ่งประชาชน

ไดรับประโยชนจากโครงการโดยตรง  
 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

             การวิเคราะหขอมูล ผูนำเสนอไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

    สวนที่ 1 นำเสนอขอมูลสวนบุคคลของกลุมประชากร/กลุมตัวอยาง จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ 

การศกึษา อาชีพ 

    สวนที่ 2 นำเสนอขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจโครงการตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตร ทั้ง 10 

ยุทธศาสตร 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 

     วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือหาคาคะแนนรวม หรือ การหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

โครงการตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตรทั้ง 10 ยุทธศาสตร 

    1. นำแบบสอบถามที่ลงรหัสแลวใหคะแนนแตละขอ จำแนกรายขอในแบบสอบถามระดับ ดังนี้  

       (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 2553:121 พิมพครั้งท่ี 8) 

        ระดับมากที่สุด  ใหมีคาคะแนนเปน    5 

                 ระดับมาก  ใหมีคาคะแนนเปน    4 

   ระดับปานกลาง  ใหมีคาคะแนนเปน    3 

ระดับนอย  ใหมีคาคะแนนเปน    2 

ระดับนอยที่สุด  ใหมีคาคะแนนเปน    1 
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     นำแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบรอยแลวไปประมวลขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สำเร็จรูป พรอมกำหนดเกณฑการใหคาเฉลี่ย ดังน้ี คำนวณจากสูตรอัตราภาคชั้น (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 

2553:121 พิมพครั้งท่ี 8) 

     คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด/ดีมาก 

      คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก/ดี 

     คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

     คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับนอย 

     คะแนนเฉลยี .  – 1.50  หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจในระดบัน้อยทสีุด 
 

     2. ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสาํรวจรายการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแจกแจง

ความถี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) (รศ.ดร.บุญชม ศรสีะอาด  :  และ  พิมพ์

ครงัท ี ) 

     . แบบสอบถามเกียวกับระดบัความพึงพอใจโครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ทงั  

ยุทธศาสตร์ เป็นการวเิคราะห์ระดบัการให้คะแนน (Rating Scale) โดยวเิคราะห์หาค่าเฉลยี (Mean) หา

ค่าส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนดค่าคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ์ (รศ.

ดร.บุญชม ศรสีะอาด : ,  และ  พมิพค์รงัท ี ) 
 

. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

      . สถิติพืนฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลครงันี ผู้ว ิเคราะห์ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistic) ประกอบการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ (Quantitative Statistic) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

ไดแ้ก ่

         .  ค่ารอ้ยละ (Percentage) (รศ.ดร.บุญชม ศรสีะอาด :122 พมิพค์รงัท ี ) 

         1.2 ค่าเฉลยี ( ) (Mean) (รศ.ดร.บุญชม ศรสีะอาด :123 พมิพค์รงัท ี ) 

         1.3 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (รศ.ดร.บุญชม ศรสีะอาด    

2553 : 126 พมิพค์รงัท ี ) 
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โครงการตามยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศกึษา  

แผนงานการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562   

กลุมโรงเรียนที่ 1 - 6 

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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โครงการตามยุทธศาสตรที่ 2  

ดานการพัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562 

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมโรงเรียนที่ 1 
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สรุปโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษาของสำนักการศกึษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ 2562 กลุมโรงเรียนที่ 1 

ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศกึษาโรงเรียนครบุรี 

ครบุร ี 27 

2 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน อาคาร 1 (316 ล) ครบุร ี 27 

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ครบุร ี 28 

4 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาปรับปรงุหองสมุดโรงเรียน ครบุร ี 28 

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 

เฉลียงพิทยาคม 28 

6 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานวิชาการสู

ความเปนเลศิ 

เฉลียงพิทยาคม 29 

7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา เฉลียงพิทยาคม 29 

8 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการ สอน 8 กลุมสาระ

การเรียนรู 

เฉลียงพิทยาคม 29 

9 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา 

คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

เฉลียงพิทยาคม 30 

10 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติด 

เฉลียงพิทยาคม 30 

11 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษา 

บานใหญพิทยาคม 30 

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารหอประชุม บานใหญพิทยาคม 30 

13 โครงการโรงเรยีนตนแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บานใหญพิทยาคม 31 

14 โครงการหลักสูตรทวิศึกษา บานใหญพิทยาคม 31 

15 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน บานใหญพิทยาคม 31 

16 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา บานใหญพิทยาคม 31 

17 โครงการสรางชุมชนแหงการเรียนรู วิชาชีพครู (PLC) บานใหญพิทยาคม 32 

18 โครงการสงเสริมความเปนทางวิชาการนันทนาการ และ

ทักษะชีวิต 8 กลุมสาระ 

บานใหญพิทยาคม 32 

19 โครงการพัฒนาการเรียนรูสูกระบวนการคิด บานใหญพิทยาคม 32 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

20 โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ และเนตรนาร ี บานใหญพิทยาคม 33 

21 โครงการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี และวันสำคัญ บานใหญพิทยาคม 33 

22 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกโรงเรยีน บานใหญพิทยาคม 33 

23 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารหอประชุมโรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

บานใหญพิทยาคม 34 

24 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 

มาบตะโกพิทยาคม 34 

25 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการนันทนาการ และ

ทักษะชีวิต 

มาบตะโกพิทยาคม 35 

26 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ที่

พึงประสงค กิจกรรมเขาคาย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

มาบตะโกพิทยาคม 35 

27 โครงการสงเสริมสรางจิตสำนึกการปฏิบัติตนตามบทบาท

หนาที่ของนักเรียนและพลเมืองไทย กิจกรรมวันแมแหงชาติ   

มาบตะโกพิทยาคม 36 

28 โครงการสงเสริมการอนุรักษ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา   

มาบตะโกพิทยาคม 36 

29 โครงการสงเสริมการอนุรักษ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา   

มาบตะโกพิทยาคม 36 

30 โครงการสงเสริมสรางจิตสำนึกการปฏิบัติตนตามบทบาท 

หนาที่ของนักเรียนและพลเมืองไทย กิจกรรมปฐมนิเทศและ

ปรับพื้นฐาน 

มาบตะโกพิทยาคม 37 

31 โครงการสงเสริมสรางจิตสำนึกการปฏิบัติตนตามบทบาท

หนาที่ ของนักเรียนและพลเมืองไทย กิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล 

ที่ 10) 

มาบตะโกพิทยาคม 37 

32 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่

พึงประสงค กิจกรรมสวดมนต ประจำสัปดาห 

มาบตะโกพิทยาคม 38 

33 โครงการพัฒนางานทะเบียน มาบตะโกพิทยาคม 38 

34 โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-Net) มาบตะโกพิทยาคม 38 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

35 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู มาบตะโกพิทยาคม 38 

36 โครงการพัฒนาการเรยีนรูสูกระบวนการคิด  

กิจกรรมการจัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนกลุม

สาระวิชาคณติศาสตร 

มาบตะโกพิทยาคม 39 

37 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มาบตะโกพิทยาคม 39 

38 โครงการสงเสริมทักษะชีวิตและการดำรงชีวิตอยางมีความสุข 

กิจกรรมการเขาคายกิจกรรม สรางสรรค 

มาบตะโกพิทยาคม 39 

39 โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ มาบตะโกพิทยาคม 40 

40 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ 

พึงประสงค กิจกรรมบันทึกความดี   

มาบตะโกพิทยาคม 40 

41 โครงการสงเสริมการแสดงความสามารถดานวิชาการ ดนตรี 

กีฬาและนันทนาการ กิจกรรมวันอาเซยีน 

มาบตะโกพิทยาคม 40 

42 โครงการพัฒนาการเรียนรูสูกระบวนการคิด กิจกรรมการ

จัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนกลุมสาระวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มาบตะโกพิทยาคม 40 

43 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กิจกรรม ประชุมเชิ งปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพ

การศกึษา ประจำปการศกึษา” 

มาบตะโกพิทยาคม 41 

44 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู กิจกรรมคายวิทยาศาสตร

และสิ่งแวดลอมทางทะเล    

มาบตะโกพิทยาคม 41 

45 โครงการสงเสริมการแสดง ความสามารถดานวิชาการ ดนตรี 

กีฬาและนันทนาการ กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 

มาบตะโกพิทยาคม 42 

46 โครงการพัฒนาการเรียนรูสู กระบวนการคิด กิจกรรม การ 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ  สื่อการเรียน การสอนกลุมสาระวิชา 

วิทยาศาสตร 

มาบตะโกพิทยาคม 42 

47 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ ทางวิชาการ นันทนาการ และ 

ทักษะชีวิตกิจกรรมการสงเสริม ความสามารถดานวิชาการ 

(กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร) 

มาบตะโกพิทยาคม 42 

48 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรยีน  มาบตะโกพิทยาคม 43 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

49 โครงการพัฒนาความเขมแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

มาบตะโกพิทยาคม 43 

50 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศดานอาหาร

ไทยสูมืออาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน      

มาบตะโกพิทยาคม 43 

51 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศดานอาหาร

ไทยสู มืออาชีพระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาบตะโกพิทยาคม 44 

52 โครงการส งเสริมศักยภาพผู เรียนสู ความเป น เลิศด าน

คอมพิวเตอร สูมืออาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาบตะโกพิทยาคม 44 

53 โครงการสงเสริมศักยภาพผู เรียน สูความเปน เลิศดาน 

ภาษาตางประเทศ สูมืออาชีพระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตน 

มาบตะโกพิทยาคม 44 

54 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศดานกีฬา

ฟุตบอล สูมืออาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน    

มาบตะโกพิทยาคม 45 

55 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศดานกีฬา

ฟุตบอล สูมืออาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาบตะโกพิทยาคม 45 

56 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษา มาบตะโกพิทยาคม 45 

57 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มาบตะโกพิทยาคม 46 

58 โครงการสนับสนุนคาใชจายสำหรับนักเรียนยากจน มาบตะโกพิทยาคม 46 

59 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา มาบตะโกพิทยาคม 46 

60 โครงการสงเสริมการแสดงความสามารถดานวิชาการ ดนตรี 

กีฬาและนันทนาการ กิจกรรมวันสุนทรภู 

มาบตะโกพิทยาคม 46 

61 โครงการสงเสริมพัฒนางานวัดผลประเมินผล มาบตะโกพิทยาคม 47 

62 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ (Thinking) 

มาบตะโกพิทยาคม 47 

63 โครงการพัฒนาการจัดการ เรียนรูสูกระบวนการคิดกิจกรรม

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

มาบตะโกพิทยาคม 48 

64 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูสูกระบวนการคิด กิจกรรม

ก า ร จั ด ห า วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ  สื่ อ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น             

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

มาบตะโกพิทยาคม 48 

65 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ที่

พึงประสงค กิจกรรมจิตศกึษา 

มาบตะโกพิทยาคม 48 



22 
 

ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

66 โครงการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน กิจกรรมอบรมระบบ SBMLD Innovation 

มาบตะโกพิทยาคม 49 

67 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มาบตะโกพิทยาคม   

กิจกรรมจางเหมาบริการครูผูสอน และบุคลากร 

มาบตะโกพิทยาคม 49 

68 โครงการสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น 

กิจกรรมวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี (อำเภอ/จังหวัด) 

มาบตะโกพิทยาคม 49 

69 โครงการปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน ลำพระเพลิงพิทยาคม 50 

70 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา       

คาจัดการเรียนการสอนรายหัว 

ลำพระเพลิงพิทยาคม 50 

71 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา       

คาอุปกรณการเรียน 

ลำพระเพลิงพิทยาคม 50 

72 โครงการคาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ลำพระเพลิงพิทยาคม 50 

73 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ลำพระเพลิงพิทยาคม 51 

74 โครงการคาใชอินเตอรเน็ตโรงเรียน ลำพระเพลิงพิทยาคม 51 

75 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ลำพระเพลิงพิทยาคม 51 

76 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา       

คาเครื่องแบบนักเรียน 

ลำพระเพลิงพิทยาคม 52 

77 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาคา

หนังสือเรียน 

ลำพระเพลิงพิทยาคม 52 

78 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาคา

สาธารณูปโภค 

ลำพระเพลิงพิทยาคม 52 

79 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ลำพระเพลิงพิทยาคม 52 

80 โครงการสนองพระราชดำริแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบพัฒนาแหลงเรียนรู 

ลำพระเพลิงพิทยาคม 53 

81 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส

ของ อปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 

ลำพระเพลิงพิทยาคม 53 

82 โครงการพัฒนาการศึกษา (จัดสรรตามขนาดโรงเรยีน) ลำพระเพลิงพิทยาคม 53 

83 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 

ลำพระเพลิงพิทยาคม 54 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

84 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

หลังคาอาคารโรงฝกงาน  

ลำพระเพลิงพิทยาคม 54 

85 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 

วังน้ำเขียวพิทยาคม 54 

86 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 

กิจกรรมทาสีอาคารเรียน 216 ล 

วังน้ำเขียวพิทยาคม 55 

87 คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน วังนำ้เขียวพิทยาคม 55 

88 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา  

คาจัดการเรียนการสอนรายหัว 

วังน้ำเขียวพิทยาคม 55 

89 โครงการคาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน วังน้ำเขียวพิทยาคม 55 

90 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา วังน้ำเขียวพิทยาคม 56 

91 โครงการคาใชอินเตอรเน็ตโรงเรียน วังน้ำเขียวพิทยาคม 56 

92 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา วังน้ำเขียวพิทยาคม 56 

93 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา       

คาเครื่องแบบนักเรียน 

วังน้ำเขียวพิทยาคม 56 

94 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา  

คาหนังสือเรียน 

วังน้ำเขียวพิทยาคม 57 

95 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาคา

สาธารณูปโภค 

วังน้ำเขียวพิทยาคม 57 

96 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน วังนำ้เขียวพิทยาคม 58 

97 โครงการสนองพระราชดำริแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งบพัฒนาแหลงเรียนรู 

วังน้ำเขียวพิทยาคม 58 

98 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส

ของ อปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 

วังน้ำเขียวพิทยาคม 58 

99 โครงการพัฒนาการศึกษา (จัดสรรตามขนาดโรงเรยีน) วังนำ้เขียวพิทยาคม 58 

100 โครงการพัฒนากีฬาเซปกตะกรอ วังน้ำเขียวพิทยาคม 59 

101 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  

กิจกรรมทาสีอาคารเรียน 216 ล 

วังน้ำเขียวพิทยาคม 59 

102 โครงการพัฒนากลุมสาระภาษาไทย วังหมีพิทยาคม 59 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

103 โครงการพัฒนาความเปนเลิศดานกีฬาฟุตซอล วังหมพีิทยาคม 60 

104 โครงการจางเหมาบริการสอน วังหมีพิทยาคม 60 

105 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา วังหมีพิทยาคม 60 

106 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วังหมพีิทยาคม 60 

107 ปรับปรุง/ซอมแซม รางน้ำฝนอาคาร ก และ อาคาร ข วังหมีพิทยาคม 60 

108 โครงการอบรมคายคุณธรรม จริยธรรม วังหมีพิทยาคม 61 

109 โครงการสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย วังหมพีิทยาคม 61 

110 โครงการพัฒนากลุมสาระสุขศึกษาพลศกึษา วังหมีพิทยาคม 61 

111 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  

วังหมพีิทยาคม 61 

112 โครงการสงเสริมศักยภาพการบริหาร  วังหมีพิทยาคม 62 

113 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน วังหมพีิทยาคม 62 

114 โครงการเสริมศกัยภาพอุปกรณการเรียน วังหมพีิทยาคม 62 

115 โครงการเสริมศกัยภาพเครื่องแบบนักเรียน วังหมีพิทยาคม 62 

116 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วังหมีพิทยาคม 63 

117 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน วังหมพีิทยาคม 63 

118 โครงการวันไหวครู วังหมีพิทยาคม 63 

119 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน วังหมีพิทยาคม 63 

120 โครงการเปดโลกกวาง วังหมพีิทยาคม 64 

121 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วังหมพีิทยาคม 64 

122 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี วังหมีพิทยาคม 64 

123 โครงการพัฒนางานแนะแนว วังหมพีิทยาคม 65 

124 โครงการสงเสริมผูเรียนสูมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

สะแกราชธวัชศกึษา 65 

125 โครงการพัฒนางานแนะแนว สะแกราชธวัชศกึษา 65 

126 โครงการสงเสริมผูเรียนสูมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูคณติศาสตร 

สะแกราชธวัชศกึษา 65 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

127 โครงการสงเสริมผูเรียนสูมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

สะแกราชธวัชศกึษา 66 

128 โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา    

สะแกราชธวัชศกึษา 67 

129 โครงการรณรงคปองกันสารเสพติดในโรงเรียน สะแกราชธวัชศกึษา 67 

130 โครงการเพิ่มสิทธิและโอกาสแกนักเรียนท่ีดอยโอกาส สะแกราชธวัชศกึษา 68 

131 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร สะแกราชธวัชศกึษา 68 

132 โครงการสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สะแกราชธวัชศกึษา 68 

133 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 

สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 68 

134 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 69 

135 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 8 กลุมสาระสูมาตรฐาน 

การศกึษา 

สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 69 

136 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 69 

137 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 69 

138 โครงการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สุขไพบูลยวิรยิะวิทยา 70 

139 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 70 

140 โครงการนอมวันทาบูชาครู สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 70 

141 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 70 

142 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรยีน สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 71 

143 โครงการ 5 ส ในสถานศกึษา สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 71 

144 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษา 

อรพิมพวิทยา 71 

145 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษา 

บานใหมพิทยาคม 72 
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แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ 2562 

กลุมโรงเรียนที่ 1 

 

 

  



27 
 

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ 2562 

กลุมโรงเรียนที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศกึษาโรงเรียนครบุรี 

4.36 0.62 มาก 87.20 100 โรงเรียนครบุรี 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

2. โรงเรยีนมีสภาพบรรยากาศ เทคโนโลยี สื่อ ที่เหมาะสม และเอ้ือตอการจัดการเรยีนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพ   

   ของนักเรียน 

3. นักเรียนไดเรยีนรูจากประสบการณจริง สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

ขอเสนอแนะ  

- เงินงบประมาณบางรายการมาลาชา ทำใหการจัดทำโครงการไมทันในชวงเวลาที่กำหนดไว 

2 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 

อาคาร 1 (316 ล)  

4.69 0.46 มาก

ที่สุด 

93.80 30 โรงเรียนครบุรี 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. อาคารเรยีนอยูในสภาพสมบูรณ สะอาด และปลอดภัย พรอมใหบริการแกนักเรียน บุคลากร และหนวยงาน 

   ภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ    

2. โรงเรยีนมีสภาพแวดลอม สวยงาม ไมมีฝุนละออง และเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรูไดตลอดเวลา   

ขอเสนอแนะ 

- งบประมาณที่ไดรับจัดสรรยังไมเพียงพอ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

3 โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา  

4.47 0.62 มาก 89.40 80 โรงเรียนครบุรี 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนครบุรีมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รอยละ 100 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

2. ควรมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น 

4 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง

หองสมุดโรงเรยีน  

4.69 0.46 มาก

ที่สุด 

93.80 30 โรงเรียนครบุรี 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีทักษะการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีดีข้ึน รอยละ 93.80 

2. มีสื่ออุปกรณในการสืบคนขอมูลมากขึ้น 

3. ครูและนักเรียนมกีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูใหมี 

   ประสิทธิภาพ 

4. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

1. เนื่องจากผูเขาใชบริการหองสมุดมีจำนวนเพ่ิมขึ้นจึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

2. จัดใหมีวัสดุครภุัณฑ จัดภูมิทัศนของหองสมุดใหสวยงาม และจัดมุมสืบคนมุมหนังสือใหเรียบรอยที่ไดกำหนด 

   ไว 

3. ควรไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ 

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด 

การศกึษาโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 

4.79 0.42 มาก

ที่สุด 

95.80 110 โรงเรยีน

เฉลียงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความสนใจ และใหความรวมมือในการแขงขันทักษะทางวิชาการ  

2. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามความถนัดของตนเอง   
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ  

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ (ตอ) 

- ควรสงเสริมใหนกัเรียนมีกิจกรรมทางวิชาการตามความถนัดของตนเองมากข้ึน 

6 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน ดานวิชาการสูความเปนเลิศ 

4.76 0.12 มาก

ที่สุด 

95.20 50 โรงเรยีน

เฉลียงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความสนใจ และใหความรวมมือในการแขงขันทักษะทางวิชาการ  

2. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการเพ่ิมข้ึนตามความถนัดของตนเอง  

ขอเสนอแนะ   

- ควรสงเสริมใหนกัเรียนมีกิจกรรมทางวิชาการตามความถนัดของตนเองมากข้ึน 

7 โครงการพัฒนาครู  และบุคลากร

ทางการศึกษา 

4.83 0.83 มาก

ที่สุด 

96.60 30 โรงเรยีน

เฉลียงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คณะคร ูและบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการอบรม/สัมมนา เพ่ือนำมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ครมูีความรู มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

8 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียน

การสอน 8 กลุมสาระการเรยีนรู 

4.79 0.42 มาก

ที่สุด 

95.80 110 โรงเรียน

เฉลียงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะตาง ๆ ทั้ง 8 กลุมสาระการเรยีนรู  

2. ครสูามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรยีนรูทุกป 

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 

4.67 0.78 มาก

ที่สุด 

93.40 20 โรงเรียน

เฉลียงพิทยา

คม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ  

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนมีหลักสูตรสถานศึกษา  

   สอดคลองเหมาะสมกับความตองการของทองถิ่นและหลักสูตรแกนกลาง  

2. นักเรียนมีการพัฒนาการแบบองครวม คือ เปนคนเกง เปนคนดี และเปนคนท่ีมีความสุข 

10     โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ 

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ

รณรงคปองกันยาเสพติด) 

4.91 0.29 มาก

ที่สุด 

98.20 100 โรงเรยีน

เฉลียงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 98.20 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติด  

2. นักเรียนมีภูมิคุมกันทางดานจิตใจที่เขมแข็ง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง  

3. นักเรียนมีความตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติดในสถานศึกษา 

11 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ 

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด 

การศกึษา 

3.95 0.39 มาก 79.00 200 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  

2. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน และหนวยงานตาง ๆ  

3. นักเรียนไดรับการจัดการศึกษาที่เกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง และสามารถถายทอดความรูได 

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง และเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร 

หอประชุม 

5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

100 100 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. อาคารหอประชุมมีประตูมวนที่มีสภาพแข็งแรง ปองกันทรพัยสินทางราชการ  

2. อาคารหอประชุมไดรับการปรับปรุงใหมีสภาพพรอมใชงาน  

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ  

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

13 โครงการโรงเรียนตนแบบปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.95 0.39 มาก 79.00 200 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน และหนวยงานตาง ๆ  

2. นักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง และสามารถถายทอดความรูได  

ขอเสนอแนะ  

- ใหโรงเรยีนมีการดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

14 โครงการหลักสูตรทวิศึกษา 3.85 0.39 มาก 77.00 55 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ผลการประเมินโครงการหลักสูตรทวิศึกษา โดยรวมของทุกขอรายการมีคาเฉลี่ย 3.85 อยูในระดับมาก ในดาน 

 การวางแผนจัดการกิจกรรมตามโครงการ มีคาเฉลี่ย 3.85 อยูในระดับ มาก ดานกิจกรรมตามวัตถุประสงคของ  

 โครงการมีคาเฉลี่ย 3.85 อยูในระดับ มาก   

ขอเสนอแนะ  

1. เปนโครงการที่เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีสนใจในดานสายอาชีพ  

2. เปนโครงการที่นักเรยีนจบการศกึษาแลวได 2 วุฒิ คือ วุฒิ ม. 6 และ วุฒิ ปวช. 

15 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียน 

3.73 0.29 มาก 74.60 235 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่เขาอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความสนใจใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม 

2. นักเรียนมคีานิยมที่พึงประสงคสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มคีณุธรรมจริยธรรมจนเปนที่ยอมรับของสังคม 

   ได  

ขอเสนอแนะ  

1. เปนโครงการที่ดีควรจัดตอเนื่อง  

2. ระยะเวลาในการจัดเหมาะสม 

16 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.78 0.47 มาก

ที่สุด 

95.60 20 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ  

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรูตลอดจนมีหลักสูตรสถานศึกษา 

   สอดคลองเหมาะสมกับความตองการของทองถ่ิน และหลักสูตรแกนกลาง  

2. ผูเรยีนมีการพัฒนาการแบบองครวม คือ เปนคนดีเปนคนเกงและเปนคนที่มีความสุข  

ขอเสนอแนะ  

- จะมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกป และใหครูไดวิเคราะหหลักสูตร 

17 โครงการสรางชุมชนแหงการเรียนรู 

วิชาชีพครู (PLC) 

4.82 0.57 มาก

ที่สุด 

96.40 20 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูมีความรูสึกผูกพันพันธกิจ และเปาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพ่ิมความกระตือรอืรนที่จะปฏิบัติให 

   บรรลุพันธกิจ           

2. ครูเกิดสิ่งที่เรียกวาพลังการเรียนรู สงผลใหการปฏิบัติการสอนในชั้นเรยีนของตนเองมีผลดยีิ่งข้ึน           

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น            

ขอเสนอแนะ            

- ควรจัดใหมีโครงการน้ีทุกปการศกึษา 

18 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง

วิชาการนันทนาการ และทักษะชีวิต  

8 กลุมสาระ 

4.83 0.66 มาก

ที่สุด 

96.60 30 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 96.60 เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  

2. ครูมีแนวทางในการพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3. ผูที่เก่ียวของมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ขอเสนอแนะ  

- ควรสงเสริมโครงการความเปนเลิศทางวิชาการนันทนาการ และทักษะชีวิต (8 กลุมสาระ) ทุก ๆ ป 

19 โค ร ง ก า ร พั ฒ น าก า ร เรี ย น รู สู  

กระบวนการคิด 

4.73 0.67 มาก

ที่สุด 

94.60 50 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 94.60 เกิดการเรียนรูและมีทักษะในการคิด  

2. นักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง  
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ขอเสนอแนะ  

- ควรจะจัดโครงการเรียนรูสูกระบวนการคิด และมีกิจกรรมที่หลากหลาย 

20 โครงการสงเสริมกิจกรรมลูก เสือ  

และเนตรนาร ี

4.76 0.31 มาก

ที่สุด 

95.20 50 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 95.20 เกิดการเรียนรูความเปนมา และการรวมกันการทำกิจกรรมของการอยูคายพักแรม 

2. นักเรียนไดเกิดการเรยีนรูจากประสบการณจริง         

3. ผูที่เก่ียวของมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน         

ขอเสนอแนะ          

- ควรจัดใหมีโครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ีทุกปการศึกษา 

21 โ ค ร ง ก า ร สื บ ส า น วั ฒ น ธ ร ร ม   

ประเพณี และวันสำคัญ 

4.83 0.46 มาก

ที่สุด 

96.60 40 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 96.60 เกิดการเรียนรูความเปนมา และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญกิจกรรม 

   ถวายเทียนพรรษา           

2. นักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริงผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี     

   และวันสำคัญกิจกรรมถวายเทียนพรรษา            

ขอเสนอแนะ            

- ควรจัดสรรงบประมาณมาทุกปเพ่ือสานตอ 

22 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก

โรงเรยีน 

4.82 0.82 มาก

ที่สุด 

96.40 50 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 96.40 เกิดการเรียนรูความเปนมาของอุทยานประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา  อำเภอ 

   พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรอียุธยา           

2. นักเรียนไดเกิดการเรยีนรูจากประสบการณจริง           

ขอเสนอแนะ           

- ควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหการดำเนินตามโครงการมีตอเนื่องในทุก ๆ ป 
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  23 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร 

หอประชุมโรงเรียนบานใหญพิทยา

คม 

5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

100 100 โรงเรียนบาน

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. อาคารหอประชุมมีประตูมวนท่ีมีสภาพแข็งแรง ปองกันทรัพยสินทางราชการ  

2. อาคารหอประชุมไดรบัการปรับปรุงใหมีสภาพพรอมใชงาน  

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

24 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ

การจัดการศึกษาโรงเรียนมาบตะโก

พิทยาคม 

4.71 0.73 มาก

ที่สุด 

94.20 200 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามเกณฑมาตรฐานการศกึษา และมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

   การศึกษา  

2. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรยีนรูเพ่ิมสูงข้ึน   

3. นักเรียนไดรับการจัดการศึกษาที่เกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง และสามารถถายทอดความรูได  

4. นักเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะกระบวนการมากขึ้น และสามารถนำความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิต  

   ประจำวันและศึกษาตอ  

5. โรงเรยีนไดรับความรวมมือจากผูปกครองนักเรียน ชุมชนดวยดี และใหความสำคัญตอการจัดการศึกษา  

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมีสวนรวมในการบริหารงานจัดการศึกษาของโรงเรียนดวยดี  

7. นักเรียนไดมีสวนรวมในการอนุรกัษ และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ิน โดยไดใหความรวมมือกับ 

   ชุมชน ในกิจกรรมตาง ๆ โดยมีจิตสาธารณะ  

8. ผูเรยีน ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม  

9. ผูเรยีนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีความสามารถ 

   ในการคดิ มีทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข มีความพรอมในการศึกษาตอ และการ 

   ทำงาน  

ขอเสนอแนะ   

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง และเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

2. ควรสนับสนุนดานบุคลากร เนื่องจากโรงเรียนขาดบุคลากรในดานการจัดการเรยีนการสอนบางรายวิชา 
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25 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง

วิชาการนันทนาการ และทักษะชีวิต  

4.72 0.73 มาก

ที่สุด 

94.40 100 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนเขารวมการแขงขันนาฏมวยไทย (โครงการ “รักชาติ รักษมวยไทย) ชิงถวยพระราชทาน 

   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ 

   อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในระดับประเทศ 

2. นักเรียนเขารวมการแขงขันนาฏมวยไทย (โครงการ “รักชาติ รักษมวยไทย) ศูนยการคาเซ็นทรลัพลาซา  

   นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชีมา    

3. นักเรียนเขารวมการแขงขันนาฏมวยไทย (โครงการ “รักชาติ รักษมวยไทย) ชิงถวยพระราชทาน 

    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ 

    อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในระดับประเทศ ในระดับ 

    ภูมิภาค    

4. นักเรียนเขารวมการแสดงนาฎมวยไทย ในพิธีเปดงานวันเขาพรรษา ณ วัดมาบตะโกเอน 

ขอเสนอแนะ 

- งบประมาณไมเพียงพอ 

26 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

กิจกรรมเขาคายพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม นักเรียน และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

4.41 0.75 มาก 88.20 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับความรู ไดพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถนำความรูไป 

   ปรับใชในชีวิตประจำวันได และเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 88.20  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม คิดเปนรอยละ 88.20 อยูในเกณฑพึงพอใจมาก   

ขอเสนอแนะ   

1. ควรใชระยะเวลาใหนอยลง  

2. ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะกับความสนใจ  

3. ควรมีการประชาสัมพันธเพ่ิมขึ้น  
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27 โครงการสงเสริมสรางจิตสำนึกการ

ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีของ

นักเรียนและพลเมืองไทย กิจกรรม

วันแมแหงชาติ   

4.54 0.63 มาก

ที่สุด 

90.80 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับความรู และสามารถปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครวั สังคม และประเทศชาติ โดย 

   สามารถ แสดงออกไดอยางเหมาะสม และเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 90.80  

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีสวนรวม และไดแสดงความจงรักภักดีไดอยางเหมาะสมและมี 

   ความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 90.80 อยูในเกณฑพึงพอใจมากที่สุด     

ขอเสนอแนะ   

1. สถานที่จัดกิจกรรมอากาศคอนขางรอนควรมีพัดลมสำหรับบริการเพิ่มขึ้น  

2. ควรมีการประชาสัมพันธเพ่ิมขึ้น     

28 โค รง ก า ร ส ง เส ริ ม ก าร อ นุ รั ก ษ  

วัฒนธรรมและประเพณี ท องถิ่ น 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา   

4.55 0.69 มาก

ที่สุด 

91.00 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียน มีความรูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถนำความรู และคำสอนทาง 

   พระพุทธศาสนาไปปรับใชในการดำรงชีวิตได และเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 91.00  

2. นักเรียน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม คดิเปนรอยละ 91.00   

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดกิจกรรมในชวงเชา เนื่องจากอากาศไมรอนมาก 

29 โค รง ก า ร ส ง เส ริ ม ก าร อ นุ รั ก ษ  

วัฒนธรรมและประเพณี ท องถิ่ น 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวัน 

เขาพรรษา   

4.60 0.69 มาก

ที่สุด 

92.00 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียน มีความรูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถนำความรู และคำสอนทาง 

   พระพุทธศาสนาไปปรับใชในการดำรงชีวิตได และเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 92.00  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 92.00 
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ขอเสนอแนะ  

- ควรมีการประสานงานกันใหชัดเจน เพ่ือทำใหกิจกรรมเปนไปตามท่ีวางแผนไว 

30 โครงการสงเสริมสรางจิตสำนึกการ

ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีของ

นักเรียนและพลเมืองไทย กิจกรรม

ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน 

4.85 0.40 มาก

ที่สุด 

97.00 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความรูเก่ียวกับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและเขารวม 

   กิจกรรม คิดเปนรอยละ 97.00  

2. ผูปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 97.00 อยูในระดับความพึงพอใจ 

   มากที่สุด  

ขอเสนอแนะ   

- ควรมีการประสานงานกันใหชัดเจน เพ่ือทำใหกิจกรรมเปนไปตามท่ีวางแผนไว เนื่องจากมีการทำงานรวมกัน 

  ของผูเก่ียวของหลายฝาย   

31 โครงการสงเสริมสรางจิตสำนึกการ

ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีของ

นักเรียนและพลเมืองไทย กิจกรรม

วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า

พ ระบ าท ส ม เด็ จ พ ระ วชิ ร เก ล า

เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 10) 

4.37 0.77 มาก 87.40 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู มีความเขาใจท่ีดี ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน 

   พระมหากษัตริย และเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 87.40  

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคิดเปนรอยละ 87.40 อยูในระดับ 

   มาก  

ขอเสนอแนะ                                                                       

- ควรมีการนำวิดีทัศนพระราชกรณียกิจของพระองคทานมาใหนักเรยีนรบัชม เพ่ือใหเกิดความสำนึกในพระมหา 

  กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตรยิเพิ่มมากขึ้น 
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 32 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

กิจกรรมสวดมนต ประจำสัปดาห 

4.15 0.91 มาก 83.00 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับความรู ไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมีสมาธิ สามารถนำความรูไปปรับใชในชีวิตประจำวัน 

   ได และเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 83.00  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม คิดเปนรอยละ 83.00 อยูในเกณฑพึงพอใจมาก  

ขอเสนอแนะ   

1. ควรปรับเวลามาทำกิจกรรมชวงเชา  

2. ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับความสนใจเพิ่มขึ้น เชน วิดีทศันกฎแหงกรรม 

33 โครงการพัฒนางานทะเบียน 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

100 20 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. มีเอกสารงานทะเบียนครบทุกระดับชั้น สามารถตรวจสอบ ขอมูลดานทะเบียนนักเรียนได    

2. การใหบริการดานงานทะเบียนโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน   

3. การจัดเก็บรวบรวมระบบงานทะเบียนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

34 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การ 

ทดสอบระดับชาติ (O-Net) 

4.24 0.60 มาก 84.80 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูผูสอน มีสื่อ นวัตกรรมการสอนหรือแบบทดสอบที่สอดคลองกับมาตรฐาน และตัวช้ีวัดการทดสอบระดับ 

   ชาติ  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-Net) 

   สูงขึ้น   

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรับการสอนแบบติวเขมและการกวดวิชา 

4. นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 

35 โครงการทัศนศกึษาแหลงเรียนรู 4.39 0.70 มาก 87.80 82 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ  

1. นักเรียนมีความรูและทักษะกระบวนการ เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู    
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ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. ผูเรยีน และคณะครมูีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ    

3. ผูเรยีนสามารถนำความรูพ้ืนฐานไปพัฒนาตอยอดทางการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น และนำความรูท่ีไดไป 

   ประยุกตใชในชีวิตได 

36 โค ร ง ก า ร พั ฒ น าก า ร เรี ย น รู สู  

กระบวนการคิด กิจกรรมการจัดหา

วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน

กลุมสาระวิชาคณติศาสตร  

4.36 0.66 มาก 87.20 35 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีวัสดุ-อุปกรณจัดการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ 

37 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร 

สถานศึกษา 

4.55 0.68 มาก

ที่สุด 

91.00 21 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมาบตะโกพิทยาคมมีหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระตลอดจนมีหลักสูตร 

   สถานศึกษาที่ สอดคลองเหมาะสมกับความตองการของทองถิ่น และหลักสูตรแกนกลาง  

2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนดีเปนคนเกง และเปนคนที่มีความสุข  

3. ครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา   

4. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม มคีวามพึงพอใจตอหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร 

   กลุมสาระการเรียนรู 

38 โครงการสงเสริมทักษะชี วิต และ   

ก ารด ำร งชี วิ ต อ ย า งมี ค ว าม สุ ข 

กิ จ ก ร รม ก าร เข าค า ย กิ จ ก ร รม 

สรางสรรค  

4.26 0.56 มาก 85.20 60 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดฝกการเปนผูมีจิตอาสา มีจิตสำนึกรักษโรงเรียน รักษชุมชน  

2. นักเรียนไดรับการสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

3. นักเรียนบำเพ็ญตนใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และสามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  



40 
 

 

ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ  

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

39 โครงการโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 

 

4.23 0.51 มาก 84.60 75 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. งานอนามัยโรงเรียนมีเวชภัณฑยา และวัสดุ อุปกรณ พรอมใช  

2. นักเรียน ครู และบุคลากรเปนผูมีสุขภาพดี  

3. นักเรียน ครู และบุคลากรมีความพึงพอใจในการใหบริการของงานอนามัย 

40 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม

จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

กิจกรรมบันทึกความดี   

4.26 0.50 มาก 85.20 80 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค  

2. โรงเรียนจัดทำสมุดบันทึกความดีใหนักเรียนคนละ 1 เลม 

41 โ ค ร ง ก า ร ส ง เส ริ ม ก า ร แ ส ด ง 

ความสามารถดานวิชาการ ดนตรี 

กีฬา และนันทนาการ กิจกรรมวัน

อาเซยีน 

4.24 0.60 มาก 84.80 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดเรยีนรูเรื่องอาเซียนศึกษา  

2. จัดซื้อสื่ออาเซียน เชน แผนที่ประเทศอาเซียน 

42 โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร เรี ย น รู สู  

กระบวนการคิด กิจกรรมการจัดหา

วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน

กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม  

4.28 0.51 มาก 85.60 80 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครู และนักเรียน มีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่มี 

  ประสิทธิภาพ 
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43 โค ร งก าร พั ฒ น า ระบ บ ป ระกั น 

คุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกัน

คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ ำ ป

การศกึษา” 

3.93 0.01 มาก 78.60 19 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน 

   ศึกษา และปฏิบัติงานไดถูกตอง   

2. โรงเรยีนมาบตะโกพิทยาคม ไดจัดทำ/จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำป      

   การศึกษา 2562 เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรวมกันวิเคราะหสภาพปญหา กำหนดคาเปาหมาย และมาตรฐาน 

   การศึกษาของโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม   

ขอเสนอแนะ   

- บุคลากรตองใชเวลาในการทำความเขาใจในแตละมาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษา เพราะเปนการจัด 

  การศึกษามาตรฐานแบบใหม 

44 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู  

กิ จกรรม ค าย วิ ท ยาศ าสต รแ ละ 

สิ่งแวดลอมทางทะเล    

4.37 0.87 มาก 87.40 84 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนสามารถนำความรูพื้นฐาน และทักษะไปพัฒนาตอยอดทางการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนและนำความรูที่ 

    ไดไปประยุกตใชในชีวิตได    

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอมทางทะเล โดยภาพรวมของ 

    การจัดกิจกรรมฯ คิดเปนรอยละ 87.40 

3. นักเรียนมีความรู และทักษะกระบวนการ เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรูคายวิทยาศาสตร และสิ่งแวด 

   ลอมทางทะเล    

ขอเสนอแนะ  

- ควรเพ่ิมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  / 4 วัน 3 คืน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ  

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

45 โ ค ร ง ก า ร ส ง เส ริ ม ก า ร แ ส ด ง 

ความสามารถดานวิชาการ ดนตรี 

กีฬ าและนั น ท น าการ กิ จ กรรม

สัปดาหวิทยาศาสตร 

4.08 0.99 มาก 81.60 300 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูใหเกิดกระบวนการทักษะในการทำงานเปนหมูคณะ  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 81.60 

3. นักเรียนนำเสนอผลงานตนเอง สามารถแสดงออกในเชิงประจักษกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ขอเสนอแนะ   

1. ระยะเวลาในการจัดมีเวลาจำกัดทำใหการจัดกิจกรรมไมหลากหลาย  

2. สถานที่เนื่องจากจัดบริเวณหนาเสาธง สถานที่ในการนั่งชมการแสดงจึงไมเหมาะสม อากาศรอน    

46 โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร เรี ย น รู สู  

กระบวนการคิด กิจกรรมการจัดหา

วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียน การสอน

กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร  

4.41 0.75 มาก 88.20 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติในการทำงานกระบวนการกลุมทำงานรวมกันไดมากขึ้น   

2. นักเรียนมีความรูความเขาใจ และทักษะการการคิด การวางแผนมากขึ้น และสามารถนำความรูท่ีไดนำไป  

   ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพ  

3. นักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง และสามารถนำไปพัฒนาตนเองได  

4. นักเรียนนำเสนอผลงานตนเอง สามารถแสดงออกในเชิงประจักษ 

47 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ ทาง

วิชาการ นันทนาการ และทักษะชีวิต

กิจกรรมการสงเสริมความสามารถ

ดานวิชาการ (กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร) 

4.88 0.99 มาก

ที่สุด 

97.60 300 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความแมนยำระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

2. นักเรียนไดรับรางวัล เหรียญเงิน การแขงขันการตูนวิทยาศาสตร (หนังสือเลมเล็ก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน 

   ปลาย  
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ  

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีการพัฒนานักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลายเขารวมการแขงขันอยางหลากหลาย 

48 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด

โรงเรยีน  

4.41 0.75 มาก 88.20 200 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. หองสมุดมีสื่อการศึกษา สื่อการเรยีนการสอน และสื่อคนควาใหเพียงพอตอความตองการ  

2. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝเรียนใฝรู แสวงหาความรูดวยตนเอง และเกิดการเรียนรูอยางหลากหลาย 

   ตลอดชีวิต  

3. หองสมุดมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรยีนรูเพ่ิมขึ้น 

49 โครงการพัฒนาความเขมแข็งของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.08 0.99 มาก 81.60 15 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่ ความรบัผิดชอบ สามารถปฏิบัติ 

   ไดถูกตอง   

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดทักษะประสบการณ และสามารถปฏิบัติ 

   งานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

ขอเสนอแนะ   

- ควรใหมีการจัดศกึษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาทุกปเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

50 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสู

ความเปนเลิศดานอาหารไทยสูมือ

อาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน     

4.72 0.33 มาก

ที่สุด 

94.40 20 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนมีคุณภาพมาตรฐานการเรยีนรูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชาเพ่ิมเติม 

   วิชาอาหารไทยเพ่ิมสูงขึ้น  

2. ผูเรยีนมีทักษะความสามารถในการประกอบอาหารไทย และธุรกิจดานอาหารไทย ตลอดจนทักษะการสื่อสาร 

   การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตที่สำคัญตอการเปนผูประกอบการทางดานอาหาร 

   ไทยและตอการดำเนินชีวิต 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  
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ระดับ

ความ
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51 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสู

ความเปนเลิศดานอาหารไทยสูมือ

อาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

4.72 0.73 มาก

ที่สุด 

94.40 10 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนมีคุณภาพมาตรฐานการเรยีนรูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชาเพ่ิมเติม 

   วิชาอาหารไทยเพ่ิมสูงขึ้น  

2. ผูเรยีนมีทักษะความสามารถในการประกอบอาหารไทย และธุรกิจดานอาหารไทย ตลอดจนทักษะการสื่อสาร 

   การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตที่สำคัญตอการเปนผูประกอบการทางดานอาหาร 

   ไทยและตอการดำเนินชีวิต 

52 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสู

ความเปนเลิศดานคอมพิวเตอร สูมือ

อาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

4.68 0.71 มาก

ที่สุด 

93.60 20 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนมีคุณภาพมาตรฐานการเรยีนรูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชาเพ่ิมเติม 

   คอมพิวเตอรเพ่ิมสูงข้ึน  

2. ผูเรยีนมีความรูความเขาใจและทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอรมากข้ึน และสามารถนำความรูที่ไดไป 

   ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ศึกษาตอ และพัฒนาตอยอดเพ่ือประกอบอาชีพ 

53 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสู

ความเปนเลิศดานภาษาตางประเทศ

สู มื ออาชีพระดับชั้ นมั ธยมศึกษา

ตอนตน 

4.85 0.92 มาก

ที่สุด 

97.00 20 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนมีคุณภาพมาตรฐานการเรยีนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รายวิชาเพิ่มเติมวิชาภาษา 

   อังกฤษเพิ่มสูงข้ึน  

2. ผูเรยีนมีความรูความเขาใจและทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถนำความรูท่ีไดนำไป 

   ประยุกตใชในชีวิตประจำวันเพ่ือศึกษาตอ และพัฒนาตอยอดเพ่ือประกอบอาชีพ 
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54 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสู

ความเปนเลิศดานกีฬาฟุตบอล สูมือ

อาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน    

4.85 0.92 มาก

ที่สุด 

97.00 25 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนมีคุณภาพมาตรฐานการเรยีนรูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติมวิชา 

   ฟุตบอลเพ่ิมสูงขึ้น  

2. ผูเรยีนมีทักษะความสามารถทางกีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย และจิตใจ มีสุขปฏิบัติท่ีดีในการเลน และ 

   เปนนักกีฬาฟุตบอล ตลอดจนมีทักษะชีวิตที่ดีท้ังในเกมฟุตบอลและการดำเนินชีวิต   

3. ผูเรยีนมีความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในการฝกซอมแขงขันกีฬาฟุตบอล วงการฟุตบอล และอาชีพฟุตบอล  

   รวมท้ังเขาใจในการสื่อสาร วิธีการคิด การแกปญหา และการใชเทคโนโลยีในกีฬาฟุตบอล 

55 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสู

ความเปนเลิศดานกีฬาฟุตบอล สูมือ

อาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

4.58 0.67 มาก

ที่สุด 

91.60 25 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนมีคุณภาพมาตรฐานการเรยีนรูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา รายวิชา เพ่ิมเติมในวิชา   

   ฟุตบอลเพ่ิมสูงขึ้น  

2. ผูเรยีนมีทักษะความสามารถทางกีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย และจิตใจมีสุขปฏิบัติท่ีดีในการเลน เปน 

   นักกีฬาฟุตบอล ตลอดจนมีทักษะชีวิตท่ีดีทั้งในเกมฟุตบอล และการดำเนินชีวิต   

3. ผูเรยีนมีความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในการฝกซอมแขงขันกีฬาฟุตบอล วงการฟุตบอล และอาชีพฟุตบอล 

   รวมท้ังเขาใจในการสื่อสาร วิธีการคิด การแกปญหา และการใชเทคโนโลยีในกีฬาฟุตบอล 

56 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษา 

4.58 0.67 มาก

ที่สุด 

91.60 200 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานโดยไมเสียคาใชจายโดยรัฐบาลสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

   ขั้นพ้ืนฐาน  

2. นักเรียนไดรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ 

   นักเรียน   
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3. ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจเนื่องจากไดรบัการแบงเบาภาระทางเศรษฐกิจ  

4. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

57 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน 

4.58 0.67 มาก

ที่สุด 

91.60 200 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู และบคุลากรทางการศึกษา มีความรูและเขาใจและปฏิบัติงานไดถูกตองตามมาตรฐาน  

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติหนาที่  

3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

58 โครงการสนับสนุนคาใชจายสำหรับ

นักเรียนยากจน 

4.65 0.67 มาก

ที่สุด 

93.00 100 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนไดรับโอกาส และการสนับสนุนทางการศึกษา  

2. นักเรียน และผูปกครองนักเรยีนมีความพึงพอใจเนื่องจากไดรับการแบงเบาภาระทางเศรษฐกิจ  

3. นักเรียนไมขาดเรยีนมาโรงเรียนสม่ำเสมอ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงข้ึน 

59 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

4.72 0.73 มาก

ที่สุด 

94.40 200 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีภูมิคุมกันยาเสพติด และไดรับรูรับทราบถึงปญหา และพิษภัยของยาเสพติด  

2. สถานศึกษามีเครือขายนักเรียนในการปองกัน และแกไขตอตานยาเสพตดิ  

3. นักเรียนสามารถปองกันตนเองไมเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด  

4. สถานศึกษามีความเขมแข็งในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด 

60 โ ค ร ง ก า ร ส ง เส ริ ม ก า ร แ ส ด ง 

ความสามารถดานวิชาการ ดนตรี 

กีฬา และนันทนาการ กิจกรรมวัน

สุนทรภู 

4.51 0.65 มาก

ที่สุด 

90.20 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับความรู ไดรวมรำลึกถึงสุนทรภู และรวมสืบสานวัฒนธรรมไทย สามารถแสดงออกถึงความ 

   สามารถ ดานภาษาไทย และเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 90.20  
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2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม คิดเปนรอยละ 90.20 อยูในเกณฑพึงพอใจมากที่สุด  

ขอเสนอแนะ   

- ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายแปลกใหมทุกป ใหเหมาะกับความสนใจของนักเรียนเพ่ิมขึ้น 

61 โครงการสงเสริมพัฒนางานวัดผล

ประเมินผล  

5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

100 20 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. มีเอกสารงานวัดผลประเมินผล  

2. สามารถตรวจสอบขอมูลผลการเรียนนักเรียนได    

3. การใหบริการดานงานวัดผลประเมินผลใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน   

4. การจัดเก็บรวบรวมระบบงานวัดผลประเมินผลใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

62 โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การ

ส อ น ที่ เน น ผู เ รี ย น เป น ส ำ คั ญ 

(Thinking)  

4.30 0.45 มาก 86.00 19 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู และสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู (Thinking) คิดเปนรอยละ 

   86.00 อยูในเกณฑพึงพอใจมาก  

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรูและสามารถวิเคราะห และจัดทำแบบทดสอบที่ไดมาตรฐานได คิด 

   เปนรอยละ 86.00 อยูในเกณฑพึงพอใจมาก  

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรูสามารถพัฒนากระบวนการวัด และประเมนิผลและยกระดับ 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได คดิเปนรอยละ 86.00 อยูในเกณฑพึงพอใจมาก  

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศ และสามารถนำผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนการ 

   สอนไดอยางมปีระสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 86.00 อยูในเกณฑพึงพอใจมาก  

ขอเสนอแนะ   

1. ควรมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการเพื่อใหความรูแกครูและบุคลากรใหเพ่ิมข้ึน   

2. ควรมีการติดตามสอบถามถึงปญหาในการดำเนนิงานเปนระยะ ๆ เพื่อนำไปสูการลดปญหาอุปสรรคตอไป 
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63 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูสู

กระบวนการคิด กิจกรรมการจัดหา

วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

4.30 0.77 มาก 86.00 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ สื่อการเรยีนการสอนเพียงพอ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนและมีความ 

  พึงพอใจ คดิเปนรอยละ 86.00 อยูในเกณฑพึงพอใจมาก  

64 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูสู

กระบวนการคิด กิจกรรมการจัดหา

วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน             

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4.29 0.79 มาก 85.80 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ สื่อการเรยีนการสอนเพียงพอ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนและมีความ 

  พึงพอใจ คดิเปนรอยละ 85.80 อยูในเกณฑพึงพอใจมาก  

ขอเสนอแนะ 

- ครูควรหาความรูเก่ียวกับการจัดทำสื่อ จัดหาสื่อ ท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสมตามบริบทเพ่ือใหเกิด 

  ประสิทธิผลตอผูเรียนมากที่สุด 

65 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

กิจกรรมจิตศึกษา 

4.70 0.45 มาก

ที่สุด 

94.00 19 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดรบัความรู ไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงคสามารถ 

   นำความรูไปปรับใชในชีวิตประจำวันไดไมนอยกวารอยละ 94.00 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   ไมนอยกวารอยละ 94.00 
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66 โครงการพัฒนาครูของโรงเรยีนใน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

กิจกรรมอบรมระบบ SBMLD  

Innovation  

4.70 0.45 มาก

ที่สุด 

94.00 19 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครูและบุคลากรทางการศกึษามีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานผานระบบ SBMLD Innovation 

ขอเสนอแนะ 

- เนื่องจากเปนรูปแบบการทำงานแบบใหม ครู และบุคลากรยังไมสามารถเขาใจระบบไดอยางถูกตอง 

67 โครงการเพิ่ มป ระสิท ธิภ าพ การ 

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาบ 

ตะโกพิทยาคม กิจกรรมจางเหมา

บริการครูผูสอน และบุคลากร  

4.58 0.67 มาก

ที่สุด 

91.60 200 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมาบตะโกพิทยาคมมีอัตราครูเหมาะสมตามเกณฑสาขาที่ขาดแคลน  

2. โรงเรยีนมาบตะโกพิทยาคมสามารถจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

3. นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และสถานศึกษาสามารถดำเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนได 

   อยางมีประสิทธิภาพ  

ขอเสนอแนะ  

- งบประมาณไมเพียงพอ 

68 โค ร งก า ร ส ง เส ริ ม ก าร อ นุ รั ก ษ  

วัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 

กิจกรรม วันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี 

(อำเภอ/จังหวัด) 

4.85 0.40 มาก

ที่สุด 

97.00 50 โรงเรียนมาบ

ตะโกพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนไดรับความรู และโรงเรียนมีสวนรวมกับชุมชน  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนรวมกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และประเพณทีองถ่ิน 
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69 โค รงก ารป จจั ย พ้ื น ฐ านส ำห รับ

นักเรียนยากจน 

4.85 0.32 มาก

ที่สุด 

97.00 100 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนท่ีขาดแคลนไดรับโอกาสกันอยางทั่วถึง โดยการสนับสนุน การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ไดแก  

  อาหารกลางวัน และคายานพาหนะในการเดินทางไป-กลับ 

ขอเสนอแนะ  

- ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนเนื่องจากนักเรียนมีความขาดแคลนจำนวนมาก 

70 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาคาจัดการเรียน   

การสอนรายหัว 

4.85 0.32 มาก

ที่สุด 

97.00 100 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง- 

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ  

- ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณตอเนื่อง 

71 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาคาอุปกรณการ

เรียน 

4.89 0.43 มาก

ที่สุด 

97.80 100 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณการเรียน 

2. ลดภาระคาใชจายของผูปกครองในการดแูลบุตรหลาน 

ขอเสนอแนะ  

- ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณตอเนื่อง 

72 โครงการคาใชจายในการพัฒนา/

ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 

4.44 0.97 มาก 88.80 100 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. หองสมุดโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคมมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. นักเรียน ครู และบุคลากรมีความพึงพอใจในการใหบริการและกิจกรรมของหองสมุด 

ขอเสนอแนะ  

- ควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 

73 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.85 0.32 มาก

ที่สุด 

97.00 30 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูและบุคลากรไดรบัการอบรม และมีความรูความเขาใจในหลักสูตรสถานศึกษามากขึ้น 

2. โรงเรยีนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรับการปรับปรงุพัฒนา และตรงตามความตองการของผูเรียนและชุมชน 

ขอเสนอแนะ  

- เปนกิจกรรมการอบรมท่ีดี ไดปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และเหมาะกับผูเรยีน 

74 โครงการคาใชอินเตอรเน็ตโรงเรียน 4.85 0.32 มาก

ที่สุด 

97.00 30 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียน ครู และบุคลากรมีแหลงศึกษาคนควาหาความรู ขอมูลขาวสาร ทั้งระบบ เครอืขาย ระบบ WIFI  

  และมีการเชื่อมตอระบบเครือขายระหวางอาคาร โดยใชสัญญาณใยแกวครบทุกอาคาร   

ขอเสนอแนะ  

- ควรปรับปรุงระบบสัญญาณใหพรอมอยูเสมอเพราะติดขัดเนื่องจากสภาพอากาศ 

75 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด        

ในสถานศึกษา 

4.59 0.66 มาก

ที่สุด 

91.80 100 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรมีความรู ความเขาใจเรื่องยาเสพติด 

2. สรางเครอืขายแกนนำตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีโครงการนี้อยางตอเนื่อง 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

76 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาคาเครื่องแบบ

นักเรียน 

4.72 0.46 มาก

ที่สุด 

94.40 100 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรเครื่องแบบนักเรียนอยางทั่วถึง 

2. ลดภาระคาใชจายของผูปกครองในการดแูลบุตรหลาน 

ขอเสนอแนะ  

- ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณตอเนื่อง 

77 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาคาหนังสือเรียน 

4.74 0.63 มาก

ที่สุด 

94.80 100 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนมีความรูความเขาใจสามารถอานออกเขียนได 

ขอเสนอแนะ  

- งบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการจริง 

78 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาคาสาธารณูปโภค 

4.82 0.69 มาก

ที่สุด 

96.40 30 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีระบบสาธารณปูโภคที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ  

- งบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการจริง 

79 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

4.83 0.42 มาก

ที่สุด 

96.60 100 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดฝกสภาวะผูนำใหแกนักเรียน กลาคิด กลาทำ และกลาแสดงออก 

2. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีสุข 

ขอเสนอแนะ  

- ควรจัดสรรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาผูเรยีนอยางตอเนื่อง 

80 โครงการสนองพระราชดำริแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนา

แหลงเรียนรู) 

4.54 0.46 มาก

ที่สุด 

90.80 50 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู และนักเรียนมีหลักคิดและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรยีนมีศนูยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 1 ศูนยการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ  

- นักเรียนทุกคนควรไดเขาไปศึกษาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

81 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท. 

เพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0 

4.66 0.37 มาก

ที่สุด 

93.20 30 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสูประเทศไทย 

  4.0 ประกอบดวย ระบบบริหารงานวิชาการ ระบบบรหิารงานทั่วไป ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงาน   

  งบประมาณ ระบบอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมี 

  ประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องเพ่ือใหทันตอเหตุการณปจจุบัน 

82 โครงการพัฒนาการศึกษา (จัดสรร

ตามขนาดโรงเรียน) 

4.73 0.69 มาก

ที่สุด 

94.60 100 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะดานวิชาการอยางตอเนื่อง อยางเต็มความสามารถของผูเรียน 

2. โรงเรียนมีบุคลากรสำหรับการสงเสริมพัฒนาทักษะวิชาการใหกับนักเรียน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

3. นักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะดานกีฬาอยางเต็มความสามารถของผูเรียน 

ขอเสนอแนะ  

- ควรไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาทักษะดานวิชาการและดานกีฬาใหแกผูเรียน 

83 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ

การจัดการศึกษาโรงเรียนลำพระ

เพลิงพิทยาคม 

4.25 0.70 มาก 85.00 30 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีงบประมาณในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานที่ 

   ที่กำหนดไว 

2. โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหารจัดการสถานศึกษาสงผลใหระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอเสนอแนะ  

- โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหารจัดการสถานศึกษาสงผลใหระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

84 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

เรียน อาคารประกอบหลังคาอาคาร

โรงฝกงาน  

4.25 0.70 มาก 85.00 30 โรงเรียนลำ

พระเพลิง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีอาคารท่ีมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 

2. โรงเรยีนมีอาคารเรียนที่สวยงาม นาอยู เอื้อตอการเรยีนการสอน 

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

85 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ

การจัดการศึกษาโรงเรียนวังน้ำเขียว

พิทยาคม 

4.72 0.55 มาก

ที่สุด 

94.40 1,170 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีงบประมาณในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานที่ 

   กำหนดไว      
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. โรงเรยีนมีงบประมาณในการบริหารจัดการสถานศึกษาสงผลใหระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

86 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

เรียน อาคารประกอบ 

กิจกรรมทาสีอาคารเรียน 216 ล 

4.39 0.53 มาก 87.80 30 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- อาคารเรียน 216 ล ไดรับการทาสี ทำใหอาคารมีสภาพสวยงามพรอมใชงาน 

ขอเสนอแนะ  

1. ควรมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

2. ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น เนื่องจากงบประมาณ 150,000 บาท อาคารไดรับการทาสีภายนอกเทานั้น 

   แตภายในอาคารยังมีสภาพทรุดโทรม เพราะงบประมาณไมเพียงพอ 

87 คาปจจัยพื้ นฐานสำหรับ นักเรียน

ยากจน 

4.85 0.32 มาก

ที่สุด 

97.00 100 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนท่ีขาดแคลนไดรับโอกาสกันอยางทั่วถึง โดยการสนับสนุน การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ไดแก  

  อาหารกลางวัน และคายานพาหนะในการเดินทางไป - กลับ 

ขอเสนอแนะ  

- ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นเนื่องจากนักเรียนมีความขาดแคลนจำนวนมาก 

88 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน   

การสอนรายหัว) 

4.78 0.62 มาก

ที่สุด 

95.60 100 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ  

- ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเน่ือง 

89 โครงการคาใชจายในการพัฒนา/

ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 

4.44 0.97 มาก 88.80 100 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. หองสมุดโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 

2. หองสมุดโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมมหีนังสือเพียงพอเหมาะสมกับผูอาน 

3. นักเรียน ครู และบุคลากรมีความพึงพอใจในการใหบริการ และกิจกรรมของหองสมุด 

4. หองสมุดวัสดุครุภัณฑที่เอ้ือตอการบริหารจัดการ 

ขอเสนอแนะ  

- ควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง  

90 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.89 0.54 มาก

ที่สุด 

97.80 30 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู และบุคลากรไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจในหลักสูตรสถานศึกษามากขึ้น 

2. ครูเขาใจในหลักสูตรตามกลุมสาระที่สอน สามารถนำไปวางแผน และจัดทำแผนการเรียนรูไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพ 

3. โรงเรยีนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรับการปรับปรงุพัฒนาตรงตามความตองการของผูเรยีน และชุมชน 

ขอเสนอแนะ  

1. เปนกิจกรรมการอบรมที่ดี ไดปรับปรงุพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และเหมาะกับผูเรียน 

2. ควรมีใบงานและกิจกรรมการใหผูเขาอบรมมีสวนรวม นำเสนอความคิดเห็นใหมากกวานี้ 

91 โครงการคาใชอินเตอรเน็ตโรงเรียน 4.48 0.68 มาก 89.60 100 โรงเรียนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรมีแหลงศกึษาคนควาหาความรู ขอมูลขาวสาร ทั้งระบบ เครือขาย ระบบ WIFI  

    และมีการเชื่อมตอระบบเครอืขายระหวางอาคาร โดยใชสัญญาณใยแกวครบทุกอาคาร   

2. นักเรียนเกิดการเรยีนรูที่หลากหลายและสามารถเรียนรูดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะ  

- ควรปรับปรุงระบบสัญญาณใหพรอมอยูเสมอเพราะติดขัดเนื่องจากสภาพอากาศที่ไมเอื้ออำนวย 

92 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด        

ในสถานศึกษา 

4.59 0.66 มาก

ที่สุด 

91.80 100 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

 

 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรมีความรู  ความเขาใจเรื่องยาเสพติด 

2. สรางเครอืขายแกนนำตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา 

3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง และหางไกลยาเสพติด 

ขอเสนอแนะ   

- ควรมีโครงการนี้อยางตอเนื่อง 

93 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาคาเครื่องแบบ

นักเรียน 

4.72 0.46 มาก

ที่สุด 

94.40 100 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรเครื่องแบบนักเรียนอยางทั่วถึง 

2. ลดภาระคาใชจายของผูปกครองในการดแูลบุตรหลาน 

ขอเสนอแนะ  

- ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 

94 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาคาหนังสือเรียน 

4.74 0.63 มาก

ที่สุด 

94.80 100 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนมีความรูความเขาใจสามารถอานออกเขียนได 

ขอเสนอแนะ  

- ควรจัดสรรหนังสือกอนเปดภาคเรียนการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการเรียน 

95 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาคาสาธารณูปโภค 

4.82 0.69 มาก

ที่สุด 

96.40 30 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีระบบสาธารณปูโภคที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ   

- งบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการจริง 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

96 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

4.83 0.42 มาก

ที่สุด 

96.60 100 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดฝกสภาวะผูนำ และทำใหนักเรียน กลาคิด กลาทำ และกลาแสดงออก 

2. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม และการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีสุข 

3. นักเรียนรูจักการบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมและสวนรวม. 

ขอเสนอแนะ  

- ควรจัดสรรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาผูเรยีน อยางตอเนื่อง 

97 โครงการสนองพระราชดำริแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบพัฒนา

แหลงเรียนรู 

4.54 0.46 มาก

ที่สุด 

90.80 50 โรงเรียนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู และนักเรียนมีหลักคิด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรยีนมีศนูยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 1 ศูนยการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ  

- นักเรียนทุกคนควรไดเขาไปศึกษาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

98 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท. 

เพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0 

4.66 0.37 มาก

ที่สุด 

93.20 30 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสูประเทศไทย 

  4.0 ประกอบดวย ระบบบริหารงานวิชาการ ระบบบรหิารงานทั่วไป ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงาน 

  งบประมาณ ระบบอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ   

- ควรมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องเพ่ือใหทันตอเหตุการณปจจุบัน 

99 โครงการพัฒนาการศึกษา (จัดสรร

ตามขนาดโรงเรียน) 

4.73 0.69 มาก

ที่สุด 

94.60 100 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะดานวิชาการอยางตอเนื่อง อยางเต็มความสามารถของผูเรียน 
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ลำ 
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โครงการ 

 

คา  

เฉลี่ย 
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คา  
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ความ
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พอใจ 
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หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

1. นักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะดานวิชาการอยางตอเนื่อง อยางเต็มความสามารถของผูเรียน 

2. โรงเรยีนมีบุคลากรสำหรับการสงเสรมิพัฒนาทักษะวิชาการใหกับนักเรียน 

3. นักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะดานกีฬา อยางเต็มความสามารถของผูเรียน 

ขอเสนอแนะ  

- ควรไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาทักษะดานวิชาการ และดานกีฬาใหแกผูเรียน 

100 โครงการพัฒนากีฬาเซปกตะกรอ 4.90 0.35 มาก

ที่สุด 

98.00 30 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬาเซปกตะกรอ ไดรับการพัฒนาทักษะอยางตอเนื่อง 

2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬาเซปกตะกรอ ไดเขารวมการแขงขันในระดับภาค 

ขอเสนอแนะ  

- ควรไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

101 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

เรียน อาคารประกอบ 

กิจกรรมทาสีอาคารเรียน 216 ล 

4.39 0.53 มาก 87.80 30 โรงเรยีนวังน้ำ

เขียวพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- อาคารเรียน 216 ล ไดรับการทาสี ทำใหอาคารมีสภาพสวยงามพรอมใชงาน 

ขอเสนอแนะ   

1. ควรมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

2. ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น เนื่องจากงบประมาณ 150,000 บาท อาคารไดรับการทาสีภายนอกเทานั้น  

   แตภายในอาคารยังมีสภาพทรุดโทรม เพราะงบประมาณไมเพียงพอ 

102 โครงการพัฒนากลุมสาระภาษาไทย 4.02 0.17 มาก 80.40 30 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย และเผยแพรประวัติและผลงานสุนทรภูใหผูอ่ืนรูจัก 

2. พัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนดีขึ้น 

3. นักเรียนเห็นคุณคาของวรรณคดี และวรรณกรรมไทย 

4. นักเรียนรักและภูมิใจในความเปนไทย 
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103 โครงการพัฒนาความเปนเลิศดาน

กีฬาฟุตซอล 

4.98 0.14 มาก

ที่สุด 

99.60 50 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรู และทักษะดานกีฬาฟุตซอลเพ่ิมมากขึ้น 

2. นักเรียนกลาแสดงออก และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

3. นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถทางดานกีฬาเพ่ือเขารวมแขงขันฯ ที่จะนำไปสูความเปนเลิศ 

4. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเปนตัวแทนของโรงเรียน เขารวมการแขงขันกีฬาในระดับอื่น ๆ ตอไป 

104 โครงการจางเหมาบริการสอน 4.09 0.29 มาก 81.80 52 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 80 มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง 

2. นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน 

105 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.80 0.03 มาก 76.00 10 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการทำหลักสูตรมากยิ่งข้ึน 

2. สามารถพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน และสอดคลองกับการเรียนการสอน 

106 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

3.50 0.39 มาก 70.00 20 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรูและทักษะเก่ียวกับสาระคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง 

2. นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตรเพิ่มข้ึน 

107 ปรับปรุง/ซอมแซมรางน้ำฝนอาคาร ก 

และอาคาร ข 

4.02 0.17 มาก 80.40 30 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพ่ือเปลี่ยนรางน้ำฝนอาคารเรียน ก และอาคาร ข เบ็ดเสร็จ  

2. เพ่ือใหน้ำถายเทไดสะดวกมากย่ิงขึ้น 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

108 โครงการอบรมคายคุณธรรม 

จริยธรรม 

4.44 0.76 มาก 88.80 50 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดฝกปฏิบัติในสถานการณจริงทำใหเกิดการเรียนรู และจดจำสิ่งที่ไดเรียนรูไดนาน และสามารถ 

   นำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดเหมาะสมกับวัย  

2. นักเรียน และครเูปนคนดี มีคุณธรรม เชิดชูศักดิ์ศรี แหงความเปนมนุษยตามครรลองของพระพุทธศาสนา 

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

109 โครงการสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

4.35 0.62 มาก 87.00 25 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รกั และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

2. นักเรียนไดเรยีนรู และเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนา 

3. นักเรียนไดปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตของความเปนไทย และแบบอยางท่ีดี 

110 โครงการพัฒนากลุมสาระสุขศึกษา

พลศกึษา 

4.86 0.13 มาก

ที่สุด 

97.20 194 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีทักษะดานกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

2. นักเรียนกลาแสดงออก และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

3. นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถทางดานกีฬาเพ่ือเขารวมแขงขันฯ ที่จะนำไปสูความเปนเลิศ 

4  เพื่อคดัเลือกนักเรียนเปนตัวแทนของโรงเรียน เขารวมการแขงขันกีฬาในระดับอ่ืน ๆ ตอไป 

ขอเสนอแนะ 

- เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

111 โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของโรงเรียน  

4.75 0.26 มาก

ที่สุด 

95.00 90 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนในโรงเรยีนไดรับความรูในเรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และนโยบายเพิ่มขึ้น 

2. กิจกรรมดานตาง ๆ ของสถานศึกษา ดำเนินการไปไดดวยดี และไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

1. การประชุมควรมีเบรกเพิ่มมากขึ้น 

2. เห็นควรใหจัดข้ึนทุก ๆ ป 

112 โครงการสงเสริมศักยภาพการบริหาร 

(เพื่อการบริหาร) 

4.66 0.25 มาก

ที่สุด 

93.20 16 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. วัสดุในการทำงานเพียงพอตอความตองการ 

2. ระบบงานสารสนเทศ และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

- เห็นควรใหเพ่ิมงบประมาณใหมากขึ้น 

113 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน 4.82 0.18 มาก

ที่สุด 

96.40 16 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. หนังสือเรียนเพียงพอตอความตองการของผูเรยีน 

2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดสงหนังสือใหโรงเรียนรวดเร็วขึ้น 

2. เห็นควรใหจัดซื้อทุกป 

114 โครงการเสริมศักยภาพอุปกรณการ

เรียน 

4.46 0.34 มาก 89.20 25 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. อุปกรณการเรียนเพียงพอตอความตองการของผูเรียน 

2. ระบบงานสารสนเทศ และการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

- เห็นควรใหเพ่ิมงบประมาณใหมากขึ้น 

115 โครงการเสริมศักยภาพเครื่องแบบ

นักเรียน 

4.35 0.62 มาก 87.00 25 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เครื่องแบบนักเรียนเพียงพอตอจำนวนนักเรียน 

2. นักเรียนมีเครื่องแบบถูกตองตามกฎเกณฑของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ขอเสนอแนะ 

- เห็นควรใหเพ่ิมงบประมาณใหมากขึ้น 

116 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

4.54 0.36 มาก

ที่สุด 

 90.80 50 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความสนใจ และใหความรวมมือในการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ 

2. นกัเรียนมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการจัดกิจกรรมควรเพิ่มเกมสใหนักเรียน และครูไดมีกิจกรรมรวมกันมากขึ้น 

2. ควรสงเสรมิใหนักเรียนมีกิจกรรมแสดงบนเวทีมากขึ้น 

117 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน 4.51 0.28 มาก

ที่สุด 

90.20 194 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูปกครองรอยละ 90.20 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง  

2. ผูปกครองมีเจตคติที่ดีตอสถานศึกษา 

3. ผูปกครองเขาใจ และยอมรับกฎระเบียบทางโรงเรียนในระบบดูแลนักเรียน 

118 โครงการวันไหวครู 

 

4.63 0.24 มาก

ที่สุด 

92.60 180 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 92.60 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันไหวครู 

2. นักเรียนไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ตอครู และทราบถึงความสำคัญของวันไหวคร ู

ขอเสนอแนะ 

- ควรเพ่ิมกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดแสดงความสามารถรวมกิจกรรมดวย 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

119 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

4.67 0.28 มาก

ที่สุด 

93.40 194 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. มีความสัมพันธท่ีดีระหวางบานกับโรงเรียน ผูปกครองกับครูประจำชั้น 

2. ครูประจำชั้น ไดทราบถึงพฤติกรรมท่ีไมประสงคของนักเรยีนในขณะที่อยูบาน 

3. ครูไดเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูท่ีแทจริงของนักเรียน และผูปกครอง 

120 โครงการเปดโลกกวาง 4.77 0.29 มาก

ที่สุด 

95.40 30 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความสนใจ และศึกษาดูงานจากสถานที่ตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

2. นักเรียนไดเรยีนรูจากสิ่งแวดลอมที่ไดศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

- ควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาดูงาน 

121 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  

4.02 0.17 มาก 80.40 30 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนสวนใหญอยากใหมีกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร จัดข้ึนในโรงเรียนเปนประจำทุกป 

2. นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ทักษะทางดานวิทยาศาสตร และสามารถนำวิชา 

   วิทยาศาสตรไปบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ได 

3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบโดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร                                      

4. นักเรียนกลาแสดงออก มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และนำความรูไปใชในชีวิต 

   ประจำวันไดจริง 

ขอเสนอแนะ 

1.  ตองการใหมีของรางวัล และเวลาในการจัดกิจกรรมมากขึ้น  

2. ตองการใหมีกิจกรรมฐานความรูมากขึ้น 

122 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และ

เนตรนารี 

4.67 0.47 มาก

ที่สุด 

93.40 50 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 โรงเรยีนวังหมีพิทยาคม ปการศึกษา 2561 จำนวน  90 คน เขารวม 

  โครงการเดินทางไกล-อยูคายพักแรม และทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุนใหญ ประจำป 

  การศกึษา 2561  

ขอเสนอแนะ 

- เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิม 

123 โครงการพัฒนางานแนะแนว 4.44 0.76 มาก 88.80 50 โรงเรียนวังหมี

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดรบัความรูความเขาใจในการเลือกศึกษาตอตามถนัดตามศักยภาพของแตละคน 

124 โครงการสงเสริมผูเรียนสูมาตรฐาน

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 

4.65 0.47 มาก

ที่สุด 

93.00 30 โรงเรียนสะแก

ราชธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีอุปกรณเพ่ือใชในการเรียนการสอนเพียงพอกับศักยภาพของนักเรียน 

2. นักเรียนมีทักษะดานภาษาไทยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

3. นักเรียนไดรวมกิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยทุกกิจกรรม  

125 โครงการพัฒนางานแนะแนว 

 

4.44 0.76 มาก 88.80 50 โรงเรยีนสะแก

ราชธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดรบัความรูความเขาใจในการเลือกศึกษาตอตามถนัดตามศักยภาพของแตละคน 

126 โครงการสงเสริมผูเรียนสูมาตรฐาน

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

4.21 0.75 มาก 84.20 30 โรงเรยีนสะแก

ราชธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. กลุมสาระคณิตศาสตรไดรับอุปกรณที่มีมาตรฐานตามจำนวน 

2. นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตรเพิ่มข้ึน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  
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ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

3. นักเรียนไดพัฒนาตนเองตามความถนัด และความสนใจอยางเต็มศักยภาพ 

ขอเสนอแนะ 

- โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณใหมากกวานี้ 

127 โครงการสงเสริมผูเรียนสูมาตรฐาน

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

4.58 0.58 มาก

ที่สุด 

91.60 183 โรงเรียนสะแก

ราชธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ ครุภัณฑสำหรับการเรยีนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทำใหการเรียนการสอนเกิด 

   ประสิทธิภาพ ผูเรียนบรรลตุัวชี้วัด เกิดทักษะการคิดข้ันสูง และทักษะทางสังคม  

2. จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ใหครูในกลุมสาระฯมีอุปกรณ  

   วัสดุพอเพียงตามความจำเปน 

3. จัดคายวิทยาศาสตร จำนวน 1 ครั้ง ผูเรียนไดนำความรูในตำราไปใชประยุกตใชในกิจกรรมตาง ๆ ของ 

   คายวิทยาศาสตร 

4. จัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร จำนวน 1 ครั้ง ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมตาง ๆ และไดนำเสนอ 

   โครงงานท่ีตนสนใจศกึษาแกผูอ่ืน 

5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณสำหรบัการสงนักเรยีนเขาแขงขันทักษะทางวิชาการภายนอกโรงเรยีน จำนวน 2 ครั้ง  

   ทำใหนักเรียนท่ีเปนตัวแทนโรงเรียนเขาแขงขันสามารถแสดงความสามารถของตนเอง และไดรับรางวัล  

   นำชื่อเสียงมาสูโรงเรยีน 

6. จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตรภายในโรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมได 

   มีโอกาส และมีประสบการณดานการแขงขันทางวิชาการ 

7. จัดพานักเรียนไปทัศนศึกษาสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ จำนวน 1 ครั้ง นักเรียนที่รวมกิจกรรมไดรับ 

   ประสบการณตรงจากการเรยีนรู เกิดทักษะทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

- งบประมาณที่ไดรับตองดำเนินการจัดสรรใหกับทุกรายวิชา ทำใหไมเพียงพอในการจัดซื้อครุภัณฑ หรือวัสดุ 

  ทดลองท่ีมีราคาสูง เชน อุปกรณทางฟสิกส กลองโทรทรรศน กลองจุลทรรศนได 
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128 โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียนสู

มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา    

4.75 0.44 มาก

ที่สุด 

95.00 30 โรงเรียนสะแก

ราชธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความเปนพลเมืองท่ีดีบนพื้นฐานความเปนไทย และสังคมโลก 

2. ผูเรยีนไดสรางทักษะการเรียนรู และสมรรถนะสำคัญดานศักยภาพผูเรียนในทศวรรษที่ 21 ผานกระบวนการ 

    คาย สงเสริมการศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองมีจิตสาธารณะ ดานความรับผิดขอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

3.  ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรูจากประสบการณของเยาวชน ดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม 

    และขนบธรรมเนียมประเพณีรวมกัน 

4.  ผูเรียนมีความตระหนักในความเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ ดำเนินชีวิตถูกตองเหมาะสม ตามหลัก 

    ประชาธิปไตย และยอมรบัในความแตกตางท่ีมีการเปลี่ยนแปลง สามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมี 

    ความสุข 

ขอเสนอแนะ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาผูเรียนใหมี 

  ทักษะดานเปนพลเมืองที่ดี บนพื้นฐานความเปนไทย และเสริมสรางสังคมโลกศักยภาพผูเรยีนในทศวรรษท่ี 

  21 ผานกระบวนการคายสงเสริมการศึกษา เพ่ือความเปนพลเมือง มีจิตสาธารณะ ดานความรับผิดชอบตอ 

  สังคม 

129 โครงการรณรงคปองกันสารเสพติด

ในโรงเรยีน 

4.80 0.51 มาก

ที่สุด 

96.00 40 

 

โรงเรียนสะแก

ราชธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ และออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ 

2. นักเรียนมีน้ำหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 

3. นักเรียนรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  

   และปญหาทางเพศ 

4. นักเรียนมีความมั่นใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรตผิูอ่ืน 

5. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือน ครู และชอบมาโรงเรยีน 
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130 โครงการเพ่ิมสิทธิ และโอกาสแก

นักเรียนที่ดอยโอกาส 

4.55 0.56 มาก

ที่สุด 

91.00 10 โรงเรียนสะแก

ราชธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนไดรับการบริการดานอาหารโภชนาการ การดูแลทั้งรางกาย และจิตใจที่ดีสขุภาพอนามัย 

2. ผูเรยีนดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

131 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู

และบุคลากร 

4.32 0.61 มาก 86.40 50 โรงเรยีนสะแก

ราชธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู และบุคลากรของโรงเรียนไดรับการอบรมใหความรูเรื่องคุณธรรมสำหรับครู และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ครู และบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยางเครงครัด และสามารถเปนแบบอยาง 

   ได 

132 โครงการส ง เส ริมความสั ม พั น ธ

ระหวางโรงเรยีนกับชุมชน 

4.63 0.68 มาก

ที่สุด 

92.60 30 โรงเรียนสะแก

ราชธวัชศึกษา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูปกครองนักเรียนรับรูพฤติกรรมของนักเรียน 

2. ผูปกครองนักเรียนไดมสีวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 

133 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ 

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด 

การศึกษาโรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะ 

วิทยา  

4.93 0.83 มาก

ที่สุด 

98.60 100 โรงเรียนสุข

ไพบูลยวิริยะ

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน  

2. โรงเรยีนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูรวมกับหนวยงานอ่ืน และชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนไดรับการจัดการศึกษาที่เกิดการเรียนรูในหองเรียน และนอกหองเรียน    

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง และเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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134 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

4.62 0.57 มาก

ที่สุด 

92.40 100 โรงเรียนสุข

ไพบูลยวิริยะ

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูและนักเรียนไดแสดงผลงานทางวิชาการ  

2. นักเรียนมีโอกาสเขารวมแขงขัน และทดสอบความรูทางวิชาการของสถาบันอ่ืนทางวิชาการในทุกระดับ  

3. นักเรียนที่มีความรูและความสามารถในดานตาง ๆ ไดรวมประกวดแขงขันตามความถนัดและความสนใจ 

135 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 

8 กลุมสาระสูมาตรฐานการศึกษา 

4.93 0.83 มาก

ที่สุด 

98.60 100 โรงเรียนสุข

ไพบูลยวิริยะ

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. มีกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค และเนื้อหาสาระตามมาตรฐานการศึกษา  

2. มีกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคของแตละกลุมสาระ และระดับชั้นของนักเรียน  

3. มีกิจกรรมเนนใหนักเรยีนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

136 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

4.92 0.93 มาก

ที่สุด 

98.40 100 โรงเรียนสุข

ไพบูลยวิริยะ

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนไดรับประสบการณท่ีหลากหลาย เกิดความรูความชำนาญ   

2. ผูเรยีนคนพบความสนใจความถนัด และพัฒนาการสรางอาชีพในอนาคตไดเหมาะสมกับตนเอง  

3. ผูเรยีนรอยละ 98.40 ไดความรูเก่ียวกับระบบนิเวศปาชายเลน อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี และพิพิธภัณฑ 

   สัตวนำ้ บางแสน จ.ชลบุร ี

137 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน 4.92 0.95 มาก

ที่สุด 

98.40       100 โรงเรียนสุข

ไพบูลยวิริยะ

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู ผูปกครองและชุมชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนหาแนวทางการปองกัน และแกไขรวมกัน  

2. ผูปกครองไดรับทราบพฤติกรรมดานตาง ๆ ของนักเรียนในระหวางท่ีมาโรงเรียน  
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ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

3. ผูปกครองชวยแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี ทันเวลา และเหมาะสมกับนักเรียน 

138 โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในสถานศกึษา 

4.95 0.67 มาก

ที่สุด 

99.00 100 โรงเรียนสุข

ไพบูลยวิริยะ

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับรูและรับทราบถึงปญหา และพิษภัยของยาเสพติด  

2. นักเรียนสามารถปองกันตนเองไมเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดในดานตาง ๆ  

3. นักเรียนสามารถแนะนำหรือใหความรูเรื่องยาเสพติดใหกับครอบครวั และบุคคลใกลตัวได 

139 โค ร งก าร ระบ บ ดู แ ล ช ว ย เห ลื อ 

นักเรียน 

4.80 0.95 มาก

ที่สุด 

96.00 20 โรงเรียนสุข

ไพบูลยวิริยะ

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

2. การคดักรองนกัเรียนและสงเสริมนักเรียน  

3. มีการทำแบบประเมินพฤติกรรมเดก็ (SDQ)  

140 โครงการนอมวันทาบูชาครู 4.97 0.41 มาก

ที่สุด 

99.40 100 โรงเรียนสุข

ไพบูลยวิริยะ

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เกิดความซาบซึ้งตอพิธีการไหวคร ู 

2. ไดสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย  

3. มีการแขงขันจัดประกวดพานและทำกิจกรรมมีความเหมาะสม  

141 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน 

4.95 0.59 มาก

ที่สุด 

99.00 100 โรงเรียนสุข

ไพบูลยวิริยะ

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดปฏิบัติในกิจกรรมไดครบตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว  
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดปฏิบัติในกิจกรรมไดครบตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว  

2. นักเรียนไดรับความรูที่หลากหลาย  

3. สามารถนำความรูที่ไดรับจากการอบรมนำไปปฏิบัติได 

142 โครงการสงเสริม ประชาธิปไตยใน

โรงเรยีน 

4.93 0.70 มาก

ที่สุด 

98.60 100 โรงเรียนสุข

ไพบูลยวิริยะ

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คณะกรรมการนักเรียนไดรับความรู และเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่   

2. คณะกรรมการนักเรียนไดรับแรงเสรมิประสบการณในการทำงานมากขึ้น   

3. คณะกรรมการนักเรียนสามารถปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นที่ขอความรวมมืออยางประสิทธิภาพ 

143 โครงการ 5 ส.ในสถานศึกษา 4.93 0.83 มาก

ที่สุด 

98.60 100 โรงเรียนสุข

ไพบูลยวิริยะ

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีการบำเพ็ญประโยชนในโรงเรียน  

2. นักเรียนมีความสนใจเขารวมกิจกรรม 5 ส.  

3. นักเรียนมีความสนกุสนานในการเรียนรู และเขารวมกิจกรรม 

144 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศกึษา 

4.12 0.60 มาก 82.40 300 โรงเรยีน 

อรพิมพวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต มีสตริูทัน มีปญญา รูคิด มีสมรรถนะ และมี 

  คุณธรรม รับผิดชอบตอครอบครัว ประเทศชาติ และเปนพลเมืองดีของโลก   

ขอเสนอแนะ 

- ตองการใหมีการสนับสนุนเงินงบประมาณอยางนี้ตลอดไปเพื่อใชเปนเงินงบประมาณในการสงเสริมการจัดการ 

  ศึกษาของโรงเรยีนตอไป 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

145 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศกึษา 

4.12 0.21 มาก 82.40 100 โรงเรียนบาน

ใหมพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

2. โรงเรยีนเปนแหลงเรยีนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน และหนวยงานตาง ๆ 

3. นักเรียนไดรับการจัดการศึกษาที่เกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง และสามารถถายทอดความรูได 

ขอเสนอแนะ 

- สนับสนุนคาใชจายที่จำเปนเพ่ิมเติม และจัดโครงการอยางตอเนื่อง 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการพฒันาการศึกษา แผนงานการศึกษา 

4.58 0.54 มาก

ที่สุด 

91.60 11,992 กลุมโรงเรียนที่ 

1 
 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา   

โครงการพัฒนาโรงเรียนในสงักัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมท่ี 1 

จากขอมูลโครงการท่ีใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา  

จำนวน 145 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 11,992 คน 

สรุปพบวา   คาเฉล่ีย X  เทากับ  4.58  คิดเปนรอยละ  91.60 

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ  0.54 

          ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการกลุมโรงเรียนในสังกัด  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมโรงเรียนที่ 1  
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                  โรงเรียนครบุร ี

 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 

   

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมศักยภาพของนักเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

โรงเรียนครบุร ี

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

                                          

  

 

 

 

 

 
กิจกรรมการเรียนรูปรึกษาหารือ รวมกันปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 
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โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................... 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานวิชาการสูความเปนเลิศ 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................... 
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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โรงเรียนบานใหญพิทยาคม 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศกึษา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนบานใหญพิทยาคม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียนบานใหญพิทยาคม 

โครงการโรงเรียนตนแบบปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมตนแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



77 
 

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม  

โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม  

โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
 

                
 

                
 

กิจกรรมเขาคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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โรงเรียนลำพระเพลิงพทิยาคม 

โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

             
 

              
 

กิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 

โครงการพฒันากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

             
 

             
 

กิจกรรมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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    โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารเรียน 216 ล 
 

           
 

            
 

กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารเรียน 216 ล 

.................................................................................................................................................................... 

โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 

โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
  

           
 

           
 

กิจกรรมการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 

โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

          
 

          
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

.................................................................................................................................................................... 

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 

โครงการพัฒนาความเปนเลิศดานกีฬาฟุตซอล ประจำป 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเปดโครงการ และใหความรูเกี่ยวกับวิธีการเลน 
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โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 

โครงการสงเสริมผูเรียนสูมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

              
 

              
 

กิจกรรมสงเสริมผูเรียนสูมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 

โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

 

           
 

           
 

กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 

               
 

           
 

กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนสุขไพบูลยวิริยะวิทยา 

โครงการประชุมผูปกครองนักเรยีน 

          
 

              
กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรยีน 

.................................................................................................................................................................... 

โรงเรียนอรพิมพวิทยา 

โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศกึษา 
 

       
 

       
 

กิจกรรมบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 
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โครงการตามยุทธศาสตรที่ 2  

ดานการพัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562 

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมโรงเรียนที่ 2 
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สรุปโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษาของสำนักการศกึษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ 2562 กลุมโรงเรียนที่ 2 

ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 

กลางดงปุณณวิทยา 91 

2 โครงการติดตั้งกระจกอลูมิเนียมพรอมกอฉาบปูนใตถุนอาคาร 

108 ล           

กลางดงปุณณวิทยา 91 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา       

(พัฒนาแหลงเรียนรู) 

กลางดงปุณณวิทยา 92 

4 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด   กลางดงปุณณวิทยา 92 

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา    

(คาปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 

กลางดงปุณณวิทยา 92 

6 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  

(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) 

กลางดงปุณณวิทยา 92 

7 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  

(คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

กลางดงปุณณวิทยา 93 

8 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  

(คาใชจายในการพัฒนาการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

กลางดงปุณณวิทยา 93 

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

(คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรู) 

ปากชองพิทยาคม 93 

10 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา 

(คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน) 

ปากชองพิทยาคม 94 

11 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  

(คายอบรมคณุธรรมจริยธรรม)    

ปากชองพิทยาคม 94 

12 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา เขาใหญพิทยาคม 94 

13 โครงการคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) 

เขาใหญพิทยาคม 95 

14 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เขาใหญพิทยาคม 95 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

15 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

คลองไผวิทยา 96 

16 โครงการสนองพระราชดำริ คลองไผวิทยา 96 

17 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 

คลองไผวิทยา 93 

18 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม คลองไผวิทยา 97 

19 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักเรียน 

ปากชอง 2 97 

20 โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ปากชอง 2 98 

21 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปากชอง 2 98 

22 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 

สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 98 

23 โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 99 

24 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 100 

25 โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 100 

26 โครงการรณรงคปองกันสิ่งเสพติด และเอดสในสถานศึกษา สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 101 

27 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 101 

28 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 101 

29 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 102 

30 โครงการมหกรรมวิชาการ สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 102 

31 โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 103 

32 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 103 

33 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 103 

34 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 104 

35 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 104 

36 โครงการสงเสริมพัฒนาวิชาการศูนยวิทยาศาสตร สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 105 

37 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 105 

38 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 106 

39 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0 

สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 106 

 



87 
 

ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

40 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 

สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 106 

41 โครงการหลักสูตรสถานศึกษา สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 107 

42 โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตโรงเรยีน สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 107 

43 โครงการพัฒนาหองสมุด สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 107 

44 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 107 

45 โครงการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 108 

46 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 108 

47 โครงการสงเสริมศกัยภาพการจัดการศึกษาของทองถ่ิน 

คาปจจัยพื้นฐานสำหรบันักเรียนยากจน 

สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 108 

48 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการนันทนาการ และ

ทักษะชีวิต 8 กลุมสาระ 

สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 108 

49 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 108 

50 โครงการปลูกปญญาสรางคานิยม หวยลึกผดุงวิทยา 109 

51 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา (พัฒนาทักษะกระบวนการคิด) 

หวยลึกผดุงวิทยา 109 

52 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา  

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

หวยลึกผดุงวิทยา 110 

53 โครงการพัฒนาอาคารและสิ่งแวดลอม เพ่ือเอ้ือตอการจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรียน 

หวยลึกผดุงวิทยา 110 

54 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรยีนและแหลงเรียนรู หวยลึกผดุงวิทยา 111 

55 โครงการพัฒนาขาราชการครู/พนักงานครู หวยลึกผดุงวิทยา 111 

56 โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรพัย หวยลึกผดุงวิทยา 111 

57 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา 

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานกีฬา) 

หวยลึกผดุงวิทยา 112 

58 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  

คาปจจัยพื้นฐานสำหรบันักเรียนยากจน 

หวยลึกผดุงวิทยา 112 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

59 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา 

กิจกรรมชวยเหลือตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา 

หวยลึกผดุงวิทยา 112 

60 โครงการค ายอัจฉริยะภาพทางคณิ ตศาสตร  Thinking 

School สอนใหคิด  

หวยลึกผดุงวิทยา 113 

61 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หวยลึกผดุงวิทยา 113 

62 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูศลิปะศึกษา หวยลึกผดุงวิทยา 113 

63 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย หวยลึกผดุงวิทยา 114 

64 โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 

หวยลึกผดุงวิทยา 114 

65 โครงการพัฒนาอัตลักษณ เอกลกัษณสถานศึกษา  

(บาน 4 หลังพลังปญญา) 

หวยลึกผดุงวิทยา 114 

66 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ กิจกรรม

วันไหวครู 

หวยลึกผดุงวิทยา 115 

67 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา  

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม 

หวยลึกผดุงวิทยา 115 

68 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน หวยลึกผดุงวิทยา 115 

69 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว   

สีคิ้วหนองหญาขาว 116 

70 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน (บ านวาสนา) 

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว   

สีคิ้วหนองหญาขาว 116 

71 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

สีคิ้วหนองหญาขาว 116 

72 โครงการสงเสริมศกัยภาพการจัดการศึกษาของทองถ่ิน             

คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

สีคิ้วหนองหญาขาว 117 

73 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สีคิ้วหนองหญาขาว 117 

74 โครงการพัฒนาอินเตอรเน็ตโรงเรยีน สีคิ้วหนองหญาขาว 117 

75 โครงการพัฒนาปรบัปรุงหองสมุดโรงเรยีน สีคิ้วหนองหญาขาว 118 

76 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนปรบัปรุงระบบ

เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตภายในโรงเรยีน 

สีคิ้วหนองหญาขาว 118 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

77 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา สีคิ้วหนองหญาขาว 119 

78 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรยีนรูสูความเปนเลิศ 

(ยกระดับผลสัมฤทธิ์) 

สีคิ้วหนองหญาขาว 119 

79 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการ

ทำงานและประกอบอาชีพ 

สีคิ้วหนองหญาขาว 119 

80 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมือ

อาชีพ (ศกึษาดูงาน)   

สีคิ้วหนองหญาขาว 120 

81 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สีคิ้วหนองหญาขาว 120 

82 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กฤษณาวิทยา 120 

83 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน กฤษณาวิทยา 121 

84 โครงการคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กฤษณาวิทยา 121 

85 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุดโรงเรยีน กฤษณาวิทยา 121 

86 โครงการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน กฤษณาวิทยา 122 

87 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรยีน กฤษณาวิทยา 122 

88 โครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กฤษณาวิทยา 122 

89 โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน กฤษณาวิทยา 123 
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แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ 2562 

กลุมโรงเรียนที่ 2 
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แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ 2562 

กลุมโรงเรียนที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศึกษาโรงเรียนกลางดงปุณณ

วิทยา 

4.57 0.57 มาก

ที่สุด  

91.40 124 โรงเรยีนกลาง

ดงปุณณวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 

2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 นักเรียนไดรับการจัดการศกึษาที่เกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง และสามารถถายทอดความรูได 

4. สถานศึกษาสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง และเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2 โครงการติดตั้ งกระจกอลูมิ เนียม

พรอมกอฉาบปูนใตถุนอาคาร 108 ล          

4.89 0.51 มาก

ที่สุด 

97.80 137 โรงเรยีนกลาง

ดงปุณณวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สามารถใชประโยชนจากอาคาร 108 ล (อาคาร 2) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. อาคาร 108 ล (อาคาร 2) ไดรับการปรับปรุงใหมีสภาพพรอมใชงาน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

  



92 
 

ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 
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3 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา (พัฒนาแหลงเรียนรู)  

4.44 0.70 มาก 88.80 50 โรงเรยีนกลาง

ดงปุณณวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนทุกคนไดเรียนรูในแหลงเรยีนรูภายในสถานศึกษา ชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรเพ่ิมแหลงเรียนรูที่อยูใกลสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูที่นักเรียนตองเขาศกึษา เชน อสค. สวนซอนศิลป  

  เปนตน 

4 โครงการณรงคปองกันยาเสพติด   4.35 0.99 มาก 87.00 134 โรงเรยีนกลาง

ดงปุณณวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญ และมีทักษะในการเฝาระวัง ปองกันยาเสพติด 

ขอเสนอแนะ 

1. ในปการศึกษาหนาใหจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

2. ควรนำนักเรยีนออกไปศึกษานอกสถานที่ เพราะกิจกรรมในหองประชุมคอนขางแออัด 

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศกึษา (คาปจจัยพ้ืนฐาน

สำหรับนักเรียนยากจน) 

4.57 0.86 มาก

ที่สุด 

91.40 100 โรงเรียนกลาง

ดงปุณณวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

นักเรียนไดรับเงนิปจจัยพ้ืนฐานตามเกณฑที่กำหนด 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทำหนังสือเชิญผูปกครองกอนวันรับจริง 2-3 วัน เพื่อใหผูปกครองมีเวลาลางาน 

2 แบงหนาที่ใหครทูี่ปรึกษาเปนผูดำเนินการชวยจายเงินปจจัยพ้ืนฐาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา 

(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) 

4.58 0.96 มาก

ที่สุด 

91.60 100 โรงเรียนกลาง

ดงปุณณวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูสามารถจัดการเรยีนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนไดเรยีนรูตามหลักสูตรฯ 

3. สถานศึกษาสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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7 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม

พัฒนาผูเรยีน) 

4.53 0.65 มาก

ที่สุด 

90.60 50 โรงเรยีนกลาง

ดงปุณณวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทำงาน สามารถปรับตัวเขากับสังคมในปจจุบัน และอนาคต 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการเสริมทักษะเชนการเดินทางไกล  กางเต็นท-มีการจัดนอกสถานที่ เพ่ือสรางบรรยากาศนอก 

   หองเรียน 

2. ควรจัดหาหนวยงานที่เขามาใหขอมูลทางการศึกษาตอที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหแกผูเรยีน 

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา 

(คาใชจายในการพัฒนาการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

ทองถ่ิน) (SBMLD) 

4.21 0.21 มาก 84.20 100 โรงเรียนกลาง

ดงปุณณวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ผูเรียนไดเรียนรูเพิ่มเติมในรายวิชาที่ตนเองสนใจ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรเพ่ิมหลักสูตรท่ีสอดคลองกับผูเรียน และบริบทของสถานศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ

พัฒนาแหลงเรยีนรู) 

4.59 0.53 มาก

ที่สุด 

91.80 100 โรงเรียนปาก

ชองพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีแหลงเรียนรูท่ีมีความสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน 

2. นักเรียนรูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น 

3. ชุมชนเขามีสวนรวมสนับสนุนแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ขอเสนอแนะ 

- ตองการใหโรงเรียนสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมมากขึ้น 
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10 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ

พั ฒน าครูขอ งโรงเรี ยน ในสั ง กั ด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

4.65 0.50 มาก

ที่สุด 

93.00 35 โรงเรยีนปาก

ชองพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโลกทัศนท่ีกวางข้ึน และนำมาพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาความรู ความสามารถ พัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัย และทัน 

   เหตุการณ 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง และเพ่ิมงบประมาณในแตละป 

2. สงเสริม สนับสนุนและสรางขวัญกำลังใจใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษาอยางทั่วถึง 

11 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นั ก เรี ย น  (ค า ย อบ รม คุ ณ ธ รรม

จริยธรรม)    

4.62 0.53 มาก

ที่สุด 

92.40 100 โรงเรียนปาก

ชองพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

2. นักเรียนไดรับความรูและสามารถนำความรูไปปรับใชในการดำรงชีวิต 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย 

2. ควรเพิ่มงบประมาณใหมากขึ้น 

12 โค รงก ารป รับ ป รุ ง  แ ล ะ พั ฒ น า

หลักสูตรสถานศึกษา 

4.50 0.85 มาก

ที่สุด 

90.00 100 โรงเรียนเขา

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระตามความเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และ 

   เทคโนโลยี   

2. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสม และตอบสนองตอความตองการของผูเรียน                                      

3. สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรธรรมชาติศึกษากับปาเขาใหญ 
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ขอเสนอแนะ 

1. ความพรอมของบุคลากรที่มีอยูอยางจำกัด              

2. บุคลากรยังขาดความรูในเรื่องของของการจัดทำหลักสูตร 

3. ระยะเวลาที่มีอยูอยางจำกัด 

13 โครงการคาใชจายในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

3.90 0.74 มาก 78.00 100 โรงเรียนเขา

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สงเสริมความเปนเลิศทางงดานดนตรี (กีตาร)     

2. สงเสริมความเปนเลิศดานอาหารไทย             

3. สงเสริมความเปนเลิศดานวอลเลยบอล 

4. สงเสริมความเปนเลิศดานคอมพิวเตอร 

5. สงเสริมความเปนเลิศดานงานประดิษฐ                                                                                     

ขอเสนอแนะ 

1. งบประมาณเขามาลาชากวากำหนดทำใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง              

2. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะดาน 

3. ควรจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาตนภาคเรียนเพ่ือที่จะทันดำเนินการ 

14 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน

กลุ มสาระการเรียนรูสั งคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.20 0.63 มาก 84.00 100 โรงเรียนเขา

ใหญพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. จัดการเรียนสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 - 6 อยางมีประสิทธิภาพ 

2. ครูจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสม และหลากหลาย 

3. ผูเรยีนเกิดการเรยีนรูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคมีจิตสาธารณะ และดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

ขอเสนอแนะ 

- งบประมาณเขามาลาชากวากำหนดทำใหการบริหารจัดการขาดสภาพคลอง 
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15 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศกึษา (กิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน) 

4.55 0.50 มาก

ที่สุด 

91.00 100 โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยการเขาคายคุณธรรม ไดขัดเกลา และพัฒนาจิตใจให 

   นักเรียนเปนคนดีของสังคม 

2. นักเรียนไดรับความรู และมีความสุขในการทำกิจกรรม 

ขอเสนอแนะ 

1. คณะครูควรรวมกิจกรรมใหครบตามวันเวลาที่กำหนด 

2. ตองการใหทีมวิทยากรพาทำสมาธิโดยการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเพื่อใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียนมาก 

   ยิ่งข้ึน 

16 โครงการสนองพระราชดำริ 4.48 0.52 มาก 89.60 100 โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนผานการประเมินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดรับเกียรติบัตรขั้นที่ 1  

2. นักเรียนเกิดองคความรู มีทักษะในกระบวนการทำงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

3. นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสามารถสรุปองคความรูไดเปนระบบ 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดสรรงบประมาณใหมากกวานี้ 

2. ควรมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการชี้แนะแนวทาง และใหความรูแกนักเรียน 

17 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (กิจกรรมสงเสริม

ความเปนเลศิดานวิชาการ) 

- คายวิทยาศาสตร 

- คายคณิตศาสตร 

- คายภาษาอังกฤษ 

4.61 0.51 มาก

ที่สุด 

92.20 100 โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา 
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คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 

2. นักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการกลุมออกแบบการทดลอง และผลิตสื่อทางดานคณิตศาสตร 

3. นักเรียนรวมกิจกรรมอยางมีความสุข 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร และคายคณิตศาสตรเปนประจำทุกป 

18 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และ

สิ่งแวดลอม 

4.54 0.50 มาก

ที่สุด 

90.80 100 โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองสำนักงานที่สวยงาม ปลอดภัย 

2. มีภูมิทัศนที่สวยงาม 

3. บุคลากรโรงเรียนคลองไผวิทยาไดใชสถานที่อยางเพียงพอ 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและมากกวานี้ 

2. ควรมีบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบ 

19 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียน 

4.37 0.60 มาก 87.40 100 โรงเรียน 

ปากชอง 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค   

2. นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาใหมีพฤตกิรรมที่พึงประสงคในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 

3. ผูบริหาร ครู และนักเรียน ที่ไดรบัการปลูกฝงคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญู  

   ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณคุณธรรม 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดสรรงบประมาณสำรองไวสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ เนื่องจากมีกิจกรรมตลอดท้ังป 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

20 โค รงการส ง เส ริ มป ระเพ ณี แ ล ะ

วัฒนธรรม 

4.32 0.62 มาก 86.40 100 โรงเรียน 

ปากชอง 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. จัดกิจกรรมพิธีไหวคร ูพิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเดจ็ 

   พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พิธีถวายเทยีนจำนำพรรษาและผาอาบน้ำฝน วันแม 

   แหงชาติ และวันพอแหงชาติ 

2. จัดซื้ออุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดสรรงบประมาณสำรองไวสนับสนุน เนื่องจากมกีิจกรรมที่ตองเก่ียวของ และใหความชวยเหลือตลอดป 

21 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4.33 0.61 มาก 86.60 100 โรงเรียน 

ปากชอง 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูใหมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา และเผยแพรผลงาน 

   ของนักเรียนและครูสูชุมชน 

2. ปรับปรุง และพัฒนาใหบริการงานแนะแนวและการศึกษาตอแกนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมอาชีพในกิจกรรมสงเสรมิ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูใหผูเรียนสรางอาชีพตามความสนใจ 

4. เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ สงเสริมใหมีภาวะผูนำและผูตามที่ดี มีจิต 

   สาธารณะ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดสรรงบประมาณสำรองไวสนับสนุน เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีตองเก่ียวของ และใหความชวยเหลือตลอดป 

22 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

4.63 0.40 มาก 92.60 2,642 โรงเรียนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ดำเนินการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา  

2. ใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน 

3. ดำเนินพัฒนา/ปรบัปรุงหองสมุดโรงเรยีน 

4. ดำเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนพัฒนาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หองเรียนสีเขียว 

5. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรโดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู 

6. รณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

7. ดำเนินการจัดทำงบประมาณคาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

8. ดำเนินการตามโครงการการจัดการศกึษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดหาหนังสือ 

   เรียน คาอุปกรณการเรียน และคาเครื่องแบบนักเรียนตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

9. จัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”  

   สู “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

10. จัดหาวัสดุอุปกรณในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง และเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

23 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 4.50 0.53 มาก

ที่สุด 

90.00 100 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. จัดอบรมใหความรูคณะครูและบุคลากร 

2. ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูเปนโครงการที่สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและ 

   บุคลากร เพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการใหกับคณะครู เพ่ิมศกัยภาพ และสรางเจตคติที่ดีตอองคกร  

   สรางขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานใหเกิดขึ้นกับคณะครู และบุคลากรทางการศกึษา  

ขอเสนอแนะ 

1. เปนโครงการที่ดีควรจัดตอเนื่อง 

2. ระยะเวลาในการจัดเหมาะสม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

24 โค ร งก า ร ระ บ บ ดู แ ล ช ว ย เห ลื อ

นักเรียน 

4.79 0.41 มาก

ที่สุด 

95.80 100 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครทูี่ปรึกษามีขอมูลในการดแูลชวยเหลือนักเรียนจากการคัดกรอง 

2. ครทูี่ปรึกษาทราบถึงปญหาและหาวิธีในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรยีน 

3. นักเรียนไดรับการเย่ียมบานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและครูท่ีปรึกษาไดดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึง  

   และตรงตามสภาพปญหา 

4. ผูปกครองนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันในการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูปกครอง 

   กับโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ 

- ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มข้ึน 

25 โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ผู เ รี ย น ให มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

4.58 0.53 มาก

ที่สุด 

91.60 100 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่ไดรับการเขาคายคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมดีข้ึน 

2. นักเรียนเขาใจแนวปฏิบัติที่ถูกระเบียบของโรงเรียนและมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

3. นักเรียนมีความรูดานสิทธิ หนาที่ของเด็กและเยาวชนอันจะนำไปสูการสรางสรรคและพัฒนาทองถ่ิน 

   อยางยั่งยืนและสรางจิตอาสา 

4. นักเรียนแสดงออกอยางสรางสรรคตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 

5. นักเรียนตระหนักถึงคุณคาของตนแองและสถาบันเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จ 

   การศึกษาใหกาวสูวิชาชีพอยางมั่นคง 

ขอเสนอแนะ 

- ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

26 โครงการรณรงคปองกันสิ่งเสพติด

และเอดสในสถานศึกษา 

4.72 0.43 มาก

ที่สุด 

94.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโทษและอันตรายของการใชสิ่งเสพติด 

2. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในการรณรงคเพ่ือเฝาระวังปองกัน และแกไขปญหาสิ่งเสพติด 

3. นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญ มีทกัษะในการเฝาระวัง ปองกัน และแกปญหาสิ่งเสพติดโดยใชเวลาวางให 

   เกิดประโยชน 

ขอเสนอแนะ 

- ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเตมิ 

27 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดาน

วิชาการ 

4.66 0.40 มาก

ที่สุด 

93.20 204 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดแสดงความสามารถทางวิชาการ ดนตรี กีฬา และศลิปะ   

2. นักเรียนเกิดการเรียนรู และมีประสบการณในการแขงขัน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรเพ่ิมงบประมาณ 

28 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4.66 0.37 มาก

ที่สุด 

93.20 470 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดฝกระเบียบวินัย และปฏิบัติตนไดดีนอกสถานศึกษา 

2. นักเรียนไดเรียนรูวิชาการอยูคายพักแรมพรอมศึกษาแหลงเรยีนรูนอกสถานศึกษา 

3. นักเรียนรวมกิจกรรมลูกเสือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

4. นักเรียนไดศึกษาความรูที่ไมมีในหองเรยีน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

5. นักเรียนเกิดการเรียนรูที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 

6. นักเรียนไดประยุกตความรูจากแหลงเรียนรูเขากับชีวิตประจำวัน 

ขอเสนอแนะ 

1. ใหครูเปนผูฝกระเบียบวินัยตอนอยูคายพักแรม 

2. ควรเพ่ิมงบประมาณ 

29 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

4.92 0.15 มาก

ที่สุด 

98.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และคะแนน O-NET  สูงกวาปการศึกษา 2561 

2. นักเรียนมีทักษะการคิดสูงขึ้น  

3. นักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

- จัดจำนวนวันเสริมความรูจากบุคคลภายนอกใหมากขึ้น 

30 โครงการมหกรรมวิชาการ 4.89 0.12 มาก

ที่สุด 

97.80 363 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดฝกทักษะ และทบทวนความรูมากขึ้น 

2. นักเรียนเกิดการเรียนรู และเกิดประสบการณในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 

- ควรเชิญโรงเรียนอื่น ๆ มารวมกิจกรรม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

31 

 

โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 4.52 0.54 มาก

ที่สุด 

90.40 205 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90.40 

2. นักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพทำใหเปนผูที่มีสุขภาพแข็งแรง  

3. นักเรียนไดความรูในการปองกันการแพรกระจายของโรคตาง ๆ 

4. หองพยาบาลมีวัสดุ เวชภัณฑ และอุปกรณที่ใชในหองพยาบาลเพียงพอ 

5. นักเรียน และบุคลากร รอยละ 90.40 ไดรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเจ็บปวย 

ขอเสนอแนะ 

1. นักเรียนควรรักษาเวลาในการตรวจสุขภาพ 

2. นักเรียนควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทยเพ่ือเสริมสรางสุขภาพของตนเอง 

3. ขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรมรณรงค 

4. ขาดบอรดประชาสัมพันธ ดานการเผยแพรความรู  

32 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.60 0.50 มาก

ที่สุด 

92.00 100 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ดำเนินการจายคาหนังสือเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คาปจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน 

33 โครงการ พัฒ นาแห ล งเรี ยน รู ใน

โรงเรียน 

4.56 0.42 มาก

ที่สุด 

91.20 200 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม ขอมูลพรรณไม การเก็บรักษาเพ่ือประโยชนทางการศึกษา 

2. ครใูชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3. นักเรียนเห็นประโยชนและคุณคาเกิดความรักในพืชพรรณไม และมีแนวคิดที่จะอนรุักษสืบไป 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  
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ระดับ

ความ
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ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

4. โรงเรียนใชพลังงานไฟฟาลดลง โดยเทียบกับการใชพลังงานไฟฟาในปที่ผานมา 

5. เปนโรงเรียนตนแบบดานการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 

ขอเสนอแนะ 

- สรางความตระหนักอยางตอเนื่องใหกับนักเรียน และครู 

34 โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงหองสมุด 4.97 0.22 มาก

ที่สุด 

99.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. จัดซื้อหนังสือเพ่ือสงเสริมการอาน หนังสืออานนอกเวลา งบประมาณ 100,000 บาท 

2. จัดกิจกรรมสงเสริมรกัการอาน และพัฒนาศักยภาพผูเรียน กิจกรรมสัปดาหหองสมดุ เปนโครงการที่สงเสริม 

   ใหกับนักเรียนมีนิสัยที่รักการอานเพ่ิมมากขึ้น ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และรักการศึกษาคนควาเพ่ิมความ 

   รูใหกับตนเอง  

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดทุกป และสถานที่จัดควรกวางขวางมากกวานี้ 

2. มีกิจกรรมออกบูธรานหนังสือ 

35 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.40 0.20 มาก 88.00 100 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครไูดรับความรู  วิเคราะหและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และนำหลักสูตรไปใชไดอยางถูกตอง   

2. ครวูัดและประเมินไดตวัชี้วัด/ผลการเรียนรู  เหมาะสมไดอยางถูกตอง 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดตั้งแตเดือนมีนาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน
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หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

36 โครงการสงเสริมพัฒนาวิชาการศูนย

วิทยาศาสตร 

4.37 0.57 มาก 87.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. รวมจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการมหกรรมการศึกษาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด 

   นครราชสีมา 

2. ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรยีนเพ่ือเปนตัวแทนไปแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถ่ิน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรใหการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

37 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน 

4.66 0.25 มาก

ที่สุด 

93.20 100 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

2. จัดหาสนับสนุนวัสดอุุปกรณ และทรัพยากรท่ีใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะ 

1. คอมพิวเตอรท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนมีอายุการใชงานมานาน บางเคร่ืองไมสามารถใชงานไดดี 

   ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาสนบัสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเนื่องจากการจัดซื้อ 

   คอมพิวเตอรใหเพียงพอตอหองเรียน (40 เครื่อง) ใชงบประมาณมากเกินศักยภาพของโรงเรียน 

2. เนื่องจากโรงเรียนไดเขารวมโครงการ SMT ของ สสวท. และเปนศูนยสะเต็มศกึษาของ อปท. แตโรงเรยีนยัง 

   ไมมีหองปฏิบัติการ และโตะปฏิบัติการวิทยาศาสตร รวมท้ังวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรยีนการสอนรายวิชา 

   ฟสิกส เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร และอวกาศยังไมพอเพียงกับความตองการในการจัดกิจกรรมการ 

   เรียนการสอน หากไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมามาพัฒนา 

   หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรจะชวยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
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38 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และ

สิ่งแวดลอม 

4.43 0.55 มาก 88.60 100 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ดำเนินการปรับปรงุระบบไฟฟา ระบบประปา ซอมแซม และเปลี่ยนเครื่องใชไฟฟาที่ชำรุดใหอยูในสภาพที่ 

   พรอมใชงานได 

2. ซอมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน 

3. ปรับปรุงภมิทัศนภายในโรงเรียนใหนาอยูนาเรียน 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

2. ควรมีการตรวจสอบโครงสรางภายในของอาคารเรียนอาคารประกอบ และเช็คระบบไฟฟาเปนประจำทุก 

   ปเพ่ือปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร 

39 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกร

ปกครองส วนท องถิ่ น  เพ่ื อ เข าสู

ประเทศไทย 4.0 

4.48 0.53 มาก 89.60 100 โรงเรยีนสีคิ้ว 

"สวัสดิ์ผดุง

วิทยา" 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครรูอยละ 89.60 ไดเขารวมการอบรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   เพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0 

ขอเสนอแนะ 

- ควรพัฒนาระบบ wifi ของโรงเรียนใหใชไดครอบคลุมท่ัวถึงบริเวณโรงเรียน 

40 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศกึษาโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 

4.51 0.98 

 

มาก

ที่สุด 

90.20 823 โรงเรยีนสีคิ้ว

วิทยาคาร 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนไดตามเกณฑมาตรฐานสงผลใหโรงเรียนมีคุณภาพ 
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2. นักเรียนมีความสุขในการเรียนจากการตามความถนัด สงผลใหผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑที่นาพอใจ 

3. นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง และสามารถถายทอดความรูได 

41 โครงการหลักสูตรสถานศึกษา 4.36 0.98 มาก 87.20 200 โรงเรยีนสีคิ้ว

วิทยาคาร 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานมากขึ้น 

2. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

ขอเสนอแนะ 

- ใหโรงเรยีนมีการดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

42 โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต

โรงเรียน 

4.47 0.88 มาก 89.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

วิทยาคาร 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลในการเรียนการสอนไดเร็วขึ้น 

43 โครงการพัฒนาหองสมุด 4.47 0.07 มาก 89.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

วิทยาคาร 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. หองสมุดมีหนังสือเพ่ิมขึ้น 

2. หองสมุดมีบรรยากาศท่ีดี 

44 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 4.62 0.86 มาก

ที่สุด 

92.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

วิทยาคาร 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีแหลงเรยีนรูเพ่ิมขึ้น  

2. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีนาอยูรมรื่น 
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45 โครงการพัฒนาครูของโรงเรียนใน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.08 0.95 มาก 81.60 12 โรงเรียนสีคิ้ว

วิทยาคาร 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครมูีความรูสึกผูกพันพันธกิจ และเปาหมายของโรงเรยีนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติให 

   บรรลุพันธกิจ 

2. ครเูกิดสิ่งที่เรียกวาพลังการเรียนรูสงผลใหการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของตนเองมีผลดีย่ิงขึ้น 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ขอเสนอแนะ      

- ควรจัดใหมีโครงการนี้ทุกปการศึกษา 

46 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด 4.37 0.11 มาก 87.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

วิทยาคาร 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับยาเสพติดมากขึ้น 

2. นักเรียนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

3. ชุมชนของนักเรียนปลอดจากสารเสพติดมีเยาวชนที่มีคุณภาพ 

47 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัด

ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ท อ ง ถิ่ น               

(คาปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน

ยากจน) 

4.61 0.87 มาก

ที่สุด 

92.20 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

วิทยาคาร 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการดแูลครบทุกคน 

2. นักเรียนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี      

48 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง

วิชาการนันทนาการ และทักษะชีวิต  

(8 กลุมสาระ) 

4.40 0.05 มาก 88.00 100 โรงเรียนสีคิ้ว

วิทยาคาร 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1.  การจัดการเรียนการสอนมีคณุภาพ 
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ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่นาพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรสงเสริมโครงการความเปนทางวิชาการ นันทนาการ และทักษะชีวิต (8  กลุมสาระ) ทุกป 

49 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

4.87 0.39 มาก

ที่สุด 

97.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

วิทยาคาร 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดรับการดูแลอยางทั่วถึงสงผลใหนกัเรียนมีความสุข และมีสุขภาพจิตดี 

50 โครงการปลูกปญญาสรางคานิยม 

งานแนะแนว 

 

4.76 0.47 มาก

ที่สุด 

95.20 100 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการพัฒนาและสามารถเขาศึกษาตามความสนใจ 

2. โรงเรียนมีนักเรียนเขาเรียนตามเปาหมาย 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการออกแนะแนวอยางสม่ำเสมอ 

51 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหวย

ลึ ก ผ ดุ ง วิ ท ย า  ( พั ฒ น า ทั ก ษ ะ

กระบวนการคิด) 

4.48 0.57 มาก 89.60 225 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรูทักษะกระบวนการคิด และความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศึกษา 

  ดูงานโครงการพระราชดำริภาคตะวันออกตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไดแก โครงการศนูยบริการ 

  การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ต.แมน้ำคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และศูนยกสิกรรมธรรมชาติสองสลึง 

ขอเสนอแนะ 

- คร ูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตองการใหมีการ 

  จัดกิจกรรมจัดโครงการในลักษณะนี้อีกในปถัดไป 
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52 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหวย

ลึกผดุงวิทยา (กิจกรรมพัฒนาการ

เรียนการสอนเทคโนโลยีและการ

สื่อสาร 

4.40 0.53 มาก 88.00 100 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครผููสอน บุคลากรและนักเรียนมีการพัฒนาทักษะดานการใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และการสื่อสาร 

2. ครผููสอน บุคลากรและนักเรียน มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตอการเรยีนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมี 

   สวนรวม  

3. ครผููสอน บุคลากรและนักเรียนมีความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูเรยีน และผูสอน 

   สงผลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ ระบบงานสารสนเทศที่ถูกตองเปนปจจุบัน และทันสมัย 

ขอเสนอแนะ       

- ควรมีการเตรยีมความพรอมเมื่อเกิดปญหาดานเครอืขายอินเทอรเน็ต และอุปกรณดานเทคโนโลยี และจัด 

  สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการใชงานท่ีตองการความสะดวก และรวดเร็ว 

53 โค ร งก า ร พั ฒ น า อ า ค า ร  แ ล ะ

สิ่งแวดลอมเพ่ือเอื้อตอการจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรียน 

4.42 0.34 มาก 88.40 50 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพิ่มและเสริมศักยภาพของการจัดการเรียนรูและการทำงานของบุคลากร และปรบัปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ 

   ปรับปรุงภูมิทัศน ใหเกิดความสะดวกสบาย และความปลอดภัยใหแกบุคลากร ผูเรียนและผูที่มาติดตองาน 

   ราชการ 

2. ใหบุคลากร และนักเรียนเห็นความสำคญัในการรักษาสถานที่สาธารณะรวมกัน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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54 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายการ

บริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนา

ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน และแหลง

เรียนรู) 

4.93 0.29 มาก

ที่สุด 

98.60 100 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียน คร ูและบุคลากรรอยละ 98.60 รูจักใชแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู  

2. นักเรียน คร ูและบุคลากรรอยละ 98.60 ทราบขาวสารและบริการของหองสมุด  

3. นักเรียน คร ูและบุคลากรรอยละ 98.60 มีอุปนิสัยรักการอาน เห็นความสำคัญของหองสมุด เขาใชหองสมุด

มาก 

   ยิ่งข้ึน และรักการคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง สามารถนำความรูที่ไดจากการอาน และประสบการณที่ได 

   รับไปใชในชีวิตประจำวันอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีสื่ออ่ืน ๆ นอกเหนือจากหนังสือ 

55 โค รงก าร พัฒ นาข าราชการครู /

พนักงานครู 

4.84 0.44 มาก

ที่สุด 

96.80 100 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สงบุคลากรเขาพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 

2. บุคลากรนำความรูกลับมาพัฒนาสถานศึกษา และผูเรียน 

56 โค รงก ารพั ฒ น างาน พั ส ดุ  แ ล ะ

สินทรัพย 

4.97 0.17 มาก

ที่สุด 

99.40 100 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. งานพัสดุและทรัพยสินมีวัสดุ อุปกรณในการจัดเก็บขอมูลงานที่ปลอดภัย และสะดวก 

2. บำรุงรกัษาครุภัณฑในสถานศึกษาใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

3. วัสดุครุภัณฑตาง ๆ ของโรงเรียนใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานรอยละ 90 

4. คณะครู และนักเรียนไดรับความสะดวกในการใชวัสดุครุภัณฑ 
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57 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนหวยลึก

ผดุงวิทยา (กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ

ผูเรียนดานกีฬา) 

4.66 0.53 มาก

ที่สุด 

93.20 274 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดฝกทักษะกีฬาและกรีฑาไดเหมาะสม และมีเทคนิค 

2. นักเรียนสามารถนำทักษะที่ฝกไปใชในการแขงขันระดับที่สูงข้ึน   

58 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศกึษา (คาปจจัยพ้ืนฐาน

สำหรับนักเรียนยากจน) 

5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

100 100 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- จายคาปจจัยพ้ืนฐานใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนตนตามจำนวนที่ไดรบัจัดสรร 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรนำขอบกพรองจากการดำเนินงานไปปรับปรุงในปการศึกษา 

2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนโครงการอยางตอเนื่อง 

59 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บ ริห ารส ถ าน ศึ กษ า  (กิ จ ก ร รม

ชวยเหลือตามอำนาจหน าที่ ของ

อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด

นครราชสีมา) 

5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

100 100 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- จายคารถ และคาอาหารกลางวันใหนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ยากจนเสริมจากคาปจจัยพ้ืนฐาน 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรนำขอบกพรองจากการดำเนินงานไปปรับปรุงในปการศึกษา 

2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนโครงการอยางตอเนื่อง 
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60 โค รงก า รค า ย อั จ ฉ ริ ย ภ าพ ท าง

คณิตศาสตร Thinking School สอน

ใหคิด 

4.12 0.56 มาก 82.40 50 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ผูเรียนรอยละ 82.40 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจในการแสดงออกจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู  

  และมีเจตคติที่ดี 

ขอเสนอแนะ 

- การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการอยางตอเนื่อง 

61 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

4.66 0.53 มาก

ที่สุด 

93.20 274 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรียนรอยละ 93.20 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น 

2. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น   

3. ผูเรียนไดมีสื่อที่ใชประกอบการเรียนรู 

62 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะศึกษา 

4.66 0.53 มาก

ที่สุด 

93.20 274 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีคานิยมที่ดีตอวิชาศิลปะ และมีความเขาใจในการใชศิลปะ สามารถสรางงานศิลปะไดอยางถูกตอง 

   ไดฝกทักษะพ้ืนฐานดานศิลปะ 

2. นักเรียนมีความภูมิใจทองถ่ิน ศิลปะ และความเปนไทย มีความภาคภูมิใจในการใชศิลปะ และสนใจในศิลปะ 

   ไทย 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการใชสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย 

2. ควรมีกิจกรรมเสริมนอกเวลาใหนักเรียน และครูผูสอนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. ปจจุบันที่โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยาไมมีครูผูสอนวิชาเอกศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป การจัดการเรียนการสอน 

   จึงยังไมครอบคลุมตัวช้ีวัด 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

63 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 4.82 0.38 มาก

ที่สุด 

96.40 100 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 96.40 มีความเปนประชาธิปไตย 

2. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยอยางนอยรอยละ 96.40 

3. นักเรียนมีนิสัยรักความเปนประชาธิปไตย 

4. นักเรียนเคารพสิทธิของผูอื่น และนำประชาธิปไตยไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

64 โครงการรณรงคการปองกัน และ

แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

4.56 0.91 มาก

ที่สุด 

91.20 50 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนในสถานศึกษารอยละ 91.20 สามารถเขาใจพิษภัยของยาเสพติด และเปนผูไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

   และสามารถเปนตัวอยางในชุมชนได 

2. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษารอยละ 91.20 มีความรูเพ่ือนำไปเผยแพรใหนักเรียน และเยาวชนให 

   หางไกลยาเสพติด 

ขอเสนอแนะ 

- การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการอยางตอเนื่อง 

65 โครงการพัฒนาอัตลักษณ เอกลักษณ

สถาน ศึ กษ า  (บ าน  4  ห ลั งพลั ง

ปญญา) 

4.12 0.78 มาก 82.40 100 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1.  สามารถพัฒนากิจกรรม และสังคมแหงการเรียนรูท่ีสามารถฝกทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

2.  นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเองอยางสรางสรรค 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดใหมีกิจกรรมอยางนี้ตอเนื่อง 

2. นักเรียนมีความคิดเห็นวาตนเองมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นจากการเขารวมกิจกรรม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ (ตอ) 

3. นักเรียนชอบแรงจูงใจที่ผูจัดทำโครงการมอบใหสำหรับนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมดี และนักเรียนที่สามารถ 

   ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองได 

4. นักเรียนทราบบทลงโทษ และรับผิดชอบในการทำพฤติกรรมท่ีผิดระเบียบมากขึ้น 

66 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

และวันสำคญั กิจกรรมวันไหวครู 

4.87 0.42 มาก

ที่สุด 

97.40 100 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมวันไหวครูรอยละ 97.40 

2. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการทำกิจกรรมไหวครู 

3. นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพตอครูอาจารยผูประสิทธ์ิประสาทวิชา 

4. นักเรียนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญตาง ๆ และนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

67 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนหวยลึก

ผดุงวิทยา (กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ

นักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม) 

4.44 0.70 มาก 88.80 100 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดตระหนักและเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนไทยมีคุณลักษณะอันพึง 

   ประสงค และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำรงชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 

2. เสริมสรางจิตใจใหเขมแข็ง และสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

3. นักเรียนรอยละ 88.80 ไดรับพัฒนาคุณภาพทางการศึกษารูจักบทบาทหนาที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีมี 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค และนำความรูที่ไดรับไปใชในการบูรณาการในการดำเนนิชีวิตไดอยางถูกตอง 

68 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาผูเรยีน 

4.82 0.38 มาก

ที่สุด 

96.40 100 โรงเรียนหวย

ลกึผดุงวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนทัศนศึกษาแหลงเรียนรูโรงเรียนนายรอย จปร.  

2  นักเรียนศึกษาแหลงเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียงเข่ือนขุนดานปราการชล 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจะมีการออกไปทัศนศึกษาในสถานที่ตาง ๆ ทุกป 

69 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศึกษาโรงเรียนสีคิ้วหนองหญา

ขาว   

4.72 0.27 มาก

ที่สุด 

94.40 968 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. สงเสริมศักยภาพการจัดการศกึษาของทองถ่ิน (คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  

3. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

4. พัฒนาอินเตอรเน็ตโรงเรยีน 

5. พัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรยีน 

6. พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในโรงเรียน 

7. รณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสูความเปนเลิศ (ยกระดับผลสัมฤทธิ์)  

70 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

เรียน (บานวาสนา) โรงเรียนสีคิ้ ว

หนองหญาขาว   

4.67 0.19 มาก

ที่สุด 

93.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีอาคารเรียนและหองเรยีนท่ีสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอน 

2. โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

71 คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  

4.72 0.43 มาก

ที่สุด 

94.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแกนักเรียนของโรงเรียน จำนวน 189  คน  
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. นักเรียนไดรับโอกาสในการสนับสนุนดานอุปกรณการศึกษาท่ีจะสรางใหนักเรยีนมีความรู ความสามารถ ทักษะ และ 

    คุณลักษณะตามจุดเนนการพัฒนาคณุภาพผูเรยีนทุกระดับ  

72 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัด

การศกึษาของทองถ่ิน  

(คาปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน

ยากจน) 

4.90 0.18 มาก

ที่สุด 

98.00 50 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่มีฐานะยากจน จำนวน 50 คน รับเงินสนับสนุนคาปจจัยพ้ืนฐาน 

2. นักเรียนจำนวน 189 คน ไดรบัการสนับสนุนคาอาหารกลางวันเพ่ิมเติม 

3. จำนวนเงินงบประมาณสนับสนุนใหกับนักเรียนเพ่ือจายเปนคาอาหาร และคาพาหนะเดินทางมาโรงเรียน        

ขอเสนอแนะ 

- เปนโครงการท่ีดีควรจัดตอเนื่อง 

73 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.82 0.17 มาก

ที่สุด 

96.40 18 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาประกอบการจัดการเรียนการสอนครบ 100% 

2. ครมูีหลักสูตรตรงตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด  

3. ครมูีกำหนดการโครงการสอน และแผนการสอนอยางมีประสิทธิภาพรอยละ 96.40 

ขอเสนอแนะ 

1. มีการใหความรูที่ชัดเจนตรงตามเปาหมาย และทิศทางเดียวกันของหนวยงาน 

2. ควรมีการประเมินและนิเทศอยางตอเนื่องจริงจัง  

74 โครงการพัฒนาอินเตอรเน็ตโรงเรยีน 4.74 0.19 มาก

ที่สุด 

94.80 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คาบริการอินเตอรเนต็ความเรว็สูงรายเดือน 

2. เครื่องกระจายสัญญาณระบบอินเตอรเน็ต และ Wifi พรอมติดตั้งไมนอยกวา 3 จุด 

3. ครแูละบุคลากร จำนวน 16 คน  นักเรียนจำนวน 270 คนสามารถสืบคนความรูไดสะดวกรวดเร็วทำให  

   ทำใหมีผลการเรียนรูอยูในระดับดีขึ้นไป สามารถทำใหครูบุคลากรทั่วไปมีความสะดวกในการทำงาน และ 

   การติดตอประสานกับหนวยงานอื่นไดอยางรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

- เพ่ิมงบประมาณในการติดตั้งระบบสายแลน ที่มีการกระจายสัญญาณที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับกับจำนวน 

  ผูใชงานอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

75 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด

โรงเรียน 

4.67 0.28 มาก

ที่สุด 

93.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คร ูนักเรียนทุกคนไดรับบริการของหองสมุด ศึกษา คนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง และนักเรยีนรอยละ  

   93.40 มีนิสัยรักการอาน 

2. หองสมุดของโรงเรียนไดรับการพัฒนาและนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

ขอเสนอแนะ 

- จัดหาหนังสือที่ตรงกับความตองการนักเรียน และจัดบรรยากาศหองสมดุใหนาศึกษาคนควา  

76 โค รงการ พัฒ นาแหล งเรี ยน รู ใน

โรงเรียนปรับปรุงระบบเครือข่าย

อนิเตอรเ์น็ตภายในโรงเรยีน  

4.59 0.55 มาก

ที่สุด 

91.80 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นกัเรยีนและครูอาจารยใ์นโรงเรยีนสคีวิหนองหญ้าขาว มกีารคน้คว้าขอ้มลูข่าวสารทางระบบเครอืขา่ย    

  คอมพวิเตอร์และอนิเตอรเ์น็ตกบัศูนยค์อมพวิเตอร ์สามารถนําความรูแ้ละข่าวสารมาประยุกต์ใชใ้นการ 

  เรยีนการสอนและการใชช้วีติประจําวนัไดอ้ย่างเหมาะสมอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถตดิต่อสอืสาร 

  กบัองคก์รต่าง ๆ ไดท้นัต่อเหตุการณ์ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

77 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

4.66 0.25 มาก

ที่สุด 

93.20 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. นักเรียนมีความรู รับรู รบัทราบถึงปญหา และพิษภัยของยาเสพติด 

 2. สามารถปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติดรวมเปนสวนหนึ่งในการแกไขตอตานปญหายาเสพติด  

 3. สมาชิกเครือขายนักเรียนในการปองกัน และแกไขตอตานยาเสพติดเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งให 

    สถานศึกษาในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ขอเสนอแนะ 

1. ใหมีโครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาตอเนื่องในทุกป  

 2. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

78 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสู

ความเปนเลศิ (ยกระดับผลสัมฤทธิ์) 

4.68 0.28 มาก

ที่สุด 

93.60 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 รอยละ 93.60 ไดรับการสอนเสริมเพ่ือปรบัความรู และเพิ่มพูน 

   ความรูนำไปใชในการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

2. นักเรียนทุกระดับชั้นไดรับการทดสอบเพ่ือวัดและประเมินผลความกาวหนาของผูเรียน กลางภาค ปลายภาค  

   ทุกคน 

ขอเสนอแนะ 

- เพ่ิมวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

79 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สง เสริมให ผู เรียน มี ทักษะในการ

ทำงานและประกอบอาชีพ  

4.70 0.24 มาก

ที่สุด 

94.00 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทำงานและการประกอบอาชีพ ครู นักเรยีน และชุมชน  

  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณสัมผัสจริงในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีกำหนดในโครงการ อีกทั้งมี 

  ปฏิสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน และชุมชน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

- ใหมีการประกวดโครงงานอาชีพของนักเรียนในการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของโรงเรียนเพ่ือคัดเลือก 

  ตอยอดในกลุมสาระการเรยีนรูที่เก่ียวของ 

80 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ

(ศกึษาดูงาน)   

4.82 0.17 มาก

ที่สุด 

96.40 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครพูัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเพิ่มมากขึ้นรอยละ 96.40 

2. ครนูำความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาบูรณาการ การเรยีนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการขยาย 

   ความรูใหนักเรียนในการเรียนรูเก่ียวกับอาชีพในทองถ่ินเชน การเลี้ยงปลา โรงเห็ด เปนตน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสงเสริมใหผูเรยีนประกวดโครงงานกลุมสาระการเรียนรูและการศกึษาคนควาดวยตนเองของนักเรียน 

81 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

4.65 0.29 มาก

ที่สุด 

93.00 100 โรงเรยีนสีคิ้ว

หนองหญา

ขาว 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรียนไดรับการปลูกฝงดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรักชาติ ศาสนา   

   พระมหากษัตรยิ และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

2. ผูเรียนมีทักษะการเรียนเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

3. ผูเรียนไดศกึษาแหลงเรยีนรูนอกสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

- โรงเรยีนควรสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

82 โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.53 0.72 มาก

ที่สุด 

90.60 150 โรงเรียน

กฤษณาวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานการศกึษา 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุมสาระฯ   
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

82 โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.53 0.72 มาก

ที่สุด 

90.60 150 โรงเรียน

กฤษณาวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานการศกึษา 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุมสาระฯ   

ขอเสนอแนะ 

- โรงเรยีนควรสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

83 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียน 

3.93 0.34 มาก 78.60 150 โรงเรียน

กฤษณาวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนไดรับการพัฒนาปรับปรุงดานอาคารสถานที่เพ่ือใชบรกิารตอครู และนักเรียนตลอดจนประชาชน 

    อยางพอเพียง ชุมชนไดมาใชบริการสะดวก และปลอดภัย 

2. อาคารสถานที่สะอาดรมรื่น มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับความตองการของบุคคล 

   ในโรงเรยีน 

3. โรงเรียนชวยพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ และเปนแหลงความรูท่ีสมบูรณของทุกคน 

84 โครงการคาใชจายดานเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

3.93 0.34 มาก 78.60 150 โรงเรียน

กฤษณาวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีอินเตอรเน็ตใชในการเรียนการสอนที่เพียงพอ และสามารถใชงานไดจริง  

ขอเสนอแนะ 

- ควรเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ 

85 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุด

โรงเรียน 

3.88 0.11 มาก 77.60 120 โรงเรียน

กฤษณาวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีหองสมุดที่ไดรับมาตรฐาน ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรยีน ครู-อาจารย บุคลากรทางการศกึษา  

    และบุคคลภายนอก 
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ลำ 
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โครงการ 
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ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. นักเรียนและผูรับบริการมีความสุขในการใชหองสมุดมีสื่อการเรียนรู มีหนังสือใหเลือกอานที่หลากหลายเปน 

   ระบบ เกิดความรัก และตระหนักถึงความสำคัญของแหลงเรียนรูหองสมุดของโรงเรียน 

3. หองสมุดสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ใหมนีิสัยรักการอานแสวงหาความรูดวยตนเอง 

86 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียน 

4.47 0.85 มาก 89.40 120 โรงเรียน

กฤษณาวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนไดรับการพัฒนาปรับปรุงดานอาคารสถานที่เพ่ือใชบรกิารตอครูอาจารย นักเรียน ตลอดจนประชาชน 

   อยางพอเพียงชุมชนไดมาใชบริการสะดวก และปลอดภัย 

2. อาคารสถานที่สะอาดรมรื่น มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับความตองการของบุคคล 

   ในโรงเรยีน 

3. ชวยพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ และเปนแหลงความรูที่สมบูรณของทุกคน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรพัฒนาอยางตอเนื่อง 

87 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

โรงเรียน 

4.37 0.63 มาก 87.40 120 โรงเรียน

กฤษณาวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครแูละนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสามารถเปนแบบอยางได 

2. นักเรียน เกง ดี มีความสุข มีคุณลักษณะทีพึงประสงค 

3. แกปญหาสารเสพติดประเภทเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลในโรงเรียน และบุหรี่ 

4. สภาพแวดลอมในโรงเรยีนปลอดภัย ผูปกครองใหความไววางใจมั่นใจในสวัสดิภาพของบุตรหลานในโรงเรียน 

88 โครงการพระราชดำริตามหลั ก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.45 0.76 มาก 89.00 120 โรงเรียน

กฤษณาวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรียนมีความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปเลี้ยงชีพ และครอบครัว 

2. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม มีสมาธิปญญาตามแนวทางของ 

   เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูไดอยางมีความสุข 
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ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

3. ผูเรียนไดพัฒนาตนเอง และปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริไดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

4. ครผููสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

5. สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

   “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ขอเสนอแนะ 

- ควรดำเนินโครงการใหตอเนื่องและยั่งยืน 

89 โครงการส ง เสริม การเรียน รูภู มิ

ปญญาทองถ่ิน 

4.43 0.87 มาก 88.60 120 โรงเรียน

กฤษณาวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะการเรยีนรูดวยวิธีการตาง ๆ ไดอยางดี  

2. ชุมชนใหความสำคัญ และมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรที่ 2 

ดานการพัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา 

4.56 0.48 มาก

ที่สุด 

91.20 14,532 กลุมโรงเรียนที่ 

2 
 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา   

โครงการพัฒนาโรงเรียนในสงักัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมท่ี 2 

จากขอมูลโครงการท่ีใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา  

จำนวน 89 โครงการ มีกลุมตัวอยางท่ีกรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 14,532 คน 

สรุปพบวา   คาเฉล่ีย X  เทากับ  4.56  คิดเปนรอยละ  91.20  

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ  0.48  

  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด  
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการกลุมโรงเรียนในสังกัด  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมโรงเรียนที่ 2  
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โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

    
 

                                                                                                                                     
 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
....................................................................................................................... 

โรงเรียนปากชองพิทยาคม 

โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

(คาใชจายในการพฒันาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมปลูกผลไมอำเภอปากชอง 
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โรงเรียนปากชองพิทยาคม 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมนักเรียน (คายอบรมคุณธรรมจริยธรรม) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 เขาคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดถ้ำซับมืด 

………………………………………………………………………………………………………. 
โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

                 
 

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................... 

โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โรงเรียนคลองไผวิทยา 

โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
 

  
 

              
 

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียนคลองไผวิทยา 

โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
 

                
 

                
 

กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ (คายวิทยาศาสตร) 
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โรงเรียนปากชองพิทยาคม 2 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โรงเรียนปากชองพิทยาคม 2 

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกิจกรรมพฒันาผูเรียน 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
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โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศกึษา 

กิจกรรมการบริหารสถานศกึษาพัฒนาการจัดการศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศกึษา 

อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปงบประมาณ 2562 
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โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 

โครงการพฒันาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

            
 

            
กิจกรรมออกเย่ียมบานนักเรียน และดูแลชวยเหลือนักเรียน 

.................................................................................................................................................................... 

โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 

โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการนันทนาการและทักษะชีวิต 

           
 

          
 

กิจกรรมทักษะการทำกิจกรรมที่ถนัดของนักเรียน 
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โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 

โครงการปลูกปญญาสรางคานิยมงานแนะแนว ฝายบริหารวิชาการ 
 

            
 

            
 

กิจกรรมออกแนะแนวศึกษาตอโรงเรียนประถมในเขตพื้นท่ี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 

โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
     

             
 

             

 

 

 

 
 

                           
 

 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีและการสื่อสารงานเทคโนโลยี ฝายบริหารวิชาการ 
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โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 

โครงการพัฒนาอัตลักษณ เอกลักษณสถานศึกษา (บาน 4 หลังพลังปญญา) 

                   
          

 

         
 

กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ เอกลักษณสถานศึกษา (บาน 4 หลังพลังปญญา) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา 

 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 

                                                      
 

   

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงขุนดานปราการชล 
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โครงการตามยุทธศาสตรที่ 2  

ดานการพัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562 

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมโรงเรียนท่ี 3 
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สรุปโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษาของสำนักการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ 2562 กลุมโรงเรียนที่ 3 

ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

1 โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม พระทองคำวิทยา 144 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    

(ลส.,นน.,นศท.) 

พระทองคำวิทยา 144 

3 โครงการสงเสริมและจัดนิทรรศการแนะแนว พระทองคำวิทยา 145 

4 โครงการรณรงคปองกันแกไขยาเสพติด พระทองคำวิทยา 145 

5 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พระทองคำวิทยา 146 

6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 

พระทองคำวิทยา 146 

7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

พระทองคำวิทยา 146 

8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

พระทองคำวิทยา 147 

9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

พระทองคำวิทยา 147 

10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี 

พระทองคำวิทยา 148 

11 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา 

พระทองคำวิทยา 148 

12 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ พระทองคำวิทยา 148 

13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น ม. 3 

และ ม. 6   

พระทองคำวิทยา 149 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสูความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

พระทองคำวิทยา 149 

15 โครงการโรงเรยีนพอเพียงทองถ่ิน พระทองคำวิทยา 150 

16 โครงการฝกศึกษาแหลงเรียนรู พระทองคำวิทยา 150 

17 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พระทองคำวิทยา 150 

18 โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพการใชอาคารสถาน ท่ี และ

สิ่งแวดลอม 

พระทองคำวิทยา 151 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

19 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พระทองคำวิทยา 151 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรยีน พระทองคำวิทยา 151 

21 โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พระทองคำวิทยา 152 

22 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พระทองคำวิทยา 152 

23 โครงการปรับปรุงพัฒนาหองสมุดโรงเรียน พระทองคำวิทยา 152 

24 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีน   พระทองคำวิทยา 153 

25 โครงการพัฒนางานฝายบริหารทั่วไป พระทองคำวิทยา 153 

26 โครงการพัฒนางานฝายบริหารวิชาการ พระทองคำวิทยา 153 

27 โครงการพัฒนางานฝายบริหารกิจการนักเรียน พระทองคำวิทยา 153 

28 โครงการพัฒนางานฝายบริหารสงเสริมและบริหาร พระทองคำวิทยา 154 

29 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร สถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา   

มัธยมประดูวัฒนา 154 

30 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา 

(คาใชจายในการปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)   

มัธยมประดูวัฒนา 154 

31 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

(คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน)  

มัธยมประดูวัฒนา 154 

32 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

(คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน)  

มัธยมประดูวัฒนา 155 

33 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

(คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน)    

มัธยมประดูวัฒนา 155 

34 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา 

(คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 

(SBMLD) 

มัธยมประดูวัฒนา 155 

35 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา 

(คาใชจายในการพัฒนาครูของ โรงเรียนในสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน)  

มัธยมประดูวัฒนา 155 

36 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

(คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา)  

มัธยมประดูวัฒนา 156 

37 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา      

(คาปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

มัธยมประดูวัฒนา 156 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

38 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา 

(คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้ งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน)  

มัธยมประดูวัฒนา 156 

39 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร สถานศึกษา

(สงเสริมและพัฒนาผูเรยีนตามศักยภาพความสามารถผูเรียน)  

มัธยมประดูวัฒนา 156 

40 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

(สงเสริมความสามารถดานกีฬากรีฑา)  

มัธยมประดูวัฒนา 156 

41 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

(พัฒนาทักษะวิชาชีพ)  

มัธยมประดูวัฒนา 157 

42 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

(สงเสริมความสามารถดานดนตรี และนาฏศิลป)  

มัธยมประดูวัฒนา 157 

43 โครงการพัฒนา และปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา มัธยมหลวงพอคูณปริสุทฺโธ   157 

44 โครงการพัฒนาอินเตอรเน็ตโรงเรียน มัธยมหลวงพอคูณปริสุทฺโธ   157 

45 โครงการพัฒนา และปรับปรงุหองสมดุ มัธยมหลวงพอคูณปริสุทฺโธ   158 

46 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูความเปนเลิศ มัธยมหลวงพอคูณปริสุทฺโธ   158 

47 โครงการคาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มัธยมหลวงพอคูณปริสุทฺโธ   158 

48 โครงการคาใชจ ายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

มัธยมหลวงพอคูณปริสุทฺโธ   158 

49 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น      

(คาปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 

มัธยมหลวงพอคูณปริสุทฺโธ   159 

50 โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

มัธยมหลวงพอคูณปริสุทฺโธ   159 

51 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศกึษา มัธยมหลวงพอคูณปริสุทฺโธ   159 

52 โครงการคาใชจายในการจัดการศกึษาตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทัพรั้งพิทยาคม 159 

53 โครงการคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ทัพรั้งพิทยาคม 160 

54 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม 

เทพารักษราชวิทยาคม 160 
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55 โครงการปรับปรุ งซอมแซมอาคารโรงเรียนเทพารักษ         

ราชวิทยาคม 

เทพารักษราชวิทยาคม 160 

56 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรสูมืออาชีพ เทพารักษราชวิทยาคม 161 

57 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เทพารักษราชวิทยาคม 161 

58 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการนันทนาการ    

และทักษะชีวิต       

เทพารักษราชวิทยาคม 161 

59 โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน     เทพารักษราชวิทยาคม 161 

60 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เทพารักษราชวิทยาคม 162 

61 โครงการสวนพฤกษศาสตร เทพารักษราชวิทยาคม 162 

62 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

(กิจกรรมประชุมผูปกครองนกัเรียน และเยี่ยมบานนักเรียน) 

เทพารักษราชวิทยาคม 162 

63 โครงการวันสำคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เทพารักษราชวิทยาคม 162 

64 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เทพารักษราชวิทยาคม 163 

65 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารหอประชุมโรงเรยีนโนนไทย

คุรุอุปถัมภ 

โนนไทยครุุอุปถัมภ 163 

66 โครงการคาใชจายในการจัดการศกึษาตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โนนไทยครุุอุปถัมภ 163 

67 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถ่ิน  

(คาปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน)  

โนนไทยครุุอุปถัมภ 164 

68 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรยีนโนนไทยคุรุอุปถัมภ (คาสาธารณูปโภค) 

โนนไทยครุุอุปถัมภ 164 

69 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โนนไทยครุุอุปถัมภ 164 

70 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 

โนนไทยครุุอุปถัมภ 164 

71 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรยีนโนนไทยคุรุอุปถัมภ  

(กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู และสงเสริมความเปนเลิศ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

โนนไทยครุุอุปถัมภ 165 

72 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู โนนไทยครุุอุปถัมภ 165 
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73 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรยีนโนนไทยคุรุอุปถัมภ (คาน้ำมันเชื้อเพลิง) 

โนนไทยครุุอุปถัมภ 165 

74 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรยีนโนนไทยคุรุอุปถัมภ  

(กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ

เรียนรู) 

โนนไทยครุุอุปถัมภ 166 

75 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน โนนไทยครุุอุปถัมภ 166 

76 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารหอประชุมโรงเรียนโนนไทย

คุรุอุปถัมภ 

โนนไทยครุุอุปถัมภ 166 

77 โครงการพัฒนาอินเตอรเน็ตโรงเรยีน โนนไทยครุุอุปถัมภ 167 

78 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  

(สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)  

โนนไทยครุุอุปถัมภ 167 

79                โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรยีนโนนไทยคุรุอุปถัมภ  

              (พัฒนาและสงเสริมความสามารถดานกีฬาวอลเลยบอล

ชายหาด) 

โนนไทยครุุอุปถัมภ 167 

80 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 168 

81 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพครแูละบุคลากร โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 168 

82 โครงการทะเบียนวัดผล โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 168 

83 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพในสถานศกึษา โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 168 

84 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประจำป 2562 โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 169 

85 โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 169 

86 โครงการสงเสริมทักษะวิชาการนักเรียน  

(คายบูรณาการ 8 กลุมสาระฯ) 

โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 170 

87 โครงการจัดทำและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 170 

88 โครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน ประจำป 2562 โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 170 

89 โครงการสงเสริมวิถีไทยใสใจเกษตรแบบพอเพียง ประจำป 

2562 

โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 171 

90 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

(โครงการเรียนรูสูโลกกวางใหสิ่งแวดลอมเปนครู) 

โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 171 
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91 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 171 

92 โครงการพัฒนาหองสมุด โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 172 

93 โครงการผูบำเพ็ญประโยชน โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 172 

94 โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการรูที่ เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 172 

95 โครงการคายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 173 

96 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน  

(ปรับปรุงศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร) 

โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 173 

97 โครงการสนับสนุนดานสาธารณูปโภค โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 174 

98 โครงการคาปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 174 

99          โครงการสนับสนุนคาพาหนะรับ-สงนักเรียน โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 174 

100 โครงการคาน้ำมันเชื้อเพลิง และซอมบำรุงรถยนต โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 174 

101 โครงการสงเสริมพัฒนาศกัยภาพครู และบุคลากร โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 174 

102 โครงการพัฒนาบุคลากร โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 175 

103 โครงการสงเสริมและพัฒนางานฝายบริหารงาน ท่ัวไป 

ประจำป 2562 

โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 175 

104 โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล   

จนจบการศกึษาพื้นฐาน ประจำป 2562 

โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 175 

105 โครงการจางพนักงานจางทั่วไป โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 176 

106 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ ปราสาทวิทยาคม 176 

107 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระ กิจกรรมสงเสริมทักษะ

การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ปราสาทวิทยาคม 176 

108 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ปราสาทวิทยาคม 177 

109 โครงการพัฒนาอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปราสาทวิทยาคม 177 

110 โครงการสงเสริมความเป น เลิศดาน กีฬาหมากรุกไทย        

และหมากฮอส 

ปราสาทวิทยาคม 178 

111 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระ กิจกรรมสงเสริมความ

เปนเลิศดานศักยภาพผูเรียน และแขงขันทักษะทางวิชาการ

ของนักเรียน 

ปราสาทวิทยาคม 178 
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112 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระ กิจกรรมวันสุนทรภูและ

วันภาษาไทย 

ปราสาทวิทยาคม 178 

113 โครงการกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ และพัฒนาทักษะ

ทางดานกีฬา 

ปราสาทวิทยาคม 179 

114 โครงการกิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน และเครือขาย

ผูปกครอง 

ปราสาทวิทยาคม 179 

115 โครงการมรกัการอาน  

(กิจกรรมสัปดาหหองสมุด) 

ปราสาทวิทยาคม 179 

116 โครงการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรยีน ปราสาทวิทยาคม 180 

117 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปราสาทวิทยาคม 180 

118 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน  

(คาปจจัยขั้นพ้ืนฐานสำหรบันักเรียนยากจน) 

ปราสาทวิทยาคม 180 

119         โครงการพัฒนาศักยภาพการเรยีนรูสูความเปนเลิศ  

(             (กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วันสุนทรภู 

และวันภาษาไทยแหงชาติ) 

มัธยมบึงปรือ 180 

120 โครงการพัฒนาศกัยภาพการเรียนรูสูความเปนเลิศ  

(กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัน

คริสตมาสและวันปใหม 2019) 

มัธยมบึงปรือ 181 

121 โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสูความเปนเลิศทาง

วิชาการ  

(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ 8 กลุมสาระการ

เรียนรู) 

มัธยมบึงปรือ 182 

122 โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสูความเปนเลิศทาง

วิชาการ  

(กิจกรรมทัศนศึกษา งานมหกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร) 

มัธยมบึงปรือ 182 

123 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

(กิจกรรมอบรมธรรมะสำหรับเยาวชน) 

มัธยมบึงปรือ 183 

124 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเขาคายลูกเสือสามัญ ประจำป 

2561 

มัธยมบึงปรือ 184 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา  

125 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสูความเปนเลิศ  

(กิจกรรม พัฒนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ) 

มัธยมบึงปรือ 184 

126 โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา  

(กิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา) 

มัธยมบึงปรือ 184 

127 โครงการแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา มัธยมบึงปรือ 185 

128 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

(กิจกรรม บันทึกการอาน) 

มัธยมบึงปรือ 185 

129 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  มัธยมบึงปรือ 186 

130 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

(กิจกรรม บันทึกความดี) 

มัธยมบึงปรือ 186 

131 โครงการวันไหวคร ู มัธยมบึงปรือ 186 

132 โครงการถวายเทียนพรรษา  มัธยมบึงปรือ 187 

133              โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  มัธยมบึงปรือ 187 

134 โครงการกิจกรรมปจฉิมนิเทศ มัธยมบึงปรือ 187 

135 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   

(ป ระชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า รท บ ท วน การจั ดท ำห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา) 

วังโปงพิทยาคม 188 

136 โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร วังโปงพิทยาคม 188 

137 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดทำ 

SAR 

วังโปงพิทยาคม 188 

138 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ ป 2562  วังโปงพิทยาคม 189 

139 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครราชสีมา ป 2562  

วังโปงพิทยาคม 189 

140 โครงการชาวน้ำเงินเหลืองรูรักสามัคคี  ป 2562  วังโปงพิทยาคม 189 

141 โครงการเดินสวนสนามและกลาวทบทวนคำปฏิญาณตนของ

ลูกเสือ ป 2562 

วังโปงพิทยาคม 189 

142 โครงการรณรงคการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 

วังโปงพิทยาคม 190 

143 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

(กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน) 

วังโปงพิทยาคม 190 

144 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

(กิจกรรมประชุมผูปกครองนกัเรียน) 

วังโปงพิทยาคม 190 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา  

145 โครงการสงเสริมนัก เรียนเปนสมาชิกที่ดี ของโรงเรียน 

ครอบครวั ชุมชนและสังคม  

(กิจกรรมไหวครู) 

วังโปงพิทยาคม 190 

146 โครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วังโปงพิทยาคม 191 

147 โครงการสงเสริมนัก เรียนเปนสมาชิกที่ดี ของโรงเรียน 

ครอบครวั ชุมชน และสังคม  

(กิจกรรมวันแมแหงชาต)ิ 

วังโปงพิทยาคม 191 
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แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ 2562 

กลุมโรงเรียนท่ี 3 
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แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ 2562 

กลุมโรงเรียนที่ 3 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำ 

ดับที่ 

โครงการ คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

    

4.55 0.59 มาก

ที่สุด 

91.00 100 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรูจักการเสียสละ การละความตระหนี่จากการไดเขารวมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทาง 

   พระพุทธศาสนา   

2. นักเรียนไดฟงธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจำวันจากการไดเขารวม 

   กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม   

3. นักเรียนไดศึกษาเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดเขาสอบธรรมศึกษาตามระดับชั้นธรรมศึกษา และได 

   ประกาศนียบัตรการสอบธรรมศึกษาจากกิจกรรมสอบธรรมศึกษา   

4. นักเรียนไดสวดมนตไหวพระ นั่งสมาธิ กลาวคำอาราธนาตาง ๆ แผเมตตา เพื่อใหเกิดสมาธิในการเรยีนการใช 

   ชีวิตประจำวัน จากกิจกรรมหนาเสาธง สวดมนตวันสุดสัปดาห นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคา 

   นิยมที่พึงประสงค 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูทุกคนควรชวยกันกำกับ ดูแลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนใหมากขึ้นเพื่อใหการดำเนินกิจกรรมเปนไป 

   อยางมีประสิทธิภาพ   

2. ครูทุกคนควรเสียสละเวลามารวมกิจกรรมกับนักเรียนเพ่ือชวยกันดูแลนักเรียน และเปนแบบอยางที่ดี 

   ใหแกนักเรียน 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

(ลส.,นน.,  นศท.) 

4.47 0.65 มาก 89.40 100 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรู และทกัษะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามารถนำไปประยุกตในชีวิตประจำวันได 

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาตนเองดานการมีระเบียบวินัย รูหนาที่ มีความรับผิดชอบ เห็นคุณคาของตนเอง   

   สามารถวิเคราะห แกปญหา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค   

3. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ และรูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีกิจกรรมที่ตอเนื่อง และหลากหลายใหนักเรียนไดเรียนรูและทดสอบ 

2. ควรมีการติดตามนักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรม และจัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติม 

3 โครงการสงเสริมและจัดนิทรรศการ  

แนะแนว 

4.59 0.59 มาก

ที่สุด 

91.80 50 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับขอมูลในการตดัสินใจเลือกศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

2. นักเรียนเลือกศึกษาตอและประกอบอาชีพไดเหมาะสมกับความตองการ และเหมาะสมกับตนเอง 

3. เกิดความรักความผูกพันระหวางนักเรียนกับโรงเรียน ครูกับนักเรียน และรุนพ่ีกับรุนนอง  

ขอเสนอแนะ 

1. ควรเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ มาใหความรูเก่ียวกับการศึกษาตอ 

2. ควรเชิญผูที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ มาใหความรูกับนักเรียน 

4 โครงการรณรงคปองกันแกไขยาเสพ

ติด 

4.51 0.62 มาก

ที่สุด 

90.20 100 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรมีความรู ความเขาใจเรื่องยาเสพติด  

2. นักเรียนทุกคนไดประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี หางไกลยาเสพติด และมีสุขภาพแข็งแรง   

3. สรางเครือขายแกนนำตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา   

4. นักเรียนไดนำไปขยายผล และดำรงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

ขอเสนอแนะ 

1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีนอยควรเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมเปน 2 วัน 1 คืน  

2. มีการสรางเครือขายกับนักเรียนแกนนำกับตางโรงเรียนหรือมีการอบรมระดับกรมฯ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

5 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

    

4.58 0.63 มาก

ที่สุด 

91.60 36 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูทุกคนมีความรู ความเขาใจ ในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2. ครูทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย การเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

   เศรษฐกิจ สังคม และความตองการของผูเรียนและชุมชน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการใหนานกวานี้เพ่ือใหการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสำเร็จเรียบรอย 

6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน    

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

4.54 0.61 มาก

ที่สุด 

90.80 60 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพทจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสูงขึ้น 

2. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีสื่อ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเพียงพอ 

3. นักเรียนไดแสดงทักษะความสามารถผานกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึน และมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนกลุมสาระ 

   การเรียนรูภาษาไทย  

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหมากกวานี้ 

7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน    

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

4.51 0.65 มาก

ที่สุด 

90.20 60 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพทจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงขึ้น 

2. ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีสื่อ มีนวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ และเพียงพอ 

3. นักเรียนไดแสดงทักษะความสามารถผานกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึน และมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนกลุมสาระ 

   การเรียนรูวิทยาศาสตร 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

 - ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหมากกวานี้ 

8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน    

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.52 0.65 มาก

ที่สุด 

90.40 60 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงขึ้น 

2. ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อ มีนวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอน 

   ที่มีคณุภาพ และเพียงพอ 

3. นักเรียนไดแสดงทักษะความสามารถผานกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึน และมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนกลุมสาระ 

   การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหมากกวานี้ 

9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน    

ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู

ภาษาตางประเทศ 

4.43 0.72 มาก 88.60 60 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสูงข้ึน 

2.  ครกูลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีสื่อ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และ 

    เพียงพอ 

3. นักเรียนไดแสดงทักษะความสามารถผานกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีจัดขึ้น และมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนกลุมสาระ 

   การเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหมากกวานี้ 
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10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน    

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

4.51 0.66 มาก

ที่สุด 

90.20 60 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 

2. ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีสื่อ มีนวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ 

   และเพียงพอ 

3. นักเรียนไดแสดงทักษะความสามารถผานกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึน มีทัศนคติท่ีดีตอการเรยีนกลุมสาระ 

   การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหมากกวานี้ 

11 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน    

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 

พลศกึษา 

4.57 0.60 มาก

ที่สุด 

91.40 60 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษาสูงขึ้น 

2.  ครกูลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีสื่อ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

    และเพียงพอ 

3.  นักเรียนไดแสดงทักษะความสามารถผานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดขึ้น มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนกลุมสาระ 

    การเรียนรูสุขศึกษา และพลศกึษา 

ขอเสนอแนะ 

 -  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหมากกวานี้ 

12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน    

กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 

4.59 0.57 มาก

ที่สุด 

91.80 60 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูศลิปะสูงข้ึน 

2. ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีสื่อ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอ 
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ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

3. นักเรียนไดแสดงทักษะความสามารถผานกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึน และมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนกลุมสาระ 

    การเรียนรูศิลปะ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหมากกวานี้ 

13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6   

4.48 0.66 มาก 89.60 55 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพรอมในการทดสอบระดับชาติ   

   (O-net)  

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ของโรงเรยีนสูงขึ้นกวาเดิม 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการสอนเสรมิเพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมมากขึ้น 

2. ควรจางเหมาวิทยากรภายนอกมาสอนบางเพ่ือใหนักเรยีนไดเรียนรูแตกตางจากการเรยีนกับครู  

3. ควรกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจ และใหความรวมมือในการเขาเรียนมากยิ่งข้ึน 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ 

4.56 0.59 มาก

ที่สุด 

91.20 65 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะความเปนเลิศวิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร 

  วิชาคอมพิวเตอร (ดานหุนยนต) และดานกีฬาฟุตซอล 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากกวานี้ 

2. ควรรบันักเรยีนเขารวมกิจกรรมมากกวานี้ 

 

  



150 
 

ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

15 โครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน 4.59 0.64 มาก

ที่สุด 

91.80 300 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานงานอาชีพ มีความรูและความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. มีการความรวมมือระหวางโรงเรยีนกับแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ในการจัดการเรียนรูบูรณาการปรัชญา 

    ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. นักเรียนเห็นคุณคาของการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. นักเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค 

ขอเสนอแนะ 

 1. การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการใหเพียงพอ 

 2. การจัดอบรมใหความรูแกครูผูรับผิดชอบที่จะดำเนินงานตามโครงการเพ่ือเขาใจรูปแบบวิธีการที่จะนำมาจัด 

    กิจกรรมการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

 3. กิจกรรมที่จัดใหนักเรียนควรเปนตามที่นักเรียนสนใจ และมีทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน 

4. จัดสรรงบประมาณในการใหนักเรียนไดไปศกึษาแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

16 โครงการฝกศึกษาแหลงเรียนรู 

    

4.49 0.62 มาก 89.80 60 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการศกึษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีการกำหนดระยะเวลา และสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจนใหเปนประจำทุกป 

17 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

4.48 0.67 มาก 89.60 50 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพทจากการดำเนินโครงการ 

1. จัดกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน เย่ียมบานนักเรียน และสรางเครือขายผูปกครอง เพ่ือสรางความ 

   สัมพันธอันดีนำไปสูความรวมมือในการสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาของนักเรียน 

2. เกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองนักเรียน และโรงเรียนในการพัฒนาการศกึษาของโรงเรียน        

3. ผูปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษาไดแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรยีน  
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ขอเสนอแนะ 

1. โรงเรียนควรดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป 

2. โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณใหมากกวานี้ 

18 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม 

4.44 0.64 มาก 88.80 65 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. จัดกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมธนาคารขยะ โดยแบงพื้นที่รับผิดชอบใหนักเรียนไดมสีวนรวมในการพัฒนา 

    และชวยกันดูแลรักษาความสะอาด 

2. สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไดรับการดูแลใหมีความสะอาด สวยงาม รมรื่น เอื้อตอการเรียนการสอนสงผล 

   ใหผูเรียนทุกคนเกิดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ          

19 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐาน 

4.57 0.53 มาก

ที่สุด 

91.40 100 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. จายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3  

2. จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 

3. จายเปนคาอุปกรณการเรยีนสำหรับนักเรียนทุกคน ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  

4. จายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1 - 6 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบรหิาร ครู 

บุคลากร และนักเรียน 

4.57 0.54 มาก

ที่สุด 

91.40 90 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เปนคาใชจายสำหรับการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และอื่น ๆ ของครูและบุคลากร  

2. เปนคาใชจายสำหรับการนำนักเรียนเขารวมแขงขันทกัษะและอ่ืน ๆ  

3. เปนคาใชจายการประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานครูและบุคลากร 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการศกึษาดูงานของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู และวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
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21 โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

    

4.59 0.53 มาก

ที่สุด 

91.80 96 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับประสบการณตรงจากงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

2. นักเรียน และครูมีจิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

3. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ 

 - ควรมีการดำเนินงานอยางตอเนื่อง และเปนปจจุบัน 

22 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ 

4.52 0.59 มาก

ที่สุด 

90.40 40 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- เปนคาใชจายสำหรับ จางพนักงานจางท่ัวไป (นักการภารโรง) 4 คน คาสาธารณูปโภค คาน้ำมันเชื้อเพลิงและ 

  หลอลื่น พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซอมบำรุงยานพาหนะ/ประกันภัย จัดซื้อ 

  วัสดุสำนักงานสนบัสนุนการจัดการศึกษา คาใชจายอินเตอรเน็ต ADSL พัฒนาระบบ wifi และคาใชจาย 

  อินเตอรเน็ตนโยบายของผูบริหาร 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรเรงการโอนงบประมาณที่ไดรับจากเงินรายไดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมาใหเร็วขึ้น  

2. งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอในการบริหารสถานศกึษา 

23 โครงการปรับปรุงพัฒนาหองสมุด

โรงเรยีน 

4.54 0.54 มาก

ที่สุด 

90.80 85 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่เขาใชบริการคนควาภายในหองสมุดมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น 

2. หองสมุดมีหนังสือ วัสดุตีพิมพ สื่อเทคโนโลยีในการใหบริการเพียงพอ และตรงกับความตองการ 
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โครงการ 
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หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

24 โครงการ พั ฒ นาแห ล งเรียน รู ใน

โรงเรยีน   

4.47 0.57 มาก 89.40 55 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. จัดทำแหลงเรียนรูอาชีพชางตัดผมชาย  

2. จัดทำแหลงเรียนรูวิชาศิลปะ  

3. จัดทำแหลงเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

25 โครงการพัฒนางานฝายบริหารทั่วไป 

    

4.43 0.57 มาก 88.60 50 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ฝายบริหารทั่วไปมีวัสดุอุปกรณเพียงพอ มีครุภัณฑที่สมบูรณแข็งแรงพรอมใชงาน และเพียงพอสำหรับการ 

   ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. สำนักงานฝายบริหารทั่วไปมีความสะอาด สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย 

3. คร ูและบุคลากรโรงเรียนพระทองคำมคีวามรูความเขาใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

26 โครงการพัฒ นางานฝ ายบริห าร

วิชาการ 

4.39 0.57 มาก 87.80 50 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ฝายบริหารวิชาการมีวัสดุอุปกรณเพียงพอ มีครุภัณฑที่ครบสมบูรณ แข็งแรงพรอมใชงาน และโปรแกรมการ 

   จัดเก็บ ระบบขอมูลที่มปีระสิทธิภาพ 

2. สำนักงานฝายบริหารวิชาการมีความสะอาด สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย 

27 โครงการพัฒ นางานฝ ายบริห าร

กิจการนักเรียน 

4.38 0.58 มาก 87.60 50 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ฝายบริหารกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณเพียงพอ และมีครุภัณฑที่ครบสมบูรณแข็งแรงพรอมใชงานไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพ 

2. สำนักงานฝายบริหารกิจการนักเรียนมีความสะอาด สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย 
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28 โครงการพัฒ นางานฝ ายบริห าร

สงเสริมและบริหาร 

4.33 0.60 มาก 86.60 50 โรงเรียนพระ

ทองคำวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ฝายบริหารสงเสริมและบริการ มีวัสดุอุปกรณเพียงพอ และมีครุภัณฑที่สมบูรณแข็งแรงพรอมใชงานไดอยางมี 

    ประสิทธิภาพ 

2. สำนักงานฝายบริหารสงเสริมและบริการมีความสะอาด สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย 

29 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร 

สถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา

โรงเรยีนมัธยมประดูวัฒนา   

4.58 0.36 มาก

ที่สุด 

91.60 100 โรงเรยีนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดเกณฑมาตรฐาน    

2. โรงเรียนไดรบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา    

3. โรงเรียนไดรบัการสงเสริมการศึกษาใหนักเรียนอยางมีคุณภาพและทั่วถึง  

ขอเสนอแนะ  

- ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนนุสถานศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือใหมีงบประมาณเพียงพอในการใชจายสำหรับ 

  นักเรียนโดยตรง คาใชจายในการบริหารทั่วไป คาใชจายตามประเพณีทองถิ่น สื่อ และอุปกรณการเรียนตาง ๆ 

30 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร 

ส ถ าน ศึ ก ษ า  (ค า ใช จ าย ใน ก าร

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)   

4.75 0.32 มาก

ที่สุด 

95.00 300 โรงเรยีนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา         

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปละ 1 ครั้ง 

31 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน)  

4.80 0.31 มาก

ที่สุด 

96.00 200 โรงเรยีนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- หองสมุดไดรับการพัฒนาปรับปรุงสะดวกตอการบริการใหนักเรียน 
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รับผิดชอบ 

32 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บ ริห ารสถาน ศึ กษ า  (ค า ใช จ าย

อินเตอรเน็ตโรงเรยีน)  

4.81 0.28 มาก

ที่สุด 

96.20 20 โรงเรียนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนมีงบประมาณในการจายคาอินเตอรเน็ตตลอดปงบประมาณ  

ขอเสนอแนะ  

- ควรไดรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 

33 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ

พัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน)    

4.73 0.53 มาก

ที่สุด 

94.60 200 โรงเรยีนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนมีแหลงเรยีนรูที่เหมาะสมเอื้อตอการจัดการเรยีนการสอนสงผลใหนักเรียนมีเกณฑมาตรฐาน 

34 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยใชโรงเรียน

เป น ฐ าน ใน ก าร พั ฒ น าท อ ง ถ่ิ น 

(SBMLD) 

4.85 0.39 มาก

ที่สุด 

97.00 150 โรงเรยีนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ พัฒนาการจัดการเรียนรู ทั้ง 5 รายวิชา 

35 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ

พั ฒ น าครูของโรง เรีย น ใน สั ง กั ด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  

4.80 0.45 มาก

ที่สุด 

96.00 150 โรงเรยีนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครูไดรับการสงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
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36 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ

ร ณ ร ง ค ป อ ง กั น ย า เส พ ติ ด ใน

สถานศึกษา)  

4.67 0.36 มาก

ที่สุด 

93.40 100 โรงเรยีนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดรบัการดูแลชวยเหลืออยางเหมาะสม และพัฒนาตนเองตามความสามารถได 

37 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาปจจัยพ้ืนฐาน

นักเรียนยากจน) 

4.56 0.11 มาก

ที่สุด 

91.20 100 โรงเรยีนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดรบัการดูแลชวยเหลืออยางเหมาะสม 

38 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  

4.58 0.65 มาก

ที่สุด 

91.60 100 โรงเรยีนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ พัฒนาการจัดการเรียนรู 

39 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (สงเสริมและ

พั ฒ น า ผู เ รี ย น ต า ม ศั ก ย ภ า พ

ความสามารถผูเรียน)  

3.45 0.28 ปาน

กลาง 

69.00 200 โรงเรยีนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ พัฒนาการจัดการเรยีนรู      

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม และตามความสามารถไดเต็มศกัยภาพ 

40 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บ ริ ห าร ส ถ า น ศึ ก ษ า  (ส ง เส ริ ม

ความสามารถดานกีฬากรีฑา)  

4.15 0.43 มาก 83.00 200 โรงเรียนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ พัฒนาการจัดการเรยีนรู      
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ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม และตามความสามารถไดเต็มศักยภาพ 

41 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (พัฒนาทักษะ

วิชาชีพ)  

4.67 0.36 มาก

ที่สุด 

93.40 120 โรงเรยีนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ พัฒนาการจัดการเรยีนรู      

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม และตามความสามารถไดเต็มศักยภาพ 

42 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บ ริ ห าร ส ถ า น ศึ ก ษ า  (ส ง เส ริ ม

ค วาม ส ามารถด าน ด น ต รี  แล ะ

นาฏศิลป)  

4.74 0.25 มาก

ที่สุด 

94.80 200 โรงเรยีนมัธยม 

ประดูวัฒนา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ พัฒนาการจัดการเรยีนรู      

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม และตามความสามารถไดเต็มศักยภาพ 

43 โค รงก ารพั ฒ น า แล ะป รับ ป รุ ง

หลักสูตรสถานศกึษา 

4.75 0.35 มาก

ที่สุด 

95.00 415 โรงเรยีนมัธยม

หลวงพอคูณ

ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาไดมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ และตรงตามความตองการของ 

   ผูเรียน 

2. ครูไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

ขอเสนอแนะ 

- การจัดทำหลักสูตรควรมีการบูรณาการระหวางโรงเรยีนในสังกัดเพื่อใหเปนแนวทางเดียวกัน 

44 โครงการพัฒนาอินเตอรเน็ตโรงเรียน 3.75 0.56 มาก 75.00 415 โรงเรียนมัธยม

หลวงพอคูณ

ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ผูที่ใชบริการดานอินเตอรเน็ตมีความพึงพอใจในการใชงานดานอินเตอรเน็ตของสถานศึกษา 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ     

- ควรมีการเพ่ิมสัญญาณใหมีความเรว็ และแรงมากกวานี้ 

45 โค รงก ารพั ฒ น า แล ะป รับ ป รุ ง

หองสมุด 

4.90 0.82 มาก

ที่สุด 

98.00 250 โรงเรยีนมัธยม

หลวงพอคูณ

ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ผูที่เขารับการบริการหองสมุดไดรบัความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการใหบรกิาร 

46 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูความ

เปนเลิศ 

3.80 0.43 มาก 76.00 360 โรงเรียนมัธยม

หลวงพอคูณ

ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาแหลงเรียนรูในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  

ขอเสนอแนะ     

- ควรมีแหลงเรยีนรูเก่ียวกับดานเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร 

47 โครงการคาใชจายในการพัฒนาครู

ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4.56 0.57 มาก

ที่สุด 

91.20 180 โรงเรยีนมัธยม

หลวงพอคูณ

ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูไดรับการพัฒนาดานความรูเพ่ือนำมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน 

2. ครูไดรับการสงเสริมเพื่อพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ 

ขอเสนอแนะ     

- ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิค และวิธีการสอนที่นำหลักนวัตกรรมและ ICT เขามามีสวนรวม 

48 โครงการคาใชจายในการรณรงค

ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

4.73 0.39 มาก

ที่สุด 

94.60 441 โรงเรยีนมัธยม

หลวงพอคูณ

ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องของสารเสพติด  

2. นักเรียนเขารวมโครงการกิจกรรม (To Be Number One) ใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

49 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัด

การศกึษาของทองถ่ิน              

(คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน

ยากจน) 

4.62 0.43 มาก

ที่สุด 

92.40 123 โรงเรยีนมัธยม

หลวงพอคูณ

ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่ยากจนไดรับการสงเสริมสำหรบัคาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  

2. ผูปกครองไดลดภาระคาใชจายในการเดินทางไปกลับของนักเรียน 

ขอเสนอแนะ     

- ควรมีการเพ่ิมงบประมาณใหมากกวานี้เพื่อจะใหนักเรียนทุกคน 

50 โครงการสงเสริมการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

4.76 0.59 มาก

ที่สุด 

95.20 441 โรงเรยีนมัธยม

หลวงพอคูณ

ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

-  ผูเขารวมโครงการไดรับการสนับสนุนสำหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเทาเทียมกันทุกคน  

51 โครงการคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา 

4.60 0.57 มาก

ที่สุด 

92.00 360 โรงเรยีนมัธยม

หลวงพอคูณ

ปริสุทฺโธ   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูเก่ียวกับหลักการนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผูเขารวมโครงการไดรบัการพัฒนาศักยภาพผูเรียนความเปนเลิศทางดานภาษา และคุณธรรมจริยธรรม 

ขอเสนอแนะ   

1. ควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และบูรณาการใหกับกลุมสาระตาง ๆ 

2. ควรจัดและพัฒนานักเรียนเปนกลุม ๆ เพื่อใหเกิดความเปนเลิศ 

52 โค ร ง ก า ร ค า ใช จ า ย ใน ก า ร จั ด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.50 0.48 มาก 90.00 100 โรงเรียนทัพรั้ง

พิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาอยางเหมาะสม 

2. สถานศกึษาไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมการเรียนรูอยาง 

   เพียงพอ 

ขอเสนอแนะ 

- นักเรียนแตละคนมีความจำเปนท่ีแตกตางกัน  การสนับสนุนนักเรียนจึงสมควรมีแนวทาง และน้ำหนักการชวย 

  เหลือที่แตกตางกัน 

53 โครงการคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

100 100 โรงเรียนทัพรั้ง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรยีนไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา 

2. สถานศกึษาสงเสริมผูเรยีนไดตรงตามศักยภาพของแตละบุคคล 

3. ผูเรียนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

54 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศึกษาโรงเรียนเทพารักษราช

วิทยาคม 

4.65 0.34 มาก

ที่สุด 

93.00 100 โรงเรยีน

เทพารักษราช

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต มีสติรูทัน มีปญญารูคิด มีสมรรถนะและมี  

   คุณธรรม รับผิดชอบตอครอบครวั ประเทศชาติ และเปนพลเมืองดีของโลก 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ และมีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 

55 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

โรงเรยีนเทพารักษราชวิทยาคม 

4.63 0.34 มาก

ที่สุด 

92.60 100 โรงเรยีน

เทพารักษราช

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- เพื่อซอมแซมทาสีอาคาร ครุภัณฑ ใหสามารถใชงานได     
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 

56 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และ

บุคลากรสูมืออาชีพ 

4.65 0.34 มาก

ที่สุด 

93.00 100 โรงเรยีน

เทพารักษราช

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครูและบุคลากรมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร  

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 

57 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.15 0.21 มาก 83.00 100 โรงเรยีน

เทพารักษราช

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทกุ ๆ ป เพ่ือใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

2. ครูไดมีการวิเคราะห และพัฒนาหลักสูตรอยูเสมอ 

58 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง

วิชาการนันทนาการและทักษะชีวิต      

4.72 0.12 มาก

ที่สุด 

94.40 100 โรงเรยีน

เทพารักษราช

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนและนักเรียนไดรบัการพัฒนาอยางเหมาะสม และตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะ 

- ควรนำนักเรียนเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่องเพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพนักเรียน 

59 โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน     

4.15 0.32 มาก 83.00 100 โรงเรยีน

เทพารักษราช

วิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดรับความรู และประสบการณจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง และเพียงพอตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

60 

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

เรียน อาคารประกอบ 

4.39 0.32 มาก 87.80 100 โรงเรยีน

เทพารักษราช

วิทยาคม 

  

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- อาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมมีความพรอมในการใชงาน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับงบประมาณอยางตอเนื่อง 

61 โครงการสวนพฤกษศาสตร 4.48 0.32 มาก 89.60 100 โรงเรยีน

เทพารักษราช

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนและครูมีจิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

62 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน (กิจกรรมประชุมผูปกครอง

นักเรียน และเยี่ยมบานนักเรียน) 

4.68 0.32 มาก

ที่สุด 

93.60 100 โรงเรยีน

เทพารักษราช

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเหมาะสม และพัฒนาตนเองตามความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ   

63 โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

4.71 0.32 มาก

ที่สุด 

94.20 100 โรงเรยีน

เทพารักษราช

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนและชุมชนประสานความรวมมือในการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

64 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียน 

4.78 0.18 มาก

ที่สุด 

95.60 100 โรงเรยีน

เทพารักษราช

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

65 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

หอประชุ ม โรงเรียน โนน ไทยคุ รุ

อุปถัมภ 

4.45 0.33 มาก 89.00 50 โรงเรียนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 – พ้ืนหอประชุมโรงเรยีนโนนไทยคุรอุุปถัมภไดรับการปรบัปรุงใหมีสภาพที่สมบูรณแข็งแรง และปลอดภัยแก 

    ผูใชงาน 

ขอเสนอแนะ 

 – ควรไดรับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะงาน 

66 โค ร ง ก า ร ค า ใช จ า ย ใน ก า ร จั ด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.67 0.23 มาก

ที่สุด 

93.40 100 โรงเรียนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนทุกคนอยางมีคุณภาพ 

 2. นักเรียนทุกคนมีเครื่องแบบนักเรียนท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอตอการใชงาน 

 3. นักเรียนทุกคนมีอุปกรณการเรียนที่จำเปน และเปนอุปกรณที่มีคุณภาพ 

 4. โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรยีนที่จำเปน และมีคุณภาพใหกับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น 

 5. นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีโรงเรยีนไดจัดข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

- การจัดซื้อหนังสือเรียนเปนไปอยางลาชามาก ตองรอการพิจารณายุงยาก และนานเกินไป ไมทันตอการใชเรียน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

67 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัด

การศกึษาของทองถ่ิน  

(คาปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน)  

4.50 0.12 มาก 90.00 100 โรงเรียนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ไดจายเปนคาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน รอยละ 90.00 ของนักเรียนทั้งหมด 

2. นักเรียนยากจน และดอยโอกาสไดรับการสนับสนุนคาปจจัยพื้นฐานในรายจายที่จำเปน 

ขอเสนอแนะ 

- ตองการใหจัดหางบประมาณมาดำเนินการอยางรวดเรว็ เพราะนักเรียนมีความจำเปนมาก 

68 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนโนน

ไทยคุรุอุปถัมภ (คาสาธารณูปโภค) 

4.25 0.32 มาก 85.00 20 โรงเรียนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. ไดจายเปนคาสาธารณปูโภคของสถานศกึษา จำนวน 12 เดือน 

 2. โรงเรียนมีสาธารณปูโภคเพียงพอตอการใชงานภายในโรงเรียนสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม  

    การเรียนรู การพัฒนาครู สุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน และการบริการชุมชน 

ขอเสนอแนะ 

- งบประมาณสนับสนุนคาไฟฟา ไมเพียงพอตอขนาดของโรงเรียนที่ใชจริง 

69 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

4.27 0.14 มาก 85.40 50 โรงเรียนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. นักเรียนปฏิบัติตนอยูในสังคมไดโดยไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

 2. โรงเรียนมีระบบปองกันสิ่งเสพติดในโรงเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ 

70 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 

4.42 0.31 มาก 88.40 20 โรงเรียนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการประเมินผลการใชหลักสูตร จำนวน 1 ครั้ง/ปการศึกษา 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

 2. หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของผูเรยีน ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน 

    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน จำนวน 1 ครั้ง/ปการศึกษา 

 3. มีโครงสรางแผนการเรียนที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง อยางนอย 3 โครงสรางแผนการ 

    เรยีน 

 4. มีวิชาที่สอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน จำนวน 2 กลุมสาระการเรียนรู 

 5. มีวิชา/กิจกรรมที่สอดคลองกับหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 

 - การดำเนินงานเปนไปดวยความลาชา เนื่องจากความสามารถ ความเขาใจของครู การปรับเปลี่ยนแปลงหลัก   

   สูตรที่รวดเร็ว ควรจัดการอบรม และมอบนโยบายลงสูสถานศึกษาที่ชัดเจน 

71 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนโนน

ไทยคุรุอุปถัมภ (กิจกรรมพัฒนาการ

จัดการเรียนรู และสงเสริมความเปน

เลิศ กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี) 

4.14 0.20 มาก 82.80 50 โรงเรยีนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดรับการสงเสริมความเปนเลิศทางการงาน 

    อาชีพและเทคโนโลยี 

 2. ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

    ไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

72 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 4.33 0.52 มาก 86.60 50 โรงเรยีนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับผูใชบริการ 

73 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนโนน

ไทยคุรุอุปถัมภ (คาน้ำมันเชื้อเพลิง) 

4.23 0.35 มาก 84.60 20 โรงเรยีนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 - โรงเรียนมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอตอการใชงานภายในโรงเรียนสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ         

   เรียนรู การพัฒนาครู สุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน และการบริการชุมชน 

74 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนโนน

ไท ย คุ รุ อุ ป ถั ม ภ  (กิ จ ก ร รม เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการบริหารและการ

จัดการเรียนรู) 

4.67 0.41 มาก

ที่สุด 

93.40 50 โรงเรยีนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณสำนักงาน สำหรับใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ 

    โรงเรยีนอยางเพียงพอตอการใชงาน 

 2. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน สำหรับใชในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับงบประมาณจัดสรรตนปงบประมาณ 

75 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด

โรงเรยีน 

4.78 0.64 มาก

ที่สุด 

95.60 100 โรงเรียนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- หองสมุดมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู มีวัสดุ ครุภัณฑ หนังสือ และสื่อใหบรกิารนักเรียนเพียงพอตอนักเรียน  

  ที่เขาใชหองสมุดเพ่ิมขึ้น 

76 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

หอประชุ ม โรง เรียน โน น ไทยคุ รุ

อุปถัมภ 

4.45 0.33 มาก 89.00 50 โรงเรยีนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ  

- พื้นหอประชุมโรงเรยีนโนนไทยคุรุอุปถัมภไดรับการปรับปรุงใหมีสภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง และปลอดภัยแกผูใช 

  งาน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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ลำ 
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77 โครงการพัฒนาอินเตอรเน็ตโรงเรียน 4.44 0.23 มาก 88.80 50 โรงเรยีนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. โรงเรยีนมีจำนวนการเชื่อมตอ และความเร็วในการใชงานอินเตอรเน็ต ที่มีเสถียรภาพ และเพียงพอตอการใช             

    งาน 

 2. ผูใชงานมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 88.80 

78 สนับสนุนคาใชจ ายในการบริหาร

สถานศึกษา (สงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษา)  

4.02 0.18 มาก 80.40 100 โรงเรยีนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษาอยางนอยรอยละ 80.40 

 2. โรงเรยีนจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียวในสถานศึกษาอยางนอย 1 กิจกรรม 

 3. นักเรียนรอยละ 80.40 ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การบริหารตามหลัก 

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ 

    พอเพียง” 

79                 โครงการสนับสนนุคาใชจายในการ 

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน  

โนนไทยคุรุ อุปถัมภ  (พัฒนาและ

ส งเสริมความสามารถด านกีฬ า

วอลเลยบอลชายหาด) 

4.25 0.35 มาก 85.00 20 โรงเรยีนโนน

ไทยคุรุ

อุปถัมภ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. นักเรียนไดรับการพัฒนา และสงเสริมความสามารถดานกีฬาวอลเลยบอลชายหาด 

2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85.00 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดสรรงบประมาณตนปงบประมาณ 
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80 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร 4.66 0.77 มาก

ที่สุด 

93.20 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมีระบบการจัดทำที่ชัดเจน 

2. มีพันธุกรรมพืชหายาก และมีพันธุกรรมพืชทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 93.20 % 

3. มีการจัดทำทะเบียนพันธุพืชในโรงเรียน 

4. มีการเก็บตัวอยางพืช 

5. มีการทำปายทะเบียนพืชในโรงเรียนได 93.20 % 

6. เปนแหลงความรูใหหมวดวิชาตาง ๆ บูรณาการในการเรียนการสอน และใหนักเรียนไดมาศึกษา 

7. มีการจัดการเรยีนการสอนบูรณาการทุกกลุมสาระวิชา 

81 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพครู

และบุคลากร 

4.60 0.49 มาก

ที่สุด 

92.00 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศกึษา ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน 

   การพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และมีความพึงพอใจ 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมจัดทำรายงานการ  

   ประเมินตนเอง (SAR) 

3. การดำเนินงานของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานที่กำหนด 
   

82 โครงการทะเบียนวัดผล 4.73 0.58 มาก

ที่สุด 

94.60 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามระเบียบวัดผลประเมินผลในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562  

   และภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2562 

2. เพ่ือจัดทำเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2551  

83 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพใน

สถานศึกษา 

4.60 0.49 มาก

ที่สุด 

92.00 25 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 92.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑของระเบียบวัดและประเมินผลตาม 

   หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับพุทธศักราช 2560) 

2. นักเรียนรอยละ 92.00 ไดรับเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.) ตามหลักสูตรการ   

   ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับพุทธศักราช 2560) 

84 โครงการกิจกรรม พัฒ นาผู เรียน 

ประจำป 2562 

4.71 0.46 มาก

ที่สุด 

94.20 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

2. ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รกัการทำงาน สามารถทำงานรวมกันกับผูอื่นได และมีเจตคตทิี่ดีตออาชีพสุจริต 

   ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผูเรียนมีความสามารถในการคิด อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และมีจิตสาธารณะ 

4. ผูเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง 

5. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดกิจกรรมใหมีความหลายหลาย และเนนทักษะชีวิต 

85 โครงการสงเสริมและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

4.51 0.56 มาก

ที่สุด 

90.20 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรู ความสามารถ เขาใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร 

2. นักเรียนมีทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรดีข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการสงเสริม และ 

  พัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหกับทุกกลุมโรงเรียนให 

  เพียงพอตอการดำเนินกิจกรรม และสนับสนุนงบในการทำหองปฏิบัติการทางคณิตศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

86 โครงการส งเสริมทั กษะวิชาการ

นักเรียน (คายบูรณาการ 8 กลุ ม

สาระฯ) 

4.57 0.59 มาก

ที่สุด 

91.40 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 มีทักษะทางวิชาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

2. นักเรียนไดบูรณาการกิจกรรมการเรยีนรูตามศักยภาพ และมีความสนใจตอกิจกรรม 

87 โครงการจัดทำและปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา 

4.58 0.52 มาก

ที่สุด 

91.60 25 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนมีความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษาไดสงเสริมการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

3. นักเรียนไดรบัประโยชนสูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

4. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานที่กำหนด 

ขอเสนอแนะ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดทำปรับปรุง 

  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหกับทุกกลุมโรงเรียนใหเพียงพอ และจัดอบรมเก่ียวกับหลักสูตรใหเปนหลักสูตร 

  เดียวกันในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเหมือนกัน 

88 โครงการโรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน 

ประจำป 2562 

4.70 0.46 มาก

ที่สุด 

94.00 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. โรงเรยีนมีแหลงเรยีนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

   บุคลากรภายนอก และหนวยงานอ่ืน 

4. ผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรชัญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

- ควรพัฒนาแหลงเรียนรูใหหลากหลาย และสอดคลองกับภูมิสังคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

89 โครงการสงเสริมวิถีไทยใสใจเกษตร 

แบบพอเพียงประจำป 2562 

4.69 0.46 มาก

ที่สุด 

93.80 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. โรงเรยีนมีแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

   บุคลากรภายนอก และหนวยงานอ่ืน 

4. ผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรชัญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

- ควรพัฒนาแหลงเรียนรูใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน 

90 โครงการกิ จกรรมพัฒ นาผู เรียน 

(โค ร งก าร เรี ยน รู สู โล กกว า งให

สิ่งแวดลอมเปนครู) 

4.51 0.80 มาก

ที่สุด 

90.20 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนนำความรูและประสบการณท่ีไดจากการไปศึกษานอกสถานที่มาปรับใชในกระบวนการเรียน และ 

   การดำเนินชีวิตประจำวัน 

2. นักเรียนไดรับประสบการณตรงและสนุกสนานเพลิดเพลินในการศึกษาดูงาน และรวมกิจกรรมนอกสถานที่ 

91 โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา 

4.88 0.39 มาก

ที่สุด 

97.60 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. พัฒนาบุคลากรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใหมีความรูความสามารถ 

2. จัดหาวัสดุ และอุปกรณในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

3. สงเสริมใหผูเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 

4. ผูเรียนมีพัฒนาการดานคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

ขอเสนอแนะ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาควรจัดสนับสนุนงบประมาณใหมากขึ้น เพ่ือนำมาพัฒนากลุมสาระ 

  การเรยีนรู 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

92 โครงการพัฒนาหองสมุด 4.88 0.39 มาก

ที่สุด 

97.60 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. พัฒนาบุคลากรหองสมุดใหมีความรูความสามารถ 

2. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ สื่อสิ่งพิมพในการพัฒนาหองสมุด 

3. สงเสริมใหผูเรียนเปนผูที่ชอบการคนควา รักการอาน และปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 

4. ผูเรียนมีพัฒนาการดานรักการอานผูใฝเรียนรูคานิยมที่พึงประสงค 

ขอเสนอแนะ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาควรสนับสนุนงบประมาณใหมากขึ้น เพ่ือนำมาพัฒนาหองสมุด  

  ทางดานบรรยากาศ สามารถจัดซื้อครุภัณฑท่ีหลากหลายทันสมัย 

93 โครงการผูบำเพ็ญประโยชน 4.47 0.42 มาก 89.40 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีอุปนิสัยที่ดีงาม ตามแนวทางของคำปฏิญาณ และกฎของผูบำเพ็ญประโยชน 

2. เพ่ือเตรียมนักเรียนหญิง และเยาวชนสตรีใหมีทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคมปจจุบัน 

3. เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนหญิงและเยาวชนสตรีไดฝกทักษะการเปนผูนำ และผูตามที่ดีมีโอกาสไดรูจัก 

   ชวยเหลือผูอื่น และบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม 

ขอเสนอแนะ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีดาน 

  กิจกรรมผูบำเพ็ญประโยชนใหกับทุกกลุมโรงเรียน โดยเฉพาะดานการเขาคาย และดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ 

  ใหเพียงพอตอการดำเนินกิจกรรม 
  

94 โครงการสงเสริมและพัฒนาการ

จัดการเรียนการรูที่เนนผูเรียนเปน

ส ำ คั ญ ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู

ภาษาตางประเทศ 

4.47 0.42 มาก 89.40 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสูประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด และอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาผูเรียนใหมี  

  ดานจัดการปรับปรงุสถานที่ที่เอ้ือตอการเรียนการสอน 

95 โครงการคายพักแรมลูกเสือ และ

เนตรนารี 

4.87 0.40 มาก

ที่สุด 

97.40 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพ่ือสงเสริมใหลุกเสือ-เนตรนารีไดฝกความอดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยู และทำงานรวม 

   กับผูอ่ืน 

2. เพ่ือสงเสริมใหลูกเสือ - เนตรนารีเปนพลเมืองดี รูจักชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 

3. เพ่ือสงเสริมใหลูกเสือ – เนตรนารีไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณตรง และเรียนรูเพ่ิมเติม 

ขอเสนอแนะ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาผูเรียนใหมี 

  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ใหกับทุกกลุมโรงเรียนโดยเฉพาะดานการเขาคาย และดำเนนิกิจกรรมนอกสถานที่ 

  ใหเพียงพอตอการดำเนินกิจกรรม 

96 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียน (ปรับปรุงศูนยการเรียนรู

วิทยาศาสตร) 

4.86 0.40 มาก

ที่สุด 

97.20 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีแหลงเรียนรูท่ีมีบรรยากาศดีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรยีน 

2. โรงเรยีนมีอุปกรณ สื่อ การเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และ 

   มีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนไดเรยีนรูจากแหลงเรียนรูในสถานศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และสามารถนำความรูไปปรับ 

   ใชในชีวิตประจำวันได 

ขอเสนอแนะ 

- ควรพัฒนาแหลงเรียนรูใหหลากหลาย และสอดคลองชุมชน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

97 โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ด า น

สาธารณูปโภค 

4.68 0.53 มาก

ที่สุด 

93.60 275 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับการบริการดานสาธารณปูโภคอยางท่ัวถึง 

2. คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความพึงพอใจการบริการดานสาธารณปูโภค 

98 โครงการคาปจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจน 

4.82 0.42 มาก

ที่สุด 

96.40 100 โรงเรยีน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับจัดสรรปจจัยพ้ืนฐานเปนคายานพาหนะ 

2. ครู บุคลากรทางการศกึษา ผูปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน 

99 โครงการสนับสนุนคาพาหนะรับ-สง

นักเรียน 

4.78 0.48 มาก

ที่สุด 

95.60 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 ไดรับการบริการรถรับ – สงท่ีปลอดภัย และท่ัวถึง 

2. นักเรียน และผูปกครองมีความพึงพอใจในการบริการ 

100 โครงการคาน้ำมันเชื้อเพลิง และซอม

บำรุงรถยนต 

4.71 0.47 มาก

ที่สุด 

94.20 100 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. รถราชการไดรับการดูแล และซอมบำรุงอยางทั่วถึง มีความปลอดภัยตอผูท่ีใชบรกิาร 

2. คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน 

101 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากร 

4.88 0.40 มาก

ที่สุด 

97.60 28 โรงเรยีน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรูที่ไดรบัมาพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. บุคลากรเขารับการอบรมพัฒนาตรงตามกลุมสาระการเรียนรู 

3. ครมูีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ 

4. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ หรือเทคนิควิธีการในการเรียนจากครู 

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

- ควรอบรมพัฒนาดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

102 โครงการพัฒนาบุคลากร 4.92 0.31 มาก

ที่สุด 

98.40 28 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรู และประสบการณตรง สามารถนำมาปรับใชในการทำงานใหมี 

   ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. คร ูและบุคลากรทางการศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณนอกสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการศึกษาดูงานจากแหลงเรียนที่หลากหลาย 

103 โครงการสงเสริมและพัฒนางานฝาย

บริหารงานท่ัวไป ประจำป 2562 

4.90 0.35 มาก

ที่สุด 

98.00 28 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. โรงเรยีนมีแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

   บุคลากรภายนอก และหนวยงานอ่ืน 

4. ผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรชัญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

- ควรพัฒนาแหลงเรียนรูใหหลากหลาย และสอดคลองกับภูมิสังคม 

104 โค ร ง ก า ร ค า ใช จ า ย ใน ก า ร จั ด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาพื้นฐาน ประจำป 2562 

4.74 0.45 มาก

ที่สุด 

94.80  275 โรงเรียน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 
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เฉลี่ย 
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พอใจ 
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หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. โรงเรยีนมีแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

   บุคลากรภายนอก และหนวยงานอ่ืน 

4 ผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศกึษา 

ขอเสนอแนะ 

- ควรพัฒนาแหลงเรียนรูใหหลากหลาย และสอดคลองกับภูมิสังคม 

105 โครงการจางพนักงานจางทั่วไป 4.70 0.46 มาก

ที่สุด 

94.00 100 โรงเรยีน 

โนนไทยคุรุ

อุปถัมภ 2 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. มีบุคลากรดูแลภายในบริเวณสถานศึกษา 

2. มีบุคลากรดูแลแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาที่เอ้ือตอการเรยีนการสอน 

3. มีบุคลกรอำนวยความสะดวกทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

106 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียน

การสอน 8 กลุมสาระ 

3.81 0.91 มาก 76.20 35 โรงเรียน

ปราสาท

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คร ูและบุคลากรโรงเรยีนปราสาทวิทยาคมไดรับการพัฒนาดานวิชาการ และไดรบัประสบการณจาก 

    หนวยงานภายนอก 

2. คร ูและบุคลากรไดนำความรูที่ไดไปพัฒนางานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. คร ูและบุคลากรที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจ รอยละ 76.20 

ขอเสนอแนะ 

1. ตองการใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอกสถานท่ี เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ 

2. ควรสงเสรมิใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับกลุมโรงเรียนขางเคียงเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

107 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระ 

กิจกรรมสงเสริมทักษะการดำรงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

4.70 0.44 มาก

ที่สุด 

94.00 50 โรงเรียน

ปราสาท

วิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 
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พอใจ 
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(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียนทุกคนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม สำนึกในความเปนชาติไทย และดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผูเรียน ครูผูสอน ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 94.00 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสรมิปรับปรงุแหลงเรียนรูในโรงเรียนเพ่ือใหผูเรียน และประชาชนในชุมชนไดศึกษา 

2. ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู บูรณาการท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู 

108 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

4.53 0.52 มาก

ที่สุด 

90.60 50 โรงเรียน

ปราสาท

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียน ครูผูสอน ผูปกครอง และชุมชนมคีวามพึงพอใจ รอยละ 90.60 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสรมิใหโรงเรียนอบรมการจัดทำหลักสูตรของกลุมโรงเรียน 

2. ควรสนับสนุนครูอบรมหลักสูตรทองถ่ิน และบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

109 โครงการพัฒ นาอบรมคุณ ธรรม 

จริยธรรมนักเรียน 

4.58 0.48 มาก

ที่สุด 

91.60 100 โรงเรียน

ปราสาท

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียน ครูผูสอน ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 91.60 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสรมิใหนักเรียนประกวดมารยาทงามในโรงเรยีนทุกภาคเรยีน 

2. ควรสนับสนุนจัดกิจกรรมพัฒนาอบรมคณุธรรม จริยธรรม ทุก ๆ ป 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

110 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดาน

กีฬาหมากรุกไทย และหมากฮอส 

4.85 0.52 มาก

ที่สุด 

97.00 100 โรงเรยีน

ปราสาท

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียน ครูผูสอน ผูปกครอง และชุมชนมคีวามพึงพอใจ รอยละ 97.00 

ขอเสนอแนะ 

1. ตองการใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบบนี้ทุกป 

2. ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับกลุมโรงเรียนขางเคียง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

111 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระ 

กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศดาน

ศักยภาพผูเรียน และแขงขันทักษะ

ทางวิชาการของนักเรียน 

4.53 0.55 มาก

ที่สุด 

90.60 100 โรงเรยีน

ปราสาท

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการมีความพึงพอใจ รอยละ 90.60 

ขอเสนอแนะ 

1. อยากใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบบนี้ทุก ๆ ป 

2. ควรสงเสรมิใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับกลุมโรงเรียนขางเคียงเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

112 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระ 

กิ จ ก ร ร ม วั น สุ น ท ร ภู  แ ล ะ วั น

ภาษาไทย 

4.60 0.48 มาก

ที่สุด 

92.00 50 โรงเรียน

ปราสาท

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนมคีวามพึงพอใจ รอยละ 92.00 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสรมิใหโรงเรียนจัดกิจกรรมทุก ๆ ป 

2. ควรสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศ และบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 
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คา  
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ระดับ

ความ
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หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

113 โครงการกิจกรรมสงเสริมความเปน

เลิศ และพัฒนาทักษะทางดานกีฬา 

4.22 0.58 มาก 84.40 100 โรงเรยีน

ปราสาท

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนมคีวามพึงพอใจ รอยละ 84.40 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสรมิใหโรงเรียนจัดกิจกรรมทุกเดือน 

2. ควรสนับสนุนสงเสรมิความเปนเลิศ และบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

114 โครงการกิจกรรมประชุมผูปกครอง

นักเรียนและเครือขายผูปกครอง 

4.49 0.50 มาก 89.80 100 โรงเรียน

ปราสาท

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนมคีวามพึงพอใจ รอยละ 89.80 

ขอเสนอแนะ 

1. ไดเสนอแนะแนวทางในการดูแลนักเรยีนในดานตาง ๆ รวมกัน 

2. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง และโรงเรียน 

115 โครงการรักการอ าน  (กิ จกรรม

สัปดาหหองสมุด) 

4.47 0.61 มาก 89.40 100 โรงเรยีน

ปราสาท

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน มคีวามพึงพอใจ รอยละ 89.40 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสรมิใหโรงเรียนจัดกิจกรรมทุก ๆ ภาคเรียน 

2. ควรสงเสรมิใหนักเรียนไดอานหนังสือที่หลากหลาย และมีการมอบเกียรติบัตรใหนักเรียน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  
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ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

116 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรยีน 

3.79 0.36 มาก 75.80 50 โรงเรียน

ปราสาท

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนมคีวามพึงพอใจ รอยละ 75.80 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสรมิใหโรงเรียนจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน 

2. เปนกิจกรรมที่สงเสริมขนวนการคิด การทำงานรวมกัน มีความรับผิดชอบ 

117 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.96 0.18 มาก

ที่สุด 

99.20 284 โรงเรยีน

ปราสาท

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ รอยละ 99.20 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 

118 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาท องถิ่ น  (ค าป จจั ย ข้ัน

พ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 

4.91 0.29 มาก

ที่สุด 

98.20 66 โรงเรียน

ปราสาท

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ รอยละ 98.20 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 

119 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสู

ความเปนเลิศ กิจกรรมพัฒนากลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย วันสุนทร

ภูและวันภาษาไทยแหงชาติ  

4.13 0.47 มาก 82.60 109 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการรวมอนุรกัษเอกลักษณทางภาษาไทย และศิลปะวัฒนธรรมไทย 

2. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ และกิจกรรมวันสุนทรภู 

3. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยตามศักยภาพ 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ิมขึ้น เพื่อใหมีของรางวัลใหนักเรียนเพ่ิมขึ้น 

2. ควรเพิ่มกิจกรรมการประกวดตำสมตำลีลา เพื่อความสนุกสนาน และอนุรักษอาหารทองถ่ิน 

3. ควรใหนักเรียนแตงกายชุดผาไทยหรือผาพื้นเมืองรวมกิจกรรม 

4. กิจกรรมสนกุและดีมาก ๆ อยากใหจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกป 

5. ไดรับความรูและความสนุกมาก ชอบมากที่สุดคือซุมเกมไดความรู และสนุกสนาน 

6. ชอบพิธีกรมากทำหนาที่ไดดีมาก ๆ 

120 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสู

ความเปนเลิศ (กิจกรรมพัฒนากลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

วันครสิตมาสและวันปใหม 2019) 

5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

100 112 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศกึษา โรงเรยีนมัธยมบึงปรือ ไดเขารวมกิจกรรมวันคริสตมาส วันปใหม  

  2019 ไดรับทราบประวัติความเปนมาของวันครสิตมาส และไดเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถ 

  แลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกัน เนื่องในเทศกาลรื่นเรงิ พรอมท้ังไดรับความสนุกสนานรวมกัน นอกจากนี้ 

  ยังทำใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดี และเห็นความสำคัญตอวิชาภาษาอังกฤษอีกดวย 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดหาครูตางชาติเจาของภาษามาสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน 

2. สนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ตางประเทศ 

3. ควรมีกิจกรรมประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ 
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ลำ 

ดับที่ 
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ระดับ
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หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

121 โค ร ง ก า ร พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ท า ง

ก ารศึ ก ษ าสู ค ว าม เป น เลิ ศ ท าง

วิชาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ

การบู รณาการ 8 กลุมสาระการ

เรียนรู) 

5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

100 114 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงความรู และผลงานของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ    

2. นักเรียนไดฝก และทดลองความสามารถของนักเรียน ดานวิทยาศาสตร 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันไดจริง 

4. นักเรียนไดรวมกันคิด และฝกทำงานเปนทีมอยางมีระบบ คิดอยางมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร 

5. นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูกับการไดรับความรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

7. นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงพรอมไดเรียนรูแบบบูรณาการจากกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 

ขอเสนอแนะ 

1. กิจกรรมสนกุและดีมาก ๆ อยากใหจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกป 

2. ไดรับความรูดานการทำสบูเหลว เทียนเจล การบูรหอม เปนประโยชนมาก ๆ 

3. ไดรับความรูและความสนุกมากชอบมากที่สุดคือซุมเกมตาง ๆ ไดความรู และสนุกสนาน 

4. การอบรมดีมาก เพราะเนื้อหาอบรมไดเนนคุณภาพการศึกษาใหเปนระบบ 

5. สนุกมาก ๆ ตองการฝกเรยีนรู และทำกิจกรรมแบบนี้อีกสามารถนำไปใชไดจริง ๆ 

122 โค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ท า ง

ก ารศึ ก ษ าสู ค ว าม เป น เลิ ศ ท าง

วิชาการ  

(กิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรม

สัปดาหวิทยาศาสตร) 

5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

100 114 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนเกิดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรในระดับ มาก ถึง มากที่สุด รอยละ 100 
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ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. นักเรียนรอยละ 100 สามารถนำความรูไปประยุกตใชในการเรียน และในชีวิตประจำวัน 

3. นักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาความรูความสามารถของตนเองทางดานวิทยาศาสตรผานกิจกรรมการ 

   เรียนรูนอกหองเรียน “กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาหวิทยาศาสตร” 

4. นักเรียนไดเรยีนรูสิ่งใหม ๆ จากประสบการณตรง 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาหวิทยาศาสตรใหนักเรียนไดเรียนรู ณ แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไบเทคบางนา กรุงเทพ ศูนยการเรียนรูสัตวน้ำทางทะเล จังหวัดชลบุรี ฯลฯ 

2. กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาหวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียนที่ดีมาก กิจกรรมภายในงาน 

   สวนใหญสามารถกระตุนการเรียนรูใหกับนักเรียนไดดี 

3. กิจกรรมทัศนศึกษานอกหองเรียนทำใหนักเรียนใหความสนใจ และนำความรูมาปรับใชในการเรียนรวมถึง 

   ในชีวิตประจำวันไดอยางดี 

4. เสียดายเวลามีจำกัด เพราะสถานที่ และนิทรรศการมีจำนวนมาก 

123 โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม 

(กิ จ กร รม อบ รม ธ รรม ะส ำห รั บ

เยาวชน) 

4.70 0.57 มาก

ที่สุด 

94.00 115 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนเปนผูมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค และสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี 

   ความสุข 

2. โครงการ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เปนโครงการที่มีการจัดกิจกรรมที่มุงสงเสรมิ 

   ใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตนเองดานคณุธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค รวมทั้งคานิยมของคนไทย 

   12 ประการ โดยใชหลักธรรมคำสอนของศาสนาเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต และเปนโครงการท่ีตอบสนอง 

   สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มฐ. 2 : ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

   ตัวบงชี้ที่ 2.1 – 2.4  ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทำใหนักเรียนตระหนัก และเห็นคุณคาของการทำความดี 

   ประพฤติดี เปนที่ยอมรับของสังคม กอใหเกิดความรูสึกที่ดี  มีความหวัง และกำลังใจในการดำรงตนในฐานะ 

   นักเรียนที่มีคุณภาพ และ เปนเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ 
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ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดสรรงบประมาณสำรองไวใชในการสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคา   

  นิยมที่พึงประสงค เนื่องจากมีกิจกรรมที่ตองเก่ียวของ และใหความชวยเหลือตลอดป 

124 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเขา

คายลูกเสือสามัญ ประจำป 2562 

4.75 0.50 มาก

ที่สุด 

95.00 62 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพ่ือใหลูกเสือ – เนตรนารี ไดฝกความอดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง และทำงานรวมกับผูอ่ืน      

2. เพ่ือใหลูกเสือ – เนตรนารี เปนพลเมืองดี รูจักชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 

3. เพ่ือใหลูกเสือเนตรนารี ไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณตรง และเรียนรูเพ่ิมเติม 

ขอเสนอแนะ 

- ตองการใหมีฐานท่ีหลากหลายเพ่ือเรียนรูมากขึ้น 

125 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสู

ความเปนเลิศ (กิจกรรมพัฒนากลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ) 

4.00 0.50 มาก 80.00 180 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และทำงานรวมกันได 

2. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีในวิชาศิลปะ และดนตรี 

3. นักเรียนเปนสมาชิกที่ดีในหมูคณะ 

4. นักเรียนมีความรัก และความสามัคคีในหมูคณะ 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีหองซอมดนตรีที่ดี ไดมาตรฐาน  

2. ตองการใหมีการสนับสนนุจัดการประกวดวงดนตรี 

126 โ ค ร ง ก า ร ป อ ง กั น ย า เส พ ติ ด             

ในสถานศึกษา (กิจกรรมรณรงค

ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา) 

4.75 0.50 มาก

ที่สุด 

95.00 103 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 
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ลำ 
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รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนมีทักษะชีวิตและใหความรูแกเพ่ือนนักเรียนเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพ่ือสรางภูมิคุมกันความเสี่ยง 

  โดยเฉพาะปญหายาเสพติด ใหแกตนเอง และเพื่อน ๆ ไดสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และ     

  หางไกลยาเสพติด  

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางความสนใจใหกับนักเรียน และมีการนำขวัญใจ หรือผูที่มีชื่อเสียงในดาน 

  กีฬา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ มาสรางแรงบันดาลใจบอกเลาประสบการณใหกับนักเรียน 

127 โค ร ง ก า ร แ ข ง ขั น กี ฬ า ภ า ย ใน

สถานศึกษา 

4.90 0.56 มาก

ที่สุด 

98.00 104 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ใหรูแพ รูชนะ รูอภัย     

2. นักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในดานการกีฬา และพัฒนาคุณภาพของการกีฬาในระดับทองถิ่นเพ่ือมุง 

   สูในระดับท่ีสูงขึ้นตอไป 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอสนับสนุนงบประมาณจัดชุดกีฬา 

2. ควรมีการแขงขันกีฬาท่ีหลากหลายประเภท และกีฬาพ้ืนบานไทย ๆ  

3. ตองการใหมีกีฬาครูแขงขันกับนักเรยีนเพื่อสรางสัมพันธภาพอันดี 

128 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน  

(กิจกรรมบันทึกการอาน) 

4.40 0.56 มาก 88.00 100 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน รักการคนควา เกิดการใฝรู และนำไปสูการปฏิบัติในชีวิต 

   ประจำวัน 

2. ผูเรียนมีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   

3. นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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4. นักเรียนรูจักเลือกอานหนังสือท่ีดี มีประโยชนอยางหลากหลาย นำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรูจาก 

   เรื่องที่อานตามความคิดของนักเรียน 

129 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร  

4.40 0.56 มาก 88.00 97 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับการพัฒนาทักษะวิธีการในการคิด และการแกปญหาดวยวิธีการทาง 

  คณติศาสตร เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห ใชเหตุผลประกอบการตดัสินใจอยางถูกตอง เกิดความคิด 

  สรางสรรค สามารถเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรกับความรูดานอื่นได                                               

130 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน (กิจกรรมบันทึกความ

ดี) 

4.40 0.56 มาก 88.00 100 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคใหกับนักเรียน 

2. เพ่ือสรางความตระหนักใหแกนักเรียนเปนผูมีคานิยมที่ดีงาม นิยมไทย ภูมิใจความเปนไทย 

3. เพ่ือสงเสริมความมีเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความซื่อสัตย มีความกตัญู มีระเบียบวินัย 

131 โครงการวันไหวครู  4.40 0.56 มาก 88.00 97 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. เพ่ือใหนักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญูกตเวทีตอครูผูมีพระคุณ 

 2. เพ่ือใหนักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรในโอกาสท่ีเหมาะสม 

 3. เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 

 4. เพ่ือใหนักเรียนจัดพานดอกไมธูปเทียนในการอนุรักษประเพณีอันดีงาม 

ขอเสนอแนะ 

- นักเรียนไดแสดงความเคารพ ความรักตอครผููมีพระคุณ 
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132 โครงการถวายเทียนพรรษา  4.90 0.82 มาก

ที่สุด 

98.00 102 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพื่ออนุรกัษวัฒนธรรม และประเพณีของชาวพุทธใหมคีวามมั่นคงสืบตอไป 

2. เพื่อใหนักเรียน และคณะครู บุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคีในหมูคณะ 

3. เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และแสดงออกซึ่งความเปนพุทธศาสนิกชน 

ขอเสนอแนะ 

-นักเรียนไดรวมทำบุญถวายเทียนพรรษา 

133 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา  

4.90 0.82 มาก

ที่สุด 

98.00 10 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาไดมีหลักสูตรที่สอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ และตรงตามความตองการของ 

   ผูเรียน 

2. ครผููสอนไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทำหลักสตูรที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   พรอมทั้งไดมีการสอดแทรกกิจกรรมและสื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

ขอเสนอแนะ 

- การจัดทำและปรับปรงุหลักสูตรสถานศกึษา ควรมีผูท่ีมีความเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากรเพ่ือแนะนำปรับปรุง 

  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

134 โครงการปจฉิมนิเทศ 4.78 0.56 มาก

ที่สุด 

95.60 98 โรงเรียนมัธยม

บึงปรือ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขารวมกิจกรรมมีความรักความผูกพันมีเจตคติท่ีดี 

    ตอสถานศกึษา 

2. นักเรียนทุกระดับชั้นเขารวมแสดงความยินดีมีความรกัความผูกพันมีเจตคติที่ดีตอสถานศึกษา  
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

135 โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา (ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ท บ ท ว น ก า ร จั ด ท ำ ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา) 

4.90 0.30 มาก

ที่สุด 

98.00 11 โรงเรียนวังโปง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คณะครูไดเขาใจ และสามารถจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาได 

2. คณะครูมีความเขาใจ และรวมกันกันจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาได 

ขอเสนอแนะ 

- เปนโครงการที่ดีทำใหหลักสูตรสถานศึกษาไดรับการปรับปรุงใหดขีึ้น และสามารถนำไปใชในชั้นเรยีนไดดี 

136 โค ร งก าร พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ด าน

วิทยาศาสตร 

4.73 0.45 มาก

ที่สุด 

94.60 80 โรงเรียนวังโปง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความสนใจ และใหความรวมมอืในการศึกษาดูงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร 

2. นักเรียนมีทักษะ และกระบวนการคิดดานวิทยาศาสตร 

3. นักเรียนสามารถนำความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตรสามารถนำมาปรับใชในการเรียนใน 

   ชั้นเรยีนไดเพ่ิมขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

- เห็นควรเสนองบประมาณเพ่ิมข้ึน 

137 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน และการจัดทำ SAR 

4.87 0.33 มาก

ที่สุด 

97.40 63 โรงเรียนวังโปง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนนำทักษะทางภาษาไทยไปใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

2. นักเรียนไดเปนตัวแทนเขารวมกิจกรรมแขงขันทางวิชาการดวยความภาคภูมิใจ 

3. โรงเรยีนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกันคณุภาพภายใน 

4. โรงเรยีนทำการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ขอเสนอแนะ 

- กิจกรรมวันภาษาไทยเปนกิจกรรมที่นักเรียนใหความสนใจเปนอยางดี 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

138 โครงการเขาค าย พักแรมลูก เสือ      

ป 2562  

4.71 0.47 มาก

ที่สุด 

94.20 30 โรงเรียนวังโปง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดนำทักษะในการอยูคายพักแรมมาประยุกตใชในกิจวัตรประจำวันได  

2. นักเรียนมีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกในการทำประโยชนเพ่ือสังคม  

3. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอยูคายพักแรมใหเปนผูที่มีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคม และสติปญญา 

4. นักเรียนไดศึกษาหาความรูจากแหลงเรยีนรูที่อยูในประเทศ และเปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนภายใน 

   โรงเรียนไปสูแหลงเรียนรูภายนอก 

139 โค ร งก ารแ ข งขั น กีฬ านั ก เรี ย น 

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา ป 2562  

4.80 0.48 มาก

ที่สุด 

96.00 30 โรงเรียนวังโปง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถทางดานกีฬา พัฒนาทักษะการแขงขัน 

2. นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และหางไกลยาเสพติด 

3. ไดตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 

4. คร ูผูฝกสอน และนักเรียนเขาใจแบบแผนวิธีการฝกการเลนจัดการแขงขันกีฬาระดับสากล  

140 โครงก ารชาวน้ ำ เ งิน เห ลื อ งรู รั ก

สามัคคี  ป 2562  

4.90 0.43 มาก

ที่สุด 

98.00 50 โรงเรียนวังโปง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เกิดความคุนเคย และสรางความรกัสามัคครีะหวางนักเรียน 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

3. เกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ระหวางนักเรียนดวยกันเอง 

141 โครงการเดินสวนสนามและกลาว

ทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือ    

ป 2562 

4.30 0.47 มาก 86.00 50 โรงเรียนวังโปง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 - ผูเขารวมกิจกรรมนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎ 

   เกลาเจาอยูหัว องคพระราชบิดาของการลูกเสือไทย 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

142 โครงการรณรงคการปองกัน และ

แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

4.40 0.40 มาก 88.00 30 โรงเรียนวังโปง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงใหแกนักเรียน 

2. เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจที่เขมแข็งใหแกนักเรียน 

3. เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม ปองกัน เฝาระวัง ยาเสพติดท้ังในสถานศึกษา  

4. เพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับยาเสพติด 

143 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน (กิจกรรมเลือกตั้งประธาน

นักเรียน) 

4.56 0.76 มาก

ที่สุด 

91.20 100 โรงเรียนวังโปง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เปนการปลูกฝงสงเสริมการเรียนรูกระบวนการประชาธิปไตยใหกับเยาวชน 

2. ใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

3. ฝกฝนใหนักเรียนมีสวนรวม มีประสบการณในดานการบริหาร และการปกครองของนักเรยีน โดยนักเรียน 

   และเพื่อนักเรียน 

144 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน (กิจกรรมประชุมผูปกครอง

นักเรียน) 

4.56 0.76 มาก

ที่สุด 

91.20 100 โรงเรียนวังโปง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพ่ือใหการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึง และตรงตามสภาพปญหา และความตองการ 

3. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และไดรบัการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

4. ภาคีเครือขายการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดรบัการพัฒนาใหมีความเขมแข็ง และตอเนื่อง 

145 โครงการสงเสริมนักเรียนเปนสมาชิก

ท่ีดีของโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน

และสังคม (กิจกรรมไหวครู) 

4.56 0.76 มาก

ที่สุด 

91.20 100 โรงเรียนวังโปง

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงถึงความเคารพนอบนอม และระลึกถึงพระคุณของคร ูอาจารย  
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2. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครู อาจารยกับลูกศิษย และครอบครวั 

3. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ตอชุมชน 

146 โครงการเขาคายอบรมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน 

4.56 0.76 มาก

ที่สุด 

91.20 100 โรงเรียนวัง

โปงพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 

2. นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกตาง 

147 โครงการสงเสริมนักเรียนเปนสมาชิก

ท่ีดีของโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน

และสังคม (กิจกรรมวันแมแหงชาติ) 

4.57 0.75 มาก

ที่สุด 

91.40 100 โรงเรียนวัง

โปงพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดแสดงออกการเทิดทูน และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

2. เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน ผูปกครอง ไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอ 

   ครอบครวั และสรางความรัก ความสามัคคีในชุมชน 

3. เพื่อถวายเปนพระราชกุศลและแสดงพลังสามัคคีของผูบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศกึษา ผูปกครอง  

   นักเรียน ในการรวมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้   

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการพัฒนาการศกึษา แผนงานการศึกษา 

4.57 0.47 มาก

ที่สุด 

91.40 15,552 กลุมโรงเรียนที่ 

3 
 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา   

โครงการพฒันาโรงเรียนในสงักัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมท่ี 3 

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา  

จำนวน 147 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 15,652 คน 

สรุปพบวา   คาเฉลี่ย X  เทากับ 4.57  คิดเปนรอยละ 91.40 

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ  0.47 

  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการกลุมโรงเรียนในสังกัด  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมโรงเรียนท่ี 3  
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โรงเรียนพระทองคำวิทยา 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 

               

               
กิจกรรมพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 

  
 

                
 

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
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โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
 

  
 

  
กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา 

โครงการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

   
 

   
 

กิจกรรมการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 
 

 

การบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 

โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น (คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 

 

 

 

 

 

 
 

 

นักเรียนที่ไดรับการจัดสรรเงินปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนรับเงิน วันท่ี 6 กันยายน 2562 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 

โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม To be number One ประจำป 2562 
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โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 

โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

  
 

                                              
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 

โครงการกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

  
 

                                     
 

กิจกรรมการติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม 

โครงการสนับสนนุคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา   

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรสูมืออาชีพ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมศึกษาดงูานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสูมืออาชีพ 
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โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม 

โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการนันทนาการและทักษะชีวิต                 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการนันทนาการและทักษะชีวิต   
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โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ               

โครงการสนับสนนุคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

กิจกรรมการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ               

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารหอประชุมโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ปรับปรงุซอมแซมอาคารหอประชุมโรงเรียน 
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โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2             

โครงการจัดระบบประกันคุณภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2             

โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

           
 

          
 

จัดประชุมช้ีแจงการจัดทำงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 

โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ 
 

  
 

  
 

กิจกรรมจัดทำใน  file  Word  และจัดสงทาง  e-file   และ  e-mail : planedu11@gmail.com 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 

โครงการพฒันาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 

  

  
กิจกรรมดำเนินการประชุมพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
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โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 

กิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ ประจำป 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ ประจำป 2562 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 

โครงการวันปจฉิมนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันปจฉิมนิเทศ 
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โรงเรียนวังโปงพิทยาคม 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจดัทำหลักสูตรสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนวังโปงพิทยาคม 

โครงการพฒันาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน) 

                                                                                                                   

               

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวังโปงพทิยาคม รวมกิจกรรมประชุมผูปกครอง 
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โครงการตามยุทธศาสตรที่ 2  

ดานการพัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562 

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมโรงเรียนท่ี 4 
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สรุปโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษาของสำนักการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ 2562 กลุมโรงเรียนที่ 4 
 

ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

1 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญโรงเรียนบัวลาย บัวลาย 209 

2 โครงการปจฉิมนิเทศ และมอบประกาศเกียรติบัตร บัวลาย 209 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนโตนดพิทยาคม 

โตนดพิทยาคม 209 

4 โครงการพัฒ นาศักยภาพผู เรียนปวช .อาชี วศึ กษา ถึ ง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โตนดพิทยาคม 210 

5 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรยีนการสอน โตนดพิทยาคม 210 

6 โครงการนิทรรศการ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

วิเคราะห 

โตนดพิทยาคม 210 

7 โครงการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม โตนดพิทยาคม 210 

8 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โตนดพิทยาคม 210 

9 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โตนดพิทยาคม 211 

10 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น 

(ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ) 

โตนดพิทยาคม 211 

11 โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โตนดพิทยาคม 211 

12 โครงการค าน้ ำมั น เชื้ อ เพ ลิ ง และซ อ มบ ำรุ งรถยน ต

เครื่องจักรกล 

โตนดพิทยาคม 211 

13 โครงการคาสาธารณูปโภค โตนดพิทยาคม 212 

14 โครงการอาหารกลางวัน และยานพาหนะสำหรับนักเรียน โตนดพิทยาคม 212 

15 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด โตนดพิทยาคม 212 

16 โครงการพัฒนาหองสมุด โตนดพิทยาคม 212 

17 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โตนดพิทยาคม 212 

18 โครงการพัฒนาขาราชการครโูรงเรียนสังกัด อปท. โตนดพิทยาคม 212 

19 โครงการพัฒนาศูนยกรีฑาองคการบริหารสวนจั งห วัด

นครราชสีมา 

โตนดพิทยาคม 213 

20 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนปรางคทองวิทยา 

ปรางคทองวิทยา 213 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

21 โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ปรางคทองวิทยา 213 

22 โครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรยีน ปรางคทองวิทยา 214 

23 โครงการพัฒนาการเรียนรูสูกระบวนการคดิ ปรางคทองวิทยา 214 

24 โครงการสงเสริมสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  

(น้ำมันเชื้อเพลิง) 

ปรางคทองวิทยา 214 

25 โครงการพัฒนาอินเตอรเน็ตโรงเรียน ปรางคทองวิทยา 215 

26 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรางคทองวิทยา 215 

27 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีน ปรางคทองวิทยา 215 

28 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ปรางคทองวิทยา 216 

29 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียน ปรางคทองวิทยา 216 

30 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถ่ิน  

(คาปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 

ปรางคทองวิทยา 216 

31 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรางคทองวิทยา 216 

32 โครงการปลูกปญญาสรางคานิยม   มะคาวิทยา 217 

33 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูความเปนเลิศ มะคาวิทยา 217 

34 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอาคารสถานที่ 

และสิ่งแวดลอม 

มะคาวิทยา 217 

35 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสูมืออาชีพ มะคาวิทยา 218 

36 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มะคาวิทยา 218 

37 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญ มะคาวิทยา 218 

38 โครงการแสวงหาความรูเชิดชูปญญา มะคาวิทยา 219 

39 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

(กิจกรรมตานยาเสพติด) 

มะคาวิทยา 219 

40 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงคหลังคาโดม วัดประชานิมิตร 220 

41 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษา 

วัดประชานิมิตร 220 

42 โครงการปรบัปรุงซอมแซมพ้ืนปูกระเบื้อง อาคารเรียน 108 ล 

โรงเรยีนหนองหวาพิทยาสรรค 

หนองหวาพิทยาสรรค 220 

43 โครงการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา หนองหวาวพิทยาสรรค 221 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

44 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา บัวใหญ 221 

45 โครงการอินเตอรเนต็โรงเรยีน   บัวใหญ 221 

46 โครงการพัฒนาปรับปรงุหองสมุดโรงเรียน  บัวใหญ 221 

47 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน บัวใหญ 222 

48 โครงการในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 

(SBMLD) 

บัวใหญ 223 

49 โครงการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน 

บัวใหญ 223 

50 โครงการณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  บัวใหญ 223 

51 โครงการปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  บัวใหญ 224 

52 โครงการคาน้ำมันเชื้อเพลิง  บัวใหญ 224 

53 โครงการสาธารณูปโภค   บัวใหญ 224 

54 โครงการพัฒนาการศึกษาดานตาง ๆ เชน ศูนยวิชาการการ

พัฒนากลุมสาระการเรียนรู การพัฒนาสุขภาพอนามัย และ

การพัฒนากีฬา  

บัวใหญ 225 

55 โครงการการพัฒนากีฬา และศูนยกีฬาวอลเลยบอลในรม  บัวใหญ 225 

56 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หินดาดวิทยา 225 

57 โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน หินดาดวิทยา 226 

58 โครงการ ระบบ wifi หินดาดวิทยา 226 

59 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน หินดาดวิทยา 226 

60 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน หินดาดวิทยา 226 

61 โครงการปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน หินดาดวิทยา 226 

62 โครงการจัดการเรียนการสอน (คาพัฒนาผูเรียน) หินดาดวิทยา 226 
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แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ 2562 

กลุมโรงเรียนท่ี 4 

 

 

  



209 
 

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ 2562 

กลุมโรงเรียนที่ 4 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการเข าค ายพักแรมลู ก เสื อ

วิสามัญโรงเรียนบัวลาย 

3.57 0.63 มาก 71.40 89 โรงเรียน 

บัวลาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เพื่อใหลูกเสือวิสามัญไดฝกความอดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง และทำงานรวมกับผูอ่ืน      

2. เพื่อใหลูกเสือวิสามัญเปนพลเมืองดี รูจักชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 

3. เพื่อใหลูกเสือวิสามัญไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณตรง และเรียนรูเพ่ิมเติม 

ขอเสนอแนะ 

- ตองการใหมีฐานที่หลากหลายเพ่ือเรียนรูมากขึ้น 

2 โครงการป จฉิ มนิ เทศ  และมอบ

ประกาศเกียรติบัตร 

4.78 0.56 มาก

ที่สุด 

95.60 98 โรงเรียน 

บัวลาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารวมกิจกรรมมีความรักความผูกพันมีเจตคติที่ดี 

    ตอสถานศึกษา 

2. นักเรียนทุกระดับชั้นเขารวมแสดงความยินดีมีความรักความผูกพันมีเจตคติที่ดีตอสถานศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศกึษาโรงเรยีนโตนดพิทยาคม 

4.18 0.78 มาก 83.60 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาไดรับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหไดเกณฑมาตรฐาน 

2. สถานศกึษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศกึษามากยิ่งข้ึน 

3. นักเรียนไดรับการจัดการศึกษาหลากหลายตามความถนัด ตามความสนใจ โดยประสบการณจริงอยางท่ัวถึง  

   และสามารถนำไปใชประโยชนในการดำรงชีวิตได 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

- ขอรับงบประมาณสนับสนุนทุกป 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนปวช.

อาชีวศึกษา ถึ งมั ธยมศึกษาตอน

ปลาย 

4.82 0.38 มาก

ที่สุด 

96.40 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนกลุมสนใจจำนวน 35 คน ไดรับบริการรถสงฟรี จำนวน 1 คนั ตลอดปงบประมาณ และมีความพึงพอ 

  ใจในการดำเนินกิจกรรม 

ขอเสนอแนะ 

- โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความชำนาญดานการชางที่จะใหความรูเพิ่มเติมดานนี้ 

5 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า  แ ล ะ เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

4.48 0.50 มาก 89.60 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู บุคลากร ศกึษาดูงานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และระบบการบรหิารจัดการดานการศกึษา   

   1 ครั้ง/ป 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีวัสดุ อุปกรณที่เพียงพอกับความตองการ 

6 โครงการนิทรรศการ และพัฒนา

ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห 

4.82 0.38 มาก

ที่สุด 

96.40 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห ทั้ง 8 กลุม 

  สาระ   

7 โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ ท รั พ ย า ก ร

สิ่งแวดลอม 

4.25 0.63 มาก 85.00 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนกลุมท่ีสนใจ จำนวน 100 คนเขารวมศึกษา กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม และสามารถนำไปประยุกตใช 

  ในชีวิตประจำวันได 

8 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน 

4.53 0.73 มาก

ที่สุด 

90.60 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียน คร ูและบุคลากรเขารวมกิจกรรมสงเสรมิดานคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตใจอยูบนพื้นฐานของ 

  คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในดานระเบียบ วินัย สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

9 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 4.12 0.06 มาก 82.40 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- สถานศึกษาไดรับการพัฒนาภูมิทัศนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอาคารเรียนอาคารประกอบไดรับการปรับปรุง 

  ซอมแซมใหมีสภาพพรอมใชงาน และมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยสำหรับผูใชบริการ 

10 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของทองถิ่น (ปจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน ) 

4.17 0.03 มาก 83.40 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 118 คน ไดรับบริการโดยสารรถ 6 ลอ เดินทางไปโรงเรียนฟรี จำนวน  

  4 สายตลอดปงบประมาณ 

11 โค ร ง ก า ร ค า ใช จ า ย ใน ก า ร จั ด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.19 0.93 มาก 83.80 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรยีน คาชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 และคาจัดการเรียนการสอน  

  (รายหัว) และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นักเรียนไดรับจัดสรร 83.80 % เพ่ือแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครอง 

12 โครงการคาน้ำมันเชื้อเพลิง และซอม

บำรุงรถยนตเครื่องจักรกล 

4.53 0.91 มาก

ที่สุด 

90.60 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถกระบะ 1 คัน และเครื่องจักรกลตัดหญา จำนวน 2 เคร่ือง ตลอดปงบประมาณอยาง 

   พอเพียง 

2. รถกระบะไดรับการตรวจสภาพ และดูแลตามรอบ เช็คระยะอยางนอย  2  ครั้ง/ป 

3. ครู บุคลากร นักเรียนไดรับบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา และอื่น ๆ 

   อยางทั่วถึง 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

13 โครงการคาสาธารณูปโภค 4.11 0.91 มาก 82.20 100 โรงเรยีนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- สถานศึกษาไดรับความสะดวกในการใชสาธารณูปโภค เชน  ไฟฟา  ประปา  โทรศัพท  ขยะ และอินเตอรเน็ต   

  เวลา  12  เดือน   

14 โค ร งก าร อ า ห า รก ล างวั น แ ล ะ

ยานพาหนะสำหรับนักเรียน 

3.92 0.36 มาก 78.40 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 118 คน ไดรับบริการโดยสารรถ 6 ลอ เดินทางไปโรงเรียนฟรี จำนวน  

  4 สาย ตลอดปงบประมาณ 

15 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 4.57 0.78 มาก

ที่สุด 

91.40 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับวัสดุ  อุปกรณการเรยีนการสอน  เดินรณรงค  ปายนิเทศ  เพ่ือจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง และ 

   หลากหลาย 

2. นักเรียนไดรับความรู ความเขาใจ ในการดำรงชีวิตประจำวันใหหางไกลยาเสพติด 

16 โครงการพัฒนาหองสมดุ 4.67 0.58 มาก

ที่สุด 

93.40 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ปรับปรุงภูมิทัศนภายในหองสมุดของสถานศึกษา ใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการศึกษาคนควาหาความรูย่ิงข้ึน 

17 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.48 0.99 มาก 89.60 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครู บุคลากร เขารวมการอบรมใหความรูการปรับปรุง พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาใหมีความเหมาะสม   

  สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน และมาตรฐานการศึกษาแกนกลาง ทั้ง 8 กลุมสาระ 

18 โค ร งก ารพั ฒ น าข าราช ก ารค รู

โรงเรยีนสังกัด อปท. 

4.49 0.27 มาก 89.80 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครู บุคลากร ไดรบัการสนับสนุนคาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก ในการเดนิทางไปอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา 

  ทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู การบริหารจัดการศึกษาอยางทั่วถึง และเขารวมการอบรมที่สถานศึกษาจัด 

  ขึ้น 89.80 % 

19 โครงการพัฒนาศูนยกรีฑาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

4.63 0.74 มาก

ที่สุด 

92.60 100 โรงเรียนโตนด

พิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักกรีฑา 127 คน ผูฝกสอน 37 คน เขารวมการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักกรีฑาองคการบริหารสวน 

  จังหวัดนครราชสีมาสูความเปนเลิศตามศักยภาพของตนเองตามกำหนดการอยางพรอมเพรียง 

20 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศกึษาโรงเรยีนปรางคทองวิทยา 

4.86 0.13 มาก

ที่สุด 

97.20 150 โรงเรยีน

ปรางคทอง

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดเกณฑมาตรฐาน 

2. โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 

3. โรงเรียนสงเสริมการศกึษาใหนักเรียนอยางมีคุณภาพและทั่วถึง 

4. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการใชจายสำหรับนักเรียนโดยตรง คาใชจายในการบริหารทั่วไป คาใชจาย    

   ตามประเพณีทองถิ่น สื่อ และอุปกรณการเรยีนตาง ๆ 

ขอเสนอแนะ 

-  ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 

21 โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตาม

แนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.76 0.13 มาก

ที่สุด 

95.20 80 โรงเรยีน

ปรางคทอง

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนไดรับความรู ทักษะ และประสบการณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูทุกกลุมสาระฯ จัดทำแผนการจัดการเรยีนรูโดยสอดแทรกหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

-  ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 

22 โค ร งก ารส วน พ ฤก ษ ศ าส ต ร ใน

โรงเรยีน 

4.65 0.08 มาก

ที่สุด 

93.00 75 โรงเรยีน

ปรางคทอง

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 93.00 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพันธุพืชทองถิ่น และพรรณพืชหายาก 

2. นักเรียนรอยละ 93.00 เห็นคุณคาความสำคัญ ประโยชนของการอนุรักษพันธพืชทองถ่ิน และพืชหายาก

ขอเสนอแนะ 

-  ควรมีการนำภูมิปญญาทองถ่ิน และปราชญชาวบานมารวมในกิจกรรม 

23 โค ร งก า ร พั ฒ น าก า ร เรี ย น รู สู

กระบวนการคิด 

4.93 0.10 มาก

ที่สุด 

98.60 10 โรงเรียน

ปรางคทอง

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคดิ  

2. นักเรียนไดจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 

3. นักเรียนไดเรียนรูจากการแสดงผลงานทางวิชาการอยางหลากหลาย 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 

24 โค รงการส ง เสริม สนั บสนุน การ

บริหารสถานศึกษา (น้ำมันเชื้อเพลิง) 

4.77 0.15 มาก

ที่สุด 

95.40 10 โรงเรียน

ปรางคทอง

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู บุคลากร และนักเรียนรอยละ 95.40 ไดรับความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และกิจกรรมตาง ๆ 

2. ครู บุคลากร และนักเรียนรอยละ 95.40 ไดรับความรู ทักษะ และประสบการณที่ทันสมัย 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

25 โครงการพัฒนาอินเตอรเน็ตโรงเรียน 4.86 0.12 มาก

ที่สุด 

97.20 60 โรงเรยีน

ปรางคทอง

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชสัญญาณอินเตอรเน็ตภายในโรงเรียน 

26 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.63 0.18 มาก

ที่สุด 

92.60 80 โรงเรียน

ปรางคทอง

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวนโยบายโรงเรยีนมาตรฐานสากล หลักสูตรประชาคมอาเซียน และ 

   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาคำอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรประชาคมอาเซียน และปรชัญา 

   เศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 

27 โครงการพัฒนาหองสมดุโรงเรยีน 4.86 0.12 มาก

ที่สุด 

97.20 120 โรงเรยีน

ปรางคทอง

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดจัดทำผลงานตามกลุมสนใจของตนเอง 

2. นักเรียนไดศึกษาคนควา และนำเสนอในรูปโครงงาน 

3. นักเรียนไดเรียนรูจากการแสดงผลงานทางวิชาการอยางหลากหลาย 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

28 โครงการ พั ฒ นาแห ล งเรียน รู ใน

สถานศึกษา 

4.94 0.16 มาก

ที่สุด 

98.80 120 โรงเรยีน

ปรางคทอง

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

2. นักเรียนไดจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 

3. นักเรียนไดเรียนรูจากการแสดงผลงานทางวิชาการอยางหลากหลาย 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 

29 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

โรงเรยีน 

4.76 0.14 มาก

ที่สุด 

95.20 120 โรงเรยีน

ปรางคทอง

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

2. นักเรียนไดจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 

3. นักเรียนไดเรียนรูจากการแสดงผลงานทางวิชาการอยางหลากหลาย 

30 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัด

การศกึษาของทองถ่ิน                

(คาปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน

ยากจน) 

4.89 0.11 มาก

ที่สุด 

97.80 120 โรงเรยีน

ปรางคทอง

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดรับการสนับสนุนคาพาหนะ และคาอาหารกลางวันอยางเพียงพอ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 

31 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.75 0.17 มาก

ที่สุด 

95.00 10 โรงเรียน

ปรางคทอง

วิทยา 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาอยางเพียงพอ 

2. นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

3. นักเรียนไดรับการศกึษาตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีหลักสูตรกำหนด และมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   ขั้นพ้ืนฐาน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 

32 โครงการปลูกปญญาสรางคานิยม   4.20 0.76 มาก 84.00 100 โรงเรียนมะคา

วิทยา   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีหนังสืออานเพ่ือพัฒนาศักยภาพมากขึ้น 

2. หองสมุดไดรับการพัฒนาใหนาสนใจมีนักเรียนเขาใชบรกิารมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดงบประมาณเพื่อจัดซื้อโตะ เกาอี้ สำหรับใชในหองสมุด 

33 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูความ

เปนเลิศ 

4.65 0.65 มาก

ที่สุด 

93.00 100 โรงเรียนมะคา

วิทยา   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูนวดไทย และสปา                                                                                             

2. ครู นักเรียนไดเรียนรูสมุนไพรจากสวนสมุนไพร 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดงบประมาณเพื่อการเรียนรูผลิตภัณฑจากสมุนไพรใหมากขึ้น เพื่อนักเรียนไดดูแลตนเอง และครอบครวั 

  เปนแนวทางในการหารายไดระหวางเรยีนในการประกอบอาชีพ 

34 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

ท รัพ ย าก ร  อาค ารส ถาน ที่ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม 

4.72 0.65 มาก

ที่สุด 

94.40 100 โรงเรียนมะคา

วิทยา   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีอาคาร และสถานที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน             
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมสวยงาม ปลอดภัยใหกับนักเรียน และบุคลากร                                                          

3. ครู และนักเรียนมีสถานที่ในการดำเนนิกิจกรรมอยางเหมาะสม      

ขอเสนอแนะ 

- อาคารสถานที่ในโรงเรียนมีหลายจุดงบประมาณไมเพียงพอในการซอมปรับปรุง ควรจัดหางบประมาณในการ 

  ดำเนินการใหเหมาะสมกับคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซม                                                                                                     

35 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสูมื อ

อาชีพ 

4.61 0.65 มาก

ที่สุด 

92.20 100 โรงเรียนมะคา

วิทยา   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. บุคลากรทุกคนไดนำความรูท่ีเกิดจากการอบรม และศึกษาดูงานมาพัฒนางานในหนาท่ีของตนเองไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพ                                                                                                                             

2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู มีประสบการณมีคุณธรรม จริยธรรม และ 

   จรรยาบรรณวิชาชีพครู                                                                                                                             

ขอเสนอแนะ 

- เปนโครงการที่ดีสรางความสามัคคีไดรับความรูหลายอยาง ควรจัดตอเน่ือง 

36 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.60 0.78 มาก

ที่สุด 

92.00 29 โรงเรียนมะคา

วิทยา   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศกึษาตามแนวทางการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น                                      

2. ครูมีคณุภาพ และประสิทธิภาพในกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น                    

3. นักเรียนมีคุณภาพ มีความสุขกับการเรยีนการสอนตามแนวทางของโรงเรยีนพอเพียงทองถ่ิน                                 

ขอเสนอแนะ 

- โครงการดีจำเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอน ควรจัดทุกป 

37 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

4.61 0.82 มาก

ที่สุด 

92.20 100 โรงเรียนมะคา

วิทยา   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                      
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข           

ขอเสนอแนะ                                                                                                                             

1. ครูควรสอนเพื่อใหนักเรียนไดกระบวนการคิด และใช IT นำสูนวัตกรรมการเรียนรู                                                

2. ครูควรจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพสูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                             

38 โครงการแสวงหาความรูเชิดชูปญญา 4.60 0.60 มาก

ที่สุด 

92.00 100 โรงเรียนมะคา

วิทยา   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดเรียนรูดวยประสบการณตรงในสถานที่จริงทั้งใน และนอกจังหวัด                                                    

2.  นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดลอมจากสถานที่จริง                                                           

3.  นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตในสถานท่ี และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงใหม ไปในทิศทางที่ดี 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดใหนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน ไดไปศึกษาเรียนรูจังหวัดใกลเคียงดวย 

2. ควรใหนักเรียนไดแชรประสบการณแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ที่ไปศึกษาดูงานคนละสถานท่ี 

39 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ                

กิจกรรมตานยาเสพติด 

4.05 0.88 มาก 81.00 100 โรงเรียนมะคา

วิทยา   

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. เด็กนักเรียนใหมีจิตสำนึก มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลตอรางกาย สุขภาพ 

   อนามัย และสงผลกระทบตอปญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ                                                                        

2. มีภูมิคุมกันแกเด็กนักเรียน ใหหางไกลจากยาเสพติดโดยใชกิจกรรมดานกีฬา                                                   

3. มีแกนนำนักเรียนตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา                                                                                   

4. นักเรียนสามารถนำความรูท่ีไดรับไปเผยแพร หรือบอกตอกับบุคคลอ่ืน ๆ ได 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีกิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมดวย 

2. นักเรียนควรมีสวนรวมในการตอบปญหามากกวานี้ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 
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เฉลี่ย 
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40 โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร

อเนกประสงคหลังคาโดม 

4.83 0.38 มาก

ที่สุด 

96.60 200 โรงเรียนวัด

ประชานิมิตร 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนวัดประชานิมิตรมีพื้นท่ีใชสอยสำหรบัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเปนลานอเนกประสงค 

   สำหรับชุมชนที่มสีภาพเหมาะสมในการใชงาน 

2. เกิดสวัสดิภาพดานความปลอดภัยสำหรับผูใชงาน 

ขอเสนอแนะ 

1. งบประมาณท่ีไดมีประโยชนกับนักเรียน 

2. เห็นควรใหการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

41 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศกึษา 

4.82 0.39 มาก

ที่สุด 

96.40 300 โรงเรียนวัด

ประชานิมิตร 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในการวิเคราะห และจัดทำหลักสูตร 

2. ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

3. ครูผูสอนสามารถนำความรูที่ไดรับไปพัฒนางานดานการสอน และกระบวนการเรียนรูของนักเรียนไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศกึษา และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูท่ีทันสมัย  

2. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึนและตอเนื่อง 

42 โครงการปรับปรุงซอมแซมพื้ นปู

ก ร ะ เบื้ อ งอ าค า ร เรี ย น  1 0 8  ล 

โรงเรยีนหนองหวาพิทยาสรรค 

4.11 0.23 มาก 82.20 50 โรงเรยีนหนอง

หวาพิทยา

สรรค 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ปูพ้ืนกระเบื้องอาคาร 108 ล 

2. ครู บุคลากร และนักเรียนหรือผูใชบริการไดมีหองเรียนท่ีสะอาดนาเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 

- ของบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเตมิ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 
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คา  
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43 โค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ าน ศึ ก ษ า

พัฒนาการจัดการศึกษา 

4.11 0.23 มาก 82.20 50 โรงเรยีนหนอง

หวาพิทยา

สรรค 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในการวิเคราะห และจัดทำหลักสูตร 

2. ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

3. ครูผูสอนสามารถนำความรูที่ไดรับไปพัฒนางานดานการสอน และกระบวนการเรียนรูของนักเรียนไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศกึษา และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูท่ีทันสมัย  

2. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน และตอเนื่อง 

44 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.64 0.50 มาก

ที่สุด 

92.80 108 โรงเรยีนบัว

ใหญ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ                                        

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศกึษา พุทธศักราช 2559 ปรับปรุง พ.ศ.2560 ที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

   การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  

2. มีการพัฒนาหลักสูตรในการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน และทองถิ่น  

3. มีการพัฒนาใหหลักสูตรสถานศกึษามีรายวิชา และกิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรยีนตามความสนใจ  

ขอเสนอแนะ   

1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง และเพิ่มงบประมาณในแตละป  

2. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมมากขึ้น 

45 โครงการอินเตอรเนต็โรงเรยีน   4.70 0.55 มาก

ที่สุด 

94.00 107 โรงเรยีนบัว

ใหญ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนบัวใหญมีระบบการบรหิารจัดการศกึษาครูผูสอน และนักเรียนที่เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรได 

  ใชอินเทอรเน็ต ในการจัดการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
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ขอเสนอแนะ  

- เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่องและเพ่ิมงบประมาณในแตละป 

46 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด

โรงเรยีน  

4.65 0.54 มาก

ที่สุด 

93.00 108 โรงเรียนใหญ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. หองสมุดมีหนังสือเด็ก และเยาวชนในหองสมุดไวบริการบุคลากร  

2. หองสมุดมีหนังสือเตรียมสอบ และหนังสืออานประกอบในหองสมุดอยางเพียงพอ  

3. ความเพียงพอของหนังสือไวบรกิารภายในหองสมุดหองสมุดมีหนังสือไวบรกิารรอยละ 90  

ขอเสนอแนะ  

1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง และเพิ่มงบประมาณในแตละป  

2. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมมากขึ้น 

47 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรยีน  

4.64 0.59 มาก

ที่สุด 

92.80 105 โรงเรยีนบัว

ใหญ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. บรเิวณโรงเรียนสะอาด รมรื่น สวยงามปลอดภัย ไรมลพิษ มีสภาพแวดลอมที่นาอยู และเอ้ือตอการเรียนรูของ 

   นักเรียน  

2. นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด มีความรับผิดชอบ มีความสามัคค ีรักการทำงานเปนหมูคณะ ตระหนักถึง  

   ความสำคัญดูแลรกัษาสิ่งแวดลอมในโรงเรยีน         

3. สิ่งกอสรางวัสดุและครุภัณฑ อาคารเรียน อาคารประกอบตาง ๆ โรงอาหารไดรบัการซอมบำรุงใหอยูในสภาพ 

   ที่ดี สะดวก และปลอดภัย  

ขอเสนอแนะ  

1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง และเพิ่มงบประมาณในแตละป  

2. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมมากขึ้น 
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48 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

องคกรปกครองสวน ทองถิ่นโดยใช

โร งเรี ยน เป น ฐ าน ในการ พัฒ น า

ทองถ่ิน (SBMLD) 

4.64 0.56 มาก

ที่สุด 

92.80 105 โรงเรยีนบัว

ใหญ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาดีเดนที่มีความสมบูรณ   

2. โรงเรียนไดเขารวมประกวดการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน  

3. โรงเรียนบัวใหญมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลาย  

4. มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายสำหรับบริการชุมชนประชาชนที่สนใจ  

ขอเสนอแนะ  

1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง และเพิ่มงบประมาณในแตละป  

2. ควรสงเสริมใหทกุภาคสวน รวมมีสวนรวมในกิจกรรมอยางหลากหลาย และรวมสนับสนุนทุกกิจกรรม 

49 โครงการพัฒนาครูของโรงเรียนใน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.63 0.59 มาก

ที่สุด 

92.60 108 โรงเรยีนบัว

ใหญ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาเขาใจถึงแนวคิด หลักการ และสาระสำคัญเพ่ือเตรยีมความ 

   พรอมใหสอดคลองกับแนวการ บรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม และสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

50 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

4.16 0.56 มาก 83.20 109 โรงเรยีนบัว

ใหญ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนโรงเรยีนบัวใหญทุกคนไมยุงเก่ียวกับสารเสพติด ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงอันจะนำมาซึ่งโรคเอดสติดตอ 

   ทางเพศศึกษาตามนโยบายมาตรฐานของโรงเรียนบัวใหญ และมาตรฐานขององคการบริหารสวนจังหวัด 

   นครราชสีมา  

2. ติดตามประเมินผลโดยฝายที่รับผิดชอบทั้งกอนการดำเนินโครงการ ขณะดำเนินโครงการ และสิ้นสุดการ 

   ดำเนินโครงการ 
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ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

  

ขอเสนอแนะ 

1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง และเพิ่มงบประมาณในแตละป 

2. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมมากขึ้น 

51 โครงการป จจัยพื้ น ฐานนั กเรียน

ยากจน  

4.66 0.59 มาก

ที่สุด 

93.20 103 โรงเรยีนบัว

ใหญ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับเงินสนับสนุนเพ่ือใชในการดำรงชีวิตประจำวัน  

2. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการปจจัยพ้ืนฐาน 

ขอเสนอแนะ  

1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง และเพิ่มงบประมาณในแตละป  

2. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมมากขึ้น 

52 โครงการน้ำมันเชื้อเพลิง  4.61 0.56 มาก

ที่สุด 

92.20 109 โรงเรยีนบัว

ใหญ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมดานสาธารณูปโภคได  

2. บุคลากรทุกคนในโรงเรยีนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการดานสาธารณูปโภค  

ขอเสนอแนะ  

- เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง และเพ่ิมงบประมาณในแตละป 

53 โครงการสาธารณูปโภค   4.76 0.43 มาก

ที่สุด 

95.20 105 โรงเรยีนบัว

ใหญ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนมีงบประมาณในการจายคาสาธารณูปโภค  

ขอเสนอแนะ  

1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง และเพิ่มงบประมาณในแตละป  

2. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหมีการรณรงคการลดการใชพลังงานรวมกันประหยัด 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 

 

54 โครงการพัฒนาการศึกษาดานตาง ๆ  

เชน ศูนยวิชาการการพัฒนากลุม 

สาระการเรียนรู การพัฒนาสุขภาพ

อนามัย และการพัฒนากีฬา  

4.72 0.53 มาก

ที่สุด 

94.40 102 โรงเรยีนบัว

ใหญ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู และนักเรียนไดรับประสบการณตรงในการนำความรูที่เรยีนมาไปใชในการแขงขันทักษะ  

2. ครู และนักเรียนมีความความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของนักเรียน  

ขอเสนอแนะ  

1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง และเพิ่มงบประมาณในแตละป  

2. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหกับบุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมใหมากขึ้น และหลากหลาย 

55 โครงการการพัฒนากีฬา และศูนย

กีฬาวอลเลยบอลในรม  

4.60 0.53 มาก

ที่สุด 

92.00 108 โรงเรยีนบัว

ใหญ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ ดานกีฬา  

2. นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พัฒนาตนเองสูความเปนเลิศดานกีฬาในระดับ 

   ตาง ๆ  

3. นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใชเวลาวางเปนประโยชนหางไกลยาเสพติด  

4. นักกีฬาไดรับรางวัลจากการเขาแขงขันในระดับตาง ๆ  

5. โรงเรยีนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดรับรางวัลไดรับการยกยองชมเชย 

ขอเสนอแนะ  

1. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง และเพิ่มงบประมาณในแตละป  

2. ควรสงเสรมิการจัดกิจกรรมใหนกัเรียนมีสวนรวมมากขึ้น 

56 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.59 0.83 มาก

ที่สุด 

91.80 100 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- สถานศึกษาไดจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียน และบริบทของทองถิ่นสูประชาคม   

  อาเซียน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

  

57 โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน 4.59 0.83 มาก

ที่สุด 

91.80 100 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- สถานศึกษามีบริการเครือขายอินเตอรเน็ตที่ทันสมัยไวใชในการพัฒนาการเรียนการสอนแก ครู นักเรียน   

  อยางเพียงพอ 

58 โครงการระบบ wifi 4.76 0.13 มาก

ที่สุด 

95.2 100 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- สถานศึกษามีบริการเครือขายอินเตอรเน็ตที่ทันสมัย ไวใชในการพัฒนาการเรียนการสอนแก คร ูนักเรียน   

  อยางเพียงพอ 

59 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด

โรงเรยีน 

4.12 0.36 มาก 82.40 100 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- สงเสรมินิสัยรักการอานของนักเรียนเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 82.40 

60 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรยีน 

4.31 0.14 มาก 86.20 100 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนมีสวนรวมปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

61 โครงการป จจัยพื้ น ฐานนั ก เรียน

ยากจน 

4.51 0.23 มาก

ที่สุด 

90.20 100 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดรบัการสนับสนุนปจจัยดานการศึกษา 

62 โครงการจัดการเรียนการสอน  

(คาพัฒนาผูเรียน) 

4.12 0.36 มาก 82.40 100 โรงเรียนหิน

ดาดวิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คร ูและนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู                                      

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น           

3. นักเรียนเกิดการเรียนรู และเรียนอยางมีความสุข  
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

  

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการพัฒนาการศกึษา แผนงานการศึกษา 

4.54 0.47 มาก

ที่สุด 

90.80 6,148 กลุมโรงเรียนที่ 

4 
 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา   

โครงการพฒันาโรงเรียนในสงักัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมท่ี 4 

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา  

จำนวน  62 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,148 คน 

สรุปพบวา   คาเฉลี่ย X  เทากับ 4.54  คิดเปนรอยละ 90.80 

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ  0.47 

  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการกลุมโรงเรียนในสังกัด  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมโรงเรียนท่ี 4  
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โรงเรียนบัวลาย 

โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญโรงเรียนบัวลาย 
 

  
 

          
 

กิจกรรมการแสดงเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
...................................................................................................................... 

โรงเรียนบัวลาย 

โครงการปจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร 
 

  
 

           
 

กิจกรรมปจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร 
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โรงเรียนโตนดพทิยาคม 

 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการศกึษา 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนโตนดพทิยาคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนปวช.อาชีวศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียนปวช.อาชีวศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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โรงเรียนปรางคทองวิทยา 

โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

  
 

            
 

กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โรงเรียนปรางคทองวิทยา 

โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

   
 

            
   

กิจกรรมสงเสริมการดำเนนิชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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โรงเรียนมะคาวิทยา 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

           
 

                                    
 

กิจกรรมสงเสริมทักษะอาชีพสูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

..................................................................................................................................................................   

โรงเรียนมะคาวิทยา 

โครงการแสวงหาความรูเชิดชูปญญา 
 

          
 

                                  
กิจกรรมทัศนศึกษา 
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โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค 

โครงการปรับปรุงซอมแซมพื้นปูกระเบ้ืองอาคารเรียน 108 ล  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

      กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมพ้ืนปูกระเบ้ืองอาคารเรียน 108 ล 

.................................................................................................................................................................. 
 

โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค 

โครงการสนับสนนุคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  

D 

 

 

 

 

 

    กิจกรรมสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 
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โครงการตามยุทธศาสตรที่ 2  

ดานการพัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562 

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมโรงเรียนท่ี 5 
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สรุปโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษาของสำนักการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ 2562 กลุมโรงเรียนที่ 5 
 

ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกุดจิกวิทยา 

กุดจิกวิทยา 240 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

240 

3 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ  

กิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

241 

4 โครงการอนุรักษประเพณีในทองถิ่น  

กิจกรรมวันลอยกระทง 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

241 

5 โครงการเรียนรูวิถีชาวนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กิจกรรมศึกษาวิถีชาวนา “การดำนา-เก่ียวขาว” และเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

242 

6 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูทางสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  

กิจกรรมคายศึกษาแหลงเรียนรูทางสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

242 

7 โครงการศึกษาแหลงเรยีนรูทางสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  เตรยีมอุดมศกึษานอมเกลา

นครราชสีมา 

242 

8 โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมนักเรียน   

กิจกรรมพิธีไหวครู 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

243 

9 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  

กิจกรรมพิธีประดับพระเก้ียว 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

244 

10 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.4 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

244 

11 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ม.5-6 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

244 

12 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

(กิจกรรมไหวยาโม) 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

245 

13 โครงการวันสำคญัของชาติเพ่ือพัฒนาคุณธรรม เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

245 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

14 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ดู แ ล ช ว ย เห ลื อ นั ก เรี ย น 

กิจกรรมเย่ียมบานนักเรียน 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

245 

15 โครงการเสริมสรางทักษะ 8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กิจกรรมประกวดโครงการภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

246 

16 เสริมสรางทักษะภาษาไทย 

กิจกรรมวันสุนทรภูรำลึก และวันภาษาไทยแหงชาติ 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

247 

17 โครงการเส ริม ส ร างทั กษ ะ 8  กลุ ม ส าระก าร เรี ยน รู  

ภาษาตางประเทศ  กิจกรรมคริสตมาส 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

247 

18 โครงการเสริมสรางทักษะ 8 กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษา 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

247 

19 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กิจกรรมประชุมผูปกครอง 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

248 

20 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

248 

21 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

249 

22 โครงการพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

249 

23 โครงการปจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรยีน ชั้น ม.6 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

249 

24 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศกึษา 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษา 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา

นครราชสีมา 

250 

25 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สูงเนิน 250 

26 โครงการอินเตอรเนต็โรงเรยีน สูงเนิน 250 

27 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน สูงเนิน 251 

28 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน สูงเนิน 251 

29 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทอง ถ่ินโดยใช โรงเรียน เป นฐานในการพัฒนาทองถิ่ น 

(SBMLD) 

สูงเนิน 251 

30 โครงการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

สูงเนิน 252 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

31 โครงการณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สูงเนิน 252 

32 โครงการปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน สูงเนิน 252 

33 โครงการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

สูงเนิน 252 

34 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สูงเนิน 252 

35 โครงการพัฒนาการศึกษาดานตาง ๆ เชน การพัฒนากลุม

สาระการเรียนรู การพัฒนาสุขอนามัย และการพัฒนากีฬา 

เปนตน  

สูงเนิน 253 

36 โครงการสงเสริม และพัฒนาการเรียนการสอน สูงเนิน 253 

37 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรยีนหนองงเูหลือมพิทยาคม 

หนองงเูหลือมพิทยาคม 253 

38 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  

กิจกรามทาสีอาคารเรียน 216 ล  

หนองงเูหลือมพิทยาคม 254 

39 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หนองงเูหลือมพิทยาคม 254 

40 โครงการอินเตอรเนต็โรงเรยีน หนองงเูหลือมพิทยาคม 254 

41 โครงการการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน หนองงูเหลือมพิทยาคม 255 

42 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู หนองงเูหลือมพิทยาคม 255 

43 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทอง ถ่ินโดยใช โรงเรียน เป นฐานในการพัฒนาทองถิ่ น  

(SBMLD) 

หนองงเูหลือมพิทยาคม 255 

44 โครงการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

หนองงเูหลือมพิทยาคม 255 

45 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา หนองงเูหลือมพิทยาคม 256 

46 โครงการปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน หนองงูเหลือมพิทยาคม 256 

47 โครงการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

หนองงเูหลือมพิทยาคม 256 

48 โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนบริหาร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงสูศูนย

พอเพียง 

หนองงเูหลือมพิทยาคม 257 

49 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน หนองงเูหลือมพิทยาคม 257 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

50 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส

ของ อปท. เพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0 

หนองงเูหลือมพิทยาคม 257 

51 โครงการพัฒนาการศึกษา (จัดสรรตามขนาดโรงเรียน) หนองงเูหลือมพิทยาคม 258 

52 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

หนองบุญมากพิทยาคม 

หนองบุญมากพิทยาคม 258 

53 โครงการพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา หนองบุญมากพิทยาคม 258 

54 โครงการพัฒนาอินเตอรเน็ตโรงเรียน หนองบุญมากพิทยาคม 258 

55 โครงการพัฒนาและปรับปรงุหองสมุด หนองบุญมากพิทยาคม 259 

56 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูความเปนเลิศ หนองบุญมากพิทยาคม 259 

57 โครงการคาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนองบุญมากพิทยาคม 259 

58 โครงการคาใชจ ายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

หนองบุญมากพิทยาคม 259 

59 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น 

(คาปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 

หนองบุญมากพิทยาคม 260 

60 โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

หนองบุญมากพิทยาคม 260 

61 โครงการคาใชจายในการบริหารสถานศกึษา 

- กิจกรรมสงเสริมแหลงเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมพัฒนาความเปนเลิศทางดานวิชาการและ 

  นันทนาการ 

หนองบุญมากพิทยาคม 260 

62 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารสถานศึกษา

โรงเรยีนดานเกวียนวิทยา 

ดานเกวียนวิทยา 260 

63 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ดอนไพลพิทยาคม 

ดอนไพลพิทยาคม 261 
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แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ 2562 

กลุมโรงเรียนท่ี 5 
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แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ 2562 

กลุมโรงเรียนที่ 5 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศกึษาของโรงเรยีนกุดจิกวิทยา 

4.26 0.75 มาก 85.20 25 โรงเรียนกุดจิก

วิทยา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. โรงเรียนไดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 2. โรงเรียนมีอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนการสอน และการบริหาร 

 3. หองสมุดโรงเรยีนมสีื่อ สถานที่ที่เอ้ือตอการเรียนรู 

 4. นักเรียนมีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรยีนรู 

 5. นักเรียนมีทักษะทางดาน อาหารทองถิ่น กีฬาฟุตบอลและกีตาร 

 6. โรงเรียนมีอาคารเรียนท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู 

 7. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมตอตานยาเสพติด 

 8. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดานทุกกลุมสาระฯ 

 9. นักเรียนไดรับการสนับสนุนคาเครื่องแบบ หนังสือเรียน 

10. 10. โรงเรียนมีระบบบริหารงานที่ทันสมัย 

ขอเสนอแนะ 

 - ควรปรับปรุงอินเทอรเน็ตใหดีกวานี้ 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา 

4.64 0.49 มาก

ที่สุด 

92.80 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีคาใชจายในการพัฒนาการเรยีนการสอน พัฒนาหลักสูตร ระบบสนับสนนุการสอน และคาตอบ 

   แทนครู และบุคลากร  

2. โรงเรียนมีความพรอมในการจัดการศึกษา และสามารถพัฒนาการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. นักเรียนรอยละ 92.80 มีความพึงพอใจในการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศกึษา 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

3 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ  

(กิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียน) 

4.64 0.58 มาก

ที่สุด 

92.80 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนไดพัฒนาสถานที่ใหเรียบรอย สวยงาม โดยการทาสีรั้วใหม 

2. เปนการสรางบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียน 

3. นักเรียน ครู และบุคลากร รอยละ 92.80 มีความพึงพอใจการทาสีรั้วโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ อยางตอเนื่อง 

4 โครงการอนุรักษประเพณีในทองถิ่น  

(กิจกรรมวันลอยกระทง) 

4.68 0.74 มาก

ที่สุด 

93.60 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดเรียนรู เขาใจ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรม ประเพณี เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทาง 

   วัฒนธรรม 

2. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น 

3. นักเรียนรอยละ 93.60 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมวันลอยกระทง 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมลอยกระทง ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ภายในโรงเรียนเปนประจำทุกป 

2. เปนกิจกรรมอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามในทองถิ่น 

3. สรางความสามัคคี ปรองดอง และทำใหเกิดสัมพันธอันดีในหมูคณะ 

5 โครงการเรียนรูวิถีชาวนา และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศึกษาวิถี

ชาวนา“การดำนา-เกี่ ยวขาว” และ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.61 0.57 มาก

ที่สุด 

92.20 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดเรียนรู เขาใจ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 

2. นักเรียนมีความตระหนัก เกิดความรูสึกรัก หวงแหน และเห็นคุณคาของภูมิปญญาในทองถ่ิน 

3. นักเรียนไดเรียนรู เขาใจ ขั้นตอนการประกอบอาชีพการทำนาแบบครบวงจร 

4. นักเรียนรอยละ 92.20 มีความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตชาวนา 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมเรยีนรูวิถีชีวิตชาวนาภายในโรงเรยีนเปนประจำทุกป 

2. เปนกิจกรรมอนุรักษ วัฒนธรรม ภูมิปญญาในทองถ่ิน 

3. สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

6 โครงการศึ กษาแหล งเรี ยนรูท าง

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น กิจกรรมคาย

ศึกษาแหลงเรียนรูทางสิ่งแวดลอมใน

ทองถ่ิน  

4.40 0.64 มาก 88.00 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับความรู และประสบการณจากการเขาคาย สามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

2. นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณคาของทรัพยากร สิ่งแวดลอม เกิดความรูรัก และหวงแหน 

3. นักเรียนนำความรูและประสบการณท่ีไดจากการศึกษาแหลงเรียนรูที่สนใจมาพัฒนา และยกระดับคุณภาพ 

    ในการเรียนรูของตนเอง 

4. นักเรียนรอยละ 88.00 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูทางสิ่งแวดลอม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมที่สามารถนำประสบการณที่ไดมาปรับใชในชีวิตประจำวัน 

2. เปนกิจกรรมอนุรักษที่ด ีทำใหรูจักหวงแหนทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 

3. ทำใหความสามัคคีในหมูคณะรูจักใชทักษะชีวิต 

7 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูท าง

สิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  

4.68 0.64 มาก

ที่สุด 

93.60 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรูจัก เขาใจ ขอมูลเกี่ยวการศึกษาแหลงเรียนรูทางภูมิปญญาในทองถิ่น 

2. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณคาของภูมิปญญาในทองถ่ิน และเกิดความรกัในภูมิปญญาในทองถ่ิน 

3. นักเรียนไดทำกิจกรรมจิตอาสาบริจาคสิ่งของ และดูแลคนชราที่บานพักคนชรา 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรไปศึกษาแหลงเรียนรูท่ีตางจังหวัดบาง 

2. ควรจัดกิจกรรมตอเนื่องตอไปทุก ๆ ป 

8 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน : กิจกรรม พิธีไหวครู 

4.64 0.86 มาก

ที่สุด 

92.80 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย 

2. นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการเปนผูมีคณุธรรม จริยธรรม 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตั้งไฟฟาเพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ 

2. ใหนักเรียนมีสวนรวมในการทำกิจกรรม 

3. ควรมีการกระชับเวลา และขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

9 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน  กิจกรรม พิธีประดับพระ

เก้ียว 

4.58 0.73 มาก

ที่สุด 

91.60 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย 

2. นักเรียนเห็นความสำคัญของสถาบัน 

3. นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย 

10 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน กิจกรรมพัฒนาคณุธรรม  

จริยธรรม ม.4 

4.68 0.84 มาก

ที่สุด 

93.60 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 140 คน ไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2. นักเรียนไดเขาคายคุณธรรมเรียนรู และปฏิบัติตนตามหลักธรรม สำรวมกาย ใจ มีความพรอมในการเรยีน 

3. นักเรียนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

11 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  

จ ริ ย ธ ร ร ม  นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 - 6 

4.36 0.72 มาก 87.20 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 - 6 จำนวน 240 คน ไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2. นักเรียนไดเขาคายคุณธรรมเรียนรู และปฏิบัติตนตามหลักธรรม สำรวมกาย ใจ มีความพรอมในการเรยีน 

3. นักเรียนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

ขอเสนอแนะ 

1. สถานที่อบรมอาจจัดในเขตทองถ่ินได 

2. งบประมาณในการจัดกิจกรรมอาจเพ่ิมขึ้นเพราะอยากใหนักเรียนกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

12 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน กิจกรรมไหวยาโม 

4.63 0.69 มาก

ที่สุด 

92.60 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนเขารวมกิจกรรม ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รูจักนอบนอมถอม   

  ตน 

13 โครงการ วันสำคัญ ของชาติ เพ่ื อ

พัฒนาคณุธรรม 

4.48 0.56 มาก 89.60 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันสำคญัของชาติ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีซึ่ง 

   เปนคณุธรรมขั้นสูง คือ ความกตัญูกตเวที 

2. นักเรียนตระหนัก และเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตรยิ 

14 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน : กิจกรรมเย่ียมบาน

นักเรียน 

4.59 0.61 มาก

ที่สุด 

91.80 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. รูจักนักเรียน และผูปกครองเปนรายบุคคล 

2. ไดชวยเหลือแนะนำวางแผนอนาคตใหนักเรียน 

3. ไดนำเสนอขอมูลของโรงเรียนตอผูปกครอง โดยเนนการเสนอขอมูลในเชิงบวกเปนสำคัญ  
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

4. ไดรับทราบความคาดหวังของผูปกครองตอโรงเรียน 

5. นักเรียนและผูปกครองรอยละ 91.80 มีความพึงพอใจตอการเยี่ยมบานนักเรียน 

ขอเสนอแนะ 

1. เปนโครงการที่ดีควรจัดตอเนื่องเปนประจำทุกป 

2. ผูปกครองรูสึกประทับใจในการจัดโครงการของโรงเรียน แมวาบานนักเรียนจะอยูตางจังหวัด คณะครูเดนิทาง 

   ไปเยี่ยมบาน 

3. ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร และพฤติกรรมของนักเรียนโดยตรง และสามารถใหขอเสนอแนะกับคณะครูได 

   โดยตรง 

15 โครงการเสริมสรางทักษะ 8 กลุม

ส า ระ ก าร เรี ย น รู  (ภ าษ า ไท ย ) 

: กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก ว ด โค ร ง ง า น

ภาษาไทยชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 

4.53 0.69 มาก

ที่สุด 

90.60 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทุกคนไดเขารวมประกวดโครงงานภาษาไทย 

2. นักเรียนมีทักษะในการจัดทำโครงงานมากขึ้น 

3. นักเรียนไดแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค ไดฝกกระบวนการคิด การทำงานรวมกัน และมีความรับ 

    ผิดชอบ 

4. นักเรียนรอยละ 90.60 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา 

   ปที่ 4 

ขอเสนอแนะ 

1. เปนกิจกรรมที่เสริมสรางทักษะการคิดการทำงานเปนทีม 

2. ทำใหรูวิธีการจัดทำโครงงาน 

3. สามารถนำไปปรับใชในการจัดทำโครงงานวิชาอื่น ๆ ได 

4. ควรจัดเปนประจำทุกป 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

16 เสริมสรางทักษะภาษาไทย กิจกรรม

วันสุนทรภูรำลึกและวันภาษาไทย

แหงชาติ 

4.42

 

  

0.68

 

  

มาก 88.40 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดฝก และพัฒนาทักษะทางภาษาไทย  

2. นักเรียนไดแสดงออกทางความคิดสรางสรรค 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดกิจกรรมเปนประจำทุกป  

17 โครงการเสรมิสรางทักษะ 8 กลุม

สาระการเรียนรู (ภาษาตางประเทศ) 

- กิจกรรมวันคริสตมาส 

4.67 0.54 มาก

ที่สุด 

93.40 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนสามารถประยุกตใชทักษะภาษาตางประเทศในการเรียน การศึกษาตอและในชีวิตประจำวัน 

2. นักเรียนไดแสดงออกดานการใชทักษะภาษาอังกฤษในเชิงสรางสรรค  

3. นักเรียนรอยละ 93.40 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมวันคริสตมาส 

ขอเสนอแนะ 

1. เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดแสดงออกดานภาษาควรจัดเปนประจำ 

2. เปนกิจกรรมที่ชวยผอนคลายความเครียดจากการเรียนตามปกตทิี่คอนขางหนัก 

18 โครงการเสริมสรางทักษะ 8 กลุม

สาระการเรียนรู (พลศึกษา) 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

4.89 0.53 มาก

ที่สุด 

97.80 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ไดสงเสริมใหนักเรียนไดเลนกีฬา และออกกำลังกายในชนิดกีฬาที่ตนเองถนัดเปนประจำสม่ำเสมอ 

2. ไดสงเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ใหมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

3. ไดพัฒนาทักษะและฝกทักษะกีฬาในแตละชนิดกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบ เปนกีฬาที่ตนเองถนัด เพ่ือเขารวม 

    แขงขันกีฬาในระดับกลุมระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

4. นักเรียนรอยละ 97.80 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรยีน 

ขอเสนอแนะ 

1. เปนกิจกรรมที่ดีไดออกกำลังกาย ไดเลนกีฬาที่ตนเองถนัด 

2. ไดฝกทักษะดานกีฬา รักการออกลำลังกาย 

3. ไดแสดงความสามารถดานตาง ๆ 

19 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กิจกรรมประชุมผูปกครอง 

 

4.47  0.58 

  

 

 

 มาก  89.40 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูปกครองใหความรวมมือในการประชุม  

2. โรงเรียนไดแจงผลการจัดการศึกษา ปฏิทินงานโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาไดพบปะผูปกครอง 

20 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  

กิจกรรมประชุมคณ ะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4.49  0.59 

  

 

 

 มาก  89.80 9 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความรวมมือในการประชุม  

2. โรงเรียนไดแจงผลการจัดการศึกษา ปฏิทินงานโรงเรียน ขออนุมัติแผนพัฒนาการศกึษา การรับสมัครนักเรียน 

   ใหม และผลการปฏิบัติงานดานอื่น ๆ 

3. โรงเรียนไดขอความเห็นชอบ และพิจารณาอนุมัติโครงการเพ่ิมเติมตาง ๆ ของโรงเรียน 

  



249 
 

ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

21 โครงการส ง เสริมป ระชาธิป ไตย      

ในโรงเรยีน  

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 

4.78 0.64  มาก

ที่สุด 

95.60 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดเรียนรูกระบวนก  ารเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

2. นักเรียนตระหนักถึงความเปนประชาธิปไตย 

ขอเสนอแนะ 

 - ควรจัดกิจกรรมตอเนื่องเปนประจำทุกป 

22 โครงการพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชพี 4.78 0.69 มาก

ที่สุด 
95.60 40 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คณะคร ูและบุคลากรไดรับความรู และประสบการณจากการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และการเดินทาง 

   ไปศึกษาดูงาน  

2. สามารถนำความรู และประสบการณที่ไดรบัมาปรับใชในการบริหารสถานศึกษาในดานตาง ๆ  

3. คณะคร ูและบุคลากรรอยละ 95.60 มีความพึงพอใจในการพัฒนาครู 

4. ไดพบเห็น และรับประสบการณท่ีหลากหลายสามารถนำมาปรับใชไดจริง 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีกิจกรรมศึกษาดูงานเปนประจำทุกป 

23 โค ร ง ก า รป จ ฉิ ม นิ เท ศ แ ล ะ ม อ บ

ประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม. 6 

4.58 0.86 มาก

ที่สุด 
91.60 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในวันสำเร็จการศึกษา 



250 
 

ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. นักเรียนเกิดความรักและผูกพันในสถาบัน รุนนอง และคณะครู 

3. นักเรียนรอยละ 91.60 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตร  

ขอเสนอแนะ 

1. เปนกิจกรรมที่ดี สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 

2. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง และคณะครู 

3. มีการรับเหรียญรางวัล สรางความภาคภูมิใจใหกับตัวเอง และเพ่ือน พี่ นอง รวมสถาบัน 

24 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บ ริห ารสถ าน ศึ กษ า  : กิ จก ร รม 

พัฒนาการจัดการศึกษา 

4.82 0.64 มาก

ที่สุด 

96.40 100 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศกึษา 

นอมเกลา 

นครราชสีมา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

2. มีการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใหกับนักเรียนอยางทั่วถึงและมีคณุภาพ 

3. นักเรียนโรงเรยีนสองครพิทยาคม มีความรูความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิต มีสมรรถนะที่จำเปนตอ 

   การเรียนรู มีคุณธรรมและเปนพลเมืองที่ดี 

25 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.37 0.54 มาก 87.40 100 ร.ร.สงูเนิน 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. บุคลากรมีการพัฒนาดานความรู และเทคนิคการจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาสอดคลองหลักสูตรแกนกลาง 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศกึษาครบทุกกลุมสาระฯ 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีไดรับการยอมรับจากชุมชนทองถิ่น 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

26 โครงการอินเตอรเนต็โรงเรยีน 4.07 0.47 มาก 81.40 120 โรงเรยีน 

สูงเนิน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครูและนักเรียน มีอินเตอรเน็ตโรงเรยีนเพียงพอตอการปฏิบัติกิจกรรม และสืบคนขอมูลการเรียนการสอน 

  ตลอดป 

27 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด

โรงเรยีน 

4.41 0.11 มาก 88.20 100 โรงเรยีน 

สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสูงเนินทุกคน ไดศึกษาคนควาหาความรูในหองสมุด เพ่ือนำไปใชในการ    

   เรยีนการสอน 

2. นักเรียน เรียนรูสืบคนมุมวิชาการศาสตรพระราชา ภายในหองสมดุ 

3. นักเรียนมาศึกษาหาความรูจากปายนิเทศสื่อดิจิทัล จัดนิทรรศการเก่ียวกับศาสตรพระราชาคำสอน  

   และพระราชกรณียกิจพอของแผนดิน 

4. ผูใชหองสมุดศึกษาหาความรูจากวารสาร หนังสือพิมพ และหนังสือเก่ียวกับในหลวง และสื่อสารนิเทศอ่ืน ๆ 

5. ผูใชมีนิสัยรักการอานและสามารถเขาถึงระบบบริการสืบคนอินเทอรเน็ตใหสะดวกรวดเรว็ 

28 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรยีน 

4.61 0.38 มาก

ที่สุด 

92.20 160 โรงเรยีน 

สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรยีนสูงเนินทุกคน ไดศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมในแหลงเรียนรู 

   ศรีจนาศะเพื่อนำไปใชในการเรียนการสอน 

2. ครู และ นักเรียนมีความพึงพอใจในการใชบริการแหลงเรยีนรูภายในโรงเรียนที่เหมาะสม และสวยงาม 

29 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช

โร งเรี ยน เป น ฐ าน ในการ พัฒ น า

ทองถ่ิน (SBMLD) 

4.33 0.51 มาก 86.60 100 โรงเรยีน 

สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ ในดานที่ถนัดอยางเต็มศักยภาพดานวอลเลยบอล กีตาร ฟุตบอล 

  คอมพิวเตอร และอาหารไทย 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

30 โครงการพัฒนาครูของโรงเรียนใน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.62 0.92 มาก

ที่สุด 

92.40 130 โรงเรยีน 

สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- บุคลากรของโรงเรียนสามารถนำประสบการณความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม ไปใชปฏิบัติงานในหนาที่ไดใน 

  ระดบัดี 

31 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

4.50 0.37 มาก 90.00  100 โรงเรยีน 

สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนกลุมเสี่ยงไดรบัการอบรมพัฒนา เฝาระวัง และติดตามไดรับความรูเพื่อหางไกลยาเสพติด 

32 โครงการป จจั ยพื้ น ฐานนั กเรียน

ยากจน 

4.41 0.47 มาก 88.20 100 โรงเรยีน 

สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนไดรับสนับสนุนคาปจจัยพื้นฐานตามท่ีไดรับจัดสรรอยางพอเพียง 

33 โครงการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.45 0.63 มาก 89.00 300 โรงเรยีน 

สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. กลุมสาระการเรียนรูมีสื่อ และวัสดุอุปกรณการเรยีนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการ 

    เรยีนรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดปฏิบัติตามทักษะกระบวนการใน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

2. มีวัสดสุำนักงานที่ใชในการปฏิบัติงานเพียงพอ และทันสมัย การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว สงผลใหการ 

   จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. นักเรียนมีความรู ความสามารถเกิดทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานนักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรู 

   ตรงตามศักยภาพ 

34 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายการ

บริหารสถานศึกษา 

4.58 0.18 มาก

ที่สุด 

91.60 100 โรงเรยีน 

สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครู และนักเรยีนมีระบบสาธารณปูโภคสะดวก เพียงพอตอการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดป          
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

35 โครงการพัฒนาการศึกษาดานตาง ๆ 

เชน การพัฒนากลุมสาระการเรียนรู 

การพัฒนาสุขอนามัย และการพัฒนา

กีฬา เปนตน 

4.56 0.35 มาก

ที่สุด 

91.20 80 โรงเรียน 

สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนศูนยการงานอาชีพฯ 

2. จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการศูนยการงานอาชีพ 

ขอเสนอแนะ   

- ควรเพ่ิมงบประมาณ เนื่องจากมีการแขงขันหลายรายการ ในแตละสาขา งบประมาณในการเตรียมวัสดุ 

  อุปกรณไมเพียงพอ 

36 โครงการสงเสริม และพัฒนาการ

เรียนการสอน 

4.61 0.11 มาก

ที่สุด 

92.20 200 โรงเรยีน 

สูงเนิน 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. กลุมสาระการเรียนรูมี สื่อ – วัสดอุุปกรณการเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระการ 

   เรยีนรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดปฏิบัติ ตามทักษะกระบวนการใน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

2. มีวัสดสุำนักงานที่ใชในการปฏิบัติงานเพียงพอ และทันสมัยตอการปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว สงผลให   

   มีการจัดการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. นักเรียนมีความรู ความสามารถเกิดทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานนักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรู 

   ตรงตามศักยภาพ 

37 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ

การจัดการศึกษาโรงเรียนหนองงู

เหลือมพิทยาคม 

4.52 0.49 มาก

ที่สุด 

90.40 50 โรงเรยีนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีงบประมาณในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใหมปีระสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานท่ี 

   กำหนดไว 

2. โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพียงพออยางมีคุณภาพ และทั่วถึง 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 

38 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

เรียน   

กิจกรรมทาสีอาคารเรียน 216 ล 

4.72 0.48 มาก

ที่สุด 

94.40 50 โรงเรยีนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีอาคารเรียนท่ีไดรับการทาสีตกแตงสะอาด และเรียบรอย 

2. โรงเรียนมีอาคารเรียนท่ีสวยงาม นาอยู เอ้ือตอการเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

39 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.76 0.82 มาก

ที่สุด 

95.20 50 โรงเรยีนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครู และบุคลากรไดรับการอบรม และมีความรูความเขาใจในหลักสูตรสถานศึกษามากขึ้น 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศกึษาที่เหมาะสม และตรงความตองการของนักเรียนและชุมชน 

ขอเสนอแนะ 

- โรงเรียนไดปรับปรงุพัฒนาหลกัสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

40 โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรยีน 4.85 0.32 มาก

ที่สุด 

97.00 100 โรงเรียนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียน คร ูและบุคลากรมีแหลงศึกษาคนควาหาความรู เครือขายขอมูลขาวสารระบบ WIFI และมีการเชื่อม 

  ตอระบบเครือขายโดยใชสัญญาณใยแกวครบทุกอาคาร 

ขอเสนอแนะ 

- ควรปรับปรุงระบบสัญญาณใหใชไดดีอยูเสมอเพราะถาสภาพอากาศไมดีฝนตกไมมีสัญญาณ 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

41 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด

โรงเรยีน 

4.44 0.97 มาก 88.80 100 โรงเรยีนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. หองสมุดโรงเรยีนมหีนังสืออานเพียงพอ และมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียน 

2. นักเรียน และครูมีความพึงพอใจในการใหบริการหองสมุด 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 

42 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 4.68 0.68 มาก

ที่สุด 

93.60 100 โรงเรียนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนใชแหลงเรียนรูในสถานศกึษาคนควา และมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 

43 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช

โร งเรี ยน เป น ฐ าน ในการ พัฒ น า

ทองถ่ิน (SBMLD) 

4.44 0.97 มาก 88.80 100 โรงเรยีนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนมีการจัดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินโดยสงเสริมความเปนเลิศ 

2. ผูเรยีนมีความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของแตละบุคคล 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับการสนับงบประมาณอยางตอเนื่อง 

44 โครงการพัฒนาครูของโรงเรียนใน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.64 0.69 มาก

ที่สุด 

92.80 27 โรงเรยีนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูไดรับการพัฒนาความรู ไดรับการอบรมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ (ตอ) 

2. ครูมีความรู และเทคนิควิธีการใหมพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

45 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด        

ในสถานศึกษา 

4.59 0.66 มาก

ที่สุด 

91.80 100 โรงเรียนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจเรื่องยาเสพติด 

2. สรางเครือขายแกนนำตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีโครงการนี้อยางตอเนื่อง 

46 โค รงก ารป จจั ย พ้ื น ฐ าน สำห รับ

นักเรียนยากจน 

4.85 0.48 มาก

ที่สุด 

97.00 100 โรงเรียนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนที่ขาดแคลนไดรับโอกาสอยางท่ัวถึง โดยการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ไดแก  

  อาหารกลางวัน และคายานพาหนะในการเดินทางไป - กลับ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นเนื่องจากนักเรียนมีความขาดแคลนจำนวนมาก 

47 โครงการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.89 0.43 มาก

ที่สุด 

97.80 100 โรงเรยีนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการพัฒนา และสนับสนุนดานหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางตอ 

    เน่ือง 

2. สถานศกึษามีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณตอเน่ือง 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

48 โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการ

เรี ยน การสอน บ ริห ารตามห ลั ก

ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง

สถานศึกษาพอเพียงสูศูนยพอเพียง 

4.78 0.73 มาก

ที่สุด 

95.60 100 โรงเรียนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียน ครูบุคลากรทุกคนเขารวมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเห็นความสำคัญนอมนำ 

    เศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต 

2. โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 1 ศูนยการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 

- นักเรียนทุกคนควรไดเขาไปศกึษาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

49 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

4.83 0.42 มาก

ที่สุด 

96.60 100 โรงเรียนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดฝกสภาวะผูนำใหแกนักเรียน กลาคิด กลาทำ และกลาแสดงออก 

2. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม และการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีสุข 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดสรรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

50 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ อปท. 

เพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0 

4.68 0.78 มาก

ที่สุด 

93.60 100 โรงเรียนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศกึษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเขาสูประเทศไทย  

  4.0 ประกอบดวย ระบบบริหารงานวิชาการ ระบบบริหารงานท่ัวไป ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงาน 

  งบประมาณ และระบบอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  อยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องเพ่ือใหทันตอเหตุการณปจจุบัน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

51 โครงการพัฒนาการศึกษา  

(จัดสรรตามขนาดโรงเรียน) 

4.65 0.86 มาก

ที่สุด 

93.00 100 โรงเรยีนหนอง

งูเหลือมพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาทกัษะดานวิชาการอยางตอเนื่อง และเต็มความสามารถของผูเรียน 

2. โรงเรียนมีบุคลากรสำหรับการสงเสรมิพัฒนาทักษะวิชาการใหกับนักเรียน 

3. นักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาทกัษะดานวิชาการอยางเต็มความสามารถของผูเรยีน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะดานวิชาการและดานกีฬาใหแกผูเรียน 

52 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายการ

บริหารสถานศึกษาโรงเรยีนหนองบุญ

มากพิทยาคม 

4.60 0.53 มาก

ที่สุด 

92.00 300 โรงเรยีนหนอง

บุญมากพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูเก่ียวกับหลักการทำกิจกรรมรวมกันภายในโรงเรียน 

2. ผูเขารวมโครงการไดรบัการพัฒนาศักยภาพผูเรียนความเปนเลิศทางดานภาษา และคุณธรรม จริยธรรม 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และบูรณาการใหกับกลุมสาระตาง ๆ 

2. ควรจัดและพัฒนานักเรียนเปนกลุม ๆ เพื่อใหเกิดความเปนเลิศ 

53 โค รง ก า ร พั ฒ น าแ ล ะ ป รับ ป รุ ง

หลักสูตรสถานศกึษา 

4.75 0.35 มาก

ที่สุด 

95.00 324 โรงเรยีนหนอง

บุญมากพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาไดมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ และตรงตามความตองการของผูเรียน 

2. ครูไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

ขอเสนอแนะ 

- การจัดทำหลักสูตรควรมีการบูรณาการระหวางโรงเรียนในสังกัดเพ่ือใหเปนแนวทางเดียวกัน 

54 โครงการพัฒนาอินเตอรเน็ตโรงเรยีน 3.80 0.56 มาก 76.00 324 โรงเรียนหนอง

บุญมากพิทยา

คม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ผูที่ใชบริการดานอินเตอรเน็ตมีความพึงพอใจในการใชงานดานอินเตอรเน็ตของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ     

- ควรมีการเพ่ิมสัญญาณใหมีความเรว็ และแรงมากกวาน้ี 

55 โค รง ก า ร พั ฒ น าแ ล ะ ป รับ ป รุ ง

หองสมุด 

4.80 0.83 มาก

ที่สุด 

96.00 250 โรงเรยีนหนอง

บุญมากพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ผูท่ีเขารับการบริการหองสมุดไดรับความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการใหบริการ 

56 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูความ

เปนเลิศ 

3.80 0.43 มาก 76.00 324 โรงเรยีนหนอง

บุญมากพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาแหลงเรียนรูในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  

ขอเสนอแนะ     

- ควรมีแหลงเรยีนรูเก่ียวกับดานเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร 

57 โครงการคาใชจายในการพัฒนาครู

ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4.50 0.58 มาก 90.00 21 โรงเรยีนหนอง

บุญมากพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูไดรับการพัฒนาดานความรูเพ่ือนำมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน 

2. ครูไดรับการสงเสริมเพื่อพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ 

58 โครงการคาใชจายในการรณรงค

ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

4.74 0.39 มาก

ที่สุด 

94.80 324 โรงเรยีนหนอง

บุญมากพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องของสารเสพติด  

2. นักเรียนเขารวมโครงการกิจกรรม (To Be Number One) ใหนักเรียน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง 

   และหางไกลยาเสพติด 



260 
 

ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

59 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัด

การศกึษาของทองถ่ิน              

(คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน

ยากจน) 

4.65 0.43 มาก

ที่สุด 

93.00 157 โรงเรยีนหนอง

บุญมากพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 1. นักเรียนที่ยากจนไดรับการสงเสริมสำหรับคาปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  

 2. ผูปกครองไดลดภาระคาใชจายในการเดินทางไปกลับของนักเรียน 

ขอเสนอแนะ     

- ควรมีการเพิ่มงบประมาณใหมากกวานี้เพื่อจะใหนักเรียนทุกคน 

60 โครงการสงเสริมการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

4.75 0.58 มาก

ที่สุด 

95.00 324 โรงเรยีนหนอง

บุญมากพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

-  ผูเขารวมโครงการไดรับการสนับสนุนสำหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเทาเทียมกันทุกคน  

61 โครงการคาใชจ ายในการบริหาร

สถานศึกษา 

- กิจกรรมสงเสริมแหลงเรียนรูตาม 

  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมพัฒนาความเปนเลิศ 

  ทางดานวิชาการและนันทนาการ 

4.60 0.56 มาก

ที่สุด 

92.00 324 โรงเรยีนหนอง

บุญมากพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูเก่ียวกับหลักการนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพผูเรียนความเปนเลิศทางดานภาษา และคุณธรรม จริยธรรม 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และบูรณาการใหกับกลุมสาระตาง ๆ 

2. ควรจัดและพัฒนานักเรียนเปนกลุม ๆ เพ่ือใหเกิดความเปนเลิศ 

62 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดาน

เกวียนวิทยา 

4.53 0.52 มาก

ที่สุด 

90.60 290 โรงเรียนดาน

เกวียนวิทยา 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 

2. นักเรียนไดรับการสงเสริมการศกึษาอยางมีคณุภาพ และทั่วถึง 

3. โรงเรยีนมีงบประมาณในการใชจายสำหรับนักเรยีนโดยตรง คาใชจายในการบริหารทั่วไป คาใชจายตาม   

   ประเพณีทองถ่ิน สื่อ และอุปกรณการเรียนตาง ๆ 

63 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายการ

บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดอนไพล

พิทยาคม 

4.60 0.53 มาก

ที่สุด 

92.00 163 โรงเรียนดอน

ไพลพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศึกษาไดมีหลักสูตรที่สอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ และตรงตามความตองการของ 

   ผูเรียน 

2. ครไูดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

3. ผูที่เขารับการบริการหองสมุดไดรับความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการใหบริการ 

4. นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาแหลงเรยีนรูในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน  

5. ครไูดรับการพัฒนาดานความรูเพ่ือนำมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน 

6. ครไูดรับการสงเสริมเพ่ือพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ 

7. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องของสารเสพติด  

8. นักเรียนเขารวมโครงการกิจกรรม (To BeNumber One) ใหนักเรียน มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง  

    และหางไกลยาเสพติด 

ขอเสนอแนะ     

1. การจัดทำหลักสูตรควรมีการบูรณาการระหวางโรงเรยีนในสังกัดเพื่อใหเปนแนวทางเดียวกัน 

2. ควรมีการเพ่ิมสัญญาณใหมีความเร็ว และแรงมากกวานี้ 

3. ควรมีแหลงเรียนรูเก่ียวกับดานเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร 

4. ควรมีการเพ่ิมงบประมาณใหมากกวานี้เพ่ือจะใหนักเรียนทุกคน 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการพฒันาการศึกษา แผนงานการศึกษา 

4.58 0.59 มาก

ที่สุด 

91.60 8,166 กลุมโรงเรียนที่ 

5 
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สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา   

โครงการพฒันาโรงเรียนในสงักัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมท่ี 5 

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา  

จำนวน  63 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,166 คน 

สรุปพบวา   คาเฉลี่ย X  เทากับ 4.58 คิดเปนรอยละ  91.60 

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ 0.59 

  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการกลุมโรงเรียนในสังกัด  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมโรงเรียนท่ี 5  
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โรงเรียนกุดจิกวิทยา 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
 

   
 

             
 

กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา 

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา 

โครงการอนุรักษประเพณีในทองถ่ิน  (กิจกรรมวันลอยกระทง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันลอยกระทง    
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา 

โครงการเรียนรูวิถีชาวนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศึกษาวิถีชาวนา “การดำนา-เกี่ยวขาว” 

และเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมศึกษาวิถีชาวนา “การดำนา - เกี่ยวขาว”และเศรษฐกิจพอเพียง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลานครราชสีมา 

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูทางสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมคายศึกษาแหลงเรียนรูทางสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 
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โรงเรียนสองครพิทยาคม 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

  

  
กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนไดมีความกลาแสดงออกในกิจกรรมทางวิชาการและการอบรม 

ใหความรูในเรื่องตาง ๆ ใหกับนักเรยีน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียนสูงเนิน 

โครงการการบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

              

              
กิจกรรมสนบัสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 

โครงการสนับสนนุคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
 

  
กิจกรรมประชุมผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  

 

              
 

กิจกรรมไหวครู 
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โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 

โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
 

  
 

             
 

             
 

             
 

กิจกรรม To be number One ประจำป 2562  
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ของโรงเรียนดานเกวียนวิทยา 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมในการบริหารสถานศึกษา 
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โครงการตามยุทธศาสตรที่ 2  

ดานการพัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2561 

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมโรงเรียนท่ี 6 

 

 

 

 

 

  



272 
 

สรุปโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษาของสำนักการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ 2561 กลุมโรงเรียนที่ 6 

ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

1 โครงการพัฒนางานแผนและงบประมาณ คลองเมืองพิทยาคม 276 

2 โครงการพัฒนาศกัยภาพผูเรียนดวยกิจกรรมแนะแนว คลองเมืองพิทยาคม 276 

3 โครงการวันไหวคร ู คลองเมืองพิทยาคม 276 

4 โครงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา คลองเมืองพิทยาคม 277 

5 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรยีนตลาดไทรพิทยาคม 

ตลาดไทรพิทยาคม 277 

6 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระ กิจกรรมสงเสริมทักษะ

การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตลาดไทรพิทยาคม 277 

7 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ตลาดไทรพิทยาคม 278 

8 โครงการพัฒนาอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตลาดไทรพิทยาคม 278 

9 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬาหมากรุกไทยและ

หมากฮอส 

ตลาดไทรพิทยาคม 278 

10 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระฯ  กิจกรรมสงเสริมความ

เปนเลิศดานศักยภาพผูเรียนและแขงขันทักษะทางวิชาการ

ของนักเรียน 

ตลาดไทรพิทยาคม 279 

11 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระฯ กิจกรรมวันสุนทรภู 

และวันภาษาไทย 

ตลาดไทรพิทยาคม 279 

12 โครงการกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศและพัฒนาทักษะ

ทางดานกีฬา 

ตลาดไทรพิทยาคม 279 

13 โครงการกิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียนและเครือขาย

ผูปกครอง 

ตลาดไทรพิทยาคม 280 

14 โครงการกิจกรรมโครงการรักการอาน  

กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 

ตลาดไทรพิทยาคม 280 

15 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระฯ กิจกรรม : พัฒนากลุม

สาระฯ วิทยาศาสตรและกิจกรรมวันวิทยาศาสตร 

ตลาดไทรพิทยาคม 280 

16 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน ตลาดไทรพิทยาคม 281 

17 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตลาดไทรพิทยาคม 281 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

18 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น  

คาปจจัยขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

ตลาดไทรพิทยาคม 281 

19 โครงการการบริหารสถานศกึษาโรงเรียนประทาย ประทาย 282 

20 โครงการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ประทาย 282 

21 โครงการอินเตอรเนต็โรงเรยีน  ประทาย 282 

22 โครงการการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรยีน  ประทาย 282 

23 โครงการการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน  ประทาย 283 

24 โครงการการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

ประทาย 283 

25 โครงการการบริหารสถานศกึษา  

การรณรงคปองกันยาเสพติดใน สถานศึกษา 

ประทาย 283 

26 โครงการการบริหารสถานศึกษา 

ปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

ประทาย 283 

27 โครงการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ประทาย 284 

28 โครงการการบริหารสถานศกึษาของโรงเรียนประทาย ประทาย 284 

29 โครงการการบริหารสถานศกึษาเพ่ือพัฒนากีฬาแบดมินตัน ประทาย 285 

30 โครงการการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนากีฬาฟุตซอล ประทาย 285 

31 โครงการการบริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัด 

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น 

เพ่ือเขาสูประเทศไทย  

ประทาย 285 

32 โครงการการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา

โรงเรยีนเมืองยางศึกษา 

เมืองศึกษา 286 

33 โครงการการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรยีนวังไมแดงพิทยาคม 

วังไมแดงพิทยาคม 286 

34 โครงการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา วังไมแดงพิทยาคม 286 

35 โครงการอินเตอรเนต็โรงเรยีน วังไมแดงพิทยาคม 287 

36 โครงการการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน วังไมแดงพิทยาคม 287 

37 โครงการการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน วังไมแดงพิทยาคม 287 

38 โครงการการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา วังไมแดงพิทยาคม 288 

39 โครงการปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน วังไมแดงพิทยาคม 288 
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ลำดับ

ท่ี 

โครงการ โรงเรียน หนา 

40 โครงการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

วังไมแดงพิทยาคม 288 

41 โครงการการบริหารสถานศกึษา วังไมแดงพิทยาคม 289 

42 โครงการพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศทางวิชาการ วังไมแดงพิทยาคม 289 

43 โครงการการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา

โรงเรยีนสาหรายวิทยาคม 

สาหรายวิทยาคม 289 

44 โครงการปรับปรุงซอมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ      

(ปูกระเบื้องอาคารโรงฝกงานคหกรรมท่ัวไป Gen H) 

สาหรายวิทยาคม 290 

45 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการ

จัดการศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 

หนองขามพิทยาคม 290 

46 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

ชองแมววิทยาคม 290 

47 โครงก ารพัฒ นาการเรียนการสอน  กลุ มสาระเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

ชองแมววิทยาคม 290 

48 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ชองแมววิทยาคม 291 

49 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม ชองแมววิทยาคม 291 

50 โครงการพัฒนา และปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ชองแมววิทยาคม 292 

51 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน ชองแมววิทยาคม 293 

52 รณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชองแมววิทยาคม 293 

53 โครงการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

ชองแมววิทยาคม 293 

54 โครงการพัฒนากีฬาหมากรุก และหมากฮอส ชองแมววิทยาคม 294 

55 โครงการพัฒ น าอาคารสถานที่ สภ าพแวดลอม  และ

สาธารณูปโภค 

ชองแมววิทยาคม 294 

56 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติศาสนา และ

พระมหากษัตริย   

ชองแมววิทยาคม 294 

57 โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ และเนตรนาร ี ชองแมววิทยาคม 294 

58 โครงการสงเสรมิความเปนเลิศของกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชองแมววิทยาคม 294 
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แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ 2562 

กลุมโรงเรียนท่ี 6 
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แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการศึกษา 

ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประจำปงบประมาณ 2562 

กลุมโรงเรียนที่ 6 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา 

2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1 โค ร งก ารพั ฒ น างาน แผ น  แล ะ

งบประมาณ 

4.33 0.57 มาก 86.60 30 โรงเรียนคลอง

เมืองพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ประจำปงบประมาณ 2562 

2. สถานศกึษามีแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2562 

ขอเสนอแนะ 

- ระยะเวลาการจัดโครงการนอย ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอยางนอย 3 วัน 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดวย

กิจกรรมแนะแนว 

4.34 0.69 มาก 86.80 40 โรงเรียนคลอง

เมืองพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีความสนใจ และเขาศึกษาตอ 

2. สถานศกึษาเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

ขอเสนอแนะ 

- บางโรงเรียนไมใหความรวมมือ เชน โรงเรยีนขยายโอกาส ควรเขาไปพูดคุยกอน. 

3 โครงการวันไหวครู 4.35 0.61 มาก 87.00 30 โรงเรียนคลอง

เมืองพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาจัดกิจกรรมวันไหวครูในสถานศึกษา 1 ครั้ง/ปการศึกษา 

2. นักเรียนแสดงความเคารพ และความกตัญูกตเวทีตอครู 

ขอเสนอแนะ 

- งบประมาณที่ใชไมเพียงพอ ควรจัดสรรเพิ่มเติมงบประมาณ 
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4 โครงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ในสถานศึกษา 

4.18 0.46 มาก 83.60 40 โรงเรียนคลอง

เมืองพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

2. นักเรียนปฏิบัติตนเหมาะสมกับอัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลาย เชน สอดแทรกมุขตลก หรือกิจกรรมที่ผอนคลายไมเครียด  

5 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

4.59 0.12 มาก

ที่สุด 

91.80 35 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูและบุคลกรโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคมไดรบัการพัฒนาดานวิชาการ และไดรับประสบการณจากหนวย 

   งานภายนอก 

2. ครูและบุคลากรไดนำความรูที่ไดไปพัฒนางานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ครูและบุคลากรที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจ รอยละ 92  

ขอเสนอแนะ 

1. อยากใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอกสถานที่เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ 

2. ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับกลุมโรงเรียนขางเคยีง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

6 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระ     

กิ จ ก ร รม  : ส ง เส ริ ม ทั กษ ะก า ร

ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4.70 0.44 มาก

ที่สุด 

94.00 50 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีนทุกคนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม สำนึกในความเปนชาติไทยและดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผูเรยีน ครูผูสอน ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ รอยละ 95 
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมปรับปรุงแหลงเรียนรูในโรงเรียนเพื่อใหผูเรียน และประชาชนในชุมชนไดศึกษา 

2. ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู 

7 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

4.53 0.52 มาก

ที่สุด 

90.60 50 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีน ครูผูสอน ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 90 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมใหโรงเรียนอบรมการจัดทำหลักสูตรของกลุมโรงเรยีน 

2. ควรสนับสนุนครูอบรมหลักสูตรทองถ่ิน และบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรยีนรู 

8 โครงการพัฒ นาอบรมคุณ ธรรม 

จริยธรรมนักเรียน 

4.58 0.48 มาก

ที่สุด 

91.60 100 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีน ครูผูสอน ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 98 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมใหนักเรียนนประกวดมารยาทงามในโรงเรียนทุกภาคเรยีน 

2. ควรสนับสนุนจัดกิจกรรมพัฒนาอบรมคุณธรรม จริยธรรม ทุก ๆ ป 

9 โครงการสงเสริมความเปนเลิศดาน

กีฬาหมากรุกไทย และหมากฮอส 

4.85 0.52 มาก

ที่สุด 

97.00 100 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีน ครูผูสอน ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 95 

ขอเสนอแนะ 

1. ตองการใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบบนี้ทุกป 

2. ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับกลุมโรงเรียนขางเคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
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10 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระฯ  

กิจกรรม : สงเสริมความเปนเลิศดาน

ศักยภาพผูเรียนและแขงขันทักษะ

ทางวิชาการของนักเรียน 

4.53 0.55 มาก

ที่สุด 

90.60 100 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการ  มีความพึงพอใจ รอยละ 90 

ขอเสนอแนะ 

1. ตองการใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบบนี้ทุก ๆ ป 

2. ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับกลุมโรงเรียนขางเคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

11 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระฯ 

กิ จ ก รรม  :  วั น สุ น ท รภู แ ล ะ วั น

ภาษาไทย 

4.60 0.48 มาก

ที่สุด 

92.00 50 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีน ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 90 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมทุกเดือน 

2. ควรสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศ และบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรยีนรู 

12 โครงการกิจกรรมสงเสริมความเปน

เลิศและพัฒนาทักษะทางดานกีฬา 

4.22 0.58 มาก 84.40 100 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีน ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 90 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมทุกเดือน 

2. ควรสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศ และบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 
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13 โครงการกิจกรรมประชุมผูปกครอง

นักเรียนและเครอืขายผูปกครอง 

4.49 0.50 มาก 89.80 100 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีน ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 85 

ขอเสนอแนะ 

1. ไดเสนอแนะแนวทางในการดูแลนักเรียนในดานตาง ๆ รวมกัน 

2. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง และโรงเรียน 

14 โครงการกิจกรรมโครงการรักการ

อาน (กิจกรรมสัปดาหหองสมุด) 

4.47 0.61 มาก 89.40 100 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีน ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 85 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมทุก ๆ ภาคเรียน 

2. ควรสงเสริมใหนักเรียนไดอานหนังสือท่ีหลากหลาย และมีการมอบเกียรติบัตรใหนักเรียน 

15 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระฯ 

กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ก ลุ ม ส า ร ะ ฯ 

วิ ท ย า ศ าส ต ร แ ล ะ กิ จ ก ร รม วั น

วิทยาศาสตร 

4.60 0.46 มาก

ที่สุด 

92.00 100 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีน ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ รอยละ 82 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมตอเนื่องทุก ๆ ป 

2. เปนกิจกรรมที่สงเสริมขบวนการคิด การทำงานรวมกันมีความรบัผิดชอบ 
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16 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรยีน 

3.79 0.36 มาก 75.80 50 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีน ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจรอยละ 80 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน 

2.เปนกิจกรรมที่สงเสรมิขบวนการคิด การทำงานรวมกัน มีความรับผิดชอบ 

17 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.96 0.18 มาก

ที่สุด 

99.20 284 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีน ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจรอยละ 98 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนบัสนุนมากกวานี้ 

18 โครงการสงเสริมศักยภาพการจัด

การศึ กษาท องถิ่ น  (ค าป จจั ย ข้ัน

พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 

4.91 0.29 มาก

ที่สุด 

98.20 66 โรงเรียนตลาด

ไทรพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรยีน ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจรอยละ 95 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนมากกวานี้ 
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รับผิดชอบ 

19 โครงการการบริหารสถานศึกษา

โรงเรยีนประทาย 

4.50 0.55 มาก 90.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน  

2. โรงเรยีนสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน 

20 โครงการการปรับปรุ งหลั กสู ตร

สถานศึกษา  

4.60 0.55 มาก

ที่สุด 

92.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ครูทุกกลุมสาระเขารวมการประชุมฯ รอยละ 95  

2. ทุกกลุมสาระการเรยีนรูไดมีการวิเคราะห และปรบัปรุงหลักสูตรกลุมสาระ  

3. โรงเรียนรวบรวมจัดทำเปนหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอเสนอแนะ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรจัดอบรมใหความรูเรื่อง Professional Learning Community  

  (PLC) เพิ่มเติม 

21 โครงการอินเตอรเนต็โรงเรยีน  4.30 0.50 มาก 86.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- มีระบบอินเทอรเน็ตใชงานในโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนใชสืบคนขอมูล  

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีจุดกระจายสัญญาณ wifi ใหเพียงพอสำหรับนักเรยีน เพ่ือที่ครูจะไดนำไปใชประกอบในการจัดกิจกรรม 

  การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

22 โค ร งก าร ก าร พั ฒ น า/ป รับ ป รุ ง

หองสมุดโรงเรียน  

4.50 0.54 มาก 90.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. มีหนังสือวารสารสิ่งพิมพสำหรับใหบริการในหองสมุดเพ่ิมขึ้น และมีความทันสมัย  

2. จัดกิจกรรมสัปดาหหองสมุด และกิจกรรมประทายรักการอาน  

3. นักเรียนและครูใชบริการหองสมุด และเขารวมกิจกรรมรอยละ 82  

4. ครู นักเรียน และบุคคลท่ีใชบริการหองสมุดมีความพึงพอใจในระดับมาก  
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ลำ 
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ขอเสนอแนะ  

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมพัฒนาใหหองสมุดมีเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ เพ่ือใหเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว อาทิระบบอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล  

23 โครงการการพัฒนาแหลงเรยีนรูของ

โรงเรยีน  

4.50 0.63 มาก

ที่สุด 

90.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชสำนวนรรณคดีไทย รอยละ 90  

ขอเสนอแนะ  

- แหลงเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือและการปฏิบัติจริง จึงทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดมาก 

  และสามารถนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได 

24 โครงการการพัฒนาครูของโรงเรียน

ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.55 0.55 มาก

ที่สุด 

91.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครูและบุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนประทายไดรบัการพัฒนา 

25 โครงการการบริหารสถานศึกษา 

(การรณรงคปองกันยาเสพติดใน 

สถานศึกษา) 

4.30 0.57 มาก 86.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญ และมีทักษะในการเฝาระวังปองกัน และแกปญหาสิ่งเสพตดิโดยใชเวลา 

  วางใหเกิดประโยชน รอยละ 80  

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีการจัดอบรมใหความรูกับนักเรียนสำหรบัโทษของยาเสพติดรวมทั้งโทษของผูเสพผูคาอยางนอยปการ 

  ศึกษาละ 1 ครั้ง 

26 โครงการการบริหารสถานศึกษา 

(ป จ จั ยพื้ น ฐ าน สำหรับ นั ก เรี ย น

ยากจน) 

4.60 0.52 มาก

ที่สุด 

92.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนงบประมาณท้ังสิ้น 1,789,700 บาท เปนเงนิอุดหนุนสงเสริมศักยภาพการจัดการ 

   ศึกษาทองถิ่น  จากกรมสงเสริมฯ จำนวน 1,399,700 บาท และจากเงินรายได อบจ. 390,000 บาท  
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ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

 2. มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรบัการสนับสนุนทุนปจจัยพ้ืนฐาน จำนวน 287 คน คิดเปนรอยละ 

   21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

ขอเสนอแนะ  

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรเพิ่มเติมงบประมาณสนับสนุนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม 

  ศึกษาตอนปลายดวย 

27 โครงการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.60 0.55 มาก

ที่สุด 

92.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนไดดำเนินการจัดสรรเปนงบประมาณในการบริหารโรงเรยีน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา 

  สื่อการเรยีนการสอน และการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งทางดาน 

  วิชาการ คุณลักษณะ และสุขภาพของผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ขอเสนอแนะ 

1. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรใหการสนับสนุนหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐานให 

   ครบทั้งรายวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ฟสิกส เคมี ชีววิทยา เพ่ือที่นักเรียนจะไดเรียนรูจากการปฏิบัติ  

2. องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรสนับสนุน และพัฒนาครูในการนำเทคโนโลยีมาใชในการจัด 

   กิจกรรมการเรยีนการสอน โดยใหการสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรยีนการ 

   สอน 

28 โครงการการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรยีนประทาย 

4.65 0.58 มาก

ที่สุด 

93.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1.  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายคาสาธารณูปโภค 360,000 บาท  

2.  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนคากิจกรรมสงเสริม และพัฒนาการเรียนการสอน 300,000 บาท  

3.  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนคาน้ำมันเชื้อเพลิง 60,000 บาท  

4.  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาวิชาการ ศูนยภาษาตางประเทศ  

    โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 50,000 บาท  

5.  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาวิชาการ (กิจกรรมศนูยวิชาการ  

    พัฒนาศนูยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรยีนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 30,000 บาท 
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ขอเสนอแนะ  

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ควรใหการสนับสนุนตามขนาดของโรงเรยีนโดยโรงเรียนขนาดใหญ 

  ควรไดรับการ สนับสนุนในงบประมาณเพิ่มเตมิ 

29 โครงการการบริหารสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนากีฬาแบดมินตัน 

4.50 0.49 มาก 90.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีทักษะความเปนเลิศดานกีฬาแบดมินตัน  

2. นักกีฬาแบดมินตันสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดรับเหรียญรางวัลในการแขงขันระดับ 

   ตาง ๆ  (กำลังดำเนินการ)  

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีการเรงรัดการจัดสรรงบประมาณ เพื่อความตอเนื่องของโครงการ 

30 โครงการการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนากีฬาฟุตซอล 

4.40 0.49 มาก 88.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีทักษะความเปนเลิศดานกีฬาแบดมินตัน  

2. นักกีฬาแบดมินตันสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดรับเหรียญรางวัลในการแขงขันระดับ 

   ตาง ๆ  (กำลังดำเนินการ)  

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีการเรงรัดการจัดสรรงบประมาณ เพื่อความตอเนื่องของโครงการ 

31 โครงการการบริหารสถานศึกษา 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพ่ือเขาสูประเทศไทย  

4.00 0.75 มาก 80.00 100 โรงเรยีน

ประทาย 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนมีระบบระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเขาสู 

  ประเทศไทย 4.0 
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32 โครงการการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเมือง

ยางศึกษา 

4.76 0.11 มาก

ที่สุด 

95.20 150 โรงเรียนเมอืง

ยางศึกษา 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดีขึ้น 

2. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะ 

- มีการจัดสรรงบประมาณตอเนื่องทุก ๆ ป  

33 โครงการการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วังไมแดงพิทยาคม 

4.61 0.53 มาก

ที่สุด 

92.20 643 โรงเรียนวัง

ไมแดงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. ระดับคณุภาพทางการศึกษาของนักเรียน 

2. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง และเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

34 โครงการการปรับปรุ งหลั กสู ตร

สถานศึกษา 

4.52 0.44 มาก

ที่สุด 

90.40 23 โรงเรียนวัง

ไมแดงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1.  สถานศกึษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยใชในการเรียนการสอน   

2. ผูบริหารและครไูดทบทวนความรูเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ไดหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียน และความตองการของทองถ่ิน 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารควรใหความสำคัญในการดำเนินการนิเทศ  ติดตาม  อำนวยความสะดวก และสรางขวัญกำลังใจแก 

   คณะครู ผูปฏิบัติงานในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอยางเครงครัด   

2. ครูควรมีความกระตือรือรน ละเอียด รอบคอบในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือความถูกตอง  
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉล่ีย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ (ตอ) 

3. ควรเพ่ิมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  ปราชญชาวบาน และชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดทำ 

   หลักสูตรสถานศึกษามากยิ่งข้ึน 

35 โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรยีน 4.49 0.67 มาก 89.80 100 โรงเรียนวัง

ไมแดงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีระบบอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ     

2. นักเรียน ครู และบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาไดอยางสะดวก ทันสมัย 

ขอเสนอแนะ 

- เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตอไปเพื่อครูบุคลากร และนักเรียนไดใชอินเทอรเน็ตที่มีความเร็วสูงและมี 

  ประสิทธิภาพตอการจัดการเรียนการสอน 

36 โค ร งก าร ก า ร พั ฒ น า /ป รับ ป รุ ง

หองสมุดโรงเรียน 

4.59 0.61 มาก

ที่สุด 

91.80 100 โรงเรียนวัง

ไมแดงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. โรงเรยีนมีหองสมุดที่มีคณุภาพ และมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการอานและการเรียนรู 

2. ระบบงานหองสมุดมีความคลองตัวสะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณตอไปเพื่อใหครูบุคลากรและนักเรียนไดใชหองสมุดท่ีมีคุณภาพ และเทคโนโลยี  

  ที่ทันสมัย 

37 โครงการการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรยีน 

4.56 0.53 มาก

ที่สุด 

91.20 100 โรงเรียนวัง

ไมแดงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1.  โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีมีภูมิทัศน และบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 

2.  ผูเรยีน คร ูและบุคลากรทางการศึกษาไดใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน  
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

- เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตอไปเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป 

38 โครงการการรณรงคปองกันยาเสพ

ติดในสถานศึกษา 

4.54 0.69 มาก

ที่สุด 

90.80 70 โรงเรียนวัง

ไมแดงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับโทษของยาเสพติดรูจักวิธีปองกัน และตักเตือนคนรูจักไมเก่ียวของกับยาเสพติดทุก 

   รูปแบบ 

2. คร ูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสามารถเปนแบบอยางได 

ขอเสนอแนะ  

- เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตอไปใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

39 โครงการป จจัยพื้ น ฐานนัก เรียน

ยากจน 

4.92 0.39 มาก

ที่สุด 

98.40 40 โรงเรียนวัง

ไมแดงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และพรอมตอการเรียนรู 

2. นักเรียนที่มีฐานะยากจนมีคาพาหนะมาโรงเรียนแบงเบาภาระครอบครัว 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณตอไปเพ่ือใหนักเรียนที่ขาดโอกาสหรือยากจนไดรับเงินชวยเหลืออยางเพียงพอ 

40 โครงการการจัดการศึกษาตั้ งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

5.00 0.00 มาก

ที่สุด 

100 100 โรงเรียนวัง

ไมแดงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดรับการศกึษาโดยไมเสียคาใชจายสำหรบัรายการหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบ 

   นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนท่ีภาครัฐใหการสนับสนุน 

2. ผูปกครองไดรับการบรรเทาภาระคาครองชีพ  ลดคาใชจาย และเปนการกระตุนเศรษฐกิจไดอีกทางหนึ่ง  
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉล่ีย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณตอไปเพ่ือใหนักเรียนไดรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน 

41 โครงการการบริหารสถานศึกษา 4.49 0.76 มาก 89.20 50 โรงเรียนวัง

ไมแดงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม ไดรบัคาสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เพียงพอตอการบริหารจัดการ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเน่ืองจากงบประมาณไมเพียงพอตอคาสาธารณูปโภคของโรงเรยีน 

42 
โครงการพัฒนาศักยภาพสูความเปน

เลิศทางวิชาการ 

4.42 0.71 มาก 88.40 60 โรงเรียนวัง

ไมแดงพิทยา

คม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนโรงเรียนวังไมแดงพิทยาคมทุกคนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง และตอเนื่อง รอยละ 100  ของ 

   นักเรียนเขารวมทุกกิจกรรม 

2. นักเรียนโรงเรียนวังไมแดงพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามเกณฑ 

   มาตรฐานขั้นต่ำไมนอยกวารอยละ 80 

3. นักเรียนโรงเรียนวังไมแดงพิทยาคมไดรับการสงเสริม และสนับสนุนใหเขารวมแขงขันทักษะวิชาการทั้ง 8  

   กลุมสาระการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณตอไปเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

43 โครงการการบริหารสถานศึกษา

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน

สาหรายวิทยาคม 

4.43 0.52 มาก 88.60 94 โรงเรียน

สาหราย

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. คุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนดีข้ึน 

2. โรงเรยีนสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

44 โครงการปรับปรุงซอมแซม อาคาร

เรียนอาคารประกอบ (ปูกระเบื้อง

อาคารโรงฝกงานคหกรรมทั่ วไป  

Gen H) 

4.54 0.51 มาก

ที่สุด 

90.80 10 โรงเรียน

สาหราย

วิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดมีสถานที่ในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

2. นักเรียนมีความเปนระเบียบวินัยในการดำเนินกิจกรรม 

45 โครงการสนับสนุนคาใชจ ายการ

บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัด

การศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยา

คม 

4.02 0.65 มาก 80.40 100 โรงเรียนหนอง

ขามพิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนหนองขามพิทยาคมสามารถจัดการเรยีนการสอนไดตามเกณฑมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะ 

- ในปงบประมาณตอไปโครงการทุกโครงการควรไดดำเนินการทุกโครงการ 

46 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

4.72 0.45 มาก

ที่สุด 

94.40 50 โรงเรียนชอง

แมววิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในการแกไขปญหา และมีเจตคติที่ดตีอวิทยาศาสตร 

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงข้ึนตามมาตรฐานการเรียนรู 

3. นักเรียนมีความรูความสามารถในการเขารวมแขงขันกิจกรรมทักษะวิชาการวิทยาศาสตร 

47 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

กลุมสาระเรียนรูภาษาตางประเทศ 

4.64 0.76 มาก

ที่สุด 

92.80 100 โรงเรยีนชอง

แมววิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีคณุภาพเต็มศักยภาพรอยละ 92.70 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในโครงการอยูในระดับพอใจมากท่ีสุด 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูรับผิดชอบโครงการควรจัดงานใหเหมาะสมกับเวลา 

2. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรนอยเนื่องจากวัสดอุุปกรณบางอยางราคาแพง 

48 โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

4.16 0.77 มาก 83.20 20 โรงเรยีนชอง

แมววิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครูสวนใหญมีความรูความเขาใจในการจัดทำหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใชในการจัด 

  กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูรับผิดชอบโครงการควรจัดงานใหเหมาะสมกับเวลา 

2. ควรมีการติดตามผลการดำเนนิการปรับปรุงหลักสตูรใหแลวเสรจ็สมบูรณ สามารถนำไปใชในการจัดการ 

   เรียนการสอนอยางจริงจัง มีการประเมินปรบัปรุงใหเหมาะสม และดีข้ึนในทุก ๆ ป 

49 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 4.25 0.77 มาก 85.00 100 โรงเรยีนชอง

แมววิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีสถาบันครอบครวั ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมใหหลากหลายยิ่งขึ้น 

2. รออาหารกลางวันนาน ควรปรับปรุงเรื่องเวลาอาหารกลางวัน 

3. ควรเพิ่มกิจกรรมเก่ียวกับการสรางจิตสำนึกที่ดี 

4. ควรจัดใหมีกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 

50 โค รงก ารพั ฒ น า แล ะป รับ ป รุ ง

หองสมุดโรงเรียน 

4.66 0.73 มาก

ที่สุด 

93.20 100 โรงเรยีนชอง

แมววิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนไดใชหองสมดุที่มีหนังสือใหม ๆ มีโตะชั้นวางหนังสือใหม ๆ ไวคอยบริการ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหองสมุด และปดหนาตางปองกันเสียงจากภายนอกเขามารบกวนในหองสมุด 

51 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียน 

4.54 0.84 มาก

ที่สุด 

90.80 150 โรงเรียนชอง

แมววิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนรอยละ 90 ไดใชเปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการออกกำลังกาย 

2. ชุมชนมีความพึงพอใจในการใชบริการการออกกำลังกายไมนอยกวารอยละ 90.80 

ขอเสนอแนะ 

- ควรจะมีเครื่องออกกำลังกายใหมากกวานี้ 

52 ร ณ ร ง ค ป อ ง กั น ย า เส พ ติ ด ใน

สถานศึกษา 

4.52 0.82 มาก

ที่สุด 

90.40 150 โรงเรียนชอง

แมววิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพเต็มศักยภาพรอยละ 90 

53 โครงการการจัดการศึกษาตั้ งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

4.65 0.73 มาก

ที่สุด 

93.00 100 โรงเรยีนชอง

แมววิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 

2. นักเรียนมีปจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 

3. ผูปกครองลดภาระคาใชจาย 

4. โรงเรยีนกับผูปกครอง และชุมชนมีความสมัพันธท่ีดีตอกัน 

ขอเสนอแนะ 

- ผูปกครองตองการใหเพิ่มเงินปจจัยพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนอีก 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

54 โครงการพัฒนากีฬาหมากรุก และ

หมากฮอส 

4.04 0.97 มาก 80.80 100  โรงเรียนชอง

แมววิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพเต็มศักยภาพรอยละ 80.80 

ขอเสนอแนะ 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมคอนขางมีเวลานอยเพราะมีกิจกรรมอ่ืนเยอะเกินไป 

55 โครงก ารพัฒ น าอาคารสถาน ที่

สภาพแวดลอม และสาธารณูปโภค 

4.31 0.94 มาก 86.20 100 โรงเรยีนชอง

แมววิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่สวยงามนาอยู อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย   

ขอเสนอแนะ 

- บางชวงบุคลากรไมไดปฏิบัติงานพรอมกันเพราะติดภารกิจขับรถ 

56 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสำคัญ

ของชาติศาสนา และพระมหากษัตรยิ  

4.45 0.91 มาก 89.00 100 โรงเรยีนชอง

แมววิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

- ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชองแมววิทยาคม รอยละ 89.00 ไดรวมจัดกิจกรรมวันสำคัญ 

ขอเสนอแนะ 

- มีนักเรียนบางสวนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมตองมีขอปฏิบัติในการจัดการนักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรม 

57 โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ และ

เนตรนารี 

4.25 0.05 มาก 85.00 150 โรงเรยีนชอง

แมววิทยาคม 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายใหกับผูเรียนตรงตามความถนัดและความสนใจ 

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ 

3. ผูเรียนนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

58 โครงการสงเสริมความเปนเลิศของ

กลุมสาระการเรียนรูสั งคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.42 0.81 มาก 88.40 50 โรงเรยีนชอง

แมววิทยาคม 
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ลำ 

ดับที่ 

 

โครงการ 

คา  

เฉลี่ย 

X  

คา  

S.D. 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

รอยละ จำนวน

(ฉบับ) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 

1. นักเรียนไดเรียนรูตามความถนัดของตัวเองมีเจตคตทิี่ดีตอการเรยีนวิชาสังคมศกึษา 

2. นักเรียนไดประสบการณตรงจากการเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 

3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการสงเสริมในกิจกรรมนี้ใหนักเรียนหมดทั้งโรงเรียนเพ่ือปลูกฝงคานิยมของการทำความดี 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการพัฒนาการศกึษา แผนงานการศึกษา 

4.49 0.56 มาก 89.80 5,635 กลุมโรงเรียนที่ 

6 
 

สรุปผลวิเคราะหตามยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา   

โครงการพฒันาโรงเรียนในสงักัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กลุมท่ี 6 

จากขอมูลโครงการที่ใชในการติดตามประเมินผลฯ แบบสุมโครงการตามแผนงานการศึกษา  

จำนวน  58 โครงการ มีกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จำนวน  5,635 คน 

สรุปพบวา   คาเฉลี่ย X  เทากับ  4.49  คิดเปนรอยละ 89.80 

  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา S.D. เทากับ  0.56 

  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการกลุมโรงเรียนในสังกัด  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมโรงเรียนท่ี 6  
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โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 

โครงการพัฒนางานแผนและงบประมาณ 
 

  
 

         
 

กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ประจำปงบประมาณ 2562 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดวยกิจกรรมแนะแนว 
 

  
 

           
 

กิจกรรมคณะครูแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการกิจกรรมแนะแนว 
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โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 

โครงการวันไหวครู 
 

  
 

             
 

กิจกรรมวันไหวครู ปการศึกษา 2562 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 

โครงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

  
 

             
 

กิจกรรมสวดมนตที่วัดและบำเพ็ญประโยชนในวันสำคัญตาง ๆ 

 



298 
 

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 

โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น (ปจจัยขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 

โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสงเสริมทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 

                                 โครงการพัฒนาผูเรียน 8 กลุมสาระฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศดานศักยภาพผูเรียนและแขงขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 

                          โครงการกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศและพัฒนาทักษะทางดานกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศและพัฒนาทักษะทางดานกีฬา 
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โรงเรียนประทาย 

โครงการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประทาย 

 

 

 

 

 

 

 

        กิจกรรมวันไหวครู ประจำปการศึกษา 2562           การแขงขันกีฬาฟุตซอลชาย  

 

 

 

 

 

 
 

       สงเสริมอัจฉริยะภาพการเรียนรูสูความเปนเลิศ  พัฒนาเอกลักษณโรงเรยีนประทาย(ไหวสวย) 

 

 
 

 

 

 

 

         อบรมพัฒนาจิตปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  พัฒนาเอกลกัษณโรงเรียนประทาย (เติมใจใฝธรรมะ) 

 

 

 

 

 

 
 

            โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา    คณะครูอบรมโปรแกรม SBMLD Innovation 

                (แขงขันระดับกลุม/จังหวัด/ภาค)           ณ หอง e-learning โรงเรียนประทาย 
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โรงเรียนเมืองยางศึกษา 

โครงการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศกึษา 

       

            

      

      
กิจกรรมสนบัสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม 

โครงการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศกึษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสนบัสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 

.................................................................................................................................................................. 

โรงเรียนสาหรายวิทยาคม 

โครงการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศกึษา 
 

  
 

           
 

กิจกรรมสนบัสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนสาหรายวิทยาคม 

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารและอาคารประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      กิจกรรมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ปูกระเบื้องอาคารโรงฝกงานคหกรรมท่ัวไป (Gen H) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 

โครงการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา  
 

  
 

               
 

กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศกึษา 
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ภาคผนวก 
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ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปการศกึษา 2561 
โรงเรียน / วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รวม เฉลี่ย 

ระดับจงัหวัด 49.24 26.35 33.31 26.27 135.17 33.79 

ระดับสังกัด อปท. 50.13 26.36 33.48 26.82 136.79 34.20 

ระดับภาค 52.14 27.89 35.07 27.65 142.75 35.69 

ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 150.01 37.50 

1 กฤษณาวิทยา 42.42 25.42 29.03 24.58 121.45 30.36 

2 กลางดงปุณณวิทยา 50.67 24.57 30.67 26.10 132.01 33.00 

3 กุดจิกวิทยา 44.10 23.19 31.07 26.21 124.57 31.14 

4 เขาใหญพิทยาคม 46.73 23.78 33.03 23.04 126.58 31.64 

5 ครบุรี 55.77 29.98 37.14 26.74 149.63 37.41 

6 คลองไผวิทยา 51.42 26.00 35.46 26.23 139.11 34.78 

7 คลองเมืองพิทยาคม 44.16 24.14 31.93 25.34 125.57 31.39 

8 เฉลียงพิทยาคม 45.85 24.25 33.79 26.67 130.56 32.64 

9 ชองแมววทิยาคม 54.18 27.75 33.91 25.29 141.13 35.28 

10 ดอนไพลพิทยาคม 43.92 22.17 30.24 23.92 120.25 30.06 

11 ดานเกวียนวิทยา 45.21 25.19 31.75 25.27 127.42 31.86 

12 ตลาดไทรพิทยาคม 51.73 26.20 35.25 25.33 138.51 34.63 

13 โตนดพิทยาคม 44.52 24.16 32.56 27.28 128.52 32.13 

14 ทัพร้ังพิทยาคม 50.16 26.59 33.73 27.84 138.32 34.58 

15 เทพารักษราชวิทยาคม 47.91 23.75 31.13 25.22 128.01 32.00 

16 โนนไทยคุรุอุปถัมภ 50.54 25.70 34.03 26.13 136.40 34.10 

17 โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 48.13 24.22 32.56 25.85 130.76 32.69 

18 บัวลาย 49.10 27.48 33.67 25.74 135.99 34.00 

19 บัวใหญ 53.55 30.96 35.67 27.65 147.83 36.96 

20 บานใหญพิทยาคม 50.38 27.79 32.97 25.18 136.32 34.08 

21 บานใหมพิทยาคม 44.93 25.00 30.90 24.90 125.73 31.43 

22 ประทาย 52.36 30.45 35.18 26.25 144.24 36.06 

23 ปรางคทองวิทยา 50.23 25.14 33.51 26.30 135.18 33.80 

24 ปราสาทวิทยาคม 40.83 23.31 27.90 24.86 116.90 29.23 

25 ปากชอง2 45.96 24.53 32.81 24.55 127.85 31.96 

26 ปากชองพิทยาคม 49.16 27.36 32.93 25.27 134.72 33.68 

27 พระทองคำวิทยา 49.26 24.74 33.23 24.11 131.34 32.84 

28 มะคาวิทยา 49.27 27.53 35.14 28.78 140.72 35.18 

29 มัธยมบึงปรือ 47.85 25.20 32.40 27.00 132.45 33.11 
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โรงเรียน / วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รวม เฉลี่ย 

30 มัธยมประดูวัฒนา 38.00 23.53 28.88 23.63 114.04 28.51 

31 มัธยมหลวงพอคูณปริสุทโธ 46.72 23.87 32.56 25.64 128.79 32.20 

32 มาบตะโกพิทยาคม 43.49 24.22 31.71 24.73 124.15 31.04 

33 เมืองยางศึกษา 42.34 24.66 29.97 27.04 124.01 31.00 

34 ลำพระเพลิงพิทยาคม 48.09 25.03 31.59 26.23 130.94 32.74 

35 วังน้ำเขียวพิทยาคม 49.61 26.67 33.77 25.62 135.67 33.92 

36 วังโปงพิทยาคม 45.29 24.86 29.71 27.43 127.29 31.82 

37 วังไมแดงพิทยาคม 45.71 24.98 31.79 26.05 128.50 32.13 

38 วังรางพิทยาคม 48.72 23.19 32.97 25.03 129.91 32.48 

39 วังหมีพิทยาคม 46.37 25.26 28.84 25.05 125.52 31.38 

40 วัดประชานิมิตร 54.22 26.07 33.84 26.38 140.51 35.13 

41 สองครวิทยา 44.26 23.11 32.81 25.11 125.29 31.32 

42 สะแกราชธวัชศกึษา 48.49 25.52 35.15 26.15 135.31 33.83 

43 สาหรายวิทยาคม 54.28 28.17 36.29 26.41 145.15 36.29 

44 สีคิ้ว"สวัสดิผ์ดุงวิทยา" 53.76 28.72 35.14 27.75 145.37 36.34 

45 สีคิ้ววิทยาคาร 48.72 27.00 31.19 25.94 132.85 33.21 

46 สีคิ้วหนองหญาขาว 42.86 22.57 31.39 24.68 121.50 30.38 

47 สุขไพบลูยวิริยะวิทยา 48.88 24.24 33.58 25.27 131.97 32.99 

48 สูงเนิน 50.30 26.97 34.26 26.85 138.38 34.60 

49 หนองขามพิทยาคม 42.57 21.62 29.68 24.70 118.57 29.64 

50 หนองงูเหลือมพิทยาคม 48.09 24.73 31.01 28.02 131.85 32.96 

51 หนองบัวพิทยาคม 49.70 28.00 35.36 25.36 138.74 34.69 

52 หนองบุญนากพิทยาคม 46.76 26.55 31.21 26.07 130.59 32.65 

53 หนองยางพิทยาคม 47.15 24.83 32.95 26.76 131.69 32.92 

54 หนองหวาพิทยาสรรพ 49.49 24.74 32.00 25.44 131.67 32.92 

55 หวยลึกผดุงวิทยา 44.94 24.67 32.59 26.30 128.50 32.13 

56 หินดาดวิทยา 46.37 27.62 33.04 22.81 129.84 32.46 

57 อรพิมพวิทยา 44.24 24.57 31.48 25.86 126.15 31.54 

 รวม 2719.72 1452.52 1858.32 1470.26  

 เฉลี่ย 47.71 25.48 32.60 25.79 131.59 32.90 
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ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปการศกึษา 2561 
โรงเรียน / วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ รวม เฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 41.82 27.21 29.45 34.41 28.67 160.56 32.11 
ระดับสังกัด อปท. 40.93 23.08 27.24 32.57 24.98 148.80 29.76 

ระดับภาค 44.29 26.15 28.54 33.93 27.23 160.14 32.03 
ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 175.11 35.02 

1 กฤษณาวิทยา 27.61 18.33 25.29 27.89 18.75 117.87 23.57 

2 กลางดงปุณณวิทยา 48.69 22.92 28.22 32.39 22.43 154.65 30.93 
3 กุดจิกวิทยา 39.75 20.88 26.53 32.51 25.54 145.21 29.04 
4 เขาใหญพิทยาคม 37.65 20.23 26.45 31.45 23.18 138.96 27.79 
5 ครบุร ี 50.36 31.44 30.34 37.02 27.26 176.42 35.28 
6 คลองไผวิทยา 33.05 18.51 21.14 29.69 23.13 128.52 25.70 
7 คลองเมืองพิทยาคม 37.57 17.33 24.55 29.60 21.51 130.56 26.11 
8 เฉลียงพิทยาคม 38.44 18.29 26.61 32.29 24.68 140.31 28.06 
9 ชองแมววิทยาคม 41.05 23.20 25.82 32.38 22.19 144.64 29.93 
10 ดอนไพลพิทยาคม 35.06 19.40 24.82 31.24 22.25 132.77 26.55 
11 ดานเกวียนวิทยา 36.67 18.95 26.38 32.16 22.75 136.91 27.38 
12 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาฯ 71.64 64.00 47.64 48.57 60.89 292.74 58.55 
13 ตลาดไทรพิทยาคม 35.47 21.73 26.56 30.29 22.27 136.32 27.26 
14 โตนดพิทยาคม 33.09 15.96 23.71 29.56 20.81 123.13 24.63 
15 ทัพรั้งพิทยาคม 38.72 20.86 26.25 31.59 137.65 137.65 27.53 
16 เทพารักษราชวิทยาคม 36.91 18.90 24.60 31.14 21.98 133.53 26.71 
17 โนนไทยคุรุอุปถัมภ 40.80 20.63 26.00 31.83 24.42 143.68 28.74 
18 โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 39.06 22.40 26.02 30.68 22.55 140.71 28.14 

19 บัวลาย 37.34 19.06 25.78 31.77 22.79 136.74 27.35 
20 บัวใหญ 49.01 26.41 28.34 33.68 26.28 163.72 32.74 
21 บานใหญพิทยาคม 34.39 20.78 26.26 29.22 21.37 132.02 26.40 
22 บานใหมพิทยาคม 39.15 22.63 26.98 33.45 22.50 144.71 28.94 
23 ประทาย 40.00 25.82 27.85 32.23 23.35 149.25 29.85 
24 ปรางคทองวิทยา 40.95 20.84 26.57 32.34 21.87 142.57 28.51 
25 ปราสาทวิทยาคม 31.66 18.84 23.81 29.14 20.00 123.45 24.69 
26 ปากชอง 2 38.37 19.65 26.73 31.96 23.42 140.13 28.03 

27 ปากชองพิทยาคม 46.27 21.04 28.80 33.94 26.93 156.98 31.40 
28 พระทองคำวิทยา 38.18 19.58 28.23 33.22 22.338 141.59 28.32 
29 มะคาวิทยา 35.04 16.39 23.89 31.00 22.27 128.59 25.72 
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โรงเรียน / วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศกึษา ภาษาอังกฤษ รวม เฉลี่ย 

30 มัธยมบึงปรือ 40.80 20.75 23.84 30.40 22.50 138.29 27.66 

31 มัธยมประดูวัฒนา 33.36 18.44 26.01 30.50 21.69 130.00 26.00 

32 มัธยมหลวงพอคูณ 
ปริสุทโธ 

39.69 20.16 27.21 32.16 24.34 143.56 28.71 

33 มาบตะโกพิทยาคม 31.17 15.14 22.71 31.20 20.57 120.79 24.16 

34 เมืองยางศึกษา 35.63 19.13 25.61 29.76 21.80 131.93 26.39 

35 ลำพระเพลิงพิทยาคม 34.10 17.46 23.27 31.77 22.15 129.75 25.95 

36 วังน้ำเขียวพิทยาคม 39.25 21.26 26.80 32.07 23.72 143.10 28.62 

37 วังโปงพิทยาคม 38.00 19.87 25.16 30.00 22.43 135.46 27.09 
38 วังไมแดงพิทยาคม 34.98 18.63 25.41 29.48 21.16 129.66 25.93 
39 วังรางพิทยาคม 37.26 19.60 28.24 32.76 23.10 140.96 28.19 
40 วังหมีพิทยาคม 34.95 17.84 24.15 30.23 23.24 130.41 26.08 
41 วัดประชานิมิตร 40.14 19.91 25.68 31.79 24.31 141.83 28.37 
42 สองครวิทยา 35.73 20.29 27.58 32.04 23.37 139.01 27.80 
43 สะแกราชธวัชศึกษา 42.11 21.31 30.75 33.89 25.00 153.06 30.61 
44 สาหรายวิทยาคม 44.99 23.10 27.65 34.65 23.85 154.24 30.85 
45 สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดงุวิทยา" 41.94 22.28 27.76 33.80 26.33 152.11 30.42 
46 สีคิ้ววิทยาคาร 28.79 18.21 22.59 28.43 19.88 117.90 23.58 
47 สีคิ้วหนองหญาขาว 36.88 17.81 26.01 32.22 22.27 135.19 27.04 
48 สุขไพบูลยวิริยะวิทยา 39.28 20.56 27.63 32.26 23.98 143.71 28.74 
49 สูงเนิน 40.01 21.96 27.54 33.75 25.85 149.11 29.82 
50 หนองขามพิทยาคม 35.30 14.13 26.94 30.60 21.75 128.72 25.74 
51 หนองงูเหลือมพิทยาคม 38.92 19.17 25.66 30.41 21.13 135.29 27.06 
52 หนองบัวพิทยาคม 40.95 20.34 27.51 31.77 24.55 145.12 29.02 
53 หนองบุญนากพิทยาคม 33.16 18.09 24.31 29.58 21.78 126.92 25.38 
54 หนองยางพิทยาคม 36.78 17.43 26.90 31.96 21.81 134.88 26.98 
55 หนองหวาพิทยาสรรพ 34.37 20.73 24.85 29.59 21.10 130.64 26.13 
56 หวยลึกผดุงวิทยา 33.22 19.13 26.99 30.91 20.38 130.63 26.13 

57 หินดาดวิทยา 24.25 15.76 23.87 28.93 21.02 123.83 24.77 

58 อรพิมพวิทยา 38.17 21.71 25.26 31.13 21.18 137.45 27.49 

 รวม 2226.13 1206.20 1537.06 1842.27 1356.22 8167.88  

 เฉลี่ย 83.38 20.80 26.50 31.76 23.38 140.83 28.17 
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ประกาศองคการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา 

เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ (ดานการศึกษา) ระดับกอง 

...................................... 

     ตามที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล

แผนงาน/โครงการ (ดานการศึกษา) ระดับกอง ภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 ขอ 29 (4) แตงตั้งอนุกรรมการหรือ

คณะทำงานเพ่ือชวยงานปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร เพื่อใหอนุกรรมการที่ไดรับการแตงต้ัง ไดทำหนาที่ติดตาม

ประเมินผลดานการศึกษาไปสูการปฏิบัติในระดับกองและระดับสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
 

     เพื่อใหการใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 จึงแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ      

(ดานการศึกษา) ระดับกอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามประเมินผลดานการศึกษาไปสูการ

ปฏิบัติในระดับกอง และระดับสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ประกอบดวย 

     1. ผูอำนวยการสำนกัการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ประธานอนุกรรมการ 

     2. นายบวัพันธ  จันคำวงษ        ส.อบจ.อำเภอประทาย   อนุกรรมการ 

     3. นางสาวศิริพร  ประสงคทรัพย   ผูแทนประชาคมทองถิ่น   อนุกรรมการ 

     4. นายกิตติพิชญ  ดุงโคกกรวด                          อนุกรรมการ/เลขานุการ 

     5. นายนิพิฐพนธ  มหัทธนบุญนพ               อนุกรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ ดังนี้ 

     1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ดานการศึกษา 

     2. ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ดานการศึกษา 

     3. สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผล พรอมขอเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตาม

ประเมินผลใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทราบ เพ่ือเสนอผูบริหารตอไป 
 

  ประกาศ ณ  วันท่ี  22  เดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562 

 

 

       (นายชัยยงค  ฮมภิรมย) 

        ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

       องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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เอกสารอางอิง 

 รองศาสตราจารย ดร.บุญชม  ศรีสะอาด “การวิจัยเบ้ืองตน” ฉบับปรับปรุงใหม พิมพครั้งที่ 8 , 

ตุลาคม 2553   

 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

 กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา “คูมือการจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ิน” เมษายน 2547 

 ศาสตราจารย ดร.สิน พันธุพินิจ “เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ.” มิถุนายน 2555 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร “คูมือการติดตามและ

ประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของ อปท.” 2548 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2559 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2561 

 หนังสือดวนที่สุ ด ที่  นม 0023.3/24334 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ลง

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 คำสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 732/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 15 มนีาคม 2560 

 คำสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 874/2560 เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 

 ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม

ประเมินผลแผนงาน/โครงการดานการศึกษา ลงวันท่ี 4 เมษายน 2558 

 ดร.สุริยะ หินเมืองเกา เอกสารประกอบการบรรยาย “หลักสูตรการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นโดยใชขอมูลจากระบบ E-Plan และแนวทางปฏิบัติตามรางระเบียบวาดวยการจัดทำแผนฯ

(One plan) พรอมกับเทคนิคการจัดทำ/การทบทวน/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับปจจุบัน)”,

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, พฤศจิกายน 2561 
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คณะที่ปรึกษา 

 1. รอยตรีหญิง    ระนองรักษ  สุวรรณฉวี   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 2. นายกิตติ       เชาวนดี   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

3. นายอนุวัฒน   คณาจันทร         รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

4. นายประดิษฐ  กิ่งโก   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 5. นายวิสูตร      เจริญสันต  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 6. นางบุญสิตา    ขันธะวินะหุ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

7. นายไพศาล    สมุทรเผาจินดา  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

คณะกรรมการและผูจดัทำ 

1. นายชัยเกียรติ    เกษรบัวทอง      ผูอำนวยการกองแผนและงบประมาณ 

2. นายกริชตจอมพล       ภูจอมจิตฆ        ผูอำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

3. นางวรรณภา    นวลฉิมพลี        หัวหนาฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  

4. นายนิพิฐพนธ   มหัทธนบุญนพ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ    

5. นายกิตติพิชญ   ดุงโคกกรวด      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

6. นางสาวภัคนันท  ศรีชำนาญ        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

7. นางสาวเจนจิรา     สุคำภา           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

8. นางณัฐชยา    นรินทรนอก   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

          9. นางสาววิลาวัณย    รักธรรม          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

        10. นางรัตนา        โพธ์ินอก            เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

        11. นางจารวี    กายเมืองปก      นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

        12. นางสาวสุนิสา   เมียดธิมาต        เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

        13. นางสาวพัชมน  เจริญสุข         ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

        14. นายกฤษดา     กันตยาสกุล      พนักงานจางทั่วไป 

        15. เจาหนาที่กองแผนและงบประมาณทุกทาน 

        16. เจาหนาที่สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกทาน 

 




