
ตอนที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น๔ ฝ่าย โดยแบ่งเป็น 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ 
  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  หนังสือ
สั่งการ  นโยบาย  และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ใช้หลักการแนวคิด  ทฤษฎีและเทคนิคในการบริหารงานโรงเรียน 

  1)  โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นเด็กดี  
เก่ง  และมีความสุข  ดังนั้น  จึงต้องพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  2)  โรงเรียนเป็นฐานส าคัญในการขับเคลื่อนให้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  
2542 ซึ่งเป็นกลไกการปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  ต้องพัฒนาโรงเรียน   ทั้งระบบซึ่ง
ประกอบด้วย  การปฏิรูประบบบริหารจัดการ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  การปฏิรูปครูและบุคลากรและ  
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  3) การบริหารงานในโรงเรียนจะประสบความส าเร็จต้องอาศัยความรู้ความสามารถ  คุณลักษณะ
ที่ดี  และคุณธรรมของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
  4)  ประสิทธิภาพในการบริหาร  คือ  ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน  ในการใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน  การพัฒนาการศึกษาจนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด
ไว้ในบรรดาทรัพยากรในการบริหารโรงเรียนทั้ง  4  อย่าง  คือ  คน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์และระบบการจัดการ   
ถือว่า “คน”  เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด 
  5)  การบริหารงานโรงเรียนจะบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษานั้นต้อง
อาศัยงานทั้ง  4  ด้าน  ประกอบกันคือ  การบริหารด้านงานวิชาการ  การบริหารด้านงานบุคคล  การบริหาร  
ด้านงานงบประมาณ  การเงิน  และการบริหารด้านงานบริหารทั่วไป  โดยมีงานวิชาการเป็นหลัก 
  6) การบริหารโรงเรียนจะด าเนินไปได้ดียิ่งขึ้น ถ้าผู้บริหารโรงเรียนใช้แนวทางและเทคนิคต่าง ๆ 
ประกอบกัน เช่น การบริหารโดยมุ่งประโยชน์ของนักเรียนเป็นส าคัญ การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร   
การตัดสินแก้ปัญหาอย่างมีระบบ การมีภาวะผู้น าที่ดีและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
7)ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องมีความช านาญหรือทักษะพื้นฐาน  3  ด้าน  คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี  ทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์  และทักษะด้านความคิดรวบยอดของหน่วยงาน 
              2.   ทฤษฎีที่ใช้ในการบริหารงานโรงเรียนใช้ทฤษฎีตามหลักวิชาการบริหารโรงเรียนประยุกต์ใช้ 
หลายทฤษฎี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ที่เอ้ืออ านวย  ดังนี้ 
  ทฤษฎีการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Management Theory)   

แนวคิดของทฤษฎีนี้เชื่อว่าในการบริหารองค์กร นอกจากจะยึดมั่นในความส าเร็จของงานเป็น 
ส าคัญแล้ว  ยังต้องค านึงถึงองค์ประกอบด้านตัวบุคลอีกด้วย  หลักการของทฤษฏีนี้ถือว่าการที่จะตั้งระเบียบ  
แบบแผนขององค์กร โดยไม่พิจารณาถึงตัวบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติเลย ย่อมไม่ได้ผล  เพราะผู้ปฏิบัติงานเป็นมนุษย์
ย่อมมีความรู้สึกอารมณ์และความนึกคิดส่วนบุคคล ความขัดแย้งใน  การบริหารงานอาจเกิดขึ้นได้  ผู้บริหาร  
จึงควรขจัดความขัดแย้งอย่างฉลาดโดยการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
 
 



แนวทางการบริหารจงึเน้นที่ตัวบุคคล  และมีการน าหลักมนุษยสัมพันธ์และทฤษฎี  การจูงใจ 
มาใช้ในการบริหารเพื่อขจัดความขัดแย้งในหน่วยงาน โดยมีหลักการ ดังนี้ 
1)สถานการณ์เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจและรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม 
2)ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความต้องการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลักมากกว่า  ที่จะแสดงหาวิธีการที่ดีเลิศมาใช้
ในการท างาน  โดยใช้ปัจจัยด้านจิตวิทยาในการพิจารณาด้วย 
3)เน้นให้ผู้บริหารรู้จักใช้การพิจารณาความแตกต่างที่มีอยู่ในหน่วยงาน  เช่น 
   -ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   -ความแตกต่างระหว่างระเบียบ  กฎหมาย  วิธีการ  กระบวนการและการควบคุมงาน 
   -ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร 
   -ความแตกต่างระหว่างเป้าหมาย  การด าเนินการขององค์กร 
 3. รูปแบบในการบริหารโรงเรียนมีการบริหารงานในโรงเรียนทั้ง  4  ด้าน  ประกอบด้วย  4  ฝ่าย
หลัก  โดยยึดถือกระบวนการในการพัฒนาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันตัดสินใจ โดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School  Based  Management)  และรูปแบบรวมพลังสร้างสรรค์อนาคต (AIC) 
การบริหารโดยใช้รูปแบบโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management)ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1)การเตรียมการในการด าเนินงาน 
   -แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ SBM ของโรงเรียน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 
   สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการบริหาร 
   โรงเรียน 
   -ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ ในโรงเรียนในการด าเนินการSBM   
   อย่างชัดเจน 
   -มีการก าหนดปฏิทินการด าเนินการ  SBM  ที่ชัดเจน 
       2)  ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  SBM  แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และบุคลากร
ในโรงเรียน  โดยการจัดประชุมให้ความรู้เรื่อง  SBM  และบทบาทในการมีส่วนร่วม 
       3)  ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียน  มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  เช่น 

-การวิเคราะห์  สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
-การก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ 
-การก าหนดกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการ 
-การเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณและบริหาร 
ทั่วไป 
-การประเมินก ากับ  ติดตามการด าเนินงานตามแผนงานของโรงเรียน 
-การพิจารณาผลการประเมิน  ก ากับ  ติดตาม 
-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายงานผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

                    4)  ด าเนินการปรับปรุง  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวคิด  SBM 
-  สนับสนุนให้บุคลากรร่วมปฏิบัติงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียนจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
-ปรับและทบทวนระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปรับเปลี่ยนบุคลากร 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะกับงานในความรับผิดชอบ 
 



- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

-พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร 
ในโรงเรียนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 
และพัฒนาการเรียนการสอนในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  
-ปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิชาการ  งานบุคคล  งานงบประมาณและงานบริหาร 
ทั่วไป 

5) ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมทีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
6) ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริหาร  เพื่อให้การบริหารแบบ  SBM ประสบ

ความส าเร็จ  คือ  เน้นการมีส่วนร่วม  เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  เป็นผู้น าทางวิชาการและเป็นผู้น า  
ทางจริยธรรม 

7) ปรับบรรยากาศการท างานของโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพเพื่อขวัญ
ก าลังใจของบุคลากร  ความพึงพอใจของชุมชน  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

8) ด าเนินการปรับพัฒนาระบบบริหารให้เป็นไปตามแนวทางของ SBM คือปรับเปลี่ยน
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน  จัดท าพรรณนางานในความรับผิดชอบตามโครงสร้าง  จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นในโรงเรียน  แต่งตั้งบุคลากร  คณะกรรมการ  คณะท างานตามโครงสร้าง 
การบริหารโรงเรียน  ด าเนินงานตามโครงสร้างและระบบบริหารโรงเรียนและประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหาร
โรงเรียน 

การบริหารโดยใช้รูปแบบรวมพลังสร้างสรรค์อนาคต (AIC) เป็นกระบวนการระดมพลังสมอง 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโรงเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อออกมาให้ได้แผนการด าเนินการพัฒนาเรื่อง 
นั้น ๆ  จากมติที่ประชุมและร่วมมือกันด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปอ้มนอก) 
      

 
             
  
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับผิดชอบงาน  
1. งานวิชาการ   
2. งานประกัน  
    คุณภาพ  
3. งานแผนพัฒนา 
    การศึกษา 

รับผิดชอบงาน  
1. งานธุรการ 
    การเงิน และ 
    พัสดุ   
2. งานบุคลากร  
3. งานสัมพันธ์ 
    ชุมชน 

รับผิดชอบงาน  
1. งานปกครอง   
2. งานกิจการ 
    นักเรียน 

รับผิดชอบงาน   
1. งานสื่อเทคโนโลยี 
    และสารสนเทศ   
2. งานอาคารสถานที่ 



แผนภูมิโครงสร้างบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
ส านักการศึกษา  เทศบาลนครสงขลา 

 
 
  
 
  
 
 
 
    
 
 
 
  
 
  
 
  

 

 

  

 

 

นายอาทิตย์  โชยรัมย ์
หัวหน้างาน 

อาคารสถานที ่

 

นายกิตติพงษ์  ศิริพันธุ์ 

หัวหน้างาน 

ปกครอง 

 

นางสนธยา  ส่งศรี 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 

 

 

นางสุรีย์พร  สงค์ประกอบ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร 
ว่าที่ร้อยเอกบุญเสริม หัดประสม 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครอง 

               นายสมชาติ  เหลืองสะอาด 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กรรมการสถานศึกษา 

น.ส.ศศิธร  ล่องชุม 

หัวหน้างาน 

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นางสาววรรณา  สุวรรณพงษ์ 
หัวหน้างาน 

สื่อ เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ว่าที่ร้อยเอกมโนทย์  ชูพรหม 

หัวหน้างาน 

วิชาการ 

น.ส.วรารัตน์  ปิ่นทองพันธุ์ 

หัวหน้างาน 

แผนพัฒนาสถานศึกษา 
 

น.ส.สัจจะ  สวนจันทร ์
หัวหน้างาน 

ธุรการ การเงิน และพัสดุ 

 

นางพรทพิย์  นวลแก้ว 
หัวหน้างาน 

บุคลากร 

 

นางอาภรณ ์ มณีรัตน ์

หัวหน้างาน 

สัมพันธ์ชุมชน 

 

นายสัมภาศ  เจริญคง 
หัวหน้างาน 

กิจการนักเรียน 

 

น.ส.สาวบน เด็นหมัด 
นางสุชาดา  ณ สงขลา 
น.ส. นาไรต้า  สัมพันธ ์
น.ส. กนกพรรณ   ศิริยอด 

น.ส. วีดา  สาแลแม 
นายพงษ์พิพัฒน์  วีระประทุม 
น.ส. สมฤดี  ดุกหลิ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.อัมพิกา  คณานุรักษ์ 
นายสุรมย์  รุ่งเรือง 
นายปฐมพงษ์  ไชยภักด ี
นายสุริยันต์  ด าแป้น 
น.ส.ทองขาร  พอใจ 
น.ส.จิระประภา  วงศ์ทอง 
น.ส.ศิริลักษณ์  แซ่อึ้ง 
น.ส.วิลาวัลย์  มหาพรหม 

น.ส.ศิรินันท์  ขุนชุม 

 

น.ส.ชนาธปิ  มณีโชต ิ
นางสุมณฑา  เอมเอก 
นางพิกุล  แก้วค า 
นายศักดิ์ดา  เอมเอก 
นายยาหรีน  ฮัจชา 
นางสิริพรรณ  มูลบุญ 

นายวิวัฒน์  เชื้อแหลม 

นายสิทธิชัย  แก้วค า 
น.ส.วรรณา  มณี 
นางสวการย์  ชูแสง 
นางวันดี  จุลนันโท 
นางยูจีน  ยุทธนากุล 
นางพนิดา  หัดประสม 

นางสาวปัทมา  ชุมอินทร ์
นางสวการย์  ชูแสง  
น.ส.ปัญจลักษณ์  นิดคง 
นายนรบดี สุวรรณโมสิ- 
ศุภมัสดุวรกุล 
นางจิรารักษ์  ชนกสุนันทพล 
นางจิรารักษ์  ชนกสุนันทพล 
 

น.ส.มลฤดี เพ็ชร์สุวรรณ 
น.ส.กวินนาฏ  จิตการ 
น.ส.วนิดา  ม้องพร้า 
 
 
 

น.ส.จารุวรรณ  อรุณลิ่มสวัสดิ์ 

นางสุรพร  ลอยวิสุทธิ์ 
น.ส.สมร  สุดสุข 
น.ส.กัญฑ์ชุติสราวรธนณุกรณ์ 

น.ส.กมลรัตน์  ทวีศร ี
นางชมัยภรณ์  จามิตร 
น.ส.วัชราภรณ ์ อปูค า 
น.ส.ฉันพิดา  เลขข า 
น.ส.ธิดารัตน์  ขวัญศรีสุทธิ์ 

 

น.ส.กุลนิดา  จันทร์คง 
น.ส.สุชัญญา  ดีพาส 

น.ส.เนตรนภา  ฤกษ์พิบูลย์ 

นางร ายอง  วานิชกุล 
นางอัจฉรัชญา  ด าริหอ์นันต์ 
นางกิรณา  อินทร์จันทร์ 

นางทิพวรรณ  ลิ่มแก้ว 
 

น.ส.รินต์ณพัต  ดาเล้ง 
นายอนุรักษ์  กักกอ 
น.ส.ปิยนุช  เดชะมาก 
น.ส.กฤษดาภรณ์  สงเนียม 

น.ส.มาลัยทิพย์  ซุ้นสั้น 

นายยมนา  วงศ์มณี 
 

นางฐิตาภา สุวรรณวงศ์
น.ส.นงค์นุช  ศิริสมบัต ิ
น.ส.จันทิมันตุ์  เป็นสุข 
นายสัจจะ  เอียดมิ่ง 
นายธนวรรธน์  เจริญดี 
นายธนโชติพสิทณ ์ จิระศักดิข์ ี

นายส าราญ  คงเอ้ือ 
นายถาวร  อ่อนคง 
นายวิชิต  มิล าเอียง 
นายวิโรจน์  วงศ์สุวรรณ 

นายสฐาน  เลขข า 
นายนฐกรณ์  จันพรมรัตน์ 

นายวิรัตน์  มะศรีภูมิ 
นายนัสรณ  ยีแหล่หมัน 

นายกฤตภาส  วงศ์วาทยากร 

นายวีระพงศ์  วิไลรัตน ์

นางพรทิพย์  พงษ์พราหมณ์ 

 (หัวหน้าสายชั้น ม.1) 
นางพิณญา  นวลแก้ว 
(หัวหน้าสายชั้น ม.2) 
นายวีระพงศ์  วิไลรัตน์ 

(หัวหน้าสายชั้น ม.3) 
น.ส.สาวบน  เด็นหมัด 
(หัวหน้าสายชั้น ม.ปลาย) 
น.ส.วีวิมล  ไพจิตรจินดา 

นักเรียน 
 

นายธีธัช  เอียดดี 
นางละไม  พฤกษวานิช 
นางพรทิพย์  พงษ์พราหมณ์ 

น.ส.กาญจนา  เทพรัตน ์
นายเวียง  ไชยสวัสดิ์ 
น.ส.กวินปัทม์  สังข์ศิลป์ชัย 

นางฝารีด้า  มะยีหมูด 
น.ส.รณาพร  มากจันทร ์
นายวัฒนพล  จาระโห 

นางพิณญา  นวลแก้ว 
 

นางเมธินี  จินเดหวา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริการ 



๒.  วิสัยทศัน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
     ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน ์
     สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ที่มีคณุภาพ 
พนัธกิจ 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตัวช้ีวัด 
๑.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
๑.๒  นักเรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน 
๑.๓  นักเรียนคิดเป็น  ท าเป็น 
๑.๔  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๑.๕  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สขุภาพจิตท่ีดี 
๑.๖  นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน 
๑.๗  นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
๑.๘  นักเรียนมีทักษะทางภาษาต่างประเทศและสื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

       ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน 
  ๒.๑  ครูเพียงพอสอนตรงวิชาเอกและความถนัด 
  ๒.๒  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  ๒.๓  ร้อยละของครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีคุณภาพได้  
                   มาตรฐานของ สมศ.  อยู่ในระดับดีและดีมาก 
  ๒.๔  ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
       ๓. พัฒนาสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
  ๓.๑  สถานศกึษามีระบบประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. 
  ๓.๒  สถานศกึษามีความพร้อมเหมาะสม ปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  ๓.๓  โครงสรา้งการบริหารของโรงเรียน  สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร  มีความชัดเจนและ 
                   ยืดหยุ่น  มุ่งเน้นการสร้างทีมที่เข้มแข็ง 
  ๓.๔  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
๑. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพ 1.จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานวิชาการ 



ผู้เรียน 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นักเรียนทางด้านวิชาการ  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรยีนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายในการ
แสวงหาความรู ้

งานวิชาการ 
 

3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 

งานวิชาการ 
 

4.จัดกิจกรรมแนะแนวการศกึษาต่อและ 
การประกอบอาชีพที่หลากหลายเพ่ือให้
ผู้เรียนมีแนวทางในการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

งานวิชาการ 
 

5. จัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาดูแล
ช่วยเหลือให้มปีระสิทธิภาพและมีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ด ี

งานกิจการนักเรียน 
 
 

2. ผู้เรียนได้รบัการส่งเสริม
ความสามารถและความถนัดอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
 

6. จัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ให้มีความหลากหลายเพ่ือส่งเสริมด้าน
สุนทรียภาพ ความสามารถและความถนัด
ของผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

งานวิชาการ 
 

7.จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการสื่อสารจาก
ประสบการณ์ตรง 

งานวิชาการ 
 

3. ผู้เรียนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมตามสถานะของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก)  

8.จัดโครงการและกิจกรรมคดักรองและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

งานปกครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 
ทีพ่งึประสงค์ 

1.จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งานกิจการนักเรียน 



จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ ส านึกใน
ความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม 

2. จัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อปลูกฝังส านึกในความเป็นชาติไทย 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่พึงประสงค ์

งานกิจการนักเรียน 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาเป็น
มืออาชีพมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

1. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความสามารถและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

งานบุคลากร 

2.จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน   

งานบุคลากร 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันา
ประสทิธิภาพการบริหารจดั
การศึกษา 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. สถานศึกษาจัดท า 
และบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

งานวิชาการ 

2.พัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอน
และน าผลการนิเทศมาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้เกดิประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

งานวิชาการ 

3.ส่งเสริมให้ครูมีการท าวิจัยและใช้
งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

งานวิชาการ 

2. สถานศึกษาด าเนินการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน 
 

4.จัดองค์กรโครงสร้างและระบบการ
บริหารให้เหมาะสมทันสมัย ยดืหยุ่นใช้
หลักการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานการจัด
การศึกษา  

งานธุรการ 
งานบุคลากร 

 

5.ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 

งานวิชาการ 

6.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
3. สถานศึกษามีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

งานประเมินฯ 
และงานแผนพฒันาฯ 



5. ยทุธศาสตร์การพฒันาอาคาร
สถานทีแ่ละแหล่งเรียนรู ้

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและนวัตกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้เปน็สังคมแห่งการ
เรียนรู ้
 

1.จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่  
แหล่งเรียนรู้ใหม้ีบรรยากาศสนับสนุน 
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

งานอาคารสถานที ่
 

2.พัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

งานอาคารสถานที ่
 

3.มีการจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการ วัสดุ-
ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอและอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี 

งานอาคารสถานที ่
 

4.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและสืบค้น
ข้อมูล 

งานสื่อเทคโนโลยี 

5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ครอบคลุมทันต่อการใช้งาน 

งานสื่อเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
๑.  ผู้เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

มีค่านิยมที่พึงประสงค ์



๓. สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมและจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. สถานศึกษามรีะบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน น าภาคีเครือข่ายมามีส่วนร่วม 
๕. ครู  บุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
๖. สถานศึกษามีอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๗. สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา 
๘. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถและความถนัดของผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
๙. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลอืให้มีประสิทธภิาพมีระเบียบวินัยปฏิบัติตนอย่างเมาะสมตามสถานะของ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) และเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม 
 
อัตลักษณข์องสถานศกึษา 
 - นักเรียนมรีะเบียบวินัย และแต่งกายเหมาะสม 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 - โรงเรียนส่งเสริมความสามารถผู้เรียนเต็มตามศักยภาพทั้งในด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ 
            กีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.   การด าเนนิการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
 สถานศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 255๘  และแต่ละ
แผนงานของสถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและรายงานการประเมิน
คุณภาพประจ าปีการศึกษา  255๘ โดยน าข้อมูลผลการประเมินโครงการ  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการ จุดเด่น  จุดด้อยและแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการศึกษาใน
ปีการศึกษา  255๙ 
 สถานศึกษาก าหนด พัฒนายุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสม มอบหมายและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย  ๑๐  แผนงาน   



แต่ละแผนงานก าหนดแนวทางการด าเนินงาน วางแผนโครงการและกิจกรรมเพื่อก าหนดเป็นแผนงานของ
สถานศึกษาในแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ตามข้อเสนอแนะในสรุปแผนปฏิบัติงานประจ าปีและ
รายงานการประเมินคุณภาพที่ผ่านมาและเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา   
 คณะกรรมการแต่ละแผนงาน  ก าหนดแนวทางและร่วมกันวางแผนการด าเนินโครงการให้สอดคล้อง 
ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ  จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตามแผน  วางแผนการด าเนินงาน  ด าเนินงานตามที่ก าหนด  ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ  หัวหน้าโครงการด าเนินการสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
 หัวหน้าแผนงานรวบรวมผลการด าเนินโครงการ ติดตามตรวจสอบ รายงานผลการด าเนินโครงการของ
แผนงานและรายงานสาเหตุที่บางโครงการไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ก าหนดพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทาง 
การด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ๑๖  มาตรฐาน  ๗๐  ตัวบ่งชี้ติดตาม  ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ได้รับ
มอบหมาย คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน รายงานจุดเด่น  จุดด้อย  จุดที่ควร
พัฒนาพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  รายงานและรวบรวมสรุปเพื่อจัดท าสารสนเทศรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่แก่
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องต่อไป  



๔.  การด าเนนิงานตามยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาของสถานศึกษา 
 ๑) ยุทธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แนวทางการพัฒนาจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนทางด้านวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

นักเรียนทางด้านวิชาการ 
๑. กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. กิจกรรมเสริมความถนัดทาง
วิชาชีพและวิชาการของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
3. กิจกรรมเสรมิความถนัดทาง
วิชาชีพและวิชาการของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนทางด้านวิชาการในทุก
ระดับชั้น 
๒. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น 
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนในการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ร้อยละ ๗๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการและ
สามารถสอบคดัเลือกเข้าศกึษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๑. นักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปี
ที่  ๑ - ๖ มีความพร้อมใน
การเรียนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑ - ๖มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและผลการสอบ
ประเมินระดับชาต(ิO-NET)  
สูงขึ้นในทุกรายวิชานักเรียนมี
ความพร้อมในการสอบ
คัดเลอืกเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับต่าง ๆ 

มฐ. ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑ 

มฐ. ๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๑ 

มฐ. ๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๔-๑๔.๕ 

มฐ. ๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑ 

 
 
 

 
 
 
 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหลงเรียนรู้ การเรียนรูท้ี่หลากหลายในการแสวงหาความรู้ 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๒ โครงการรักการอ่าน 

1. หนังสือน่าอ่าน/หนังสือ
เล่มโปรด 
2. บรรณารักษ์อาสา 
3. ตอบปัญหาวิชาการ 
๔. บันทึกการอา่น 
๕. สัปดาห์ห้องสมุด 

1. ส่งเสริมใหน้ักเรียนรักการ
อ่านและบันทึกการอ่าน
สม่ าเสมอ 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิต
อาสา 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ตามกลุ่มสาระ
ฯ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก)  
ร้อยละ ๘๐  มีบันทึกการเรียนรู้จากการ
อ่านอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมคีวามตระหนักและรักการ
อ่าน 
๒.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนทกุคนมีนิสัยรัก
การอ่าน และรูจ้ักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์
๒. นักเรียนเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองจาก
การศึกษาค้นคว้า 

มฐ.๘ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒ 

มฐ.๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๑ 

*** โครงการปันอ่าน ปันรู้  
ปันเรียน (โครงการพเิศษ) 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
หนังสือมากขึ้น 
๒. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
อ่าน มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
๓. เพื่อสร้างนิสยัรักการอ่าน  
การเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องสมุด 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   
รู้คุณค่าของการอ่าน  เลือกอา่นหนังสือ
ได้อย่างเหมาะสม  มีเจตคติทีต่่อ 
การอ่าน 

๑. นักเรียนรู้จักหนังสือมากข้ึน 
๒. นักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อ 
การอ่าน 
๓. นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน  
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องสมุด 

มฐ.๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๑ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลทีค่าดวา่จะได้รบั สนองมาตรฐาน 



(ผลผลิตของโครงการ) การประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 

๓ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. ด้านวิทยาศาสตร์  
๒. ด้านภาษาไทย 
๓. ด้านศิลปะ 
๔. ด้านสังคมศกึษา 
5. ด้านภาษา ต่างประเทศ 
๖. ด้านการงานอาชีพและ 
    เทคโนโลย ี
๗. สายชั้น ม.1 
8. สายชั้น ม.2 
9. สายชั้น ม.1 
10. สายชั้น ม.ปลาย 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
ในด้านต่าง ๆ จากประสบการณ์
ตรง 
๒. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า  

และสร้างลักษณะนิสัยบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
๓. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและรู้จักการท างาน
รว่มกัน 
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศ
เพื่อนบ้านในแถบอาเซียน 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาน านักเรียน
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น ภายในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ที่เหมาะสม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระและตามสายช้ันครบ
ทั้ง 4 สายชั้น 
เชิงคณุภาพ 

1. นักเรียนได้รับความรู้จาก
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรงและมี
นิสัยใฝ่เรียนรู้ นักเรียนและ
สามารถประยกุต์ใช้ในการศึกษา
ต่อและในชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ
และรู้จักการท างานร่วมกัน 

๑. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทีห่ลากหลาย 
๒. นักเรียนมนิีสัยรัก
การศึกษาค้นคว้า และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓. นักเรียนมคีวามรับผิดชอบ  
รู้จักการท างานร่วมกับคนอื่น  
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
๔. นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา 
และวัฒนธรรมกับประเทศ
เพื่อนบ้านในแถบอาเซียน 

มฐ.๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑-๖.๒ 

มฐ.๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๖ 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๓. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๔ โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน

วิชาการ 
๑. ตามรอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
2. สอบธรรมสนามหลวง 

๑. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วิชาการที่หลากหลายให้แก่
นักเรียนตามโอกาสต่างๆ 
๒. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
๓. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
๔. เพื่อฝึกความรับผิดชอบ และ
ฝึกการท างานร่วมกันของ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ทุกคนมีส่วน
ร่วมกิจกรรมตามรอยสุนทรภูสู่่
วันภาษาไทย  
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก)  ร้อยละ 45  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมพัฒนาการ 
เรียนรู้และกิจกรรม 
ด้านวิชาการที่หลากหลาย 
๒. นักเรียนมคีวามรับผิดชอบ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

๑. นักเรียนได้รับประสบการณ์ 
ด้านวิชาการที่หลากหลาย 
๒. นักเรียนมพัีฒนาทางการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 
๓. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
๔. นักเรียนมคีวามรับผิดชอบ
และรู้จักการท างานร่วมกัน 

มฐ. ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑ 

มฐ. ๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๑ 

มฐ. ๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๔ 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะได้รบั สนองมาตรฐาน 



(ผลผลิตของโครงการ) การประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 

๕ โครงการประกวด/แข่งขันทาง
วิชาการและแสดงผลงานนักเรียน 
1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  
2. กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน 
 

๑.  เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา 
นักเรียนทีมี่ความสามารถพิเศษ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๒. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนให้เป็นท่ีรู้จักในระดับ
ต่าง ๆ 
3. เพือ่ให้ครสูามารถน าความรู้
มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนกลุม่ความสามารถ
พิเศษ 
แต่ละสาระเข้าร่วมประกวด/
แข่งขันทักษะทางวิชาการและ
แสดงผลงานนักเรียนอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ได้แสดง
ศักยภาพ และเผยแพร่ผลงาน
ในระดับต่าง ๆ 
- นักเรียนได้รับประสบการณ์
การแข่งขันและได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๑. นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๒.  นักเรียนได้แสดงผลงาน
และเกิดความภาคภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง 
๓. มีการเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิชาการของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 

 

มฐ.๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑ 

มฐ.๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๑ 

มฐ.๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๔-๑๔.๕ 

มฐ.๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑ 

 
 
 
 
 
 

1.4 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่หลากหลายเพ่ือให้กับผู้เรียนมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๖ โครงการแนะแนวศึกษาต่อและ

อาชีพ 
๑. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
และอาชีพ  
๒. กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
๓. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี 
“เตรียมความพร้อมนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4” 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารการศึกษาต่อจาก
สถานศึกษาโดยตรง 
๒.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครนักเรยีนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑     
๓. เพื่อช่วยให้นักเรียนมีแนวทาง
ในการเลือกศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพที่เหมาะสม 
4. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 มีความสมัพันธ์อันดีระหว่าง
รุ่นพี่ปัจจุบันและรุ่นพี่เพ่ือเป็น
เครือข่ายศิษย์เก่าของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่
๓, 4 และ ๖  ทุกคน 
๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่  ๖ ในเขตพืน้ที่บริการ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับแนวทางการปรับตัว 
การเลือกศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ 
 

๑.  นักเรียนได้รับข้อมูล
ข่าวสารการศึกษาต่อจาก
สถานศึกษาโดยตรง 
๒. โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก )  ให้เป็นที่รู้จักของ
ชุมชนมากยิ่งขึ้น 
๓. นักเรียนได้รับแนวทาง 
ในการเลือกศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 มีความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
รุ่นพี่ปัจจุบันและรุ่นพี่ศิษย์เกา่
เพื่อเป็นเครือข่ายศิษย์โรงเรียน 

มฐ.๑๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑-๑๑.๓ 

มฐ.๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๒ 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 แนวทางการพัฒนา จัดโครงการและกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาดูแลช่วยเหลือให้มีประสิทธภิาพและมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๗ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

1. กิจกรรม smart  teen 
๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกน
น าด้านการป้องกันเอดส์  
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์  
การป้องกัน การควบคุมการแพร ่
กระจายของเชื้อเอดส์ปัญหาและ
ผลกระทบจากโรคเอดส์ 
3. เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ
เพศศึกษาเสริมสร้างเจตคติและ
ค่านิยมทางเพศ ที่ถูกต้องดงีาม 

เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนเข้าร่วมอบรม
นักเรียนแกนน า จ านวน ๔๐ 
คน ๑ ครั้ง ต่อปีการศึกษา 
-  นักเรียนแกนน าเผยแพร่
ความรู้เรื่องโรคเอดส์และ
เพศศึกษาทางเสียงตามสาย
ทุกวันพฤหัสบดี 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมค่ีานิยมทีถู่กต้อง
เรื่องเพศศึกษา และหลีกเลี่ยง
การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวัย 
อันควร 

๑. นักเรียนสามารถจัดต้ัง
กลุ่ม/ชมรม และจัดกิจกรรม
เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์
และเพศศึกษา  
2. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องโรคเอดส์ตระหนัก
ถึงความส าคัญของปัญหา พิษ
ภัย และการร่วมกันป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา 
และสังคม  
และลด ละ เลกิพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์ 
3. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ 
เสริมสร้างทักษะชีวิตที่จ าเป็น  
มีความรู้ความเข้าใจ มีค่านิยม 
ที่ถูกต้องเรื่องเพศศึกษา และ
หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ ์
ก่อนวัยอันควร 

มฐ.๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๒ 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
 ๒. กิจกรรมบรกิารสุขภาพ ๑.  เพื่อให้ส่งเสริมสุขภาพของ

นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน 
๒. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้
เรียนรู้วิถีชีวิตในการสร้างสุขภาพ 
ที่ด ี
๓.  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร
ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและน าไปปฏิบัติให้เกิด
ทักษะในการดแูลสุขภาพ 
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
มีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพ
ร่างกายตามเกณฑ์ 
๕. เพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรยีน 
ที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ และน้อยกว่า
เกณฑ ์

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ครู และบุคลากร
ทุกคน 
- ผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 
ได้รับการแก้ปัญหาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน
และชุมชน  ตระหนักและมี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทีด่ี 

๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
ได้รับการบริการด้านสุขภาพ
อนามัยอย่างทั่วถึง 
๒. นักเรียนและบุคลากรได้
เรียนรู้วิถีชีวิตในการสร้าง
สุขภาพที่ด ี
๓. นักเรียนและบุคลากรได้รบั
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
และน าไปปฏิบัติให้เกิดทักษะ 
ในการดูแลสุขภาพ 
๔. นักเรียนมน้ี าหนักส่วนสูง 
และสมรรถภาพร่างกายตาม
เกณฑ ์
๕. นักเรียนทีมี่น้ าหนักเกิน
เกณฑ์ และน้อยกว่าเกณฑ์
ได้รับการแก้ปัญหา 

มฐ.๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่๑๔.๑ 

 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
 ๓. กิจกรรมการประกันอุบัติเหตุ ๑.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รบั

ความคุ้มครองด้านร่างกาย 
๒. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่
นักเรียนและผู้ปกครอง 
๓.  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
ประสบอุบัติเหตุให้ได้รับความ
ช่วยเหลือสวัสดิการทดแทนตาม
สภาพจริง 

เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนท่ีสมัครใจเข้าร่วม
ท าประกันอุบัติเหตุร้อยละ 
๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ๑๐๐ของผู้เรียนที่
ประสบอุบัติเหตุได้รับความ
ช่วยเหลือสวัสดิการทดแทน
ตามสภาพจริง 

๑. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ได้รับความคุ้มครองด้าน
ร่างกาย 
๒. นักเรียนและผู้ปกครอง 
มีขวัญและก าลังใจในการด ารง 
ชีวิตประจ าวัน 
๓.  นักเรียนทีป่ระสบอุบัติเหตุ
ได้รับความช่วยเหลือด้านเงิน
สวัสดิการทดแทนตามสภาพ
ของตน 

มฐ.๑๔  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
 4. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

เสริมสร้างวินัยจราจร 
๑.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
๒. เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 
๓.  เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักถึงความส าคัญของความ
ปลอดภัยและวินัยจราจร 
๔.  เพื่อสร้างจิตส านึกให้เยาวชน
เป็นผู้มีระเบียบวินัย 
๕.เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วย 
เหลือตนเองและผู้อื่นเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการจราจรได้ 

เชิงปริมาณ 
-  อบรมนักเรยีนแกนน า 
เพื่อรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัย 
จ านวน ๓๐ คน 
-  อบรมนักเรยีนเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอาสาจราจร 
จ านวน  ๓๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของวินัยจราจร
ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ
ใช้ถนน 

๑.  นักเรียนมคีวามรู้ความ
เข้าใจเรื่องความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 
๒. นักเรียนแกนน าสามารถ
ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ 
ใช้ถนน 
๓.  นักเรียนมจิีตส านึกและ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ความปลอดภัยและวินัยจราจร 
๔.  เยาวชนมีจิตส านึกและเป็น
ผู้มีระเบียบวินัย 
๕.นักเรียนสามารถช่วย เหลือ
ตนเองและผู้อื่นเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการจราจรได้ 

มฐ.๑๔  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๒ 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
 5. กิจกรรม อย.น้อย ๑.เพื่อให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน

อาสาสมัคร อย.น้อย ได้ฝึกการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบสาร
ปนเป้ือนในอาหารได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน 
๒. เพื่อให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน
อาสาสมัคร อย.น้อย ได้น าความรู้
ที่ได้มาเผยแพร่ให้ความรู้แก่เพื่อน
นักเรียนและแม้ค้าภายในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
๓. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) ทุก
คน มีสุขภาพอนามัยที่ด ี

เชิงปริมาณ 
-  กลุ่มนักเรียนแกนน า
จ านวน  ๓๐  คนเข้าร่วม
อบรมเรื่องการทดสอบสาร
ปนเป้ือนในอาหาร  จ านวน  
๑  ครั้ง  และเผยแพร่ความรู้
ทุกวันพุธ  ทางเสียงตามสาย 
-  มีการทดสอบสารปนเปื้อน
ในอาหารที่จ าหน่ายใน
โรงเรียนและเผยแพร่เดือนละ  
๑  ครั้ง 
เชิงคุณภาพ   
-  นักเรียนมคีวามรู้เรื่องสาร
ปนเป้ือนในอาหารและมี
สุขภาพอนามัยที่ดี 

๑.นักเรียนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับ
การทดสอบสารปนเป้ือนใน
อาหารรู้จักเลือกบริโภคอาหาร
อย่างปลอดภัย และมีประโยชน์ 
๒. นักเรียนอาสาสมคัร อย.
น้อย สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร ่
ให้แก่เพื่อนนักเรียน 
และแมค่้าในโรงเรียน 
๓. นักเรียนทกุคน 
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

มฐ.๑๔  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๑  

 
 
 
 
 
 
 

1.6 แนวทางการพัฒนา จัดโครงการและกจิกรรมเสริมหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ ความสามารถและความถนัดของผู้เรียนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๘ โครงการค่ายวิชาการ 

๑. ค่ายวิทยาศาสตร ์
๒. คา่ยคณิตศาสตร ์
๓. ค่ายศิลปะ 
๔. ค่ายสังคมศกึษา 
5. ค่ายภาษาอังกฤษ 
6. ค่ายภาษาจีน 
7. ค่ายค้นหาทักษะอาชีพด้วย
หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 5 
 

๑. เพื่อฝึกทักษะการศึกษา ค้นควา้ 
และการเรียนรูโ้ดยวิธีการต่าง ๆ ที่
หลากหลายจากแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ 
๒. เพื่อส่งเสริม และสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายใหแ้ก่นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน รอ้ยละ 3๐ ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
๒. สถานศึกษาน าแหล่ง
เรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการเรยีนการสอนทั้ง   
๘  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
และ  ๑  กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลายขึ้น  
2. นักเรียนสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๑. นักเรียนมทัีกษะในการศึกษา
ค้นคว้า และการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 
๒. นักเรียนได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

มฐ.๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔ 

มฐ.๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2-6.2 

มฐ.๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๒ 

มฐ.๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๓ 

มฐ.๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑ 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๙ โครงการพัฒนาศักยภาพ

ความสามารถพิเศษของนักเรียน 
1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
วิชาการและโครงงาน 
2. ห้องเรียนเสริมสร้างศักยภาพ
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
3. ด้านศิลปะ 
4. ด้านกีฬา 
5. ด้านหุ่นยนต์ 
6. ประกวดวงโยธวาทิต 
7. แข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์  
8. แข่งขันวงดนตรีสากลร่วม
สมัย 

๑. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความ 
สามารถพิเศษของนักเรียนในด้าน
ต่างๆ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้ักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่นักเรียน และ
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทีมี่ความสามารถ
พิเศษทุกคน   
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสาระ และ ๑ กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถพิเศษในด้าน
ต่าง ๆ  
 

๑. นักเรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถพิเศษ และ
ศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น 
๒. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
 

มฐ.๕  
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔ 

มฐ.๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๑ 

มฐ.๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑ 

มฐ.๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๑-๑๔.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๑๐ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และผลิตสื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

1. เพื่อให้ครูได้จัดหาสื่อ วัสด ุ

อุปกรณ์และใชส้ื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
ในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีศกัยภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดซื้อ จัดหา ผลิต สื่อ 
นวัตกรรม  ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ 
2. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ทุกคนได้
ใช้สื่อ วัสดุ  อปุกรณ์ในการ
เรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ตามความสามารถ 

1. ครูมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์และใช้
สื่อ วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 
ในการจัดการเรียนการสอน 
2. ครูมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์และ 
ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 
ในการจัดการเรียนการสอน 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ 

มฐ.๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑-๕.๖ 

มฐ.๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๑๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

นักเรียนตามโครงการแขง่ขัน 
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 

๑. เพื่อคดัเลือกตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
๓.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒
จ านวน๑๕๐ คน   
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีการพัฒนา
ผลสมัฤทธิ์ทางด้านการเรียน
ตามศักยภาพ 

๑. ได้ตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้า
ร่วมโครงการแข่งขันคนเก่ง 
ในโรงเรียนท้องถิ่น 
๒. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ 
๓. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

มฐ.๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑ 

มฐ.๑๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๑ 

มฐ.๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑ 

๑๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน 
1. กิจกรรมกฬีาภายใน 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก 
ถึงความสามารถทางกีฬา 
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ในหมู่คณะ 
๓.  เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนม ี
ความสามัคคแีละมีน้ าใจนักกฬีา 
๔.  เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ ์

เชิงปริมาณ 
- คร ูนักเรียนและบุคลากรทกุ
คน 
- นักเรียนมคีวามเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาจ านวน ๑๐๐ 
คน  
เชิงคุณภาพ 
คณะครู นักเรยีนและบุคลากร  
รักการเล่นกีฬาและมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ 

๑. นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถทางกีฬา 
๒. คณะครู นกัเรียนและ
บุคลากรทุกคน มีความรัก 
ความสามัคคแีละสัมพันธ์ที่ด ี
ในหมู่คณะ  
๓.นักเรียนมคีวามสามัคคี   
มีน้ าใจนักกีฬา 
๔. นักเรียนมสุีขภาพอนามัยท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 

มฐ. ๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๕ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
 ๒. กิจกรรมวันปีใหม ่ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบ

สานประเพณีวัฒนธรรมวันปีใหม่
สากล 
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่
คณะ 
๓.  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับนักเรียนในโอกาสเริ่มศกัราช
ใหม ่
๔.  เพื่อส่งเสรมิทักษะการท างาน
และการท ากิจกรรมให้กับ
คณะกรรมการนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
-จัดกิจกรรมนนัทนาการให้กับ
นักเรียน เช่น  กีฬาพ้ืนบ้าน 
การจับของขวัญ  การแสดง 
- จัดพิธีท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง 
- จัดกิจกรรม ๕ ส  รับศักราช
ใหม ่
เชิงคุณภาพ 
คณะครู นักเรยีนและบุคลากร 
มีความรักความสามัคคี  มี
สุนทรียภาพและร่วมสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม  

๑. นักเรียนได้ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมวันปีใหม่
สากล 
๒. นักเรียน มีความสัมพันธ์ท่ีดี
ในหมู่คณะ 
๓.  นักเรียนมขีวัญและก าลังใจ
ในโอกาสเริ่มศกัราชใหม ่
๔.  คณะกรรมการนักเรียน 
มีทักษะการท างานและการท า
กิจกรรม 

มฐ. ๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๑๓ โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ 

๑. ลกูเสือบ าเพ็ญประโยชน ์
 
 

เพื่อฝึกฝนลูกเสือให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของคณะลูกเสือ
แห่งชาติในหัวข้อการบ าเพ็ญตน 
เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
 

เชิงปริมาณ 
๑.ลูกเสือ จ านวน ๒๐๐  คน 
และผู้บังคับบญัชา   ๕  คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ลูกเสือสามารถพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพและปฏิบัติตนตาม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. ลูกเสือได้รบัการอบรม
ฝึกฝนให้บรรลตุามลักษณะ
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี  สามารถ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
2. ลูกเสือเนตรนารีบรรลุตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสอื 
–เนตรนาร ี
3. ลูกเสือได้รบัการฝึกฝนบรรลุ
ตามคุณลักษณะของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติในหัวข้อ 
การบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยเกิดกับผู้เรียน ภายใต้
กรอบของกิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนาร ี

มฐ. ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑-๙.๘ 

มฐ. ๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๒ 

มฐ. ๑๔  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๓ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 

 

๒. กิจกรรมพฒันาทักษะลูกเสือ- 
เนตรนาร ี
 

เพื่อฝึกฝนลูกเสือให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของคณะลูกเสือ
แห่งชาติในหัวข้อการบ าเพ็ญตน 
เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
 

เชิงปริมาณ 
๑.ลูกเสือ จ านวน ๒๐๐  คน 
และผู้บังคับบญัชา   ๕  คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ลูกเสือสามารถพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพและปฏิบัติตนตาม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. ลูกเสือได้รบัการอบรม
ฝึกฝนให้บรรลตุามลักษณะ
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี  สามารถ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
2. ลูกเสือเนตรนารีบรรลุตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ลูกเสือ – เนตรนาร ี
3. ลูกเสือได้รบัการฝกึฝนบรรลุ
ตามคุณลักษณะของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติในหัวข้อการ
บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยเกิดกับผู้เรียน ภายใต้
กรอบของกิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนาร ี

มฐ. ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑-๙.๘ 

มฐ. ๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๒ 

มฐ. ๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๓ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
 ๓. ชุมนุมลูกเสือ-เนตรนาร ี

 
เพื่อฝึกฝนลูกเสือให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของคณะลูกเสือ
แห่งชาติในหัวข้อการบ าเพ็ญตน 
เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
 

เชิงปริมาณ 
๑.ลูกเสือ จ านวน ๒๐๐  คน 
และผู้บังคับบญัชา   ๕  คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ลูกเสือสามารถพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพและปฏิบัติตนตาม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. ลูกเสือได้รบัการอบรม
ฝึกฝนให้บรรลตุามลักษณะ
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี  สามารถ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
2. ลูกเสือเนตรนารีบรรลุตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสอื 
– เนตรนาร ี
3. ลูกเสือได้รบัการฝึกฝนบรรลุ
ตามคุณลักษณะของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติในหัวข้อการ
บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยเกิดกับผู้เรียน ภายใต้
กรอบของกิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนาร ี

มฐ. ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑-๙.๘ 

มฐ. ๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๒ 

มฐ. ๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๓ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๑๔ โครงการค่ายพักแรมลกูเสือ-

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
 

๑. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนาร ีได้
อยู่ค่ายพักแรมและปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกันตามวัตถุประสงค ์
๒. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนาร ี มี

ระเบียบวินัย มีความอดทน มีความ
เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนแสดง ออก
ในทางที่สร้างสรรค ์
3. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนาร ี ได้
ทดสอบกิจกรรมตามหลักสูตรวิชา
พิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี  สามัญ
รุ่นใหญ ่

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  - ๓ ทุก
คนเข้าร่วมโครงการอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่  
เชิงคุณภาพ 
๑. ลูกเสือ-เนตรนารีได้อยู่ค่าย
พักแรมและปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารีมีความ
อดทน มีระเบียบวินัยมีความ
เสียสละ๓. ลูกเสือได้รับการ
อบรมฝึกฝนให้บรรลุตาม
ลักษณะของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

๑. ลูกเสือ-เนตรนารีได้อยู่ค่าย
พักแรมและปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารีมีความ
อดทน มีระเบียบวินัยมีความ
เสียสละประสบการณ์กับ
ลูกเสือ เนตรนารี  โรงเรียน
อื่นๆ 
3. ลูกเสือ - เนตรนารี  ผ่าน
การทดสอบกิจกรรมตาม
หลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ - 
เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ ่
 

มฐ. ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑-๙.๘ 

มฐ. ๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๒ 

มฐ. ๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๓ 

 
 
 
 
 

1.7 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมให้นกัเรยีนได้ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารจากประสบการณ์ตรง 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
1๕ โครงการพัฒนาทักษะภาษา 

ต่างประเทศ 
๑. กิจกรรม Speech Contest 
2. กิจกรรม Singing Contest  
3. กิจกรรม Einglish Qoiz 
4. กิจกรรม Story telling 
Contest  

๑. เพื่อส่งเสริม และสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
หลากหลาย 
๒. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
นักเรียนในการประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕  
(วัดหัวป้อมนอก)   
ร้อยละ  ๘๐ ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ไดร้ับ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ และภาษา
อาเซียนในรูปแบบที่
หลากหลาย 
๒. นักเรียนมศัีกยภาพ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. นักเรียนได้ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนทีห่ลากหลายย่ิงข้ึน 
๒. นักเรียนมศัีกยภาพด้าน 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
๓. นักเรียนมคีวามตระหนัก
ให้กับนักเรียนในการ
ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
มากยิ่งขึ้น 

มฐ. ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑, ๑๐.๔ 

มฐ. ๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑ 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนด้านภาษาจีน 
 

1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีความหลากหลายโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ของประเทศเจ้าของ
ภาษา 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาจีนสื่อสารใน
สถานการณ์จรงิกับเจ้าของภาษา 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ
อย่างหลากหลายเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษด้านภาษาจีน ร้อยละ 
90 ที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้รับความรูจ้าก
ประสบการณ์ตรงและมีนิสัย
ใฝ่เรียนรู ้
2.นักเรียนมีความรับผิดชอบ
และรู้จักการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดหัวป้อมนอก) ในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน 
ร้อยละ 90 ที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้รับความรูจ้าก
ประสบการณ์ตรงและมีนิสัยใฝ่
เรียนรู ้
2.นักเรียนมีความรับผิดชอบ
และรู้จักการท างานร่วมกัน 
เป็นกลุ่ม 

มฐ. ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑, ๑๐.๔ 

มฐ. ๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 แนวทางการพัฒนา จัดโครงการและกจิกรรมคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
1๗ โครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมนักเรียน 
๑. การคัดกรองนักเรียน 

๑. เพื่อส ารวจและเก็บข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและคดั
กรองนักเรียนตามกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
๓. เพื่อครูมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถใช้ข้อมูลในการคัดกรอง
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
สามารถคัดกรองนักเรียน ๓ 
กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มมีปัญหา 

1.ได้ข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2.ได้ข้อมูลสารสนเทศ แบ่งเป็น 
๓ กลุ่ม 3.ครมูีความรู ้
ความเข้าใจสามารถใช้ข้อมูล 
ในการคัดกรองนักเรียน 

มฐ. ๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑.๙.๘ 

 ๒. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติด 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
ท างานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่าย
ในการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก)ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมคีวามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดอย่าถูกต้อง 
๒. นักเรียนมบีทบาทและ
สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ 

๑. นักเรียนมคีวามรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ 
และพิษภัยของยาเสพติด 
๒. นักเรียนมส่ีวนร่วม 
ในกิจกรรมการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
3. นักเรียนมีทกัษะ 
ในการท างานร่วมกันอย่างเป็น
เครือข่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

มฐ. ๑๔  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๒ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
 3. กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต

ด้วยระบบคุณธรรม 
๑. เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างให้
นักเรียนตระหนักและเทิดทูน
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
๒. เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างให้
นักเรียนคุณธรรม จริยธรรม  
มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา 
มารดา 
๓. เพื่อปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์แก่
นักเรียนทีมี่พฤติกรรมไม่ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนด 
๔. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข 
๕. เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดซึ่งเป็นปัญหาส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตของนักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าว 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทีไ่ม่ผา่นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ได้จัดกิจกรรม
เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
 

๑ นักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 
๒ นักเรียนสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช ้
ในการด าเนินชีวิต 
๓ นักเรียนสามารถปรับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์

มฐ.๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑.๙.๘  

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
 ๔. กิจกรรมสร้างเสริมวินัย 

นักเรียน 
๑. เพื่อปลูกฝังปลุกจิตส านึก  
และสร้างเสริมให้นักเรียน 
มีวินัยในตนเอง 
๒. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม
ประจ าตัว และมีค่านิยมหลกั 
ของคนไทย ๑๒ ประการ ตาม
นโยบายของคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชาติ 
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถเป็น
แบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทกุคน 
เชิงคณุภาพ 
นักเรียนมรีะเบียบวินัย และ
ประพฤติตนตามที่สถาน 
ศึกษาก าหนด 
 

๑. นักเรียนเกิดจิตส านึก  
และมีวินัยในตนเอง 
๒. นักเรียนมคุีณธรรม 
จริยธรรมประจ าตัว และ 
มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบเรียบร้องของ
ชาติ 
๓. นักเรียนสามารถเป็น
แบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้ 
 

มฐ.๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 

2.1 แนวทางการพัฒนา จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
1๘ โครงการส่งเสริมพระพุทธ 

ศาสนา 
๑. กิจกรรมอบรมจริยธรรม 
ประจ าสัปดาห์ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ 
 
 
 
 

๑.เพื่อส่งเสริมและกล่อมเกลา
พัฒนาจิตใจนักเรียนให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนที่ตนนับ
ถือ  น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
2. นักเรียนทกุคนได้รับ 
การอบรมทุกสัปดาห์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

๑.นักเรียนได้รับการอบรม
พัฒนาจิต ประพฤติตนตาม
หลักศาสนาทีต่นนับถือและ
น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันได้ 
 
 

มฐ.๘ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒ 

มฐ.๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๖ 

มฐ.๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
 ๒. กิจกรรมวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 

๑.เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยและท้องถิน่ 
๒.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
และประเพณีท้องถิ่น 
๓.เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให ้
อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน 
๔.เพื่อให้นักเรียนน าแนวทางค า
สอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และสังคม 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างน้อย ๑ คน ต่อ 
๑ กิจกรรมวันส าคัญต่อ ๑ 
ปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 

๑.นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 
๒.นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น 
๓.นักเรียนได้ร่วมกันสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่
สังคมไทยอย่างยั่งยืน 
๔.นักเรียนได้น าแนวทางค าสอน
ของพระพุทธศาสนาไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและสังคม 

มฐ.๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ 

มฐ.๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๖ 

มฐ.๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
*** ๓.  กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ 

(หิ้วปิ่นโตไปวัด)  
(กิจกรรมพเิศษ) 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจ
นักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนของศาสนาพุทธและ
น าไปประยุกต์ใช้  ให้เกิดประโยชน์
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
๒.เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมวันธรรมสวนะ 
๓.เพื่อให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม  

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
๒. นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่า ร่วมกันอนุรักษ ์สืบ
ทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งาม 

๑.นักเรียนได้รับการอบรม
พัฒนาจิต ประพฤติตนตาม
หลักศาสนาและน าไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
๒. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
วันธรรมสวนะและประเพณี
วัฒนธรรมได้ปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน 
๓. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
วันธรรมสวนะและประเพณี
วัฒนธรรมมีส่วนช่วยกันอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 

มฐ.๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๓,๙.๖ 

มฐ.๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๑๙ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
๑. กิจกรรมวันไหว้คร ู
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให้นักเรียนร าลึกถึงพระ
คุณคร ู
๒.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทตี่อผู้มีพระคุณ 
๓.เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่ดีงามในการปฏิบัติตน
ระหว่างศิษย์กับครู 
๔.เพื่อให้นักเรียนได้รับฟังธรรมะ 
ที่มีคุณค่าในเรือ่งพระคุณคร ู
จากพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมไหว้ครู 
 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์
 

๑.นักเรียนได้ร าลกึพระคุณครู 
๒.นักเรียนได้แสดง 
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
๓.นักเรียนมคุีณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ที่ดีงาม 
ในการปฏิบัติตนระหว่างศิษย ์
กับคร ู
๔.นักเรียนได้รับฟังธรรมะ 
ที่มีคุณค่าในเรือ่งพระคุณคร ู
จากพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และน าข้อคิดทีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

มฐ.๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๓,๙.๖ 

มฐ.๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะได้รบั สนองมาตรฐาน 



(ผลผลิตของโครงการ) การประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 

 ๒. กิจกรรมเทดิทูนสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

๑.  เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางสังคม 
อันดีงามทางวัฒนธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) 
๒.  เพื่อส่งเสรมิคุณธรรมเรื่อง 
การจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์และ
สถาบันการศึกษา 
๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัยและความเข้มแข็ง 
ในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
๔.เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นผู้น า
ในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
-  จัดกิจกรรมหน้าเสาธงอย่าง
เข้มแข็งและมตีัวแทนผู้น า
กิจกรรมผลัดเปลี่ยนวันละ   
๑  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ  
๖  คน 
-  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
และวันพ่อแห่งชาติ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

๑.  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก)มีค่านิยม
ทางสังคม อันดีงามทาง
วัฒนธรรม 
๒. นักเรียน มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์และสถาบัน 
การศึกษา 
๓.นักเรียน มีระเบียบวินัยและ
ความเข้มแข็งในการท ากิจกรรม
หน้าเสาธง 
๔.นักเรียนมคีวามเป็นผู้น า 
ในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

มฐ.๙  
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๓ 

มฐ.๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
 ๓. กิจกรรมบญุประเพณ ี

วันก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) 

๑.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร ได้
ร่วมร าลึกถึงวันก่อต้ังโรงเรียน ใน
วันที ่๒ มิถุนายนของทุกป ี
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและ
บุคลากรมีความรัก ความผูกพันใน
สถานศึกษา  
๓.เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหัวป้อม
นอก) 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรและ
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการท าบุญและ
หรือร่วมในพิธีการท าบุญ/
บวงสรวงเจ้าที่ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

๑.นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหัวป้อม
นอก) ได้ร่วมร าลึกถึงวันก่อต้ัง
โรงเรียน วันที่ ๒ มิถุนายนของ
ทุกป ี
๒.นักเรียนและบุคลากรมคีวาม
รัก ความผูกพนัในสถานศึกษา  
๓.เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เทศบาล๕ (วัดหัวป้อมนอก)
ได้รับการส่งเสริม 

มฐ.๙  
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๓ 

มฐ.๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒ 

 

 ๔. ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม
ศาสนาอิสลาม 

เพื่อจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียนทีนั่บถือศาสนาอิสลาม 
 

เชิงปริมาณ 
๑. อบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนที่นบัถือศาสนา
อิสลาม 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) มีคณุธรรม
จริยธรรม ค่านยิมที่พึง
ประสงค ์

นักเรียนทีนั่บถือศาสนาอิสลาม
มีคุณธรรมจริยธรรม 

มฐ.๙  
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ 

มฐ.๑๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒ 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 



(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๒๐ โครงการอบรมจริยธรรมนักเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑-6 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและเล็งเห็นความส าคัญของ
หลักธรรมและใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่
๑-๖ ที่นับถือพระพุทธศาสนา
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่
๑-๖ ที่นับถือพระพุทธศาสนา 
มีความรู้ ความเข้าใจและ
เล็งเห็นความส าคัญของ
หลักธรรมและใช้สติปัญญาใน
การด าเนินชีวิต 

๑.นักเรียนมคุีณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 
๒. นักเรียนได้เข้าร่วมกจิกรรม
ของวิถีชาวพุทธที่พึงปฏิบัติ  
๓.นักเรียนน าความรู้ท่ีได้รับ 
ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ 
แก่ตนเองและผู้อื่น 

มฐ.๙  
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑-๙.๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 แนวทางการพัฒนา จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปลูกฝังส านึกในความเป็นชาติไทย ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค ์
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๒1  โครงการตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 
1. กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู ้
สู่ความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและ 
เห็นคุณค่าของแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าองค์
ความรูเ้กี่ยวกับแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และ
น าไปประยุกต์ใช้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชมนิทรรศการความรู้
เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงและฟังการ
เผยแพร่ความรู้หน้าเสาธงทุก 
๑ เดือน   
ตลอดปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก)สามารถน า
องค์ความรู้เกี่ยวกับแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้ 
 

๑.นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ 
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และ 
น าไปประยุกต์ใช้ 

มฐ.๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๒ 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคณุภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 



 ๒. กิจกรรมส่งเสริมการออม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนสิัย 
การประหยัดและอดออมให้กับผู้เรียน 
๒. เพื่อปลูกฝังวินัยด้านการใช้
จ่ายเงินและการพึ่งตนเอง 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก 
ธนาคารโรงเรียน 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
คณะครู นักเรยีนและ
บุคคลากรมีบญัชีเงินฝากออม
ทรัพย์ของธนาคารโรงเรียน   
และมีการฝากเงินอย่าง
สม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์
ละ  ๑  ครั้ง  ร้อยละ  ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีวินัยด้าน
การเงินและรู้จักประหยัด 
อดออม 

๑. ครูและนักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะนสิัยประหยัดและ
อดออม 
๒. ครูนักเรียนทุกคนมีวินัย 
ในการใช้จ่ายเงินและรู้จัก 
การพึ่งตนเองตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ครูและนักเรียนทุกคน 
มีสวัสดิการจากธนาคาร
โรงเรียน 
 

มฐ.๙  
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๕ 

มฐ.๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 



 ๓.กิจกรรมศึกษาเรียนรู้วิถีพอเพียง 
 
 

๑. เพื่อศึกษาเรียนรู้ชุมชนที่มีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
๒. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓. เพื่อยกย่องเชิดชู  นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนที่น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันจน
ประสบความส าเร็จ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑๐๐ คน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน   
๑  ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน สามารถน าองค์
ความรู้เกี่ยวกับแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้ 
 
 

๑. นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ 
ชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นักเรียนได้น าความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาประยุกต์ใช ้
ในชีวิตประจ าวัน 
๓. โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) มีตัวอย่าง
นักเรียน  และบุคลากร 
ที่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช ้
ในชีวิตประจ าวันจนประสบ
ความส าเร็จ 
 

มฐ.๑๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๒ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 



2๒ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑. กิจกรรมธนาคารขยะ 

๑.  เพื่อปลูกจติส านึกให้กับ
นักเรียนได้ช่วยกันคัดแยกขยะท่ี
สามารถ 
น ากลับมาใช้ใหม่หรือเพิ่มมูลค่าได ้
๒.เพื่อสนองแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจ
พอเพียง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน 
มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

๑.  นักเรียนและบุคลากรมี
จิตส านึกในการช่วยกันคัดแยก
ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
หรือเพ่ิมมูลค่าได ้
๒.ได้ร่วมกันสนองแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ.๙  
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๕, ๙.๗ 

 
 

 2. กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพ 
 

๑.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้
เห็นคุณค่าของวัตถุดิบที่เหลือใช้
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ผลิตเป็น
น้ า EM 
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งใน
โรงเรียนและที่บ้าน 
๒.เพื่อสนองแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน 
มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

๑.นักเรียนและบุคลากรได้เห็น
คุณค่าของวัตถุดิบที่เหลือให้ใช้
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ผลิต
เป็นน้ า EMช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและ 
ที่บ้าน 
๒.ได้ร่วมกันสนองแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ.๙  
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๗ 

 3.กิจกรรมกระดาษสองหน้าลด
ค่าใช้จ่าย 

๑.เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรใช้
กระดาษสองหน้า 
๒. เพื่อลดขยะกระดาษหน้าเดียวที่
ใช้แล้วทิ้ง 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
กระดาษที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้
ใหม่อย่างคุ้มคา่ 

บุคลากรมีกระดาษที่ใช้แล้วน า
กลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า 
 

มฐ.๙  
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๕ 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 



๒3 โครงการแหลงใต้-ไหว้สวย- 
แต่งกายด้วยผ้าไทย 

๑.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านภาษา  การแต่ง
กาย  และมารยาท 
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน าภาษา
ถิ่นใต้ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้องและมีมารยาท 
๓.เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคน
ในท้องถิ่นภาคใต้ด้วยการใช้ภาษา 
การไหว้การแต่งกายและการมี
มารยาทอันงดงาม 
๔.เพื่อสืบสานภาษาถิ่นใต้มารยาท
ไทย  การแต่งกายด้วยผ้าไทยอัน
เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมฟังภาษาใต้วันละค า
หน้าเสาธง,พูดภาษาถิ่นใต ้
ทุกวันศุกร์และในโอกาสที่
เหมาะสม 
- อบรมการไหว้รุ่นละครึ่งวัน
จ านวน ๘ รุ่น 
- ครแูต่งกายด้วยผ้าไทยทุก
วันศุกร ์
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใช้ภาษาถ่ินในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม   
มีมารยาทงดงามและเห็น
คุณค่าของการแตง่กายด้วย 
ผ้าไทย 

๑.นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านภาษา   
การแต่งกาย  และมารยาท 
๒.นักเรียนน าภาษาถ่ินใต้ 
ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องและมีมารยาท 
๓.นักเรียนมเีอกลักษณ ์
ของคนในท้องถิ่นภาคใต ้
ด้วยการใช้ภาษา การไหว้ 
การแต่งกายและการมีมารยาท
อันงดงาม 
๔.ได้ร่วมกันสืบสานภาษาถิ่นใต้  
มารยาทไทย  การแต่งกาย 
ด้วยผ้าไทยอันเป็นเอกลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรมประเพณ ี
อันดีงามของไทย 

มฐ.๙  
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๖ 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 



๒4 โครงการประชาธิปไตย 
ในวิถีชีวิต 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนที่
สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย 
๓. เพื่อความสร้างจิตส านึกในการ
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมในลักษณะต่างๆ 
๔. เพื่อฝึกการท างานในรูปแบบ
โครงการ  หรือกิจกรรมเพ่ือสงัคม  
ในระดับโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
- คณะกรรมการนักเรียน
จ านวน ๖๐  คนร่วมกันจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมในลักษณะต่างๆ 
-นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมการเลือกต้ังและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการ
ท างานของคณะ กรรมการ
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) เป็นสมาชิก
ที่ดีในสังคม และปฏิบัติตน
ตามวิถีประชาธิปไตย 

๑. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒. นักเรียนได้ท ากิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับระบอบ
ประชาธิปไตย 
๓. นักเรียนมจิีตส านึกในการท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในลักษณะต่างๆ 
4. นักเรียนได้ฝึกการท างาน 
ในรูปแบบโครงการ  หรือ
กิจกรรมเพื่อสงัคมในระดับ
โรงเรียน 
 

มฐ.๙  
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๘ 

 
 
 
 
 
 

3) ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 
3.1 แนวทางการพัฒนา อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มคีวามสามารถและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๒๕ โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๑.พัฒนาข้าราชการคร ู
 
 

๑.  เพื่อให้ครูทราบแนวทาง
ขั้นตอนและจัดท าวิจัยในช้ันเรียนที่
ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อน าไป
พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  
๓. ครูได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการท าผลงานเพื่อ
ขอรับการเลื่อนวิทยฐานะและ
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเต็มศักยภาพ 
๔. เพื่อส่งเสริมครูให้ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน 

๑. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครูทุกคนมวีิจัยในชั้นเรียน  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมตรงตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูมีความรัก 
ความสามัคคีในองค์กร 
๓. ครูได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการท าผลงานเพื่อ
ขอรับการเลื่อนวิทยฐานะและ
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเต็มศักยภาพ 
๔. ครูและบุคลากรมีน าความรู้
และประสบการณ์มาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและ 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑, ๑.๘ 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 



 ๒. อบรมเพ่ือสง่เสริมและพัฒนา
บุคลากร 
 
 

๑.  เพื่อให้ครูทราบแนวทาง
ขั้นตอนและจัดท าวิจัยในช้ันเรียนที่
ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อน าไป
พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  
๓. ครูได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการท าผลงานเพื่อ
ขอรับการเลื่อนวิทยฐานะและ
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเต็มศักยภาพ 
๔. เพือ่ส่งเสริมครูให้ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน 

๑. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครูทุกคนมวีิจัยในชั้นเรียน  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมตรงตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูมีความรัก 
ความสามัคคีในองค์กร 
๓. ครูได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการท าผลงานเพื่อ
ขอรับการเลื่อนวิทยฐานะและ
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเต็มศักยภาพ 
๔. ครูและบุคลากรมีน าความรู้
และประสบการณ์มาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑, ๑.๘ 

 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 



 ๓. ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
 
 

๑. เพื่อให้ครูทราบแนวทางขั้นตอน
และจัดท าวิจัยในชั้นเรียนที่ถกูต้อง
ตามหลักวิชา เพื่อน าไปพัฒนา
ผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสทิธิภาพ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  
๓. ครูได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการท าผลงานเพือ่
ขอรับการเลื่อนวิทยฐานะและได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถเต็ม
ศักยภาพ 
๔. เพื่อส่งเสริมครูให้ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน 

๑. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครูทุกคนมวีิจัยในชัน้เรียน  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมตรงตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูมีความรักความ
สามัคคีในองคก์ร 
๓. ครูได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการท าผลงานเพื่อ
ขอรับการเลื่อนวิทยฐานะและ
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเตม็ศักยภาพ 
๔. ครูและบุคลากรมีน าความรู้
และประสบการณ์มาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มฐ.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑, ๑.๘ 

 
 
 
 
 
3.2 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมสร้างขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะได้รบั สนองมาตรฐาน 



(ผลผลิตของโครงการ) การประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 

๒๖ โครงการสังสรรค์เสริมสร้างขวัญ
ชาว ท.๕ 
1. กิจกรรมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

๑.  เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ สัมพันธภาพที่ดีของ
บุคลากรในสถานศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสรมิความเป็น
เอกลักษณ์และความเป็นหนึ่งเดียว
ของบุคลากรในโรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดหัวป้อมนอก) 

๑. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
ทุกคน  

๑. ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษามีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
๒. ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาม ี

มฐ.๑  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ 

 ๒. กิจกรรมสวัสดิการเสื้อผ้า 
การแต่งกาย 

๑. เพื่อส่งเสริมความเป็น
เอกลักษณ์ของบุคลากรในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
๒. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็น
หนึ่งเดียวของบุคลากร 

๑. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
ทุกคน  

๑. โรงเรียนมีความเป็น
เอกลักษณ์ทางด้านการแต่งกาย 
๒. ครูและบุคลากร ให้ความ
ร่วมมือในการแต่งกาย 

มฐ.๑  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 



2๗ โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและ
บุคลากร 
๑.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ี

๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าป ี
๒. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่
ครูและบุคลากรดูแลสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจที่ดี
แก่ครูและบุคลากรในการปฏิบัติ 
งาน 

๑. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
ทุกคน  

๑.ครูและบุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าป ี
๒.ครูและบุคลากรมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญ 
ในการดูแลสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓. ครูและบุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ 

 
 
 
 
 

 

 2.รักษ์สุขภาพกับการออกก าลัง
กาย  
 

๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีหลัก 
ในการปฏิบัตตินเป็นผู้มีสุขภาพจิต
ดี สุขภาพกายแข็งแรง 
๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ครู
และบุคลากร 

๑. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
ทุกคน  

๑)ครูและบุคลากรมีหลัก 
ในการปฏิบัตตินเป็นผู้มีสุขภาพ 
จิตดี  สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
๒.ครูและบุคลากรมีสุขภาพทีดี 
และแข็งแรง 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4) ยุทธศาสตร์การพฒันาประสทิธิภาพการบรหิารจดัการศึกษา 
4.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๒๘ โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
 

๑. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถาน 
ศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร คณะครู และ
บุคลากรของโรงเรียน 
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท าและใช้หลักสูตร
สถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ  

๑. คณะผู้บริหาร คณะครู และ
บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้
และแนวทางการพัฒนา
หลักสูตร 
๒. สถานศึกษามีหลักสูตร 
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

มฐ.๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอนและน าผลการนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกดิประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะได้รบั สนองมาตรฐาน 



(ผลผลิตของโครงการ) การประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 

๒๙ โครงการนิเทศภายใน 
๑. กิจกรรมนิเทศการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. กิจกรรมนิเทศการวิเคราะห์
ผู้เรียน 
๓. กิจกรรมนิเทศ 
การใช้เทคนิคกระบวนการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ในชั้นเรียน 
4. กิจกรรมนิเทศการใช้สื่อและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้

๑. เพื่อส่งเสริม และพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของคร ู
๒. เพื่อศึกษา ค้นคว้าปัญหา และ
อุปสรรคที่เกิดจากการจัดการเรียน
การสอน 
๓. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนให้สูงขึน้ 
 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
๑.บุคลากรทางการศึกษามี
การพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
๒.ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

๑. ครูมีการพฒันากระบวนการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีขึ้น 
๒. สถานศึกษาสามารถแก้ไข
ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เป็นระบบ 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

มฐ.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒-๑.๗ 

มฐ.๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒-๕.๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ครูมีการท าวิจัยและใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะได้รบั สนองมาตรฐาน 



(ผลผลิตของโครงการ) การประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 

๓๐ โครงการวิจัยในชั้นเรียน 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูท าวิจัย 
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู ้
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูศึกษาคน้คว้า
ผลงานวิจัยและน ามาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้
 

เชิงปริมาณ 
๑.ครูทุกคน   
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

1. ครใูชว้ิจัยในการเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
2.ครูศึกษาคน้คว้าผลงานวิจัย 
และน ามาพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มฐ.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔ แนวทางการพัฒนา จัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารให้เหมาะสมทันสมัย ยืดหยุ่นใช้หลักการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะได้รบั สนองมาตรฐาน 



(ผลผลิตของโครงการ) การประเมินคุณภาพภายใน 
(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 

๓1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากร 
1. กิจกรรมสนบัสนุนบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูล
บุคลากร 
3. กิจกรรมจัดท าทะเบียนอบรม 
 

๑.  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
สถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 
๒. เพือ่จัดท าฐานข้อมูลของ
บุคลากรให้เปน็ปัจจุบันอยู่เสมอ 
๓. เพื่อจัดท าทะเบียนการอบรม
ของบุคลากรให้เป็นปัจจุบันและ
สะดวกในการน าไปใช ้ 

1. จัดจ้างบุคลากรสนับสนุน
การสอน  
2. ฐานข้อมลูบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) 
3. ทะเบียนการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน 

๑.  สถานศึกษามทีะเบียนการ
อบรมของบุคลากรน าไปใช ้
ในการบริหารจัดกาสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ฐานข้อมูลบคุลากรเป็นปัจจุบัน
สามารถน าไปใช ้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ.๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๓, ๗.๘ 

 

๓2 โครงการ การเงินและการบัญชี
ของสถานศึกษา 
 

๑.เพื่อให้มีการจัดท าบัญชีรับ-จ่าย 
ของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
๒. เพื่อให้สถานศึกษาจัดท าบัญชี
เงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้
สถานศึกษา   บัญชีค่าใช้จ่ายและ 
การรับ-จ่ายเงินเมื่อสิ้นปี  พร้อม
จัดท ารายงานรับ-จ่าย ปีละครั้ง  
เพื่อเสนอให้ ผู้บริหารท้องถิ่น
ตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคม  

เชิงปริมาณ 
- จัดท าบัญชีของสถานศึกษา  
เช่น  บัญชีคุมงบประมาณ  
บัญชีรายรับ-รายจ่าย    
เงินรายได้สถานศึกษา ฯลฯ   
เชิงคุณภาพ 
บัญชีรับ-จ่ายของสถานศึกษาเป็น
ปัจจุบัน เป็นระบบ  ถูกต้อง  
โปร่งใสและตรวจสอบได ้

๑. การจัดท าบัญชีรับ-จ่าย ของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั   
ถูกต้อง  โปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้
๒. สถานศึกษาจัดท าบัญชี
รายรับ-จ่ายเงิน  พร้อมจัดท า
รายงาน  เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ตรวจสอบภายในเดือนธันวาคม 

มฐ.ที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ 

มฐ.๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๕ 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 



3๓ โครงการพัฒนาระบบ 
งานสารบรรณ 
 

๑. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไป
ตามระเบียบงานสารบรรณ 
๒.  เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว  ในการค้นหา
เอกสารต่าง ๆ  
 

เชิงปริมาณ 
พัฒนาระบบการจัด เก็บ
เอกสารในห้องธุรการ  เพื่อให้
ง่ายต่อการใช้งาน   
เชิงคุณภาพ 
การจัดเก็บเอกสารราชการ
เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

๑. การจัดเก็บเอกสารเป็น
ระบบถูกต้องตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
๒.  การค้นหาเอกสารสะดวก  
รวดเร็วและเป็นผลต่อ 
การปฏิบัติงาน 
 

มฐ.๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๓ 

 

๓4 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
งานพัสดุ 
1.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.กิจกรรมการท าทะเบียน
พัสด ุ
3.กิจกรรมการบริการ 
วัสด-ุ ครุภัณฑ ์
 
 

1. เพื่อให้การจัดหาพัสด ุ
ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงเรียนถูกต้องตามระเบียกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสด ุ

2. เพื่อท าทะเบียนควบคุมพัสดุและ
เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัยและ
ครบถ้วนถูกต้องตามทะเบียน 

๓. เพื่อควบคุมพัสดุ และจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย
พัสดุของโรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน 
สามารถด าเนินการได ้
ทุกกิจกรรม/โครงการตาม
ฎีกา   
เชิงคุณภาพ 
ระบบบริหารงานพัสดุ 
มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
ตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ 
 

๑. การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน 
ถูกต้องตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสด ุ
2. การเก็บรักษาพัสดุเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย
และครบถ้วนถกูต้องตาม
ทะเบียน 
๓. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การเบิก-จ่ายพัสดุของโรงเรียน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
4. สถานศึกษามีทะเบียนการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑, ๓.๓ 

มฐ.๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๕ 

มฐ.๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๓ 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 



๓5 โครงการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
๑. กิจกรรมจ้างเหมาบริการ 
เพื่อการศึกษา 
๒. กิจกรรมบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
๓. กิจกรรมวัสด-ุครุภัณฑ ์
เพือ่การศึกษา 

๑. เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสด-ุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 
๒. เพื่อให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทนัสมัย
ในการจัดการศึกษา 
3. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
จัดหา ซ่อมแซมบ ารงุรักษา
ทรัพย์สินวัสดอุุปกรณ์ครุภัณฑ์
และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แก่นักเรียนครู บุคลากร
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. โรงเรียนมีวัสด-ุครุภัณฑ์
เพียงพอและเหมาะสมกับ 
การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนและการปฏิบัติงาน 
๒. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัยในการจัดการศึกษา 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ,๓.๓, ๓.๔ 

 

๓๖ โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) 
(2/2559) 

เพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ประเภทครุภัณฑ ์อาคารและ
สิ่งก่อสร้างที่ช ารุดให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

ครุภัณฑ์อาคารและ
สิ่งก่อสร้างทุกอย่างของ
โรงเรียนได้รับการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม 

ร้อยละของ นักเรียน ครู 
บุคลากร และผู้ปกครอง  
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและทรัพยากร 
ที่ส่งเสริมสุขอนามัยและ 
ความปลอดภัยในระดับดีขึ้นไป 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 



๓๗ โครงการครุภัณฑ์เพ่ือ
การศึกษา โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
 

เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  เชิงปริมาณ 
1) โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 
100 ชุด 
2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ใบ 
3) ตู้ไม้ตลอดแนวผนังงาน
ทะเบียน 1 ชดุ 
4) เครื่องส ารองไฟห้อง 
ควบคุมระบบ 1 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพ 

 

สถานศึกษามีวสัดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ ์เพียงพอเหมาะสม 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑, 3.3, 3.4 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 



๓๘ โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
๑.  ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณก์ารเรียน 
๒.  ค่าหนังสือเรียน 
๓.  ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน 

เพื่อด าเนินการโครงการต่างๆตาม
หนังสือสั่งการของกรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิ่นได้แก่ เงิน
อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, เงินอุดหนุนส าหรับ 
การจัดการศึกษาของ อปท.ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้, เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสรมิศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ ์
การจัดสรรงบประมาณของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทุกโครงการ          
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาจัดการศึกษา 
ตามงบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาด าเนินการโครงการ
ต่างๆตามหนังสือสั่งการของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๕ แนวทางการพัฒนา  ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๓๙ โครงการพัฒนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่            
๒. เพื่อส่งเสริมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
๑. จัดกิจกรรมพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
อย่างน้อย ๒ กิจกรรมต่อปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างแท้จริง 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่           
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ 

มฐ.๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒-๔.๓ 

มฐ.๘ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒ 

๔๐ โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศของผู้เรียน 

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติมที่ส่งเสริมศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศของผู้เรียน      
๒.เพื่อจัดการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติมที่ส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านอาชีพทางตามความ
ต้องการของนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
จัดการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้เพ่ิมเติม จ านวน ๕ 
หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาการ
คุณลักษณะและทักษะต่าง ๆ 
ของแต่ละรายวิชาตาม
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน 

นักเรียนได้รับการพัฒนาการ
คุณลักษณะและทักษะต่าง ๆ 
ของแต่ละอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ
ของนักเรียนแต่ละคน 

มฐ.๕ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑-๕.๖ 

มฐ.๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑-๖.๒ 

 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๔๑ โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ

ท้องถิ่น 
เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ตามความต้องการส าหรับน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ 

เชิงปริมาณ 
จัดกิจกรรมฝึกอาชีพท้องถิ่น
ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จ านวน  ๒ อาชีพ   
เชิงคุณภาพ 
ผู้ร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้าน
การประกอบอาชีพ จนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช ้
ในการประกอบอาชีพสุจริตได้
อย่างมีความสุข 

มฐ.๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑-๖.๒ 

๔๒ โครงการจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้าน
อาชีพ 

เพื่อจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้
มีโอกาสฝึกประสบการณ์ด้าน
อาชีพจากแหล่งเรียนรู้โดยตรง 

เชิงปริมาณ 
จัดหาและน าเด็ก เยาวชน 
และประชาชนฝกึ
ประสบการณ์ด้านอาชีพ 2 
แหล่งเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
ผู้ร่วมโครงการน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการประกอบ
อาชีพสุจริต 

เด็ก เยาวชน และประชาชนได้
มีโอกาสฝึกประสบการณ์ด้าน
อาชีพจากแหล่งเรียนรู้โดยตรง 
มีเจตคติที่ดีในการน าความรู ้
ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบ
อาชีพสุจริต 

มฐ.๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑-๖.๒ 

 

 
 
 
 
 



๔.6 แนวทางการพัฒนา  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชมุชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๔๓ โครงการโรงเรียนในใจชุมชน 

1. กิจกรรมพฒันาชุมชน 
2. กิจกรรมดนตร-ีนาฏศิลป์ 
เพื่อชุมชน 
3. กิจกรรมดนตรีไทยเพ่ือชุมชน 
 

๑.เพื่อให้สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนละแวกใกลเ้คียง 
2.เพื่อให้บริการการแสดงต่างๆแก่
ชุมชน 
3.เพื่อให้นักเรียนน าความรู้
ความสามารถที่เรียนไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
๔.เพื่อปลูกฝังวินัยและจิต
สาธารณะแก่นักเรียน 
5.เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนและสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนจ านวน ๑๐๐ คน
พัฒนาแหล่งชุมชนใกล้เคียง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครัง้ 
- นักเรียนในโครงการ 
ฝึกทักษะด้านดนตรีไทยดนตรี
สากล โยธวาทิตและนาฏศิลป์ 
จ านวน 200 คนแสดงในงาน
มงคลและงานอวมงคล 
เชิงคุณภาพ 
1.สถานศึกษาและชุมชน
ใกล้เคียงมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน 
2.นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ด้านการแสดงน าความรู้
ความสามารถที่เรียนไปใช ้
ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

๑.สถานศึกษามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชุมชนละแวก
ใกล้เคียง 
2. สถานศึกษาให้บริการ 
การแสดงต่าง ๆ แก่ชุมชน 
3. นักเรียนน าความรู้
ความสามารถที่เรียนไปใช ้
ให้เกิดประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
๔. นักเรียนมวิีนัยและมีจิต
สาธารณะ 
5. ชุมชนมีเจตคติที่ด ี 
ต่อสถานศึกษา 
 

มฐ.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑๐ 

มฐ.๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๔ 

มฐ.๑๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๑-๑๖.๔ 

 

 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๔๔ โครงการสานสัมพันธ์บ้าน

โรงเรียน 
 

๑. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง 
๒. เพื่อทราบข้อมูลส่วนตัวและ
สภาพปัญหาของนักเรียน 
๓. เพื่อร่วมแกไ้ขปญัหารวมถงึปรับ
พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ของ
นักเรียน 
4. เพื่อให้ผู้บรหิารสถานศึกษาและ
ครูรับฟังข้อมูลในการน ามา
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
ครูและผู้ปกครอง 
ได้ร่วมแก้ไขปัญหาและลด
พฤติกรรมที่ไมพ่ึงประสงค์ 
ของนักเรียนตลอดจนร่วมกัน
พัฒนาการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
มีความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ปกครองหลังจากออกเยี่ยม
บ้าน 
๒.โรงเรียนทราบข้อมูลส่วนตัว
และสภาพปัญหาของนักเรียน
อย่างแท้จริง 
๓. ผู้บริหารสถานศกึษา ครูและ
ผู้ปกครองร่วมกันแก้ไขปัญหา
รวมถึงปรับพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
รับฟังข้อมูลแลว้น ามา
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

มฐ.๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑๐ 

มฐ.๑๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๒ 

มฐ.๑๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๑-๑๖.๔ 

 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๔๕ โครงการฌาปนกิจร่วมใจ ๑. เพื่อมอบเงินและ 

พวงหรีดร่วมงานศพบุคลากร 
นักเรียน หรือผู้ปกครองท่ีเสียชีวิต 
๒. เพื่อเป็นการปลอบขวัญและ 
ให้ก าลังใจแก่ผู้สูญเสีย 
๓. เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก)  
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูและนักเรยีนรวมทั้ง
บุคลากรในโรงเรียนแสดงออก
ถึงการมีน้ าใจมีความเสียสละ
ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

๑. สถานศึกษาได้มอบเงินและ
พวงหรีดร่วมงานศพบุคลากร 
นักเรียนหรือผู้ปกครองท่ี
เสียชีวิต 
๒. สถานศึกษาได้ปลอบขวัญ
และให้ก าลังใจแก่ผู้สูญเสีย 
๓. สถานศึกษาและชุมชน 
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 

มฐ.๙ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๔ 

มฐ.๑๖ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๑-๑๖.๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.7 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๔๖ โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา(ภาคเรียนที่1/2559) 
๑.จัดท าแผนพฒันาการศึกษา 
(ภาคเรียนที่2/2559) 
๒. ประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
๓. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
ที่ก าหนด รองรับการประเมิน
ภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
2. เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. เพื่อก ากับติดตามและประเมินผล
การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัต ิ 
 
 

เชิงปริมาณ 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินคุณภาพภายใน 1
ครั้ง 
2) รายงานประจ าปี 1 เล่ม 
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4) เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษา 2 ชดุ  
5) ประชุมติดตามและ
ประเมินผลการน าแผน พัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1. สถานศึกษามรีะบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
มีความพร้อมในการรองรับการ
ประเมินภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
2. สถานศึกษามีแผน พัฒนา
การศึกษาใช้เป็นแนวทาง 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
บุคลากรทุกฝ่าย 
3. สถานศึกษามีการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการน า
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู ่
การปฏิบัติ 

มฐ. ๔ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1-4.4 

มฐ. ๗ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.๑-7.๘ 

 



5. ยทุธศาสตร์การพฒันาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
5.1 แนวทางการพัฒนา จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูใ้ห้มีบรรยากาศสนับสนุนให้เปน็สังคมแห่งการเรียนรู ้
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๔๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อดูแลไม้ดอกไม้ประดับใน

โรงเรียนเทศบาล ๕  (วัดหัวป้อม
นอก) ให้สวยงามมีสภาพ แวดล้อม  
พื้นที่สีเขียว  และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการจัดการศึกษา  

เชิงปริมาณ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณโรงเรียนโดยจัด
สวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ
จัดตกแต่งและปรับปรุงอาคาร
สถานที่จัดกิจกรรม สถานที่
พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้
ภายในบริเวณโรงเรียนและ
หน้าป้ายชื่อโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู ้
ให้มีบรรยากาศสนับสนุน 
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อม
นอก) มีภูมิทศัน์ที่สวยงามและ
ร่มรื่นอยู่เสมอมีสภาพแวดล้อม  
พื้นที่สีเขียว  และแหล่งเรียนรู ้
ที่เอื้อต่อการจัดการศกึษา 

 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑, ๓.๒ 

 
 
 
 



5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพ แวดล้อมและทรัพยากรที่ส่งเสริม สุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๔๘ โครงการพัฒนาสภาพ แวดล้อม

และทรัพยากรที่ส่งเสริม
สุขอนามัยและความปลอดภัย 
๑. บ ารุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
๒. การให้ความรู้และสาธิต 
การใช ้
๓. ถังดับเพลิงภายในโรงเรียน 
๔. สถานทีม่ีชื่อ 
๕. กิจกรรม ๕ ส. 

เพื่อซ่อมแซมอาคารที่ช ารุดให้
กลับมาใช้งานได้ตามปกติและ
บ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด
สวยงาม ปลอดภัย และมี
บรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

เชิงปริมาณ 
1. ซ่อมแซมอาคารสถานที่  
2. ให้ความรูแ้ละสาธิตการใช้
ถังดับเพลิงภายในโรงเรียน 1 
ครั้ง 
3. จัดท าป้ายประจ าอาคาร
สถานที ่
4. จัดกิจกรรม 5 ส.อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
สะอาดสวยงาม ปลอดภัย 
และมีบรรยากาศเอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

สถานศึกษามีอาคารสถานที่  
ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
สวยงาม ปลอดภัย และ 
มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู ้

มฐ.๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๒ 

 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๔๙ โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อม

ระหว่างอาคารเรียน 
เพื่อก่อสร้างทางเดินเช่ือมพร้อม
หลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน
ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรใช้
เดินทางระหว่างอาคารเรียนได้
อย่าง สะดวกปลอดภัยและ
ประหยัดเวลา  

เชิงปริมาณ 
ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่าง
อาคารเรียน 2 ไปยังอาคาร
เรียน 5 ตั้งแตช่ั้นที่ 2 ถึงชั้น 
ที่ 4 พร้อมหลังคาคลุม
ทางเดินเช่ือม และปรับปรุง
ห้องเรียน(รายละเอียดตาม
แบบแปลน 
ที่เทศบาลก าหนด) 
เชิงคุณภาพอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางระหว่าง
อาคารเรียนแก่นักเรียน ครู
และบุคลากร 

โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดหัวป้อมนอก) มีทางเดิน
เชื่อมระหว่างอาคารเรียน  
1 และ 3 ที่อ านวยความ
สะดวกปลอดภัยและประหยัด 
เวลา แก่นักเรยีน ครูและ
บุคลากร 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 แนวทางการพัฒนามีการจัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ และอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๕๐  โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

 
1. เพื่อปรับปรุงห้องเรียน

ให้ม ี
บรรยากาศเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู ้
๒. เพื่อรองรับการขยายชั้น
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

เชิงปริมาณ 
๑. ปรับเปลี่ยนกระจก ช่องแสงจ านวน 2 
ห้อง  
๒. ติดต้ังมา่นกันแสงจ านวน 5 ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามหี้องเรียนคุณภาพที่ได้
มาตรฐานส่งเสริมและพัฒนาในการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษามีห้องเรียนที่ได้
มาตรฐานที่มีสือ่เทคโนโลยี 
ในการส่งเสริมและพัฒนา 
ในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒. สถานศึกษามีห้องเรียน
คุณภาพเพียงพอรองรับ 
การขยายชั้นเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ 

๕๑ โครงการห้องปฏิบัติการ
เครื่องปั้นดินเผา 

1. เพื่อก่อสร้างและ จัดหา
วัสด-ุครุภัณฑ์ ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ 
เครื่องปั้นดินเผา   
2. เพื่อจัดบรรยากาศ ที่เอื้อ
ต่อการจัดการ เรียนรู้ที่
ส่งเสริมและ อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

 

เชิงปริมาณ  
ก่อสร้างห้องปฏิบัติการ เครื่องป้ันดินเผา
โครงสร้าง เหล็ก หลังคาเมทธลัชีส พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร  พร้อมวัสด-ุ 
อุปกรณ์ จ านวน 1 ห้อง  
เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษามี ห้องปฏิบัติการ 
เครื่องปั้นดินเผาที่มี ประสทิธิภาพในการ 
จัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริม และอนุรักษ ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1. สถานศึกษา มีห้อง 
ปฏิบัติการ เครื่องป้ันดินเผา  
ที่ได้มาตรฐาน มีวัสด-ุอุปกรณ ์
ที่เพียงพอ ส าหรับ กิจกรรม 
การเรียนรู้  
2. สถานศึกษามหี้องปฏิบัติการ 
เครื่องปั้นดินเผาที่มี บรรยากาศ
ที่เอื้อต่อ การจัดการศึกษาที่ 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๕๒ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

 
เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ให้เหมาะสม สวยงาม พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และ
กิจกรรมประชุมสัมมนา  
 

เชิงปริมาณ 
๑) พัฒนาแหลง่เรียนรู้ 
๒) พัฒนาห้องสมุด 
3) ปรับเปลี่ยนม่านห้องประชุม 
4) ติดตั้งม่านห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา 
5) ติดต้ังม่านปรับแสงห้อง
ทะเบียน 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสม สวยงาม พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ เสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู ้และ
กิจกรรมประชุมสัมมนา 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสม สวยงาม พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ เสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู ้และ
กิจกรรมประชุมสัมมนา 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑, ๓.๒ 

 
 
 
 
 
 
 



5.4 แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมทีส่่งเสรมิให้ผู้เรียนใช้สือ่เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๕๓ โครงการสื่อสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 
(ภาคเรียนที่ ๒/25๕๙) 
๑. กิจกรรมวารสารโรงเรียน 
๒. กิจกรรมสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๓. กิจกรรมพฒันาเว็บไซต์ 
๔. กิจกรรมทะเบยีนภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 
๕. กิจกรรมส่งเสริมและ 
พัฒนาการเรียนคอมพิวตอร ์
 

 

 

 

๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของ 
วารสาร ป้ายไวนิล ของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ และทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสมกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

เชิงปริมาณ 
1. วารสารโรงเรียน
จ านวน ๑,๗๐๐ เล่ม 
2. จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
จ านวน 13 ผืน 
3. พัฒนาเวบ็ไซต์ 
4. ส่งเสริมและพัฒนา 
การเรียนคอมพิวเตอร์แก่
นักเรียนทกุคน 
5. ทะเบียนภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครูและบุคลากร 
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดหัวป้อมนอก) มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๑. ไดเ้ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) โดยผ่านวารสาร ป้ายไว
นิล ได้คลอบคลุมทุกๆ ด้าน 
๒. นักเรียนสามารถน าความรู้ 
และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการทางเทคโนโลยีไปใช้
ในการแก้ปัญหา และความขดัแย้ง
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ 

 
 



5.5 แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทนัต่อการใช้งาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 
๕๔ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

และระบบสารสนเทศ  
(ภาคเรียน 1/2559) 
๑. กิจกรรมซ่อมบ ารุงสื่อ
เทคโนโลย ี
๒. กิจกรรมพฒันาระบบ 
Wi-Fi 
๓. กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๔. กิจกรรมระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ (MIS 
School) 
๕. กิจกรรมเปลี่ยนและ
ติดต้ังระบบ 
๖. กิจกรรมค่ายเยาวชน 
นักถ่ายภาพ  

๑. เพื่อให้นักเรียน มีความเขา้ใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและขั้นตอน
การผลิตรายการโทรทัศน์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
รูปแบบไวนิล เว็บไซต ์และ
เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อ
โปรเจคเตอร์ ทีวี  
๓. เพื่อกระจายจุดสัญญาณ Wi-
Fi และพัฒนาระบบสารสนเทศให้
มีความถูกต้อง แม่นย ามทีะเบียน
คุมอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวให้พร้อมต่อ
การใช้งาน  

เชิงปริมาณ 
๑. ค่ายสร้างสื่อสองมือ 
สร้างสรรค์1ครั้ง 
๒. เยาวชนนักถ่ายภาพ  
1 ครั้ง 
3. ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
1 ชุด 
4. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
5. พัฒนาระบบ Wi-Fi โรงเรยีน  
ระบบ 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่
การบริหารจัดการ(Mis-School) 
7. ควบคุมระบบไฟวิ่งและทีวี 
เพื่อประชาสัมพันธ์ 
8. ทะเบียนคุมสื่อโปรเจคเตอร์  
ทีว ี
9. ทะเบียนภาพนิ่งและ 
ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด  

๑. นักเรียนมคีวามเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและขั้นตอน
การผลิตรายการโทรทัศน์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 
๒. ได้เผยแพรร่ายการโทรทัศน์
และอุปกรณ์เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพ 
๓. โรงเรียนมีสัญญาณ Wi-Fi 
และระบบสารสนเทศที่มีความ
ถูกต้อง แม่นย ามีทะเบียนคุม
อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน
พร้อมต่อการใช้งาน 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ 

 
 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชีท้ี่) 

 

๗. กิจกรรมค่ายสร้างสื่อ
สร้างสรรค ์
๘. กิจกรรมพฒันาเว็บไซต์ 
๙. กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์
ไฟว่ิงและทีวีเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
๑๐. กิจกรรมจัดท าทะเบียนคุม
สื่อโปรเจคเตอร์และทีว ี
๑๑. กิจกรรมปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมคีวามเข้าใจเก่ียวกับ
เครื่องมือและขั้นตอนการผลิต
รายการโทรทัศน์และการถ่ายภาพ 
๒. ระบบสารสนเทศมีความถกูต้อง 
แม่นย า และพร้อมต่อการใช้งาน 

  

๕๕ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ 
(ภาคเรียนที่ 2/2559) 
๑. กิจกรรมพฒันาระบบ Wi-Fi 
๒. กิจกรรมพฒันาระบบเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ 
๓. กิจกรรมพฒันา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๔. กิจกรรมทะเบียนคุมสื่อ
โปรเจคเตอร์ ทีวี คอมพิวเตอร์ 
ปริ้นเตอร ์
 

เพื่อให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต 
Wi-Fi โรงเรียนเทศบาล ๕      
(วัดหัวป้อมนอก) และแจ้ง
ข่าวสารต่างๆ ให้นักเรียน คร ู
บุคลากรและผู้ปกครองได้ทราบ 

เชิงปริมาณ 
1) พัฒนาระบบ Wi-Fi โรงเรยีน  
1 ระบบ 
๒) พัฒนาระบบเพ่ือ 
การประชาสัมพันธ ์1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมคีวามเข้าใจเก่ียวกับ
เครื่องมือและขั้นตอนการผลิต
รายการโทรทัศน์และการถ่ายภาพ 
๒. ระบบสารสนเทศมีความถกูต้อง 
แม่นย า และพร้อมต่อการใช้งาน 

 

ครู บุคลากร และนักเรียน
ได้ใช้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ได้
ตลอดเวลา  

มฐ.๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ 



 


