
ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเทศบาล  ๕  (วัดหัวป้อมนอก)  ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ     ต าบลบ่อยาง    อ าเภอเมืองสงขลา                       
จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์  ๙๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๒-๑๖๐๑ โทรสาร ๐-๗๔๓๑-๖๖๔๒ 
e-mail : ts5school@hotmail.com   website : http://www.ts5.ac.th   facebook : โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดหัวป้อมนอก) 
สังกัด ส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๓๙ ห้องเรียน 
โรงเรียนมีเนื้อที่  ๖  ไร่   ๓  งาน 
  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 
                      โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ  ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา กรมส่งเสริมการปกค รองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546  โดยการริเริ่มและด าเนินการของ
นายนิพนธ์ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา และนายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
สงขลาขณะนั้น ซึ่งพระครูปราการถิรวัตรให้ใช้ประโยชน์ในที่ ดินของวัดหัวป้อมนอก  6 ไร่  3 งานโดยมี
จุดมุ่งหมายให้เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของเทศบาลนครสงขลา และได้เปิดท าการสอน
ในช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  นักเรียนทั้งหมด ๙๐๐ คน ครูจ านวน ๕๑ คน  ภารโรง  ๓  คน  ด าเนินการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 254๔ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยมีระยะเวลา  ดังนี้คือ 

พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)   
พ.ศ. 2547เปิดสอนครั้งแรกโดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล1 (ถนนนครนอก) ภายใต ้

การบริหารงานของนายนิคม  จันพุ่ม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
พ.ศ. 2548  ได้ย้ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 5(วัดหัว 

ป้อมนอก) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๔๘    
พ.ศ. 2550   ด าเนินการขยายชั้นเรียนโดยเปิดท าการสอนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4   

จ านวน  2   แผนการเรียน  คือ   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  และแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา- 
ภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2551  เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน 3 แผนการเรียน  คือ              
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษและแผนการเรียน
คณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2553  เปิดท าการสอนตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน  1 ห้องเรียน  

 พ.ศ. 2554  เปิดโครงการภาษาจีน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน  2 ห้องเรียน  
พ.ศ. 255๗   เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน  ๔  แผนการเรียน   

คือ  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ   แผนการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  

 
 

http://www.ts5.ac.th/


  ปัจจุบันปีการศึกษา 255๙   เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน   ๓  แผนการเรียน  คือ  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษและแผนการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  โดยมีนายสมชาติ  เหลืองสะอาด  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันมี
นักเรียนทัง้หมด 1,641  คน ครูจ านวน 81  คน  ภารโรงจ านวน  6  คน  (ข้อมูล  10  มิถุนายน  2559)  
 
 

แผนผงับรเิวณโรงเรยีน 
 

 
 
  
 
 
 



๒. ข้อมูลผู้บรหิาร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายสมชาติ  เหลืองสะอาด  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม .)  สาขา  การบริหารการศึกษา โทรศัพท์  ๐๘๑-๕๙๗๖๓๒๒  e-mail :   -                   
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  2  ปี  ๗  เดือน 
  ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน  ๓  คน 
 ๒.๑ นางสุรีย์พร  สงค์ประกอบ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)    
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๗๖๗๙๔๓  e-mail :  - รับผิดชอบฝ่ายบริหาร 
 ๒.๒ นางสนธยา  ส่งศรี วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)    
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท ์๐๙๘-๖๗๑๓๗๑๕  e-mail : Sontaya_mam@hotmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ 
 ๒.๓ ว่าที่ร้อยเอกบญุเสริม หัดประสม วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)    
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๔๐๙๔๗๙  e-mail:boonserm.h@hotmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายปกครอง 
 ๒.๔ นางเมธิน ี จินเดหวา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)    
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  ๐๘๒ -๘๒๗๓๖๒๖  e-mail : matineejindewa@hotmail.com                  
รับผิดชอบฝ่ายบริการ 
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๓.  ข้อมูลครูและบคุลากรสนับสนนุการสอน 
๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานคร ู

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ(ปี) อายุราชการ 
ต าแหน่ง/     
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ        

การเรียนรู ้
จ านวนครั้งและชั่วโมง         
ทีเ่ข้ารบัการพัฒนา/ป ี

๑ นายกิตติพงษ์  ศิริพันธ์ุ ๔9 ๒7 ครูอันดับ คศ.3/
ช านาญการพิเศษ 

ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 5  ครั้ง ๕๖ ชัว่โมง 

๒ ว่าที่ร้อยเอก มโนทย์  ชูพรหม ๔2 ๑8 ครู อันดับคศ.๔/
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๓ นางละไม  พฤกษวานิช 60 ๓7 ครู อันดับคศ.3/
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๔ นายสัมภาศ  เจริญคง ๕1 ๒๑ ครู อันดับคศ.3/
ช านาญการพิเศษ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๕ นางจิรารักษ ์ ชนกสุนันทพล ๔4 ๒1 ครู อันดับคศ.3/
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์ 6  ครัง้ 74 ชัว่โมง 

๖ นางพิณญา  นวลแก้ว 
 

๔2 ๑9 ครู อันดับคศ.3/
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 7  ครั้ง 86 ชัว่โมง 

๗ นางสาววรารัตน์  ปิ่นทองพันธ์ุ 50 ๒3 ครู อันดับคศ.3/
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๘ นายกฤตภาส  วงศ์วาทยากร ๔2 12 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๙ นางสาวกาญจนา  เทพรัตน์ ๓5 ๑1 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร ์ 6  ครั้ง 74 ชัว่โมง 

๑๐ นางสาวชนาธิป  มณีโชติ 40 ๑1 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ(ปี) อายุราชการ 
ต าแหน่ง/     
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ       

การเรียนรู ้
จ านวนครั้งและชั่วโมง         
ทีเ่ข้ารบัการพัฒนา/ป ี

๑๑ นางฐิตาภา  สุวรรณวงศ์ ๔7 ๑3 ครูอันดับ คศ.2/
ช านาญการ 

กศ.บ. คหกรรมศาสตร ์ การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๑๒ นางสาวทองขาร  พอใจ ๓8 ๑1 ครู อันดับ คศ.2/
ช านาญการ 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี  

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๑๓ นายธีธัช  เอียดดี 40 10 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๑๔ นางสาวนงค์นุช  ศิริสมบัติ ๕3 ๑1 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๑๕ นางพนิดา  หัดประสม ๔3 ๑9 ครู อันดับคศ.๓/
ช านาญการ 

วท.บ. สถิต ิ คณิตศาสตร ์ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๑๖ นางพรทิพย์  นวลแก้ว ๔5 20 ครู อันดับคศ.๓/
ช านาญการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๑๗ นางพรทิพย์  พงษ์พราหมณ์ ๕3 ๒7 ครู อันดับคศ.๓/
ช านาญการ 

กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

6  ครั้ง 86 ชัว่โมง 

๑๘ นางพิกุล  แก้วค า ๔7 ๒3 ครู อันดบัคศ.๓/
ช านาญการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 6  ครั้ง 74 ชัว่โมง 

๑๙ นางสาวมลฤดี  เพ็ชร์สุวรรณ ๓6 ๑1 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๒๐ 
 

นางวันดี  จุลนันโท ๓5 ๑1 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

 
 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ(ปี) อายุราชการ 
ต าแหน่ง/     
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ        

การเรียนรู ้
จ านวนครั้งและชั่วโมง         
ทีเ่ข้ารบัการพัฒนา/ป ี

๒๑ นายวิวัฒน์  เชื้อแหลม ๔8 ๒2 ครู อันดับคศ.๒/
ช านาญการ 

ค.บ. นาฏศิลป์ ศิลปะ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๒๒ นายวีระพงศ์  วิไลรัตน์ ๕3 ๒3 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๒๓ นายเวียง  ไชยสวัสดิ์ ๕4 ๑6 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๒๔ นายศักด์ิดา  เอมเอก ๔2 ๑9 ครูอันดับ คศ.3/
ช านาญการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์ 7  ครั้ง 102 ชั่วโมง 

๒๕ นางสาวศศิธร  ล่องชุม ๓6 8 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร-์ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร ์ 6  ครั้ง 86 ชัว่โมง 

๒๖ นางสวการย ์ ชูแสง ๔2 10 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๒๗ นางสาวสัจจะ  สวนจันทร ์ ๓9 ๑6 ครู อันดับคศ.๓/
ช านาญการ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๒๘ นางสาวสาวบน  เด็นหมัด ๓8 ๑3 ครู อันดับคศ.๓/
ช านาญการ 

กศ.ม. เคมี วิทยาศาสตร ์ 7  ครั้ง 80 ชัว่โมง 

๒๙ นายสิทธิชัย  แก้วค า ๔4 ๑7 ครู อันดับคศ.๓/
ช านาญการ 

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๓๐ นางสิริพรรณ  มูลบุญ ๓9 ๑5 ครู อันดับคศ.๓/
ช านาญการ 

ค.บ. คณติศาสตร์ คณิตศาสตร ์ 6  ครั้ง 74 ชัว่โมง 

๓๑ นางสุมณฑา  เอมเอก ๔5 ๒1 ครู อันดับคศ.3/
ช านาญการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์ 8  ครั้ง 114 ชั่วโมง 



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ(ปี) อายุราชการ 
ต าแหน่ง/     
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ        

การเรียนรู ้
จ านวนครั้งและชั่วโมง         
ทีเ่ข้ารบัการพัฒนา/ป ี

๓๒ นางสาวสุรพร  ลอยวิสุทธิ ์ ๔1 ๑1 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๓๓ นายสุรมย์  รุ่งเรือง ๔8 ๑8 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๓๔ นายสุริยันต์  ด าแป้น ๓8 10 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๓๕ นางสาวอัจฉรัชญา  ด าริห์อนันต์ ๓9 ๑1 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๓๖ นางอาภรณ์  มณีรัตน์ ๓9 ๑1 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย ์

ภาษาต่างประเทศ 6  ครั้ง 74 ชัว่โมง 

๓๗ นางสาวจารุวรรณ  อรุณลิ่มสวัสด์ิ ๓2 5 ครู อันดับคศ.1 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

6  ครั้ง 86 ชัว่โมง 

๓๘ นางสาวจันทิมันต์ุ  เป็นสุข ๓2 6 ครูอันดับ คศ.1 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๓๙ นางทิพวรรณ  ลิ่มแก้ว ๓5 6 ครู อันดับคศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๔๐ นายธรรมรงค์  จองเจริญผล ๓2 6 ครู อันดับคศ.1 ศศ.บ. ดุริยางค์ศาสตร์สากล ศิลปะ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๔๑ นายนรบดี สุวรรณโมสิ ศุภมัสดุวรกุล ๓6 6 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

 
 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ(ปี) อายุราชการ 
ต าแหน่ง/     
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ        

การเรียนรู ้
จ านวนครั้งและชั่วโมง         
ทีเ่ข้ารบัการพัฒนา/ป ี

42 นางสาวสมฤดี  ดุกหลิ่ม ๓2 7 ครู อันดับคศ.2/
ช านาญการ 

กศ.ม. มัธยมศึกษาการสอน
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ 6  ครั้ง 74 ชัว่โมง 

๔๓ นางสาวธิดารัตน์  ขวัญศรีสุทธิ ์ 30 4 ครู อันดับคศ.1 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๔๔ นางสาวเนตรนภา  ฤกษ์พิบูลย์ ๓4 7 ครู อันดับคศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 7  ครั้ง 86 ชัว่โมง 

๔๕ นายปฐมพงศ์  ไชยภักด ี ๓6 8 ครู อันดับคศ.1 ค.บ. ดนตร ี ศิลปะ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๔๖ นางสาวปัทมา  ชุมอินทร ์ ๓2 5 ครู อันดับ คศ.1 ศษ.บ. เทคโนโลยีการวัดผล - 6  ครั้ง 80 ชัว่โมง 

๔๗ นางฝารีด้า  มะยีหมูด ๓6 5 ครู อันดับคศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๔๘ นางสาววรรณา  มณี 
 

๔1 6 ครู อันดับคศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

6  ครั้ง 86 ชัว่โมง 

๔๙ นางสาววรรณา  สุวรรณพงษ ์ ๓4 6 ครู อันดับคศ.1 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การงานอาชีพและ   
เทคโนโลย ี

6  ครั้ง 74 ชัว่โมง 

๕๐ นางสาวรินต์ณพัต  ดาเล้ง ๓5 7 ครู อันดับคศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๕๑ นางสาวสมร  สุดสุข ๓4 4 ครู อันดับคศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๕๒ นางสุชาดา   ณ สงขลา ๓4 6 ครู อันดับคศ.1 กศ.ม. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร ์ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๕๓ นางสาวกุลนิดา  จันทร์คง ๓6 4 ครู อันดับคศ.1 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๕๔ นางสาวอัมพิกา  คณานุรักษ ์ ๓4 5 ครู อันดับ คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๕๕ นายอาทิตย์  โชยรัมย์ 40 4 ครู อันดับคศ.1 กศ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๕๖ นายยาหรีน  ฮัจชา ๓3 4 ครู อันดับคศ.1 กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๕๗ นายนัสรณ ยีแหล่หมัน ๓5 5 ครู อันดับ คศ.1 ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

58 นางยูจีน  ยุทธนากุล 40 3 ครู อันดับ คศ.1 ศศ.บ บรรณารักษศาสตร ์ ภาษาไทย 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ(ปี) อายุราชการ 
ต าแหน่ง/     
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ        

การเรียนรู ้
จ านวนครั้งและชั่วโมง         
ทีเ่ข้ารบัการพัฒนา/ป ี

59 นายยมนา  วงศ์มณ ี 30 6 ครู อันดับคศ.1 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

๖๐ นางสาวกวินปัทม์  สังข์ศิลปช์ัย 42 5 ครู อันดับ คศ.1 กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย 5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

61 นางสาวกิรณา  อินทจันทร ์ 36 4 ครู อันดับ คศ.1 คศ.บ คหกรรมศาสตร์ศึกษา การงานอาชีพและ                
เทคโนโลย ี

5  ครั้ง 56 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบตัหิน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
ประสบการณก์ารสอน 

(ปี) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายธนโชติพิสิทธิ์  จิระศักดิ์ข ี ๓6 4 วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าฯ การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

เทศบาลนครสงขลา 

๒ นายธนวรรณน ์เจริญด ี ๓9 4 ศศ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ เทศบาลนครสงขลา 
๓ นางสาวปิยนุช  เดชะมาก ๒9 4 ศศ.บ. อาหารและ

โภชนาการ 
การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

เทศบาลนครสงขลา 

๔ นายปิยะ  ปรงแก้ว 30 4 ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

เทศบาลนครสงขลา 

๕ นางร ายอง  วานิชกุล ๔2 3 ศศ.บ. การจัดการ การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

เทศบาลนครสงขลา 

๖ นางสาววนิดา  ม้องพร้า ๒7 3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ เทศบาลนครสงขลา 
๗ นายวัฒนพล  จาระโห 30 3 ศศ.บ. ศิลปะการแสดง ศิลปะ เทศบาลนครสงขลา 
๘ นางสาววีวิมลไพจิตรจินดา ๒6 2 กศ.บ. จิตวิทยา  

การแนะแนว 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เทศบาลนครสงขลา 

๙ นางสาวศิรินันท์  ขุนชุม ๓2 5 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

เทศบาลนครสงขลา 

๑๐ นายสัจจะ  เอยีดมิ่ง ๓6 ๑1 ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ เทศบาลนครสงขลา 
๑๑ นางสาวสุชัญญา  ดีพาส ๒6 3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์ เทศบาลนครสงขลา 
๑๒ นายอนุรักษ์  กักกอ ๒9 6 ศศ.บ. นาฎศิลป์และ 

การละคร 
ศิลปะ เทศบาลนครสงขลา 

๑๓ นางสาวกวินนาฏ  จิตการ ๒6 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) 
 



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
ประสบการณก์ารสอน 

(ปี) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ้างด้วยเงิน 

๑4 นางสาวกฤษดาภรณ์  สงเนียม ๒5 2 กศ.บ. ศิลปะการแสดง ศิลปะ เทศบาลนครสงขลา 
15 นายพงษ์พิพัฒน์  วีระประทุม ๒5 2 กศ.บ. วิทยาศาสตร-์ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์ เทศบาลนครสงขลา 
16 นางสาววีดา  สาแลแม 25 5 เดือน คบ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ เทศบาลนครสงขลา 

17 นางสาวกนกพรรณ  ศิริยอด 24 7 เดือน ศศ.บ  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ภาษาจีน เทศบาลนครสงขลา 

18 นางสาวมาลัยทิพย์  ซุ้นสั้น 28  10 เดือน ศศ.บ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ดนตรีไทย เทศบาลนครสงขลา 

19 นายจักรกริช  สันซัง 24 1 คบ สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา
และและวัฒนธรรม 

เทศบาลนครสงขลา 

20 นางสาวปัญจลักษณ์  นิดคง 24 6 เดือน กศ.บ คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ เทศบาลนครสงขลา 

 

 ๓.๓  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนบัสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบตัหิน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
๑ นางสาวกัณฑ์ชุติสรา  วรธนณกุรณ ์ ๓7 บุคลากรสนับสนุน   

การสอน 
บธ.บ. การบริหาร

ทรัพยากรมนษุย ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ/
การเงิน 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๒ นางสาวจิระประภา  วงศ์ทอง ๒5 บุคลากรสนับสนุน   
การสอน 

บช.บ. การบัญช ี เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๓ นางสาวกมลรัตน์ ทวีศร ี ๓9 บุคลากรสนับสนุน   
การสอน 

ปวส. การตลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ/
การเงิน 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๔ นางชมัยภรณ์  จามิตร ๓4 บุคลากรสนับสนุน   
การสอน 

บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ/
การเงิน 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๕ นางสาววัชราภรณ์  อูปค า ๓4 บุคลากรสนับสนุน   
การสอน 

บธ.บ. การบริหาร
ทรัพยากรมนษุย ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ/
การเงิน 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
 



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบตัหิน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
๖ นางสาวรณาพร  มากจันทร ์ ๒7 บุคลากรสนับสนุน   

การสอน 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร-์
สุขภาพ 

เจ้าหน้าที่งานอนามัย
โรงเรียน 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๗ นางสาวศิริลักษณ์  แซ่อึ้ง ๓3 พนักงานจ้าง กศ.บ. เทคโนโลย-ี 
ทางการศึกษา 

เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) 

๘ นางสาวฉันพิดา  เลขข า ๒6 พนักงานจ้าง ทร.บ. เทคโนโลย-ี
อุตสาหกรรม 

ถ่ายเอกสาร/ทั่วไป โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) 

๙ นายวิรัช  มะศรีภูม ิ ๔8 พนักงานจ้างทั่วไป ม.๓ - พนักงานขับรถ โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) 

๑๐ นายส าราญ  คงเอ้ือ ๕2 พนักงานจ้างทั่วไป ป.๖ - ภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) 

๑๑ นายถาวร  อ่อนคง 50 ลูกจ้างประจ า ม.๖ - ภารโรง เทศบาลนครสงขลา 
๑๒ นายวิชิต  มิล าเอียง ๕1 ลูกจ้างประจ า ป.๔ - ภารโรง เทศบาลนครสงขลา 
๑๓ นายวิโรจน ์ วงศ์สุวรรณ ๕5 ลูกจ้างประจ า ม.๖ - ภารโรง เทศบาลนครสงขลา 
๑๔ นายสฐาน  เลขข า ๕5 พนักงานจ้าง มศ.๓ - ภารโรง เทศบาลนครสงขลา 
๑๕ นายนฐกร  จันพรมรัตน ์ ๕6 พนักงานจ้าง ม.๓ - ภารโรง เทศบาลนครสงขลา 
๑๖ นายอติชาติ  ภิรมย์ 40 พนักงานจ้าง อสบ. อิเล็กทรอนิกส ์ ภารโรง เทศบาลนครสงขลา 



๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบคุลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - - - - - 
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ - - 4 - 4 

รวม - - ๕ - ๕ 
2. ครูผู้สอน - - - - - 

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู -    ๔6    1๕ - 61 
- พนักงานจ้าง(สอน) - 19     1 - 20 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 
                        รวม -    ๖5    1๖      - ๘1 

3. บุคลากรสนับสนุน - - - - - 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ      -     6           -           -   6 
- พนักงานจ้างทั่วไป      4     ๒           -           -   ๖ 
- ลูกจ้างประจ า      ๔      -           -           -   ๔ 
- อื่นๆ (ระบุ)       -      -           -           -   - 

รวม      ๘      ๘      -      -      1๖ 
รวมทั้งสิ้น      ๘    ๗๗     ๒1      ๑๐6 

  
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จ านวน…๑๐......คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์    จ านวน…7…......คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์    จ านวน…๘…......คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน…๑1......คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน…๕…......คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     จ านวน…๑2......คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  จ านวน…๑5......คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จ านวน…9…......คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จ านวน…๓…......คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้    จ านวน…81....คน 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      จ านวน…81......คน  คิดเป็นร้อยละ100 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด      จ านวน…81......คน  คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์    เท่ากับ.....19.......ช่ัวโมง: สัปดาห์   
 
 
 
 
 
 
 



๔. ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที ่๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น …๑,๖41…คน จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน 

  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๙ ๒21 ๒19 ๔40 ๔9 

ม.๒ ๙ ๑89 ๒๐๕ 394 ๔4 

ม.๓ ๙ 177 ๑๙6 ๓73 ๔1 

ม.๔ ๔ 70 94 ๑64 41 

ม.๕ ๔ ๕๒ 78 ๑30 ๓3 

ม.๖ 4 53 87 ๑40 35 

รวม ๓9 ๗62 ๘79 ๑,๖41 ๒๔3 

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน...............-...............คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดบัมัธยมศึกษา = …๑๙....:…๑….เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๑,275 ๗7.69 

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

๑,๓82 ๘๔.๕๓ 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 8 - 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
๕. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๖83 ๔1.62 
๖. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 64 3.90 
๗. จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 27 1.64 
๘. สถิติการขาดเรียน 72 4.39 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น ๒1 ๑.27 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น ๓43 98.00 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑35 ๙9.26 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและ
นันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

๑,๖41 ๑๐๐ 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑,480 90.18 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑,555 94.75 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก

โรงเรียน 
๑,๖39 99.87 

๑๕. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

๑,636 99.70 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,636 99.70 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑,636 99.70 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ตามที่ก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา 

๑,641 100 

๑๙. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
ตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,641 100 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
ตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,641 100 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  



 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียนถาวร      ๕     หลัง 
๒ ห้องน้ า/ห้องส้วม     ๒๔    ห้อง 
๓ สนามกีฬา      ๑     สนาม 
๔ จ านวนห้องเรียนทั้งหมด ๔1    ห้อง 
๕ ห้องผู้บริหาร ๕    ห้อง 
๖. ห้องพักคร ู       ๔    ห้อง 
๗ ห้องธุรการ       ๑    ห้อง 
๘ ห้องทะเบียนวัดผล       ๑    ห้อง 
๙ ห้องประชุม       ๓    ห้อง 

๑๐ ห้องสมุด ๑    ห้อง 
๑๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๖    ห้อง 
๑๒ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๓    ห้อง 
๑๓ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๓    ห้อง 
๑๔ ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลย ี ๑    ห้อง 
๑๕ ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ๑    ห้อง 
๑๖ ห้องปฏิบัติการวงโยธวาธิต ๒    ห้อง 
๑๗ ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ๑    ห้อง 
๑๘ ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ ๑    ห้อง 
๑๙ ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป ์ ๑    ห้อง 
๒๐ ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ ๑    ห้อง 
๒๑ ห้องบาติก ๑    ห้อง 
๒๒ ห้องคณิตศาสตร ์ ๑    ห้อง 
๒๓ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑    ห้อง 
๒๔ ห้องพยาบาล  ๑    ห้อง 
๒๕ ห้องแนะแนว  ๑    ห้อง 
๒๖ ห้องส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย   ๑    ห้อง 
๒๖ ห้องภาษาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๑    ห้อง 
๒๗ ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ ๑    ห้อง 
๒๘ ห้องที่ท าการคณะกรรมการนกัเรียน ๑    ห้อง 
๒๙ ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   ๑    ห้อง 
๓๐ ห้องพัสด ุ ๑    ห้อง 
๓๑ ห้องอาเซียน  ๑    ห้อง 
๓๒ ห้องตัดผมสัตตบรรณบาร์เบอร ์  ๑    ห้อง 
๓๓ ห้องนอนเวร ๑    ห้อง 
๓๔ ห้องรักษ์ศิลป์-โนรา ๑    ห้อง 
๓๕ ห้องปฏิบัติการทางเคมี       ๑    ห้อง 



ที ่ รายการ จ านวน 
๓๖ ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์       ๑    ห้อง 
๓๗ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ๑    ห้อง 
๓๘ ห้องประชาสัมพันธ์ ๑    ห้อง 
๓๙ ห้องเกียรติยศ ๑    ห้อง 

 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ….๒๕๕๙…. (ปีงบประมาณล่าสุด) 
 

รายได้สถานศกึษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง 
๑.  เงินที่มีผู้อทุิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
๒.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
๓.  เงินที่ได้จากการแสดงหรอืกิจกรรมต่างๆ 
๔.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
๕. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับประโยชน์ 
    จากการใชท้รัพย์สินของสถานศึกษา  
๖. เงินที่ได้จากจ าหน่ายจา่ยโอนทรัพย์สินบุคคลได้รับประโยชน์จาก 
    การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
๗. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
๘. รายได้อื่น ๆ 

- 
- 
- 
- 

1,456,200 
157,637 

 
- 
 

10,358 
5,499 

- 
- 
- 
- 

790,500 
136,500 

 
- 
 
- 
- 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตั้งงบประมาณใหส้ถานศึกษา  
และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
    ๑.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ 
         สถานศกึษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         เอง 

 
 
- 

 
 
- 

 ๒.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อต้ัง 
งบประมาณให้สถานศึกษา 

 ๒.๑เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน, ในการซ่อมแซมอาคารเรียนฯลฯ 

 

 
 

620,800 

 
 

458,800 

 
 
 



รายได้สถานศกึษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

๒.๒ เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

๒.๓  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 

270,000 
 
 
 

197,500 

- 
 
 
 

196,500 

 ๓.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพ่ิม(Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน  

 
 

5,825,300 
- 

747,750 
418,965 
695,160 

1,450,850 

 
 

4,839,850 
- 

746,400 
50,540 

680,510 
1,183,525 

ค.  เงินอื่นๆ (ระบุ) - - 

รวม 11,856,019 9,083,125 
 
หมายเหตุ : ขอ้มูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จ านวน 2,772,894 บาท 
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ ๓๐  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๙  จ านวน  2,772,894 บาท 



๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๗.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะอยู่ใจกลางเมืองถูกล้อมรอบด้วยชุมชนแออัด บริเวณ

ทางเข้าออกไม่สะดวก  สถานที่ตั้งอยู่ในจุดที่สังเกตยาก  ไม่ได้อยู่ติดกับถนนสายหลัก  ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จะไม่ค่อย
ทราบเส้นทางการเดินทางมาติดต่อราชการ มีประชากรประมาณ  ๗๖,๖๘๒  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ วัดหัวป้อมนอก  วัดหัวป้อมใน  ตลาดศาลาลุงแสง  ชุมชนบ้านตากแดด  ชุมชนหัวป้อมนอก  คิวรถบัส
ประจ าทาง/รถตู้ประจ าทางสงขลา-ระโนด-นครศรีธรรมราช โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยา  คริสตจักร ชุมชนวังเขียว
วังขาว ชุมชนริมทางรถไฟนอก ชุมชนวชิราอาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง ประมง ค้าขายและอื่นๆ  ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ ๙๐  และนับถือศาสนาอิสลามและอื่น ๆ ประมาณร้อยละ ๑๐  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ เป็นที่ รู้จักโดยทั่ วไป คือประเพณีท าบุญวันสารทเดือนสิบ/ประเพณี ในวันส าคัญต่าง ๆ ทาง
พระพุทธศาสนา 

๗.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๔ – มศ.๓  อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ประมง ค้าขายและอื่นๆ  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปีประมาณ  
๑๐๐,๐๐๐-๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๗.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส 
 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) เป็นโรงเรียนก่อตั้งใหม่ที่พัฒนาตามนโยบายการกระจายการศึกษา 
มีการสนับสนุนงบประมาณ ของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการสร้างองค์ความรู้เพื่อชุมชน  มีการประชาสัมพันธ์
เพื่อการแข่งขันกับสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงบริเวณใกล้เคียง  ตั้งอยู่บริเวณใกล้ใจกลางเมืองสงขลาแหล่ งเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ที่หลากหลายมีสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสองด้าน  คือ ทะเลอ่าวไทย  ทะเลสาบ
สงขลา  สะพานเปรมฯ  เกาะยอ เป็นต้นสะดวกในการคมนาคม  การติดต่อสื่อสารที่มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้าน Internet ที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น แหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรศาสนา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
ชมรมผู้ปกครองเครือข่าย มูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ฯลฯ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างหลากหลายเต็มตามศักยภาพ 

ข้อจ ากัด 
โรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหัวป้อมนอก) ตั้งอยู่บนพื้นที่จ ากัดไม่สามารถขยายและปรับปรุงพื้นที่ได้มากนัก   

การเมืองในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและไม่แน่นอน  
ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่หย่าร้าง  แยกกันอยู่ นักเรียนอยู่ในความดูแลของตา ยาย ญาติพี่น้องจึงมี            
ภาวะเสี่ยงต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในด้านลบ ทั้งสื่ออนาจาร  เกมส์  พฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม และ
ผู้ปกครองบางส่วนใหญ่ยังยึดติดกับค่านิยมในการเลือกสถาบันการศึกษาต่อของบุตร จึงเลือกโรงเรียนใกล้เคียงที่มี 
ความพร้อมและมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองในโรงเรียนระดับจังหวัดที่มีชื่อเสียงมาช้านาน  และการขาด
ความร่วมมือกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่างสังกัดในพื้นที่เดียวกัน  

 
 
 
 
 
 

 



๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงใน
ตารางดังนี ้
๘.๑  ระดับมัธยมศึกษา 

- ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (ห้องเรียนปกติ) 
 

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
จ านวนชั่วโมง/ปีการศึกษา 

มัธยมศกึษาปทีี่ 1 มัธยมศกึษาปทีี่ 2 มัธยมศกึษาปทีี่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
1. ภาษาไทย 120 120 120 
2.คณิตศาสตร์ 120 120 120 
3. วิทยาศาสตร์ 120 120 120 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 160 160 160 

- สังคมศึกษา 120 120 120 
- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 

5. สุขศึกษา และพลศึกษา 80 80 80 
6. ศิลปะ 80 80 80 
7. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 80 80 80 
8. ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 
   รวมเวลาเรียน(พืน้ฐาน) 880 880 880 

- รายวิชาเพิ่มเติม 240 240 240 
   รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) 240 240 240 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
    ลูกเสือ เนตรนารี/ชุมนุม 

80 80 80 

3. กิจกรรมเพือ่สังคม  และ 
    สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 

    รวมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 135 135 135 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,255 1,255 1,255 



- ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น(โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

 
 

 
 
 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
จ านวนชั่วโมง/ปีการศึกษา 

มัธยมศกึษาปทีี่ 1 มัธยมศกึษาปทีี่ 2 มัธยมศกึษาปทีี่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
1. ภาษาไทย 120 120 120 
2.คณิตศาสตร์ 120 120 120 
3. วิทยาศาสตร์ 120 120 120 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 160 160 160 

- สังคมศึกษา 120 120 120 
- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 

5. สุขศึกษา และพลศึกษา 80 80 80 
6. ศิลปะ 80 80 80 
7. การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี 80 80 80 
8. ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 
   รวมเวลาเรียน(พืน้ฐาน) 880 880 880 
- รายวิชาเพิ่มเติม 280 240 240 

1. ภาษาอังกฤษ 40 40 40 
2. วิทยาศาสตร ์ 120 120 120 
3. คณิตศาสตร ์ 80 80 80 

   รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) 280 280 280 

กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
1. วิทยาศาสตร ์ 120 120 120 
2.  คณิตศาสตร ์ 120 120 120 
รวมเวลากิจกรรมเสริมหลักสูตร 240 240 240 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
    ลูกเสือ เนตรนารี/ชุมนุม 

80 80 80 

3. กิจกรรมเพือ่สังคม  และ 
    สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 

    รวมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 135 135 135 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,535 1,535 1,535 



- ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น(โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาจีน) 

 
 จ านวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนทั้งปี   

- ห้องเรียนปกติ เท่ากับ ๑,๒๕๕ ชั่วโมง 
- ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่ากับ ๑,๕๓๕ ชั่วโมง 
- ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพดา้นภาษาจีน  เท่ากับ ๑,๒๙๕ ชั่วโมง 
 
 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
จ านวนชั่วโมง/ปีการศึกษา 

มัธยมศกึษาปทีี่ 1 มัธยมศกึษาปทีี่ 2 มัธยมศกึษาปทีี่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
1. ภาษาไทย 120 120 120 
2.คณิตศาสตร์ 120 120 120 
3. วิทยาศาสตร์ 120 120 120 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 160 160 160 

- สังคมศึกษา 120 120 120 
- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 

5. สุขศึกษา และพลศึกษา 80 80 80 
6. ศิลปะ 80 80 80 
7. การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี 80 80 80 
8. ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 
   รวมเวลาเรียน(พืน้ฐาน) 880 880 880 
- รายวิชาเพิ่มเติม 240 240 240 

1. ภาษาอังกฤษ 40 40 40 
2. ภาษาจีน 160 160 160 

   รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) 240 240 240 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. ภาษาอังกฤษ 40 40 40 
รวมเวลากิจกรรมเสริมหลักสูตร 40 40 40 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
    ลูกเสือ เนตรนารี/ชุมนุม 

80 80 80 

3. กิจกรรมเพือ่สังคม  และ 
    สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 

    รวมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 135 135 135 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,295 1,295 1,295 



 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนโครงการ 
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
ภาษาจีน ที่ใช้ระบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
- ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

 
สาระการเรียนรู้/วิชา 

จ านวนชั่วโมง/ปีการศึกษา 
มัธยมศกึษาปทีี่ 4 มัธยมศกึษาปทีี่ 5 มัธยมศกึษาปทีี่ 6 รวม 
พืน้ฐาน เพิ่มเติม พืน้ฐาน เพิ่มเติม พืน้ฐาน เพิ่มเติม 

1. ภาษาไทย 80 - 80 - 80 - 240 
2. คณิตศาสตร์ 120 160 120 160 - 160 720 
3. วิทยาศาสตร์ 240 260 - 420 - 400 1,320 
4. สังคมศึกษา  80 - 80 40 80 40 320 
5. ประวัติศาสตร์ 40 - 40 - - - 80 
6. สุขศึกษา และพลศึกษา 40 - 40 - 40 - 120 
7. ศิลปะ 40 - 40 - 40 - 120 
8. การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี 40 80 40 80 40 - 280 
9. ภาษาต่างประเทศ 80 120 80 120 80 120 600 
    รวมสาระการเรียนรู ้ 760 620 520 820 360 720 3,800 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
2. กิจกรรมนักเรียน 80 80 80 240 
3. กิจกรรมเพือ่สังคม   20 20 20 60 
    รวมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 140 140 140 420 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,420 1,480 1,220 4,220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย(แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ) 
 

 
สาระการเรียนรู้/วิชา 

จ านวนชั่วโมง/ปีการศึกษา 
มัธยมศกึษาปทีี่ 4 มัธยมศกึษาปทีี่ 5 มัธยมศกึษาปทีี่ 6 รวม 
พืน้ฐาน เพิ่มเติม พืน้ฐาน เพิ่มเติม พืน้ฐาน เพิ่มเติม 

1. ภาษาไทย 80 160 80 160 80 160 720 
2. คณิตศาสตร์ 120 - 120 - - 40 280 
3. วิทยาศาสตร์ 80 - 80 - 80 - 240 
4. สังคมศึกษา  80 160 80 200 80 200 800 
5. ประวัติศาสตร์ 40 - 40 - - - 80 
6. สุขศึกษา และพลศึกษา 40 - 40 - 40 - 120 
7. ศิลปะ 40 - 40 - 40 - 120 
8. การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี 40 80 40 80 40 80 360 
9. ภาษาต่างประเทศ 80 120 80 120 80 120 600 
    รวมสาระการเรียนรู ้ 600 520 600 560 440 600 3,320 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
2. กิจกรรมนักเรียน 80 80 80 240 
3. กิจกรรมเพือ่สังคม   20 20 20 60 
    รวมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 140 140 140 420 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,260 1,300 1,180 3,740 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย(แผนการเรียนคณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษ) 
 

 
สาระการเรียนรู้/วิชา 

จ านวนชั่วโมง/ปีการศึกษา 
มัธยมศกึษาปทีี่ 4 มัธยมศกึษาปทีี่ 5 มัธยมศกึษาปทีี่ 6 รวม 
พืน้ฐาน เพิ่มเติม พืน้ฐาน เพิ่มเติม พืน้ฐาน เพิ่มเติม 

1. ภาษาไทย 80 40 80 40 80 40 760 
2. คณิตศาสตร์ 120 160 120 160 - 160 720 
3. วิทยาศาสตร์ 80 - 80 - 80 - 240 
4. สังคมศึกษา  80 40 80 80 80 80 440 
5. ประวัติศาสตร์ 40 - 40 - - - 80 
6. สุขศึกษา และพลศึกษา 40 - 40 - 40 - 120 
7. ศิลปะ 40 - 40 - 40 - 120 
8. การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี 40 80 40 80 40 80 360 
9. ภาษาต่างประเทศ 80 200 80 200 80 200 840 
    รวมสาระการเรยีนรู ้ 600 520 600 560 440 560 3,220 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
2. กิจกรรมนักเรียน 80 80 80 240 
3. กิจกรรมเพือ่สังคม   20 20 20 60 
    รวมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 140 140 140 420 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,260 1,300 1,140 3,700 
 

 จ านวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนทั้งปี   
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ เท่ากับ ๑,๔๒๐ , ๑,๔๘๐ และ ๑,๒๒๐ 
  ชั่วโมงตามล าดับ 
- แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษม.๔-ม.๖เท่ากับ ๑,๒๖๐ ,  ๑,๓๐๐ และ   
  ๑,๑๘๐ชั่วโมงตามล าดับ 
- แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  ม.๔-ม.๖ เท่ากับ ๑,๒๖๐ , ๑,๓๐๐ และ ๑,๑๔๐ 
  ชั่วโมงตามล าดับ 

 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้ เรียนที่ โรงเรียนเน้นเป็นพิ เศษ ได้แก่ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ และแผนการ
เรียนคณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ระบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๙.๑ ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด….๓๘๔….ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน …21,241… เลม่มีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน.....๓1......ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ…LibraryMis…. 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน ๒ เครือ่ง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้
ห้องสมุด ในปกีารศึกษา ๒๕๕9 เฉลี่ย...186....คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ....11.33.......ของนักเรียนทั้งหมด มีการ
ให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บรกิาร เฉลี่ย.....-......คน ต่อปี ในปีการศึกษา ๒๕๕9
ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ......๒๖........ ห้อง จ าแนกเป็น  

๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน ………๖………. ห้อง 
๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน ………4………. ห้อง 
๓) ห้องปฏบิัติการทางภาษา           จ านวน ………๓………. ห้อง 

  ๔)  ห้องอื่นๆ (ระบุ)     จ านวน ………๑๓…….. ห้อง 
   -  ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลย ี  ๑ ห้อง 

-  ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล  ๑ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการวงโยธวาธิต  ๒ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย  ๑ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์  ๑ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป ์  ๑ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ   ๑ ห้อง 
-  ห้องบาติก    ๑ ห้อง 
-  ห้องคณิตศาสตร ์   ๑ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ ๑ ห้อง 
-  ห้องอาเซียน    ๑ ห้อง 
-  ห้องรักษ์ศลิป์-โนรา   ๑ ห้อง 

     ๙.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน .........244........... เครื่องจ าแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน ……๑90…………. เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน ……๑๕๐…………. เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในปีการศึกษา ๒๕๕9 
เฉลี่ย......125........คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ....7.62.....ของนักเรียนทั้งหมด 
  ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน ………3๔………. เครือ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙.๓  แหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิตกิารใช ้

จ านวนครั้ง/ป ี
๑ ห้องสมุด/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/E-Learning ๑๕,๖๒๙ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒,๐๐๐ 
๓ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๒๔๐ 
๔ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๓๘๓ 
๕ ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลย ี ๔๐ 
๖ ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ๓๖๐ 
๗ ห้องปฏิบัติการวงโยธวาธิต ๗๖๐ 
๘ ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ๑๒๐ 
๙ ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ ๕๕๐ 

๑๐ ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป ์ ๔๘๐ 
๑๑ ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ ๑๒๐ 
๑๒ ห้องบาติก ๑๒๐ 
๑๓ ห้องคณิตศาสตร ์ ๘๔ 
๑๔ ห้องพยาบาล ๘๔๘ 
๑๕ ห้องแนะแนว ๓๗ 
๑๖ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๗๓ 
๑๗ ห้องภาษาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิน่ ๑๔๕ 
๑๘ ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ ๖๐ 
๑๙ ห้องที่ท าการคณะกรรมการนกัเรียน ๔๕ 
๒๐ ห้องส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ๑๕๗ 
๒๑ ห้องอาเซียน ๒๐๐ 
๒๒ ห้องรักษ์ศิลป์โนรา ๔๓๒ 
๒๓ ห้องปฏิบัติการทางเคมี ๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙.๔  แหล่งเรยีนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิตกิารใช ้

จ านวนครั้ง/ป ี
๑ วัดหัวป้อมนอก ๗ 
๒ ก าแพงเมืองสงขลา ๒ 
๓ เจดีย์วิหารแดงเขาตังกวน/เขาน้อย/เขาตังกวน ๑ 
๔ สวนสัตว์สงขลา ๑ 
๕ หาดสมิหลา/สวนสองทะเล/ทะเลสาบสงขลา ๗ 
๖ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑ 
๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรว์ิทยาเขตหาดใหญ ่ ๓ 
๘ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา ๓ 
๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๑ 

๑๐ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ บริเวณสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา ๑ 
๑๑ ห้องสมุดประชาชน  รถโมบายเคลื่อนที่ของเทศบาลนครสงขลา ๓ 
๑๒ แหล่งเรียนรู้ทะเลใต ้จ.ตรัง จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี ่ ๑ 
13 หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ 
๑๔ แหล่งเรียนรู้ด้านภาษาไทย จังหวัดสุโขทัย เชียงใหม่ และเชียงราย ๑ 
๑๕ แหล่งเรียนรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย เชียงใหม่ และเชียงราย ๑ 
๑๖ หับ โห ้ห้ิน ๑ 
๑๗ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ แมจคิ อาย (Magic Eye Museum) ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙.๕  ภูมิปญัญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ใหค้วามรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ป ี

๑ นางรัญชนา  คลังมั่น - โรคติดต่อ 
- เพื่อนใจวัยรุน่ 
-  การป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงที ่
   ก่อให้เกิดโรค 

๑ 
๒ นางอรัญญา  พรหมวิจิตร 
๓ นางจันทร์เพ็ญ  นาคแก้ว 
๔ นางวิลารัตน์  นิลสวัสดิ ์
๕ นางสาวสุพาณี  ศิริพันธ ์
๖ นางอภิษฎา  ทองศัย 
๗ นางยุวดี  ทันบุตร 
๘ นางขวัญใจ  ทองเดชะ 
๙ นางรวิสรา  แก้วกระเศรษฐ 

๑๐ นางอภิชญา  ชุมเปีย 
๑๑ นางสุกัญญา  แสงประสิทธิ ์
๑๒ นางสาวอังสนาภรณ์  ฉัตรจนิดา 
๑๓ นางสาวณัชชา  อุไร 
๑๔ นายฮารูน  สาดหลี 
๑๕ พระครูโสภณจิรานุกูล  วัดโพธ์ปฐมาวาส การสอบธรรมศึกษา ๑ 

๑๖ นายศักด์ิดา  เอกมเอก                               
นางสุมณฑา  เอมเอก                                   
นางสาวสาวบน  เด็นหมัด 

อบรมนักเรียนผู้ช่วยครูของเชฟรอน 
enjoy science 

๑ 

๑๗ ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธ ี อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน 

๑ 

๑๘ นายประภัทร  เดชะมาก        ภูมิปัญญาด้านการแทงหยวก ๑ 
๑๙ นายวสันต์     เส้งเลีย่ม         ภูมิปัญญาด้านบาติก ๑ 
๒๐ นายสิปปภาส  นิลพาณิชย์  ภูมิปัญญาด้านตัดผม ๑ 
๒๑ นางสาวสกุณา  แกล้วกล้า ภูมิปัญญาด้านมโนราห ์ ๑ 
๒๒ นายมงคล       รัตนพันธ์ุ ภูมิปัญญาด้านหนังตะลุง ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ผลงานดีเด่นในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
ประเภทสถานศึกษา 
  ๑.  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับประกาศนียบัตร โรงเรียนต้นแบบ การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
หรือผ้าท้องถิ่น จากพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  (ได้รับรางวัลในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙) 
 
ประเภทผู้บริหาร 
       ๑. ว่าที่ร้อยเอกบุญเสริม หัดประสม รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับโล่ 
เกียรติคุณ "หนึ่งปณิธานความดี ถวายราชินีศรีแผ่นดิน" สาขาผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง  
ในพระราชินูปถัมภ์  (ได้รับรางวัลในเดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙) 
      ๒. ว่าที่ร้อยเอกบุญเสริม หัดประสม  ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ สืบสานพระราชปณิธาน สร้างสรรค์
งาน เพื่อแผ่นดิน สาขาลูกกตัญญูกตเวที ประทาน ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
ประเภทครู 
 ๑. นางพิกุล แก้วค า ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในงานร าลึกพระคุณครู ๒๕๖๐  ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

และรางวัลครูดีเด่น สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๕๙ มอบรางวัล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
 ๒. นางสาวสาวบน เด็นหมัด ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในงานร าลึกพระคุณครู ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๐ 

 ๓. นางสวการย์ ชูแสง ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในงานร าลึกพระคุณครู ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

 ๔. นายวีระพงศ์ วิไลรัตน์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในงานร าลึกพระคุณครู ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๐ 

 ๕. นายสุริยันต์ ด าแป้น ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในงานร าลึกพระคุณครู ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๐ 

 
ประเภทนักเรียน 
      ๑. วงดนตรีโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลเรียบเรียง
เสียงประสานยอดเยี่ยม ในการประกวดวงดนตรีร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ ๖             
"ธ หยาดฟ้าคู่พระบารมี สมเด็จพระราชินี คู่ฟ้าคูแผ่นดิน" รับถ้วยรางวัลจากกองทัพบก พร้อมทุนการศึกษา 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (แข่งขันใน วันที่ ๒๑ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙) 
      ๒. ทีมหนังสั้น All Day All Night นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาคใต้ โครงการประกวดหนังสั้น ยุวชนประกันภัย ปี ๒๕๕๙ 
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ และส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องคนข้างหลัง  
รับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๑๓,๐๐๐บาท  (แข่งขันในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙) 
      ๓. วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต 
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจ าปี๒๕๕๙ (แข่งขันในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙) 
      ๔. นายภาณุวัฒน์ ไซมอนส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมั ธยมศึกษา
ตอนปลายจากการแข่งทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ในงานหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙  ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 



      ๕.  รางวัลชนะเลิศ การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จากการแข่งทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ในงานหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙   
ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  ได้แก ่

1. นางสาวจุฑามาศ  ช่วงถนอม   
2. นายดนุเดช  แซ่โล่   
3. นางสาวดวิษา  ไชยสวัสดิ์   
4. นางสาวทิพยาภรณ ์ วิยาสิงห์   
5. นายนาบุญ  ทิพย์มณี   
6. นายพุฒิเมธ  กัลป์หะรัตน์   
7. นายวุฒิไกร  วิสมิตะนันท์   
8. นางสาวศิริรัตน์  แสงระวี 
9. นางสาวอรทัย  บุญกุล 

      ๖. นายพรศักดิ์  ระสิตานนท์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการแข่งทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ในงานหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
       ๗. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
การแข่งทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ในงานหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ 
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  ได้แก่ 

1. นางสาวจิรัญญา  หนูน้อย   
2. นางสาวจุฑามาศ  เกตุมงคล   
3. นางสาวสุนนัทา  พรศรีชาดาวลี 

       ๘. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการ
แข่งทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ในงานหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ เทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  ได้แก ่

1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีคุณ   
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีวิไล 

       ๙. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากการแข่งทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคใต้  ในงานหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ เทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

1. นายธนิก  ชนะมณี   
2. เด็กชายสุธาเทพ  วรรณรัตน์   
3. เด็กชายอานิส  สายสลาม 

       ๑๐.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงงานสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการแข่ง
ทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ในงานหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ เทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

1. นายกิตติทัด  แก้วมณี    
2. นางสาววราภรณ์  ชุมทอง    
3. นางสาวศิริวัฒนา  ศิริวัฒน์  
  



       ๑๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการแข่ง
ทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ในงานหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ เทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  ได้แก ่

1. นายจรณินท ์ อ่อนชะนิด  
2. นางสาวจิรฐา จุละวรรณโณ  
3. นายนติิพัฒน์กฤตวิทยากุล  
4. นางสาวน้ าฝน อรันตะโน  
5. นายพิตรพิบูล  วารินทร์   
6. นายสุภกร  คงประเสริฐ   
7. นางสาวสุวิมล  คงศรีเจริญ    
8. นายอนวัฒน์  แก้วศรี          
9. นางสาวอรวรรณ  เข็มทอง   
10. นายเพชร  ศีลบุตร   

      ๑๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จากการ
แข่งทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ในงานหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ เทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  ได้แก ่

1. เด็กหญิงกนกพร  อุธรศรี   
2. เด็กหญิงกันต์กนษิฐ์  พันธ์ฟอง   
3. เด็กหญิงคัทลียา  ชัยรัตน์   
4. เด็กหญิงณิชกานต์  พงศ์ชนะ   
5. เด็กหญิงธดากรณ์  พงศ์ชนะ     
6. เด็กหญิงบุณญานุช  แก้วเนียม   
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา สุกใส   
8. นางสาววรดี  ปานทอง 
9. นางสาวศิริรัตน์  เมืองแก้ว   
10. เด็กหญิงอริษา  คงเจริญ   
11. เด็กหญิงเกศกนก  อุธรศรี   
12. นางสาวเบญจมา  บุญพันธ์ 

      ๑๓. นางสาวจิรัชญาวรรณรัตน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การกล่าวสุนทรพจน์จีน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ในงานหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ประจ า 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
      ๑๔. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานศรีเส้ง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จากการแข่งทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ในงานหาดใหญ่วิชาการ              
ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 
      ๑๕. นายณัฐภัทร  ภัทรชนม์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การอ่านท านองเสนาะ โครงการประกวด
ทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 



      ๑๖. วงดนตรีไทยโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมถ้วย
รางวัลจากพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ ๒๗ 
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
      ๑๗. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันโต้วาที ในงาน“มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ” ประจ าปี 
2558 (รวมพลังเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ) ภายในกรอบแนวคิด “เด็กคิด 
เด็กท า เด็กน า ผู้ใหญ่หนุน” ณ ลานถนนคนเดิน อ าเภอเมืองสงขลา (แข่งขันวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 
      ๑๘.รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2559 งานเหลียวหน้าแลหลังย้อนรอย 76 ปี เมืองสะเดา  
ณ เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา( แข่งขันในเดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙) 
      ๑๙.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ เทศบาลนครหาดใหญ่ (แข่งขันในเดือน
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙) 
      ๒๐. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการเกษตร ในงานสัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ ม.อ.วิชาการ (แข่งขันในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)  ได้แก ่

1. นางสาวศิริมาส ชัยจักร  
2. นางสาววดี โรจเรณุมาศ 

21. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการเกษตร ในงานสัปดาห์  
วิทยาศาสตร์ ม.อ.วิชาการ (แข่งขันในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)  ได้แก ่

1. นายภูมิ มะศรีภูมิ  
2. นายสุภกร คงประเสริฐ       

22. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันสร้างเว็บเพจประเภท web  editor ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  ในงานสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ ม.อ. วิชาการ (แข่งขันในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)  ได้แก ่

1. นางสาวจริญญา  ทรัพย์สิน  
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สระโร  ได้รับ 

 ๒3. นายณัฐภัทร ภัทรชนม์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงแรม 
ริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ( แข่งขันในวันที่ ๗-๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ )  
 ๒4. เด็กหญิงปวรัตน์ เทียมจันทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ( แข่งขันในวันที่ ๔-๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ) 
 ๒5. เด็กหญิงกนกพร แก้วกระจ่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ( แข่งขันในวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 
 ๒6. เด็กหญิงสิริพร ขุนฤทธิ์แก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร การแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ( แข่งขันในวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ) 
 ๒7. นายภานุวัฒน์ ไซมอนส์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ1  
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ( แข่งขันในวันที่  ๑๗-๑๙ ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๕๙ ) 
 



 ๒8. เด็กหญิงอมรรัตน์ เนียมใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ การแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ( แข่งขันในวันที่ ๑-๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ) 
 ๒9. เด็กชายณั ฐวัฒน์  พลทา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมริเวอร์
ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ( แข่งขันในวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ) 
 30. นางสาวสุนิสา เทพฉิม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์        
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานค 
 ๓1. นายณัชพล ทองบัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ล าดับที่  8  
การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ( แข่งขันในวันที่ 26-31 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ )    
 ๓2. รางวัลชนะเลิศ Microsoft Word 2013 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการแข่งขัน โครงการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ส าหรับเยาวชนจังหวัดสงขลา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

33. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Microsoft Word 2013 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม 
การแข่งขัน โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ส าหรั บเยาวชนจังหวัด
สงขลา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

34. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Microsoft power point 2013 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม
การแข่งขัน โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ส าหรับเยาวชนจังหวัด
สงขลา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  
 ๓5. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Microsoft power 
point 2013 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขัน โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ส าหรับเยาวชนจังหวัดสงขลา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา   

36. นายธนวัฒน์ ธานี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลที่ 1 ในการวาดภาพเกี่ยวกับในหลวง
รัชกาลที่  10  ของนิท รรศการสร้างงานศิ ลป์ กับศิ ลปิ น  ครั้ งที่  2 ( แข่ งขัน ในวันที่  17 กุ มภาพั นธ์  
พ.ศ.๒๕๖๐ )    

37. นางสาวปิยาพัชร เพ็งลักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลที่ 3 ในการวาดภาพเกี่ยวกับ 
ในหลวงรัชกาลที่  10 ของนิทรรศการสร้างงานศิลป์กับศิลปิน ครั้งที่  2 ( แข่งขันในวันที่  17 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.๒๕๖๐ )    
 ๓8. รางวัลชิงชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา  
( แข่งขันในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ) 
 39. คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาการ ครั้งที่1 ณ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ( แข่งขันในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๖๐ )  
 
  



 40. วงดนตรีโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรี 
เพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 พร้อม
ทุนการศึกษา 50,000 บาท ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ( แข่งขันในวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ )   
 41. นายอภิวัฒน์  สุวรรณรัตน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  วิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๑๘ ปีชาย    
จากการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคใต ้ 
 42. นายจารุวัฒน์  จินณรงค์   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ทุ่มน้ าหนัก รุ่นอายุ ๑๘ ปีชาย       
จากการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคได้ 
 43. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ฟุตซอลรุ่นอายุ ๑๖ ปี หญิง จากการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคใต ้
 ๔4. เด็กชายปฐวี  ทองสกุล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุ ๑๔ ปีชาย 
จากการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคได้ 
 ๔5. รางวัลเกียรติบัตรเด็กดีศรีสงขลา ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่  

1. นายภานุวัฒน์  ไซม่อน   
2. นายเพรช  ศีลบุตร   
3. นายอภิวัฒน์  สุวรรณรัตน์      
4. นางสาวพรรณราย  ภูมิงาม    
5. นายปฏวี ทองสกุล 

 ๔6. นายณัชพล  ทองบัว  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการจัดวิธีการท างานที่ดีที่สุดด้วยเกมส์  
หอฮานอย (Tower of Hanoi) ประเภทอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี  โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 
๒๐๑๗  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 ๔7. นายทศพร พร้อมมูล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการจัดวิธีการท างานที่ดีที่สุด 
ด้วยเกมส์หอฮานอย (Tower of Hanoi) ประเภทอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี  โครงการนิทรรศการวิชาการราชมงคล 
ศรีวิชัยแฟร์ ๒๐๑๗  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 ๔8. นายนิติพัฒน์  กฤตวิทยากุล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการจัดวิธีการท างานที่ดี
ที่สุดด้วยเกมส์หอฮานอย (Tower of Hanoi) ประเภทอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี  โครงการนิทรรศการวิชาการราชมงคล
ศรีวชิัยแฟร์ ๒๐๑๗  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

 
 

 



 ๑๐.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ(การศกึษาขั้นพื้นฐาน) 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนทาง
วิชาการ 
1. กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. กิจกรรมเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
และวิชาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 
3. กิจกรรมเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
และวิชาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 
4. กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ทางด้านวิชาการในทุกระดับชั้น 
๒. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในทุกระดับชั้น 
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนในการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัตโิครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ 7๐ 
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
วิชาการ 
 

๒ โครงการรักการอ่าน 
1. กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด 
2. กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ 
3. กิจกรรมบนัทึกการอ่าน 
4. กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา 
5. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
 

1. เพื่อสร้างความตระหนัก และ
ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู ้

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดหัวป้อมนอก) ร้อยละ 80 มีบันทึก
การเรียนรู้จากการอ่านอย่างสม่ าเสมอ  

 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๑. ด้านวิทยาศาสตร์ 
2. ด้านภาษาไทย 
3. ด้านศิลปะ 
๔. ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
๕.  ด้านสังคมศึกษา 
6. ด้านการงานอาชีพละเทคโนโลย ี
๗. สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๘. สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๙. สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑๐. สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรง 
๒. เพื่อส่งเสริมการศึกษา คน้คว้า  
และสร้างลักษณะนิสัยบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ให้แก่นกัเรียน 
๓. เพื่อฝึกให้นักเรียน 
มีความรับผิดชอบและรู้จักการท างาน
ร่วมกัน 
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดแ้ลก 
เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านใน
แถบอาเซียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. สถานศึกษาน านักเรียนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิน่ภายในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ที่เหมาะสมตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระและ
สายชั้นครบ ๔ สายชั้น 
 

๔ โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ 
๑. ตามรอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
๒. สอบธรรมสนามหลวง 
 

๑. เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ 
ที่หลากหลายให้แก่นักเรียนตามโอกาส
ต่าง ๆ 
๒. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
๓. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
๔. เพื่อฝึกความรับผิดชอบ และฝึก 
การท างานร่วมกันของนักเรียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก)  ทกุคนมีส่วนร่วมกิจกรรม
ตามรอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก)  ร้อยละ ๔๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 

 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕ โครงการประกวด/แข่งขันทักษะทาง
วิชาการและแสดงผลงานนักเรียน 
1. กิจกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  
2. กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน 
 

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทั้งในและนอกสถานศกึษา 
๒. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้เป็นที่
รู้จักในระดับต่าง ๆ  
๓. เพือ่ให้ครูสามารถน าความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 
 

นักเรียนกลุม่ความสามารถพิเศษแต่ละ
สาระเข้าร่วมประกวด/แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

๖ โครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
๑. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ  
๒. กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
๓. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี “เตรียม
ความพร้อมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
๔” 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสาร
การศึกษาต่อจากสถานศึกษาโดยตรง 
๒. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑     
๓. เพื่อช่วยให้นักเรียนมีแนวทางใน
การเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสม 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓,๔ 
และ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก)  ทุกคน 
๒.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ในเขตพื้นที่บริการ 
 

 
 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗ โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูท าวิจัย แก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูศึกษาคน้คว้า
ผลงานวิจัยและน ามาพัฒนาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน   

๘ โครงการค่ายวิชาการ 
๑. ค่ายวิทยาศาสตร ์
๒. ค่ายคณิตศาสตร ์
๓. ค่ายศิลปะ 
๔. ค่ายสังคมศกึษา 
๕. ค่ายภาษาอังกฤษ 
๖. ค่ายภาษาจีน 
๗. ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
๘. ค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ 

๑. เพื่อฝึกทักษะการศึกษา ค้นคว้า และการ
เรียนรู้โดยวิธีการต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
๒. เพื่อส่งเสริม และสร้างประสบ การณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่นักเรียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 

๑. นักเรียนร้อยละ 3๐ ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
๒. สถานศึกษาน าแหล่งเรียนรู ้
และภมูิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
ในการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และ ๑ กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถ
พิเศษของนักเรียน 
๑. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
และโครงงาน 
๒. ห้องเรียนเสริมสร้างศักยภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
๓. ด้านศิลปะ 
๔. ด้านกีฬา 
๕. ด้านหุ่นยนต์ 
๖. ประกวดวงโยธวาฑิต 
๗. แข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
๘. แข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสากล 

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
ความสามารถพิเศษของนักเรียน 
ในด้านต่างๆ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้าง 
ชื่อเสียงให้แก่นักเรียน และโรงเรียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. นักเรียนทีมี่ความสามารถพิเศษ 
ทุกคน  
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
และ ๑ กลุ่มกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

๑๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนตาม
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 

๑. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขนัตามโครงการแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
๓.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ จ านวน  
๑๕๐  คน   

 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๑ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และผลิตสื่อนวัตกรรม 
ทางการศึกษา 

๑. เพื่อให้ครูได้จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์
และใช้สื่อ วสัดุอุปกรณ์และใชส้ื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนให้มี
ศักยภาพ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กจิกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. จัดซื้อ จัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทกุกลุ่ม
สาระ 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) ทุกคนได้ใช้สื่อวัสดุ อุปกรณ์
ในการเรียนรู ้

๑๒ โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
๑. กิจกรรม Speech Contest 
๒. กิจกรรม Singing Contest 
๓. กิจกรรม English Quiz 
๔. กิจกรรม Story telling Contest 

๑. เพื่อส่งเสริม และสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนที่หลากหลาย 
๒. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
นักเรียนในการประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก)  ร้อยละ ๘๐ ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ภาษาจีน 

๑. เพื่อส่งเสรมิการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีความหลากหลายโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ของประเทศเจ้าของภาษา 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะ
การใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์
จริงกับเจ้าของภาษา 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศอย่าง
หลากหลายเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษด้าน
ภาษาจีน ร้อยละ ๙๐ ที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

๑๔ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๑. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ ใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษาของโรงเรียน เทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ของ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อม
นอก) ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๕ โครงการนิเทศภายใน 
๑. กิจกรรมนิเทศการจัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู ้
๒. กิจกรรมนิเทศการใช้สื่อและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
3. กิจกรรมนิเทศการวิเคราะห์ผู้เรียน  
4. กิจกรรมนิเทศการใช้เทคนิค
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ในชั้นเรียน 

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา กระบวนการจัด 
กิจกรรมการเรยีนการสอนของคร ู 
๒. เพื่อศึกษา ค้นคว้าปัญหา และอุปสรรคที่
เกิดจากการจัดการเรียนการสอน  
๓. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงข้ึน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

คณะผู้บริหาร คณะครูและนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
ทุกคน 

๑๖ โครงการพัฒนาคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่    
๒. เพื่อส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เข้ามามีส่วน ร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

จัดกิจกรรมพฒันา คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ อย่างน้อย ๒ กิจกรรม
ต่อปี การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๗ โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศของผู้เรียน 

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน  
๒. เพื่อจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้
เพิ่มเติมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านอาชีพทาง
ตามความต้องการของนักเรียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้
เพิ่มเติมจ านวน ๕ หลักสูตร 

๑๘ โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ
ท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู ้ด้านอาชีพแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนตามความต้องการ
ส าหรับน าความรูท้ี่ได้รับไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

จัดกิจกรรมฝึกอาชีพท้องถิ่นให้กับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน จ านวน  
๒ อาชีพ 

๑๙ โครงการจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้าน
อาชีพ 

เพื่อจัดหาแหล่งเรียนรู ้ด้านอาชีพแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสฝึก 
ประสบการณ์ด้าน อาชีพจากแหล่งเรียนรู้ 
โดยตรง 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

จัดหาและน าเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนฝึกประสบ 
การณ์ด้านอาชีพ 2 แหล่งเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๐ โครงการส่งเสริม  ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน 
๑. การคัดกรองนักเรียน 
๒. กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
๓. กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตด้วย
ระบบคุณธรรม 
๔. กิจกรรมสร้างเสริมวินัยนักเรียน 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้มี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด มีความรูแ้ละความ
เข้าใจป้องกันตนเองจากพิษภัยของยาเสพ
ติดและสิ่งมอมเมาให้โทษ 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. คัดกรองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน 
๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๓. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยระบบคุณธรรมแก่นกัเรียนที่
ไม่ผ่านการประเมินพฤติกรรม 
๔. จัดกิจกรรมสร้างเสริมวินัยนักเรียน
ทุกคน 

๒๑ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
๑. กิจกรรมอบรมจริยธรรมประจ า 
สัปดาห์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
๒. กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมและกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจ
นักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลกัค า
สอนที่ตนนับถือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้ารว่มกิจกรรม
วันส าคัญและประเพณีวัฒนธรรม 
๓. นักเรียนร่วมอนุรักษ์ และสืบทอด
ประเพณ ีวัฒนธรรม 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
๑. วันไหว้ครู  
๒. เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์ 
๓. บุญประเพณี วันก่อตั้งโรงเรียน 
เทศบาล ๕ (วดั หัวป้อมนอก)  
๔. ส่งเสริม คณุธรรม จริยธรรมศาสนา 
อิสลาม  

๑. เพื่อให้นักเรียนม ีคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ที่ดีงามใน การปฏิบตัิระหว่าง 
ศิษย์กับคร ู 
๒. เพื่อส่งเสริม คุณธรรม เรือ่งความ 
จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์ 
๓. เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรได้ร่วม 
ร าลึกถึงวันก่อต้ัง โรงเรียน  
๔. เพื่อจัดอบรม คุณธรรมจรยิธรรมแก่ 
นักเรียนทีนั่บถือ ศาสนาอิสลาม 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. นักเรียนโรงเรียน เทศบาล 5 (วัด
หัวป้อม นอก) ทุกคนร่วม กิจกรรมไหว้
ครู เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และบุญ ประเพณ ี
วันก่อตั้งโรงเรียน  
2. อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียนที่ นับถือศาสนาอิสลาม 1 
ครั้ง 

๒๓ โครงการตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจ
พอเพียง  
๑. เผยแพร่ความรู้สู่ ความพอเพียง  
๒. ส่งเสริมการออม  
๓. เรียนรู้วิถีพอเพียง 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจใน แนวพระราชด าร ิเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๒. เพื่อให้เพื่อปลูกฝัง คุณลักษณะนิสัย
การประหยัดและอดออมให้กับ
นักเรียน  
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าองค์
ความรู ้เกี่ยวกบัแนว พระราชด าริ
เศรษฐกิจ พอเพียงไปเผยแพร่และ 
ประยุกต์ใช ้

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน  ๒. นักเรียน
ร้อยละ ๘๐ มีการฝากเงินอย่าง
สม่ าเสมออย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๔ โครงการอบรมจริยธรรมนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และเล็งเห็นความส าคัญของหลักธรรม
และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑-๖  
ที่นับถือพระพุทธศาสนาทุกคน 

๒๕ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม  
1. ธนาคารขยะ  
2. น้ าหมักชีวภาพ  
3. กระดาษสองหน้าลดค่าใช้จ่าย 

๑. เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนได้ 
ช่วยกันคัดแยกขยะที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่หรือเพ่ิมมูลค่าได้  
๒. เพื่อให้นักเรียนช่วยกันท าให้
โรงเรียน สะอาดปราศจากมลพิษ และ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีขึ้น 
ด้วยการใช้ EM  
๓. เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรใช้กระดาษ
ให้คุ้มค่า 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. ครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อม นอก) เข้าร่วม
กิจกรรมรักษส์ิ่งแวดล้อม 

๒๖ โครงการแหลงใต้- ไหว้สวยแต่งกาย ด้วย
ผ้าไทย 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเหน็คุณค่า
และน าภาษาถิ่นใต้ ไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมี
มารยาท  
๒. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของคนใน
ท้องถิ่นภาคใต ้ด้วยการใช้ภาษา  
การไหว ้การแต่งกาย และการมี
มารยาทอันงดงาม 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 
 
 

๑. นักเรียนทกุคนได้มีสว่นร่วม
กิจกรรมเสนอค าภาษาใต้วันละค า 
หน้าเสาธง  
๒. นักเรียนพูดภาษาถ่ิน ใต้ทกุวันศุกร ์ 
๓. ครูและบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทย
ทุกวันศุกร ์
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๗ โครงการประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 
 

๑ .เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนที่สอดคลอ้ง
กับระบอบประชาธิปไตย 
๓. เพื่อความสร้างจิตส านึกในการท ากิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆ 
๔. เพื่อฝึกการท างานในรูปแบบโครงการ   
หรือกิจกรรมเพื่อสังคมในระดับโรงเรียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

คณะกรรมการนักเรียน จ านวน ๖๐ 
คนร่วมกัน จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมในลักษณะต่างๆ -นกัเรียน
โรงเรียน เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
ทุกคนเข้าร่วม กิจกรรมการเลอืกตั้ง
และ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจาก การ
ท างานของคณะกรรมการนักเรียน 

๒๘ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
๑.  ขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร 
๒. ส่งเสริมพัฒนาระบบโภชนาการโดย 
อย.น้อย 
๓. กิจกรรม smart teen 
๔. กิจกรรมบรกิารสุขภาพ 
๕. กิจกรรมการประกันอุบัติเหต ุ
 

๑. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของความปลอดภัยและวินัย
จราจร 
๒. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของความปลอดภัยในการบริโภค 
๓. เพื่อสร้างเจตคติและค่านิยมทางเพศที่
ถูกต้องดีงาม สร้างจิตส านึก ตระหนักรู้จัก
ป้องกันและหลีกเลี่ยงหรือลดพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการมีเพศสัมพันธ ์
๔. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียน 
๕. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุให้
ได้รับความช่วยเหลือสวัสดิการทดแทนตาม
สภาพจริง 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

-  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย  



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
1. กิจกรรมกฬีาภายใน 
๒. กิจกรรมวันปีใหม ่

๑. เพื่อให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะ
ความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ
และแสดงออกถึงความสามัคคี มีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
๒. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนได้
ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันปี
ใหม ่

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

คณะครู นักเรยีน และบุคลากรทุกคน
ร่วมกิจกรรม 

๓๐ โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ 
๑. ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน ์
๒. กิกรรมพัฒนาทักษะลูกเสอื-เนตรนาร ี
๓. ชุมนุมชุมนมุลูกเสือ-เนตรนาร ี
 

๑. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี สามารถ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ 
๒. เพื่อสนองจุดประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือ – เนตรนาร ี
๓. เพื่อฝึกลูกเสือ – เนตรนารี ให้บรรลุ
ตามคุณลักษณะของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
๔. เพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ให้เกิดกับผู้เรียน ภายใต้กรอบของ
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

ลูกเสือ จ านวน ๒๐๐ คน และ
ผู้บังคับบัญชา ๕ คน 

 
 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓๑ โครงการค่ายพักแรมลกูเสือ – เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ ่

๑. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ได้อยู่ค่าย
พักแรมและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตาม
วัตถุประสงค ์
๒. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีระเบียบ
วินัย มีความอดทน มีความเสียสละ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตลอดจนแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ 
๓. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ทดสอบ
กิจกรรมตามหลักสูตรวิชาพิเศษ  
ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
ทุกคนเข้าร่วมโครงการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ ่

๓๒ โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาข้าราชการคร ู 
2. อบรมเพ่ือสง่เสริมและพัฒนาบุคลากร 
3. ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพคร ู
และบุคลากร 

๑. เพือ่ให้ครูทราบแนวทาง ขั้นตอน
และจัดท าวิจัยในชั้นเรียนที่ถกูต้องตาม
หลักวิชา เพื่อน าไปพัฒนาผู้เรียนและ 
พัฒนาการเรียนการสอนให ้มี
ประสิทธิภาพ  
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 
๓. ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการท าผลงานเพื่อขอรับ
การเลื่อน วิทยฐานะและได้รบัการ 
พัฒนาความรู้ความสามารถ เต็ม
ศักยภาพ   

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

ครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน 

 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  ๔. เพื่อส่งเสริมครูให้ความรู ้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาการ เรียนการสอนและการ ปฏิบัติงาน 

  

๓๓ โครงการสังสรรค์เสริมสร้างขวัญชาว ท.
๕ 
๑. กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ  
2. กิจกรรมสวัสดิการเสื้อผ้า เครื่องแต่ง
กาย 

๑. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา  
๒. เพื่อส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์และความ
เป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน 

๓๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร 
๑. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ี
2. กิจกรรมรักษ์สุขภาพกับการออก
ก าลังกาย 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าป ี
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีสุขภาพที่
แข็งแรงโดยการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน 

๓๕ โครงการพัฒนาระบบ บริหารงาน
บุคลากร  
1. กิจกรรมสนบัสนุนบุคลากรทาง
การศึกษา  
2. กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลบคุลากร  
3. กิจกรรมจัดท าทะเบียนอบรม 

๑. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารสถานศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ  
๒. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลของบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  
๓. เพื่อจัดท าทะเบียนการอบรมของบุคลากร
ให้เป็นปัจจุบันและสะดวกในการน าไปใช ้

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

1. จัดจ้างบุคลากรสนับสนุนการสอน 
2. ฐานข้อมลูบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก)  
3. ทะเบียนการอบรม สัมมนาศึกษาดู
งาน 

 

 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓๕ โครงการพัฒนาระบบ บริหารงาน
บุคลากร  
1. กิจกรรมสนบัสนุนบุคลากรทาง
การศึกษา  
2. กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลบคุลากร  
3. กิจกรรมจัดท าทะเบียนอบรม 

๑. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน และการบริหารสถานศกึษาให้มี 
ประสิทธิภาพ  
๒. เพื่อจัดท าฐานขอ้มูลของบุคลากรให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
๓. เพื่อจัดท าทะเบียนการอบรมของ
บุคลากรให้เปน็ปัจจุบันและสะดวกใน
การน าไปใช ้

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

1. จัดจ้างบคุลากรสนับสนุนการสอน 
2. ฐานข้อมลูบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก)  
3. ทะเบียนการอบรม สัมมนาศึกษาดู
งาน 

๓๖ โครงการการเงินและการบัญชีของ
สถานศึกษา 

๑.เพื่อให้มีการจัดท าบัญชีรับ-จ่าย ของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบัน 
๒.  เพื่อให้สถานศึกษาจัดท าบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา 
บัญชีค่าใช้จ่ายและการรับ-จ่ายเงินเมื่อ
สิ้นป ีพร้อมจัดท ารายงานรับ-จ่าย ปีละ
ครั้ง เพื่อเสนอให้ ผู้บรหิารทอ้งถิ่น
ตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคม 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

จัดท าบัญชีของสถานศึกษา เช่น บัญชี
คุมงบประมาณ บัญชีรายรบั-รายจ่าย 
เงินรายได้สถานศึกษา ฯลฯ 

๓๗ โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บ เอกสารเป็นไปตาม
ระเบียบ งานสารบรรณ  
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาเอกสาร
ต่าง ๆ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

พัฒนาระบบการจัด เก็บ เอกสาร 
ในห้องธุรการ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน 

 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓๘ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 
๑. กิจกรรม การจัดซื้อและ 
จัดจ้าง 
๒. กิจกรรมการจัดท าทะเบียนพัสดุ 
๓. กิจกรรมการบริการวัสดุ-ครุภัณฑ ์
 

1. เพื่อให้การจัดหาพัสด ุด้วยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสด ุ
2. เพื่อท าทะเบียนควบคุม พัสดุและเก็บ
รักษาพัสดุ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปลอดภัยและครบถ้วน ถูกตอ้งตาม
ทะเบียน  
๓. เพื่อควบคุมพัสดุ และจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ เกี่ยวกับการเบิก-จ่ายพัสดุ 
ของโรงเรยีน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ จัดซื้อจัด
จ้างของโรงเรียน สามารถด าเนินการได ้
ทุกกิจกรรม/ โครงการ ตามฎีกา 

๓๙ โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
(2/2559) 
 

 เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการ
จัดซื้อวัสดุส านักงานส าหรับจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 จัดซื้อวัสดุส านักงานส าหรับจัด
กิจกรรมบริการแก่นักเรียนครูและ
บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว
ป้อมนอก) 

๔๐ โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
(2/2559) 
 
 

 เพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ประเภทครุภณัฑ ์อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ที่ช ารุดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล     

 ครุภัณฑ์อาคารและสิ่งก่อสรา้งทุก
อย่างของโรงเรียนได้รับการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม 

 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

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

เพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
ครุภัณฑ ์อาคารและสิ่งก่อสรา้งที่ช ารุดให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 ครุภัณฑ์อาคารและสิ่งก่อสรา้ง 
ทุกอย่างของโรงเรียนได้รับการบ ารุง 
รักษาซ่อมแซม 

๔๑ โครงการครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อม
นอก) 
 

เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ ์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1) โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 100 ชุด 
2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ใบ 
3) ตู้ไม้ตลอดแนวผนังงานทะเบียน  
1 ชุด 
4) เครื่องส ารองไฟห้องควบคุมระบบ  
1 เครื่อง 

๔๒ โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๑. ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์
การเรียน 
๒. ค่าหนังสือเรียน 
๓. ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน 

เพื่อด าเนินการโครงการต่าง ๆ ตามหนังสือสั่ง
การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ 
เงิน อุดหนุนสนับสนุน การจดัการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เงิน
อุดหนุนส าหรับการจัดการศกึษาของ อปท.ใน
พื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้, เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณของกรม ส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นทุกโครงการ 

 
 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔๓ โครงการโรงเรียนในใจชุมชน 
๑. กิจกรรมพฒันาชุมชน 
๒. กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ 
เพื่อชุมชน 
๓. กิจกรรมดนตรีไทยเพ่ือชุมชน 

๑.เพื่อให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนละแวกใกล้เคียง 
๒.เพื่อให้บริการการแสดงต่าง ๆ แก่ชุมชน 
๓.เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ความสามารถ
ที่เรียนไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
๔.เพื่อปลูกฝังวินัยและจิตสาธารณะแก่
นักเรียน 
๕.เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและ
สถานศึกษา 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. นักเรียน จ านวน ๑๐๐ คนพัฒนา
แหล่งชุมชนใกล้เคียงอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครัง้ 2. นักเรียนใน
โครงการฝึกทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์
และดนตรีไทย จ านวน 80 คน แสดง
ในงานมงคลและ งานอวมงคล  

๔๔ โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ๑. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง 
๒. เพื่อทราบข้อมูลส่วนตัวและสภาพ 
ปัญหาของนักเรียน  
๓. เพื่อร่วมแกไ้ขปัญหารวมถงึปรับ
พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ของนักเรียน  
4. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูรับ 
ฟังข้อมูลในการน ามาพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูออกเยี่ยม
บ้านนักเรียนทุกคน  ปีการศกึษาละ  
1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔๕ โครงการฌาปนกจิร่วมใจ ๑. เพื่อมอบเงินและพวงหรีดร่วมงานศพ 
บุคลากร นักเรยีน หรือผู้ปกครองที่
เสียชีวิต  
๒. เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้ก าลังใจ
แก่ผู้สญูเสีย  
๓. เพื่อสานสัมพันธ์ที่ด ีระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ บุคลากร
ของโรงเรียน เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อม
นอก) 

๔๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(ภาคเรียนที่1/2559) 
- กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 
(ภาคเรียนที่2/2559) 
- ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและการประเมินคุณภาพ 
ภายในแก่ครูและบุคลากรทุกคน 

๔๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อดูแลไม้ดอกไม้ประดับในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) ให้สวยงาม 
มีสภาพแวดล้อมพื้นที ่
สีเขียวและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การจัดการศึกษา  

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน
โดยจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ ประดับจัด
ตกแต่งและปรับปรุงอาคาร สถานที่จัด
กิจกรรมสถานที่พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้
ภายในบริเวณโรงเรียนและหน้าป้ายชื่อ
โรงเรียน  

 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔๘ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรที่ส่งเสริมสุขอนามยัและ
ความปลอดภัย 
1. บ ารุงซ่อมแซม อาคารสถานที่  
2. การให้ความรู้และสาธิตการใช้ถัง
ดับเพลิงภายในโรงเรียน  
3. สถานทีม่ีชื่อ  
4. กิจกรรม ๕ ส. 

เพื่อซ่อมแซมอาคารที่ช ารุดให้กลับมาใช้
งานได้ตามปกติและบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด
สวยงาม ปลอดภัย และมีบรรยากาศเอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. ซ่อมแซมอาคาร สถานที่  
2. ให้ความรูแ้ละสาธิต การใช้ถังดับเพลิง
ภายใน โรงเรียน 1 ครั้ง  
3. จัดท าป้ายประจ าอาคารสถานที่  
4. จัดกิจกรรม 5 ส. อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

๔๙ โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคารเรียน 

เพื่อก่อสร้างทางเดินเช่ือมพร้อมหลังคา
คลุมระหว่างอาคารเรียนส าหรับนักเรียน 
ครูและบุคลากรใช้เดินทางระหว่างอาคาร
เรียนได้อย่าง สะดวกปลอดภัยและ
ประหยัดเวลา  

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
เรียน 2 ไปยังอาคารเรียน 5 ตั้งแต่ช้ัน 
ที่ 2 ถึงช้ันที่ 4 พร้อมหลังคาคลุม
ทางเดินเช่ือม และปรับปรุงห้องเรียน
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด) 

๕๐ โครงการห้องเรียนคุณภาพ 1. เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้มี บรรยากาศ
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
2. เพื่อรองรับการขยายชั้นเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. ปรับเปลี่ยนกระจกช่อง แสงจ านวน 
2 ห้อง 
2. ติดต้ังม่านกันแสงจ านวน 5 ห้อง 
 

 
 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕๑ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ในโรงเรียนให้
เหมาะสม สวยงาม พร้อมใช้งานอยู ่เสมอ 
เสริมสร้าง บรรยากาศที่ดีในการจัด 
กิจกรรมการเรยีนรู้และกิจกรรม
ประชุมสัมมนา 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๒. พัฒนาห้องสมุด  
3. ปรับเปลี่ยนม่านห้องประชุม  
4. ติดต้ังม่านห้องปฏิบัติการทางภาษา  
5. ติดต้ังม่านปรับแสงห้อง ทะเบียน  
6. ติดต้ังม่านกันแสงห้องเรียน คุณภาพ
จ านวน 10 หอ้ง  
7. ติดต้ังประตูกระจกห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์ 
8. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  ห้อง 
ควบคุมระบบเครือข่าย จ านวน 1 ชุด 

๕๒ โครงการห้องปฏิบัติการ
เครื่องปั้นดินเผา 

1. เพื่อก่อสร้างและจัดหาวัสด-ุครุภัณฑ์
ส าหรับห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา  
2. เพื่อจัดบรรยากาศ 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ก่อสร้างห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา
โครงสร้างเหล็ก หลังคาเมทธลัชีส พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมวัสด-ุ
อุปกรณ ์จ านวน 1 ห้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕๓ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบ 
สารสนเทศ  
๑. กิจกรรมซ่อมบ ารุงสื่อเทคโนโลย ี
๒. กิจกรรมพฒันาระบบ Wi-Fi 
๓. กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๔.  กิจกรรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ (MIS School)  
๕. กิจกรรมเปลี่ยนและติดต้ังระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 
๖. กิจกรรมค่ายเยาวชนนักถ่ายภาพ 
๗. กิจกรรมค่ายสร้างสื่อสร้างสรรค ์
๘. กิจกรรมพฒันาเว็บไซต์ 
๙. กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์ไฟว่ิงและ
ทีว ีเพื่อการประชาสัมพันธ์  
๑๐. กิจกรรมจัดท าทะเบียนคุมสื่อ
โปรเจคเตอร์และทีวี  
๑๑.  กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์  

เพื่อให้สื่อเทคโนโลย ีพร้อมใชง้านเสมอ
ทัน ต่อความต้องการของคร ูนักเรียน 
และบุคลากร อย่างมีคุณภาพและเต็ม 
ศักยภาพ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียน
เทศบาล 5 (วดัหัว ป้อมนอก) มีสื่อ
เทคโนโลยีใช ้อย่างมีคุณภาพและเต็ม
ศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 



ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนนิการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕๔ โครงการสื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน  
๑. กิจกรรมวารสารโรงเรียน  
๒. กิจกรรมสารสนเทศประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
๓.  กิจกรรมพฒันาเว็บไซต์โรงเรียน  
๔. กิจกรรมทะเบียนภาพน่ิงและภาพ 
เคลื่อนไหว  
๕. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อสร้างโอกาสการ เรียนรู้ด้าน
เทคโนโลย ีและพัฒนาสื่อให้กับคร ู
และนักเรียน ให้เกิด ความสามารถ
และพัฒนา ตามธรรมชาติและ 
ศักยภาพในการเรียนการ สอนอย่างมี
คุณภาพ  

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. นักเรียน ครูและบุคลากร ทุกคนมีสื่อ
ในการเรียนการสอน  
2. จัดค่ายสื่อสร้างสรรค์และ เยาวชนนัก
ถ่ายภาพอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบ 
เอกสาร แผ่นปา้ย และเว็บไซด์  
4. ทะเบียนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 



 

๑๐.๓ โครงการ/กิจกรรมพิ เศษ ที่ ด าเนินการตามนโยบายชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาฯลฯ ได้แก่ 
 ๑.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนตามโครงการแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถิ่น  
 ๒.  โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน  
 ๓.  โครงการประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน  
 ๔.  โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
 ๕.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนทางด้านวิชาการ 
 ๖.  โครงการรักการอ่าน 
 ๗.  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 ๘.  โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 
 ๙.  โครงการโรงเรียนในใจชมุชน 
 ๑๐. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ๑๒. โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑๔. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
 ๑๕. โครงการปันอ่าน ปันรู้ ปันเรียน 
 ๑๖. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา/ กิจกรรมวิถีไทย  วิถีพุทธ 

ฯลฯ



๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปทีีผ่่านมา ปกีารศึกษา....๒๕๕๘..... (ในปีการศกึษาที่แล้ว) 
 ๑๑.๒ ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน(๑๖ มาตรฐาน) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลีย่ 
ระดับ

คณุภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่๑ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการ 
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า  
และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มทีรัพยากร สภาพแวดล้อม  
ที่สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้ 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย 
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 4.50 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาที่ เป็นมาตรการเสริม เพื่ อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 

4.50 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 
มาตรฐานที่๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ 
ประชาคมอาเซียน 4.50 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 4.50 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก 
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนว 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.00 ดีมาก ✔ 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมี 
สุนทรียภาพ 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้น 4.50 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ 
ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.๗๘ ดีเยีย่ม ✔ 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

✔ ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.78 มีคุณภาพระดับ ดีเย่ียม 

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
✔ มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ข้ึน

ไป ✔ มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ ากว่า 11 มาตรฐาน 
✔ ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง 

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
จุดเด่น 

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) มีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบครบวงจร  มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  จัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  และสถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนและมีการ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  
และนักเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและยอมรับ  
โดยผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ครูมีวุฒิ /ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี                   
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  และ
มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน 
ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยการจัดสอนซ่อมเสริมอย่ างเป็นระบบและต่อเนื่องพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไตร่ตรอง และทักษะการคิดวิ เคราะห์                      
คิดสังเคราะห์  การคิดอย่างเป็นระบบและองค์รวม โดยให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น                   
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการ การท าโครงงาน  แผนผังความคิด การเขียนเรื่องจากภาพ เป็นต้น 
และควรได้รับการพัฒนานิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว โดยการท าโครงงาน รายงาน 
เป็นต้น 

ครูควรสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ  และควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียน   การน าผลการประเมิน    
มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน และการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยส่งครูเข้ารับการอบรมแล้วน ามาขยายผลในสถานศึกษาหรือเปิดโอกาสให้ครูได้ประชุมสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งในระดับสถานศึกษาและต้นสังกัด 

สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและให้ชุมชนและผู้เรียน
ร่วมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ ค่านิยม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื ่องและเกิดประโยชน์อย่างคุ ้มค่าและส่งเสริมให้บุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคนได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด ส า รวจ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้นและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเพื่อจะได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆให้มีการน าวิทยากรใน
ท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑๓.๑ ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๙.๓๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๑๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๒๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
๕.๐๐ ๔.๙๔ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙   ผลการพัฒ นาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พั นธกิจ  และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด า เนิน งานโครงการพิ เศษ เพื่ อส่ งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๐๑ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา .......๘๕.๐๑............คะแนน  มีคุณภาพระดับ......ดี..........   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ        รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ...........................................- ......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ  
 

๑. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีอย่างยั้งยืน  โดยสถานศึกษาจึงควรด าเนิน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรีเป็นคนละ ๑ ชนิด  
และสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะให้มีชิ้นงานปรากฏให้มากยิ่งขึ้น  และควรส่งเสริมใหผู้้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  
การประกวดชิ้นงานทางด้านศิลปะ  ดนตรี  อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดีอย่างยั่งยืน  โดย
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสง่เสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมทุกวันพระ  ฝึกการเป็นพิธีกรทางศาสนา  ฝึกมารยาท
การไหว้ที่สวยงาม  การพูดจามีหางเสียงอย่างต่อเนื่องจนสามารถปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัยทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษา 
 ๓.  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มคีวามใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน  โดยสถานศึกษาควรจัด
กิจกรรมส่งเสรมิการใฝ่รู้  ใฝ่เรียนให้มากขึ้น  เช่น  การตอบปัญหาจากสารานุกรม  เรื่องน่ารู้จากอาเซียน  โดยติด
ค าถามไว้หน้าห้องสมุดและรบัใบค าตอบจากผุ้เรียนในวันถัดไป  มีการเฉลย  และมอบรางวัลหน้าเสาธง เป็นต้น 
 ๔.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างยั่งยืน  โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการ
สอนเสริมกระบวนการคิด  ให้ผู้เรียนได้สรปุองค์ความรู้โดยใช้แผนที่ความคิด  บันทึกการอ่าน  การจัดท าโครงงาน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ันเรียน  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการปรับตัวเข้ากับสังคม  และการปฏิบัติตน
ในสถานศึกษา  การปรบตัวเข้ากับสังคมภายนอกและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
 ๕.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สถานศึกษา
ควรมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบและแนวขอ้สอบ O-NET  ของผู้เรียนในปีที่ผ่านมา  และควรมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพเพิ่มมากขึ้น  รวมไปถึงการประสานผู้เกี่ยวข้องในการ
ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  และจัดจ าลองสนามสอบ  
O-NET  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทกัษะในการท าข้อสอบมากขึ้น 
 ๖.  ครูควรได้รบัการส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างยั่งยืน  โดยครูควรมกีาร 
วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลแล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ท้าทายความสามารถของ
ผู้เรียน  การจดัห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๗.  สถานศึกษาควรรักษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน   
โดยสถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง  
และให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่งภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่
วันที่มีการประชุม 
 ๘.  สถานศึกษาควรด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างยั่งยืน  โดยควรส่งเสริมให้ครูทุก
คนมีความรูค้วามเข้าใจมาตรฐาน  และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ด าเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตามผลการ
ท างานเป็นระยะเพ่ือน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๙.  สถานศึกษาควรด าเนินงานตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา  สะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรยีนในด้าน “นกัเรียนมีระเบียบวินัย  และแต่งกายเหมาะสม” ให้มีความ
ต่อเนื่องยั่งยืน  โดยสถานศึกษาควรฝึกการแต่งกายให้เหมาะสมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาและคัดเลือกผู้เรียนที่มมีารยาทดีเด่น  และปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา  
เดือนละ  ๑  คน  มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อน 
 
 
 



 ๑๐.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในด้าน  “เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มศักยภาพ”  ให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน  สถานศึกษาควรต่อยอดในการพัฒนา  
โดยควรเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินความส าเร็จที่เกิดผลจากการพัฒนาโดยจัดท าเครื่องมือ  ก าหนดรูปแบบ  
วิธีการ  ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการด าเนินงานสถานศึกษาเที่ยงตรง
ยิ่งขึ้น 
 ๑๑.  สถานศึกษาควรส่งเสริมการด าเนินงานโครงการพิเศษอย่างต่อเนื่อง  ควรวิเคราะห์ปัญหา  ปัจจัย
เสี่ยงของการบริหารการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา  น าสู่การก าหนดนโยบายในการ
แก้ปัญหา/ปัจจัยเสี่ยง  อย่างชัดเจนในทุก ๆ ด้าน  โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และด าเนิน
โครงการพิเศษให้สามารถเป็นแบบอย่างสถานศึกษาอื่นได้อย่างเหมาะสม 
 ๑๒.  สถานศึกษาควรด าเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน  โดยสถานศึกษาควรวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษา  ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินภายในและการประเมินภายนอกของ สมศ.  แล้วก าหนดนโยบาย  เป้าหมายที่ชัดเจน  จัดท าแผนงาน  
โครงการที่สนองต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 


