
ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

๑. ยุทธศาสตรพ์ัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
๑.๑แนวทางการพัฒนาจดัท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนทางด้านวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
นักเรียนทางดา้นวิชาการ 
1. กิจกรรมเสริมความ
ถนัดทางวิชาชีพและ
วิชาการของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
(ค่ายเพิ่มประสิทธิภาพ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนทางด้าน
วิชาการในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ๒) เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ ์
  ทางการเรียนของ 
  นักเรียนในระดับช้ัน   
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3) เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักเรียนใน
การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษา 

๑) นักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ 

 ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ของนักเรียนใน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน 
 ปลายสูงขึ้น 
3) นักเรียนมีความพร้อมใน
การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่
๕ และมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 
จ านวน ๒67 คน 
2) ครผูู้ควบคมุจ านวน 20 คน 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
วิชาการเพื่อเตรียมความพร้อม
ทางวิชาการของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
แผนการเรียน และชั้นปี  
จ านวน ๓ กลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ และมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๖ จ านวน ๒67 คน 
2) ครผูู้ควบคมุ จ านวน  
20 คน 
3) สามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางวิชาการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการของนักเรียน 
ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามแผนการเรยีน และ 
ชั้นปี  จ านวน ๓ กลุ่ม 
 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
และ 6 เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วม
โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 
92.39 
ผลจากการเข้าร่วมโครงการ
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 60 และนักเรียน
สามารถสอบเข้าเรียนต่อ 
ในสถาบันอุดมศึกษาได้  
ร้อยละ 80  
 
  



 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
   2) นักเรียนมคีวามพร้อมใน

การศึกษาต่อในระดับใน
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่
สนใจ 
3) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบ
และสามารถสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน 
 

เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2) นักเรียนมคีวามพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับใน
ระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวิชาที่สนใจ 
3) นักเรียนมคีวาม
รับผิดชอบและสามารถ
สร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ได้
อย่างยั่งยืน 

ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 88  
ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 92 

๒. กิจกรรมเพิม่
ประสิทธิภาพนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๓. กิจกรรมเสริมความ
ถนัดทางวิชาชีพและ
วิชาการของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
๔. กิจกรรมเพิม่
ประสิทธิภาพนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนทางด้าน
วิชาการ 

 ๒) เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ ์
 ทางการเรียนของ 
 นักเรียน 
๓) เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักเรียนใน
การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อ 

๑) นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการ 

 ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ของนักเรียนดีขึ้น 
๓) นักเรียนมคีวามพร้อมใน
การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อ 
 

เชิงปริมาณ  
1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่
๓  จ านวน 363 คน 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่
๕ และมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 
จ านวน ๒๗๔ คน 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓  จ านวน 363 คน 
2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ และมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๖ จ านวน ๒๗3 คน 
 
 
 
 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 95.11  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและผูท้ี่เกี่ยวข้อง มี
ความความพึงพอใจ ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 87.50 
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 60 มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และมีผลการสอบเข้าเรียนต่อ
ที่พึงพอใจ 
 



 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
   เชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
2) นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการและ
สามารถสอบคดัเลือกเข้าศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นสาขาวิชา
และอาชีพที่สนใจ 

เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2) นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการ
และสามารถสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นสาขาวิชาและอาชีพที่
สนใจได ้

ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
88 
ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับ ดีมาก  
คิดเป็นร้อยละ 85.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๒  แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรยีนใช้แหลงเรียนรู้ การเรียนรูท้ี่หลากหลายในการแสวงหาความรู้ 
 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการรักการอ่าน
(1/2559) 
๑. กิจกรรม หนังสือน่าอ่าน/
หนังสือเล่มโปรด 
๒. กิจกรรม ตอบปัญหา
วิชาการ 
๓. กิจกรรม บนัทึกการอ่าน 
๔. กิจกรรม บรรณารักษ์
อาสา 
 

1. เพื่อให้ห้องสมุดมี
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วารสารน่าอ่านเพิ่มเติม 
2. เพื่อฝึกทักษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ 
3. เพื่อสร้างนิสัยรักการ
อ่าน เห็นความส าคัญของ
การบันทึกการอ่าน 
4. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างในการบ าเพ็ญประโยชน์
แสดงความสามารถตาม
ความถนัด และความสนใจ
ของนักเรียน 
 

1. ห้องสมุดมี
หนังสือพิมพ ์นิตยสาร 
วารสารน่าอ่านเพิ่มเติม  
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ แสดงความรู้
ความสามารถในสาชา
วิชาต่าง ๆ 
3. นักเรียนมนิีสัยรักการ
อ่าน เห็นความส าคัญของ
การบันทึกการอ่าน  
4. นักเรียนใช้เวลาว่างใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ 
แสดงความสามารถตาม
ความถนัด และความ
สนใจของนักเรยีน 
 

เชิงปริมาณ 
1. วารสารน่าอ่านเพ่ิมเติม 
บริการให้บุคลากร และ
นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 
5 (วัดหัวป้อมนอก) เดือนละ 
จ านวน 720 เล่ม 
2. ตัวแทนห้องเรียนทุกห้อง 
ห้องละ 2 คน เข้าร่วม
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว
ป้อมนอก) มีการบันทึกการ
อ่าน 
4. นักเรียนสมคัรเป็น
บรรณารักษ์อาสา 20 คน 
 

เชิงปริมาณ 
1. วารสารน่าอ่านเพ่ิมเติม 
บริการให้บุคลากร และนักเรยีน 
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อม
นอก) เดือนละจ านวน 720 
เล่ม 
2. ตัวแทนห้องเรียนทุกห้อง 
ห้องละ 2 คน เข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการ 
3. ร้อยละ 58.01 ของ
นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดหัวป้อมนอก) มีการบันทกึ
การอ่าน 
4. นักเรียนสมคัรเป็น
บรรณารักษ์อาสา 18 คน 
 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน  
5.1 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อย
ละ89.00 
5.2 ประสิทธิผลของการ

ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็น
ร้อยละ 89.00 
5.3  ความพึงพอใจที่มีตอ่
โครงการ/กิจกรรมของผู้
ร่วมโครงการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
๘๙.๖๙ 

 
 



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู ้ 
1.กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
2. กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
3. กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
4. กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้สายช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  
5.  กิจกรรมศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้สายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 

1. เพื่ อ ให้นั ก เรียนได้ รับ
ความรู้ในด้านต่าง ๆ จาก
ประสบการณ์ตรง 
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้า
คว้าและสร้างลักษณะนิสัย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน 
3 . เพื่ อ ฝี ก ให้ นั ก เรี ยนมี
ความรับผิดชอบและรู้จัก
การท างานร่วมกัน 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

 

1. นักเรียนได้รับความรู้
ใ น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  จ า ก
ประสบการณ์ การ เข้ า
ศึกษาแหล่งเรียนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และตาม
สายชั้นมีความเหมาะสม
กับระดับชั้นและตามกลุ่ม
สาระฯ 
2. นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ใฝ่
เรียนรู้ในสถานที่ศึกษาดู
งานแหล่งเรียนและมี
ลักษณะนิสัยบคุคลแห่ง
การเรียนรู้ มีการเตรียม
ข้อมูลก่อนการเดิน
ทางการเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
1. สถานศึกษาน านักเรียน
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น ภายในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ที่
เหมาะสมตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามสายชั้นครบทั้ง 
4 สายชั้นและ 1 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับความรูจ้าก
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรงและมี
นิสัยใฝ่เรียนรู ้น าไปต่อยอด
องค์ความรู้ ปรับใช้ในการ
เรียนและชีวิต 
2. นักเรียนมคีวาม
รับผิดชอบและรู้จัก 
การท างานร่วมกัน 

เชิงปริมาณ  
1. สามารถจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานแหล่งเรียนรู ้5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และ 3 สายชั้น 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับความรูจ้าก
ประสบการณ์ตรงและมีนิสัยใฝ่
เรียนรู ้มีความรับผิดชอบและ
รู้จักท างานร่วมกับผู้อื่นและ
สามารถองค์ความรู้ ปรับใช้ใน
การเรียนและการใชช้ีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ 
 

1.ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
คิดเป็นร้อยละ ๙5.2 
๒.ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมาย อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย  
คิดเป็นร้อยละ 92.8 
3.  ความพึงพอใจของผู้
ร่วมกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 
92.85 
 

 
 
 



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
  3. นักเรียนมีความ

รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายขณะท า
กิจกรรมเป็นหมู่คณะ  
การท างานเป็นทีม และ
การท างานร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 
4. นักเรียนภาษาจีนได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
เกี่ยวกับภาษาจีนและ
ศึกษาวัฒนธรรมภาษา 
กับแล่งเรียนรูท้ี่ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับภาษาจีนที่มี
ชื่อเสียง และร่วมท า
กิจกรรมกับสถานศึกษา 
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับภาษาจีน 
ที่ประสบความส าเร็จ 

   

 
 
 
 



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
(2/2559) 
1. กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ด้านการงานอาชีพ
และเทคโนโลยแีละภาษาไทย 
2. กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สังคมศกึษา  
(การท่องเที่ยวทะเลใต้) 
3. กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ สายชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ในด้านต่าง ๆ จาก
ประสบการณ์ตรง 
2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้า
คว้าและสร้างลักษณะนิสัย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน 
3.เพื่อฝีกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและรู้จักการ
ท างานร่วมกัน 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

1. ผู้เรียนมีทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการทอ่งเที่ยว
ทะเลใตฝ้ีกใหน้ักเรียนมี
ความรับผิดชอบและรู้จัก
การท างานร่วมกัน 
๒. นักเรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรูด้้านภาษาและ
วรรณกรรมตามรอย
พงศาวดารไทยสมัย
สุโขทัย 
๓. นักเรียนได้ศึกษา
วัฒนธรรมการใช้ภาษาถิ่น
ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ตลอดจน
การรบัอิทธิพลจากาษา
ต่างประเทศเข้ามาใช้ใน
ภาษาไทย 
 
 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาน านักเรียน
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น ภายในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ที่
เหมาะสมตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามสายชั้นครบทั้ง 
4 สายชั้นและ 1 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับความรูจ้าก
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรงและมี
นิสัยใฝ่เรียนรู ้น าไปต่อยอด
องค์ความรู้ ปรับใช้ใน 
การเรียนและชีวิต 
 2. นักเรียนมคีวาม
รับผิดชอบและรู้จัก 
การท างานร่วมกัน 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาน านักเรียนศกึษาดู
งานแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่
ภายในประเทศ ที่เหมาะสม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 ได้จ านวน 2 กลุ่มสาระ
ฯ  มีสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากช่วงเวลาที่ด าเนินงาน
ตามแผนเกิดมรสุม และก าหนด
วันจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 อีกจ านวน 
6 กิจกรรม 

1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.8 คิดเป็นร้อยละ 94 
2. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.8 คิดเป็น
ร้อยละ 96 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อย
ละ96.85 

 
 



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
  ๔. นักเรียนได้ศึกษาแนว

ทางการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการประกอบอาชีพ
ท้องถิ่นของภาคเหนือ 
๕. นักเรียนได้ศึกษาแนว
ทางการด าเนินงาน
โครงการตามแนว
พระราชด าริในพื้นที่
ภาคเหนือ 

 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับความรูจ้าก
ประสบการณ์ตรงและมีนิสัยใฝ่
เรียนรู ้มีความรับผิดชอบและ
รู้จักท างานร่วมกับผู้อื่นและ
สามารถองค์ความรู้ ปรับใช้ใน
การเรียนและการใชช้ีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑.๓. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 

 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการประกวดแข่งขัน/
ทักษะทางวิชาการและ
แสดงผลงานนักเรียน 
 

๑. กิจกรรมประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ (หาดใหญ่
วิชาการ) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับภาคใต ้
๒. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาและเผยแพร่
ผลงานของนักเรียน ครู ให้
เป็นที่รู้จักในระดับภาคใต้ 
๓. เพื่อให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาเกิด
การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 

๑. ได้สนับสนนุและส่งเสริม
ให้นักเรียน คร ูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขนัทักษะทาง
วิชาการในระดับภาคใต ้
๒. ได้ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาและเผยแพร่
ผลงานของนักเรียน ครู ให้
เป็นที่รู้จักในระดับภาคใต้ 
๓. นักเรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาเกดิการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวป้อมนอก) เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน ๑๙๖ คน 
๒. โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) ส่ง
รายการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ จ านวน ๕๓ 
รายการ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ครู และผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน ๑๘๘ คน 
๒. โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) ส่งรายการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
จ านวน ๕๒ รายการ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ คิดเป็นร้อย
ละ ๗๖.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๗๖.๐๐ 
ข้อเสนอแนะ 
บางรายการที่แข่งขันมีชื่อ
นักเรียนซ้ ากัน ควร
ตรวจสอบรายช่ือให้ละเอียด
ตอนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
   เชิงคุณภาพ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อม
นอก) ตื่นตัวในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การ
พัฒนาการศึกษา 
๒. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อม
นอก) ได้แสดงศักยภาพ
ความสามารถทางด้าน
วิชาการให้เป็นที่รู้จักใน
ระดับภาคใต้ 
๓. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การจัด
การศึกษาและได้รับรางวัล
ในการแข่งขันระดับภาคใต้ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ตื่นตัวในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การพัฒนา
การศึกษา 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ได้แสดง
ศักยภาพความสามารถทางด้าน
วิชาการให้เป็นที่รู้จักในระดับ
ภาคใต้ 
๓. นักเรียนได้รับประสบการณ์
การจัดการศึกษาและได้รับ
รางวัลในการแข่งขันระดับ
ภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
๒. กิจกรรมประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและ
แสดงผลงานนักเรียน 
(เทศบาล ๕ วชิาการ ครั้งที่ 
๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพ 
๒. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้และน าเสนอผลงาน
ของนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๓. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับต่อสาธารณชน 

๑. ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนแสดงออกถึง
ความสามารถในทาง
วิชาการและทักษะ
วิชาชีพ 
๒. ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้และน าเสนอ
ผลงานของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๓. ได้ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การจดัการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับต่อ
สาธารณชน 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) ทุกคน 
๒. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
คณะกรรมการผู้ปกครอง
นักเรียน 
๓. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสงขลา 
๔. โรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาสใน
จังหวัดสงขลา 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ
ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสงขลาเข้าร่วมทุกโรงเรียน 
๔. โรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัด
สงขลาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๐.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๗๖.๐๐ 
ข้อเสนอแนะ 
      - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
   เชิงคุณภาพ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อม
นอก) ตื่นตัวในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การ
พัฒนาการศึกษา 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้แสดง
ศักยภาพความสามารถ
ทางด้านวิชาการและ
แสดงผลงานให้เป็นที่
ประจักษ ์
๓. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้แสดง
ศักยภาพในการแข่งขัน
ทักษะต่าง ๆ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ตื่นตัวในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การพัฒนา
การศึกษา 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ได้แสดง
ศักยภาพความสามารถทางด้าน
วิชาการและแสดงผลงานให้เป็น
ที่ประจักษ ์
๓. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ได้แสดง
ศักยภาพในการแข่งขันทักษะ
ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านวิชาการ 
- กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่สู่

วันภาษาไทย 
- กิจกรรมสอบธรรม

สนามหลวง 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วิชาการที่หลากหลายให้แก่
นักเรียนตามโอกาสต่าง ๆ  
๒.เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน 
๓.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การคิดและปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้องตามหลักธรรมของ
ศาสนาพุทธ 

๑.นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วิชาการที่หลากหลายตาม
โอกาสต่าง ๆ  
๒.นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาการเรียนรู ้
๓.ผู้เรียนมีทักษะในการ
คิดและปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้องตามหลักธรรมของ
ศาสนาพุทธ 

เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
และกิจกรรมด้านวิชาการที่
หลากหลาย 
๒.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยู่ในระดับดี
และมีความรับผิดชอบ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได ้
๓.นักเรียนมทัีกษะในการคิด
และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
ตามหลักธรรมของศาสนา
พุทธ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 
๑ - ๖  โรงเรียนเทศบาล  ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก)   ร้อยละ 
๘๐   เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้และกิจกรรม
ด้านวิชาการที่หลากหลาย 
๒.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยู่ในระดับดีและมีความ
รับผิดชอบ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
๓.นักเรียนมทัีกษะในการคิด
และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตาม
หลักธรรมของศาสนาพุทธ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ - 
๖  โรงเรียนเทศบาล  ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก)   รอ้ยละ ๘๐   เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน  
1.ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.90 คิดเป็นร้อย
ละ 98 
2. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับ มาก
ที่สุดค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็น
ร้อยละ 82  
3. ความพึงพอใจที่มีตอ่
โครงการ/กิจกรรมของผูร้่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 84.47 
ข้อเสนอแนะ 
    ควรบูรณาการกิจกรรม
ตามรอยสุนทรภู่กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นเพื่อ
ความหลากหลายของ
กิจกรรม 



1.4 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่หลากหลายเพ่ือให้กับผู้เรียนมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ 
 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการแนะแนวศึกษาต่อ
และอาชีพ 
๑.กิจกรรมแนะแนว  
สัญจร (วันที่ ๑๔-๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

๑.เพื่อเป็นกาประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนกัเรียนเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) 
 

๑. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๖และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครสงขลา และบริเวณ
ใกล้เคียงรับทราบข้อมูล
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาต่อปีที่ 
๑ ของโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ ๖ โรงเรียนในเขต
เทศบาลนครสงขลา จ านวน 
๑๒ โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ ๖  ของโรงเรียนที่อยู่ใน
เขตเทศบาลนครสงขลา
สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อม
นอก) ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

เชิงปริมาณ 
๑.๑ นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ ๖ โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครสงขลา จ านวน ๑๐ 
โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ ๖ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขต
เทศบาลนครสงขลารับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวการรับสมัครเข้า
ศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑
ของโรงเรียนเทศบาล ๕ 

๑.ประสิทธิภาพ 
การด าเนิน 
กิจกรรมคิดเปน็ร้อยละ ๘๘ 
๒.ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๓. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ 
 
ข้อเสนอแนะ 
๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม
บางโรงเรียน 
มีความคับแคบ 
๒.บางโรงเรียนเครื่องเสียง
และเครื่องเล่น VTR 
ไม่รองรับ 

 
 
 
 



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
๒. แนะแนวศกึษาต่อและ
อาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ 

๑. เพื่อให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อได้ตรงตาม
ความชอบ  ความสามารถ
และความถนัดของตนเอง 
๒. เพื่อช่วยให้นักเรียนมี
แนวทางในการเลือกศึกษา
ต่อและประกอบอาชพที่
เหมาะสม 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึง
ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อ
จากสถานศึกษาโดยตรง 
 

๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อได้ตรงตามความชอบ  
ความสามารถและความ
ถนัดของตนเอง 
๒. นักเรียนมแีนวทางใน
การเลือกศึกษาต่อและ
ประกอบอาชพที่เหมาะสม 
๓. นักเรียนได้รู้ถงึข้อมูล
ข่าวสารการศึกษาต่อจาก
สถานศึกษาโดยตรง 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ านวน 
๓๖๓ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแนวทางใน
การศึกษาต่อและได้รับ
ทางเลือกอย่างหลากหลาย
จนสามารถตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อได้ตรงตาม
ความชอบ  ความถนัดของ
ตนเอง 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ านวน 
๓๖๓ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแนวทางใน
การศึกษาต่อและได้รับ
ทางเลือกอย่างหลากหลาย
จนสามารถตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อได้ตรงตาม
ความชอบ  ความถนัดของ
ตนเอง 

ประสิทธิภาพการด าเนิน 
กิจกรรมคิดเปน็ร้อยละ ๘๔ 
๒.ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ ๗๖ 
๓. ความพึงพอใจต่อกจิกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๙ 
 
ข้อเสนอแนะ 
๑.สถานที่ที่ขอเข้าแนะแนว
ศึกษาต่อมีจ านวนมาก ไม่
สามารถให้ทุกสถานศึกษาเขา้
แนะแนวได้หมด 
๒. นักเรียนบางส่วนยังขาด
ความเข้าใจในการเข้าฟังการ
แนะแนวศึกษาต่อ 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 
“เตรียมความพร้อมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔” 
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๑.เพื่อให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แนวทางในการปรับตัวใน
การเรียนในระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 
๒. เพื่อนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๔ มีแนวทางใน 
การเตรียมตัวส าหรับวาง
แผนการเรียนในระดับ 
อุดมศึกษา 
๓. เพื่อนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๔ มีความสัมพันธ ์
อันดีระหว่างรุ่นพี่ปัจจุบัน
และรุ่นพี่ศิษย์เก่าเพ่ือเป็น
เครือข่ายศิษย์โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัป้อมนอก) 

๑.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่๔ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
แนวทางในการปรับตัวใน
การเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ มีแนวทางในการ
เตรียมตัวส าหรับการวาง
แผนการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา 

 ๓.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
 ปีที่ ๔มีความสัมพันธ์อันด ี
 ระหว่างรุ่นพ่ีปัจจุบันและ  
 รุ่นพี่ศิษย์เก่าเพื่อเป็น
เครือข่ายศิษย์โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก)  จ านวน ๑๖๒ 
คน 
๒.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๕-๖ จ านวน ๒๖๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ จะได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
แนวทางในการปรับตัว  
ในการเรียนระดมััธยมศึกษา
ตอนปลาย 
๒.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที ่๔ ได้สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างรุ่นพี่ปัจจุบัน
และรุ่นพี่ศิษย์เก่าเพ่ือเป็น
เครือข่ายศิษย์โรงเรียน
เทศบาล๕ (วัดหัวป้อมนอก) 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔  โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปอ้มนอก)  จ านวน 
๑๖๒ คน 
๒.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๕-๖ จ านวน ๒๖๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  ๔  ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแนวทางการปรับตัว
เพื่อความพร้อมในการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ มีความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพ่ีปัจจุบันและรุ่น
พี่ศิษย์เก่าเพื่อเป็นเครือข่าย
ศิษย์โรงเรียนเทศบาล๕  
(วัดหัวป้อมนอก) 

๑.ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๒.ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๔ 
๓.ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๙ 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรมีเวลาในการจัดกิจกรรม
มากกว่านี ้

 
 



1.5 แนวทางการพัฒนา จัดโครงการและกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาดูแลช่วยเหลือให้มีประสิทธภิาพและมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ด ี
 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
1. กิจกรรม smart  teen 
๒. กิจกรรมบรกิารสุขภาพ 

๓. กิจกรรมการประกัน
อุบัติเหตุ 
4. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร 

5. กิจกรรม อย.น้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเสริมสร้างเจตคติ
และค่านิยมทางเพศที่
ถูกต้องดีงาม  สร้าง
จิตส านึก  ตระหนัก  
รู้จักป้องกันและ 
หลีกเลี่ยง  หรอืลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ 
๒.  เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและน าไปปฏิบัติ
ให้เกิดทักษะในการดูแล
สุขภาพ 
๓. เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับความคุ้มครองด้าน
ร่างกาย  และช่วยเหลือ
นักเรียนทีป่ระสบ
อุบัติเหตุให้ได้รับ
สวัสดิการทดแทนตาม
สภาพของตน 

1. นักเรียนมีเจตคติและค่านิยม
ทางเพศที่ถูกต้องดีงาม  สร้าง
จิตส านึก  ตระหนัก  รู้จัก
ป้องกันและ หลีกเลี่ยง  หรือลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ 
๒. นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ
น าไปปฏิบัติให้เกิดทักษะในการ
ดูแลสุขภาพ 
๓. นักเรียนทกุคนได้รับความ
คุ้มครองด้านร่างกาย และ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบ
อุบัติเหตุให้ได้รับสวัสดิการ
ทดแทนตามสภาพของตน 
๔. นักเรียนมคีวามรู้  ความ
เข้าใจเรื่องความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน  และตระหนัก
ถึง ความส าคญัของความ
ปลอดภัยและวินัยจราจร 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) ร้อยละ  
๑๐๐  มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสุขภาพอนามัย และมี
สุขภาพที่ดี  ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุต่าง ๆ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) ร้อยละ  
๑๐๐  มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสุขภาพอนามัย และมี
สุขภาพที่ดี  ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุต่าง ๆ 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ในระดับ
มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย ๔.๘  คิด
เป็นร้อย  ๙๖ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับ  มากที่สุด   
ค่าเฉลี่ย  ๕  คดิเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก-มาก
ที่สุด ร้อยละ ๙๒.๕๐  
 
 
  



โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้  ความเข้าใจเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน  และตระหนัก
ถึงความส าคัญของความ
ปลอดภัยและวินัยจราจร 
๕. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
เลือกบริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  มคีวาม
ปลอดภัยในการเลือก
บริโภคอาหาร และมี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

๕. นักเรียนรู้จักเลือกบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ  มี
ความปลอดภัยในการเลือก
บริโภคอาหารและมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.6 แนวทางการพัฒนา จัดโครงการและกจิกรรมเสริมหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ ความสามารถและความถนัดของ 
ผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถพิเศษของนักเรียน 
1. กิจกรรมพฒันาศักยภาพ
นักเรียนด้านวิชาการและ
โครงงาน 
-  แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิง
แชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๔ ประจ าปี 
๒๕๕๙ 
-  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๖  
ประจ าปี ๒๕๕๙ ระดับชาติ 
๒. กิจกรรมพฒันาศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ (การเข้าร่วม
แข่งขันวงดนตรีระดับนักเรียน – 
นักศึกษา รายการ Bao Young 
Blood”ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต
“Season 3” 
๓. กิจกรรมพฒันาศักยภาพ
นักเรียนด้านหุ่นยนต์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถพิเศษของ
นักเรียนด้านวิชาการ
ศิลปะและกีฬา 
2. เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเขา้ร่วมการ
ประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศิลปะ 
(ดนตรีทัศนศิลป์
นาฏศิลป์) และกีฬา 
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์
4. เพื่อประชาสัมพันธ์
และสร้างชื่อเสียงให้แก่
นักเรียนโรงเรียนและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

1. นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพความสามารถ
พิเศษด้านวิชาการศิลปะ
และกีฬา 
2. นักเรียนได้เตรียม
ความพร้อมในการเข้า
ร่วมการประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการศิลปะ 
(ดนตรีทัศนศิลป์
นาฏศิลป์) และกีฬา 
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
4. ได้ประชาสัมพันธ์และ
สร้างช่ือเสียงให้แก่
นักเรียนโรงเรียนและ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่
๑–๖ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิชาการศิลปะ (ดนตรี
ทัศนศิลป์นาฏศิลป์) และกีฬา 
2. ครูและบุคลากรในกลุ่ม
สาระการเรียนรู๘้กลุ่มสาระ
และ๑กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมคีวามพร้อมเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการศิลปะ (ดนตรี
ทัศนศิลป์นาฏศิลป์) และกีฬา
กับหน่วยงานเดียวกันและ
หน่วยงานอ่ืน 
2. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการ
ประกวดแข่งขันในเวทีการ
แข่งขันต่างๆ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านวิชาการ 
ศิลปะ(ดนตรี นาฏศิลป์ 
หุ่นยนต์และกีฬา 
๒. ครูและบุคลากรได้
ร่วมมือกันฝึกสอน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมคีวามพร้อมเข้า
ร่วมการแข่งขนั 
๒. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การประกวด
แข่งขันจากเวทีต่าง ๆ 
๓. นักเรียนได้สรา้งช่ือเสียง
ให้กับตนเอง ให้แก่โรงเรียน
หน่วยงานต้นสังกัดชุมชน
และสังคม 

ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ ๙๘.๘๐ 
 
ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 92 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ  
ร้อยละ ๘๘.๒๕ 
 



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
๔. กิจกรรมพฒันาศักยภาพ
นักเรียนด้านแขง่ขันทักษะ 
คอมพิวเตอร์ 
๕. กิจกรรมพฒันาศักยภาพ
นักเรียนด้านแขง่ขันวงดนตรี
สากลร่วมสมัยระดับมัธยม 
(การเข้าร่วมการแข่งขันวง
ดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ชิง
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช) 

  3. นักเรียนสามารถสร้าง
ชือ่เสียงให้เป็นที่ยอมรับแก่
โรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัด
ชุมชนและสังคม 
 

 ปญัหา/อปุสรรค และ 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรเพ่ิมเวลาในการฝึกซ้อม
ตอนเช้าเพราะนักเรียน
บางส่วนมีบ้านอยู่ไกล 
- ค่าสมคัรงานศิลปหัตถกรรม
เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน 
- รายการประกวดแข่งขันมี
หลายรอบ ไมส่ามารถ
คาดการณ์เรื่องวัน เวลา และ
งบประมาณได้อย่างชัดเจน 
- เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ต่อการซ้อมหุ่นยนต์ของ
นักเรียน 
- การเบิกจ่ายงบประมาณใน
การไปราชการล่าช้ามาก 
- ยานพาหนะไม่เหมาะสมกับ
การเดินทางไปแข่งขันระยะ
ทางไกล ๆ ท าให้นักเรียนอ่อน
ล้าและเพลียจากการเดินทาง 

 
 
 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการค่ายวิชาการ 
๑. กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร ์
๒. กิจกรรมค่ายวิชาการ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๕ 
๓. กิจกรรมค่าย 
วิทยาศาสตร ์
๔. กิจกรรมค่ายศิลปะ 
๕. กิจกรรมค่าย
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน) 
๖. กิจกรรมค่าย
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 
๗. กิจกรรมค่ายห้องเรียน
เสริมสร้างศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
๘. กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา
(สังคมร่วมใจรักษ์เลสาบ) 
๙.การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
 

๑. เพื่อฝึกทักษะการศึกษา 
ค้นคว้า และการเรียนรู้
โดยวิธีการต่าง ๆ ที่
หลากหลาย จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 
๒. เพื่อส่งเสริม และสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายใหแ้ก่นักเรียน 

๑. นักเรียนมทัีกษะ
การศึกษา ค้นคว้า และ 
การเรียนรู้โดยวิธีการต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 
๒. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่หลากหลายให้แก่นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน รอ้ยละ 3๐ 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง 
๒. สถานศึกษาน าแหล่ง
เรียนรู้และภูมปิัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน
การสอนทั้ง   
๘  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
และ  ๑  กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย
ขึ้น  
2. นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก)ร้อยละ 
3๐ ได้เรียนรู้จากระสบ
การณ์ตรง 
๒.สถานศึกษาน าแหล่ง
เรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการเรยีนการสอน  
๑  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ได้แก่ กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ใ 
นรูปแบบที่หลากหลายขึ้น  
2. นักเรียนสามารถความรู ้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรม
เป็นไปตามกระบวนการ PDCA 
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
๔.๗ ร้อยละ ๙๔ 
 
ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายอยู่
ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลีย่ 
๔.๖ คิดเป็นร้อยละ 92 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ  
ร้อยละ ๘๐.๔๔ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการส่งเสริม 
การจดักิจกรรม 
การเรียนรูแ้ละผลติ
สื่อนวัตกรรม 
ทางการศกึษา 

1. เพื่อให้ครูได ้
จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์และใช้
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีศกัยภาพ 

ไม่ได้ด าเนินการ  เชิงปริมาณ 
1. จัดซื้อ จัดหา ผลิต สื่อ 
นวัตกรรม  ในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ ทุก
กลุ่มสาระ 
2. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อม
นอก) ทุกคนได้ใช้สื่อ วัสดุ  
อุปกรณ์ในการเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพตามความ 
สามารถ 

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 



 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการเพิ่ม
ประสทิธิภาพนักเรียน
ตามโครงการแข่งขัน
คนเกง่ในโรงเรียน
ท้องถิน่ 

๑. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพนักเรียนตาม
โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการของตัวแทนนักเรียนคน
เก่งของโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวป้อมนอก) และเทศบาลนคร
สงขลาในการเข้าร่วมโครงการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
ระดับเทศบาลและระดับประเทศ  
จ านวน ๕ รายวิชา คือ วิชา
คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และ
ภาษาอังกฤษ 
๓.เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) และ
เทศบาลนครสงขลา 

๑. ไดต้ัวแทนนักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) และเป็นตัวแทน
ของเทศบาลนครสงขลาใน
การเข้าร่วมโครงการแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  
ระดับประเทศ 
๒. ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึษาปีที่ ๒ และชั้น
มัธยมศึษาปีที่ ๕ ในรายวิชา 
คือ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
สังคมศึกษาฯ และภาษา 
อังกฤษ 
๓.ได้ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
และเทศบาลนครสงขลาให้
เป็นที่รู้จักในโรงเรียนท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ านวน 
๑๕๐ คน เข้ารว่มโครงการ
เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนวิชาละ ๑ คน 
รวม ๕ คน 
๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ านวน 
๓๐ คน เข้าร่วมโครงการ
เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนวิชาละ ๑ คน 
รวม ๕ คน 
๓. ครโูรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ านวน 
๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ
เพื่อด าเนินการกิจกรรม
ตามโครงการ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ านวน 
๑๘๒ คน เข้ารว่มโครงการ
เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนวิชาละ ๑ คน 
รวม ๕ คน 
๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ านวน 
๒๗ คน เข้าร่วมโครงการ
เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนวิชาละ ๑ คน 
รวม ๕ คน 
๓. ครโูรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ านวน 
๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ
เพื่อด าเนินการกิจกรรม
ตามโครงการ 
 

ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๙๐ 
ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 92 
 
ปญัหา/อปุสรรค และ 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

   เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนตัวแทนเข้า
ร่วมโครงการแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
ระดับ 
ประเทศทั้ง ๑๐ คน มี
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางด้านวิชาการ  
สามารถสร้างช่ือเสียง
ให้แก่ตนเอง โรงเรียน 
และเทศบาลนครสงขลา 
๓. คณะครูมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนดีขึ้น 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้เป็นตัวแทน
เข้าร่วมโครงการแข่งขัน 
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
ระดับประเทศ ๑๐ คน  
และได้พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางด้านวิชาการ  สามารถ
สร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเอง 
โรงเรียน และเทศบาลนคร
สงขลา 
๓. คณะครูมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนดี
ขึ้น 

 



 
 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียน 
1. กิจกรรมกฬีา
ภายใน 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถในด้าน 
การเล่นกีฬาที่ตนเองชอบ
และถนัด 
 

๑. ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ 
ในด้านการเล่นกีฬาที่ตนเองชอบ
และถนัด 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
๑๐๐  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความตระหนัก
และเห็นคุณค่าในการออก
ก าลังกาย  เกิดทักษะในการ
เล่นกีฬา  แสดงความ 
สามารถทางด้านกีฬาที่
ตนเองถนัด  มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
๑๐๐  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความตระหนัก
และเห็นคุณค่าในการออก
ก าลังกาย  เกิดทักษะในการ
เล่นกีฬา  แสดงความ 
สามารถทางด้านกีฬาที่
ตนเองถนัด  มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
 

ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ ๙๒ 
ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ  
ร้อยละ ๘๔.๖๕ 
 
ปญัหา/อปุสรรค และ 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรเพิ่มจ านวนวันในการ
แข่งขันให้มากขึ้น  รวมทั้ง
เพิ่มประเภทของกีฬาให้มาก
ขึ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

๒.กิจกรรมวันปีใหม ่ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมวันปี
ใหม่สากล 
 

ไม่ได้ด าเนินการ เชิงปริมาณ 
๑. คณะครู นกัเรียนและ
บุคลากร โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก)  จ านวน 
๑,๗๕๓ คน ร่วมกันจัด
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม ่
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครูและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก)  มีความรัก ความ
สามัคคี มีสุนทรียภาพ 

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 



โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการส่งเสริม
กิจการลกูเสือ 
๑. ลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
๒. ชุมนุมลูกเสือ- 
เนตรนาร ี
๓. พัฒนาทักษะ
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
 
 

๑. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามารถ
พัฒนาทักษะด้าน 
ต่าง ๆ ของผู้เรยีนอย่างเต็มศักยภาพ  
๒. เพื่อสนองจุดประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ในส่วนของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนาร ี
๓. เพื่อฝึกลูกเสือ-เนตรนารี ให้บรรลุ
ตามคุณลักษณะของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ  ในหัวข้อการบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณ- 
ประโยชน์ เกิดจิตส านึก เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย มีความภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบลูกสือ สร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์  ความกตัญญูกตเวที  
เป็นสาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและ 
และสังคม 
 

๑. ลูกเสือ-เนตรนารี
สามารถพัฒนาทักษะด้าน
ต่าง ๆ  
ของผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ  
๒. สนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศกึษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 
๒๕๕๑  ในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
๓. ลูกเสือ-เนตรนารี รู้จัก
บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณ- 
ประโยชน์ เกิดจิตส านึก  
เป็นผู้มีระเบียบวินัย มี 
ความภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบลูกสือ ม ี
ความสามัคคีในหมู่คณะ  
มีคุณธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์  
ความกตัญญูกตเวที  เป็น
สาชิกที่ดีของครอบครัว 

เชิงปริมาณ 
๑.ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญทุ่กคน บ าเพ็ญ
ประโยชน์อย่างน้อย ๑ 
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วม
อบรมเพ่ือพัฒนา จ านวน 
๔๘ คน 
๓. ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วม
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ 
จ านวน ๙ คน ผู้ก ากับ
ลูกเสือ ๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ลูกเสือสามารถพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพและปฏิบัติตนตาม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

๑.ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญทุ่กคน บ าเพ็ญประโยชน์
อย่างน้อย ๑ กิจกรรมต่อปี
การศึกษา 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วม
อบรมเพ่ือพัฒนา จ านวน ๖๑ 
คน 
๓. ชุมนุมลูกเสือ-เนตรนาร ี
ไม่ได้ด าเนินการ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ลูกเสือสามารถพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพและ
ปฏิบัติตนตามประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๒ 
ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ  
ร้อยละ ๙๘.๗๓ 
 
ปญัหา/อปุสรรค และ 
ข้อเสนอแนะ 
๑. นักเรียนสว่นมากยัง
ขาดจิตส านึกด้านสาธารณ-
ประโยชน์ 
๒. โรงเรียนควรปลูกฝังแล
สร้างความตระหนักเรื่อง
กิจกรรมในเครือ่งแบบให้
มากขึ้น 



ชุมชนและ และสังคม 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ 
ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

   ๒. โรงเรียนจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสนอง
จุดประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. ลูกเสือ-เนตรนารไีด้รับ 
การอบรมฝึกฝนให้บรรลุ
ตามลักษณะของคณะ
ลูกเสือแห่งชาตใินหัวข้อการ
บ าเพ็ญตนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ เกิด
จิตส านึก เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย มีความภาคภูมิใจใน
การแต่งเครื่องแบบลูกสือ 
สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที ่
พึงประสงค์  ความกตัญญู
กตเวที  เป็นสาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชนและ และ
สังคม 

๓. ลูกเสือ-เนตรนารไีด้รับ 
การอบรมฝึกฝนให้บรรลุตามลักษณะ
ของคณะลูกเสือแห่งชาตใินหัวข้อการ
บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
เกิดจิตส านึก เป็นผู้มีระเบียบวินัย มี
ความภาคภูมิใจในการแต่งเครื่องแบบ
ลูกสือ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
มีคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที ่
พึงประสงค์  ความกตัญญูกตเวที  
เป็นสาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
และ และสังคม 

 



 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการค่ายพกัแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ ่
 

๑. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนาร ี
ได้อยู่ค่ายพักแรมและปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกนัตาม
วัตถุประสงคข์องคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
๒. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนาร ี 

มีระเบียบวินัย มีความอดทน  
มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนแสดง ออกในทางที่
สร้างสรรค ์
3. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนาร ี 
ได้ศึกษาและทบทวนความรู้
ตามที่ได้เรียนในหลักสูตร 
๔. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนาร ี 
ได้ทดสอบกิจกรรมตาม
หลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ - 
เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ ่

๑. ลูกเสือ - เนตรนารี ได้อยู่
ค่ายพักแรมและปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกนัตาม
วัตถุประสงคข์องคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
๒. ลูกเสือ - เนตรนารี   

มีระเบียบวินัย มีความอดทน  
มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ตลอดจนแสดงออก
ในทางที่สร้างสรรค ์
3. ลูกเสือ - เนตรนารี   
ได้ศึกษาและทบทวนความรู้
ตามที่ได้เรียนในหลักสูตร 
๔. ลูกเสือ - เนตรนารี   
ได้ทดสอบกิจกรรมตาม
หลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ - 
เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ ่

เชิงปริมาณ 
๑. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ ่ชั้นมะยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน ๔๓๙ คน ผู้ก ากับ
จ านวน ๒๑ คน 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ ่ชั้นมะยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน ๓๘๖ คน ผู้ก ากับ
จ านวน ๒๑ คน 
๓. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ ่ชั้นมะยมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน ๓๖๙ คน ผู้ก ากับ
จ านวน ๒๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ลูกเสือ-เนตรนารีได้รับ
ประสบการณ์อยู่ค่ายพักแรม 
ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน  ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์

เชิงปริมาณ 
๑. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ ่ชั้นมะยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน ๔๓๙ คน ผู้ก ากับ
จ านวน ๒๑ คน 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ ่ชั้นมะยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน ๓๘๖ คน ผู้ก ากับ
จ านวน ๒๑ คน 
๓. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ ่ชั้นมะยมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน ๓๖๙ คน ผู้ก ากับ
จ านวน ๒๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ลูกเสือ-เนตรนารีได้รับ
ประสบการณ์อยู่ค่ายพักแรม 
ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน  ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์

ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖ 
ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ  
ร้อยละ ๗๑.๒๗ 
 
ปญัหา/อปุสรรค และ 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ปัญหาจากเวลาที่มีอยู่น้อย 
ส่งผลให้กิจกรรมหลาย ๆ 
กิจกรรมไมส่มบูรณ์แบบตามที่
ต้องการ 



 
 
 
 
 
 
 

ของกิจการลูกเสือตาม
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) 

ของกิจการลูกเสือตาม
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) 

 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

     ๒. ปัญหาการวางแผนในการ
ท างานไม่ละเอียดรอบคอบ 
ขาดประสบการณ์ในการ
วางแผนและท างาน ขาดการ
ประสานงาน ท าให้เกิด
ความรู้สึกการท างานติดขัด 
๓. คณะครใูห้ความร่วมมือ 
แตควรทุ่มเทเสียสละให้
มากกว่านี้ 
๔. ในการเข้าคา่ยครั้งต่อไป
ควรให้สายชั้นประชุมวางแผน  
ก าหนดกิจกรรมด้วยตนเอง 



 
 
 
 
1.7 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมให้นักเรยีนได้ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารจากประสบการณ์ตรง 

 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการพัฒนาทักษะภาษา 
ต่างประเทศ  
๑.๑  กิจกรรม English Quiz 
๑.๒  กิจกรรม Speech 
Contest ๑.๓  กิจกรรม 
Singing Contest 

        
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ 
นักเรียนด้านทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารต่อหน้าสาธารณชน 
๒. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ 
นักเรียนด้านทักษะการ
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้องตามแนว 
Accent และ Intonation 
๓. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ 
นักเรียนด้านทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง
ตามสถานการณ ์

  
 

๑. นักเรียนมศัีกยภาพ 
ด้านทักษะการพูด 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเพิ่มขึ้นโดย
สามารถพูดต่อหน้า
สาธารณชนได้อย่างมั่นใจ 
๒. นักเรียนมทัีกษะด้าน 
การอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
ตามแนว Accent และ
Intonation รปูแบบของ
การร้องเพลงได ้
๓. นักเรียนมทัีกษะการ 
ฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยการตอบ
ค าถามในรูปแบบ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว
ป้อมนอก) มีการพัฒนาด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้ตามศักยภาพ  
เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อม
นอก) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๕ 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษา
ปีที่ 1-6 โรงเรยีนเทศบาล 5 
(วัดหัวป้อมนอก) มีการพัฒนา
ด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารได้ตามศักยภาพ 
โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด คิด
เป็น ร้อยละ ๙๕ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ โรงเรยีนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เข้าร่วม
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
๔.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๘  
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย  
อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๔ 
๓. ระดับความคิดเห็น / 
ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๔ 
เป็นโครงการที่ส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จากประสบการณ์ตรง และมี
ความสอดคล้องตามหลักสูตร



English Quiz ได้ถูกต้อง
ตามสถานการณ ์

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 
 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะ  

๑. ควรมีการจดักิจกรรม 
English Quiz เดือนละ ๑ 
ครั้ง 
๒. ควรมีการกระตุ้นให้
นักเรียนมคีวามตระหนักใน
การเข้าร่วมและเตรียมความ
พร้อมอย่างเข้มข้นก่อนการ
ประกวดในกิจกรรม 
Speech Contest และ 
Singing Contest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านภาษาจีน  
๑. กิจกรรม ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 

๑. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมทางด้านภาษาจีน
ให้กับนักเรียน 
๒. เพื่อศึกษาศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมของประเทศ
จีน 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ใช้ประสบการณ์ตรงใน
การเรียนรู้ทักษะ และฝึกฝน
การใช้ภาษาจีนกลางเพื่อ
การสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
๔. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาจีน โดยสามารถน าไป
พัฒนาตนเอง และใช้
ประกอบการศึกษาต่อใน

๑. นักเรียนได้แลกเปลีย่น
เรียนรู้กิจกรรมทางด้าน
ภาษาจีนให้กับนักเรียน 
๒. นักเรียนได้ศึกษา
ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม
ของประเทศจีน 
๓. นักเรียนได้ใช้
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้ทักษะ และฝึกฝน
การใช้ภาษาจีนกลางเพื่อ
การสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
๔. นักเรียนมเีจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนวิชาภาษาจีน 
โดยสามารถน าไปพัฒนา
ตนเอง และใช้ประกอบ
การศึกษาต่อในระดับที่

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อม
นอก) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ จ านวน ๔๐ คน 
และครูผู้ควบคุม จ านวน  
๕ คน รวมจ านวนทั้งสิ้น  
๔๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑ . นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
ทางด้านภาษาจีนได ้
๒. นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมของประเทศ
จีน 
๓. นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาจีน และ

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษา 
ปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวป้อมนอก) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๔๐ 
คน และคร ู
ผู้ควบคุม จ านวน ๕ คน รวม
จ านวนทั้งสิ้น ๔๕ คน 
๑ . นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๐ 
สามารถแลก เปลี่ ยน เรียนรู้
กิจกรรมทางด้านภาษาจีน 
๒ . นั ก เรียนร้อยละ ๙๐  ได้
ศึกษาเรียนรู้ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมของ
ประเทศจีน 
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เกิดเจต
คติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาจีน 
และเห็นความส าคัญในการ
น าไปพัฒนาตนเองเพ่ือ

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖  
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมาย  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ค่าเฉลี่ย ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖  
ระดับความคิดเห็น / ความ
พึงพอใจระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ ๘๓.๘๘ 



ระดบัที่สูงขึ้นต่อไป สูงขึ้นต่อไป 
 

เห็นความส าคัญในการน าไป
พัฒนาตนเองเพื่อการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป 
 

1.8 แนวทางการพัฒนา จัดโครงการและกจิกรรมคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการส่งเสริม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน 
๑. การคัดกรอง
นักเรียน 
๒. กิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
3. กิจกรรมพฒันา
คุณภาพชีวิตด้วย
ระบบคุณธรรม 
๔. กิจกรรมสร้างเสริม
วินัยนักเรียน 

๑. เพื่อครูมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถใช้ข้อมูลในการคัดกรอง
นักเรียน สามารถคัดกรอง
นักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมี
ปัญหา กลุ่มเด็กพิเศษ 
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจ
โทษพิษภัยยาเสพติด 
มีส่วนร่วมในกจิกรรมป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สามารถด ารงชีวิต
โดยปราศจากยาเสพติด 
๓. เพื่อปลูกฝังส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แก่นักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่ผา่นเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด โดยระบบ

๑. ครูมีความรูค้วามเข้าใจ
สามารถใช้ข้อมูลในการคัด
กรองนักเรียน สามารถคัด
กรองนักเรียนออกเป็น ๔ 
กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ปกติ กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มมีปญัหา กลุ่มเด็ก
พิเศษ 
๒. นักเรียนรู้และเข้าใจโทษ
พิษภัยยาเสพติด 
มีส่วนร่วมในกจิกรรม
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา สามารถ
ด ารงชีวิตโดยปราศจากยา
เสพติด 
๓. นักเรียนทีมี่พฤติกรรมไม่
ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
ได้รับการปลูกฝังส่งเสริม

เชิงปริมาณ 
๑. จ านวนครูทีเ่ข้าอบรมคัด
กรองนักเรียน จ านวน ๙๐ คน
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
๓. นักเรียนทีมี่พฤติกรรมไม่
ผ่านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จ านวน ๑๔๐ คน 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ จ านวน ๓๐ คน 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๒ จ านวน ๓๕ คน 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ จ านวน ๔๐ คน 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔-๖ จ านวน ๓๕ คน 
เชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑. จ านวนครูทีเ่ข้าอบรมคัด
กรองนักเรียน จ านวน ๙๐ คน
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
๓. นักเรียนทีมี่พฤติกรรมไม่
ผ่านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จ านวน ๑๔๐ คน 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ จ านวน ๓๐ คน 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๒ จ านวน ๓๕ คน 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ จ านวน ๔๐ คน 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔-๖ จ านวน ๓๕ คน 
เชิงคุณภาพ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
๔.๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๗  
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมาย  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ค่าเฉลี่ย ๔.๓๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๗  
ระดับความคิดเห็น / ความ
พึงพอใจระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ ๙๑.๔๐ 



คุณธรรมจริยธรรม 
๔. เพื่อสร้างเสริมวินัยให้
นักเรียน 
 

และพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงคโ์ดยระบบ
คุณธรรมจริยธรรม 
๔. นักเรียนมรีะเบียบวินัย 

๑. ครสูามารถคัดกรอง
นักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มมีปญัหา กลุ่มเด็ก
พิเศษได้ และสามารถคัดแยก 

๑. ครสูามารถคัดกรอง
นักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มมีปญัหา กลุ่มเด็ก
พิเศษได้ และสามารถคัดแยก 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

   นักเรียนกลุม่เส่ียงและกลุ่มท่ีมี
ปัญหาเพื่อส่งต่อ และหาวิธีการ
ดูแลช่วยเหลือได้ 
๒. นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพ
ติดอย่างถูกต้อง 
๓. นักเรียนมบีทบาทและ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกบั
ผู้อื่นในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้ 
๔. นักเรียนทีไ่ม่ผ่าน
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์
จ านวน ๑๔๐ คนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยระบบคุณธรรม 
๔. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) มีระเบียบวินัย 
ตามที่ก าหนดในคู่มือนักเรียน
ร้อยละ ๘๐ 

นักเรียนกลุม่เส่ียงและกลุ่มท่ีมี
ปัญหาเพื่อส่งต่อ และหา
วิธีการดูแลช่วยเหลือได ้
๒. นักเรียนมีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภยั
ยาเสพติดอย่างถูกต้อง 
๓. นักเรียนมบีทบาทและ
สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดได้ 
๔. นักเรียนทีไ่ม่ผ่าน
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์
จ านวน ๑๔๐ คนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยระบบคุณธรรม 
๔. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) มีระเบียบ
วินัย ตามที่ก าหนดในคู่มือ
นักเรียน ๘๐ 

 



 
 
 
 
2) ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 แนวทางการพัฒนา จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการส่งเสริม
พระพทุธศาสนา 
๑.กิจกรรมอบรม
จริยธรรมประจ า 
สัปดาห์ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ 
๒. กิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม 
๓. กิจกรรมวิถไีทย วิถี
พุทธ (หิ้วปิ่นโตไปวัด) 

๑.เพื่อส่งเสริมและกล่อมเกลา
พัฒนาจิตใจนักเรียน ให้
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
ค าสอนที่ตนนับถือ น าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ๒.
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมวนัส าคัญและ
ประเพณีวัฒนธรรม 
๓.เพื่อให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 

๑.นักเรียนประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักค าสอนที่ตนนับ
ถือ น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
๒.เนักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญและ
ประเพณีวัฒนธรรม 
๓.นักเรียนร่วมอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน
ได้รับการอบรมทุกสัปดาห ์
๒. นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญหรือประเพณี 
วัฒนธรรม อย่างน้อย ๑ 
ครั้งต่อปี 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๒. นักเรียนเห็นคุณค่า รว่ม
อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนได้รับ 
การอบรมทุกสัปดาห์ 
๒. นักเรียนร่วมกิจกรรม 
วันธรรมสวนะทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
๒. นักเรียนเห็นคุณค่า รว่ม
อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย  
อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
๔.๔๐  คิดเป็นร้อยละ ๘๘  
๓. ระดับความคิดเห็น / ความพึง
พอใจระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๙๙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
๑. กิจกรรมวันไหว้คร ู
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ที่ดี
งามในการปฏิบัติตนระหว่าง
ศิษย์กับคร ู
๒.  เพื่อส่งเสรมิคุณธรรมเรื่อง 
การจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๓.เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากร ได้ร่วมร าลึกถึงวัน
ก่อตั้งโรงเรียน ในวันที ่๒ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ 
๔. เพื่อจดัอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นกัเรียนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม 
 

๑.นักเรียนมคุีณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่ดีงามในการ
ปฏิบัติตนระหว่างศิษย์กับครู 
๒.  นักเรียนมคีุณธรรมเรื่อง
การจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย ์
๓.นักเรียนและบุคลากร ได้
ร่วมร าลึกถึงวันก่อต้ัง
โรงเรียน ในวันที ่๒ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ 
๔. นักเรียนทีนั่บถือศาสนา
อิสลามได้รับการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมไหว้ครู 
๒. นักเรียนมส่ีวนร่วมใน
กิจกรรมหน้าเสาธง 
กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ 
๓. นักเรียนมส่ีวนร่วมใน
กิจกรรมการท าบุญและ
บวงสรวงเจ้าที่ 
๔. นักเรียนทีนั่บถือศาสนา
อิสลามได้รับการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมไหว้ครู 
๒. นักเรียนมส่ีวนร่วมใน
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม
วันแม่แห่งชาต ิ
๓. นักเรียนมส่ีวนร่วมใน
กิจกรรมการท าบุญและ
บวงสรวงเจ้าที่ 
๔. นักเรียนทีนั่บถือศาสนา
อิสลามได้รับการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก)  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค ์

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐  คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๑๗ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย  
อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
๔.๔๘  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๙  
๓. ระดับความคิดเห็น / ความพึง
พอใจระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
๘๙.๒๑ 



 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการอบรมจริยธรรม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑-๖ 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
เล็งเห็นความส าคัญของ
หลักธรรมและใช้
สติปัญญาในการด าเนิน
ชีวิต 
2. เพื่อให้นักเรียนน า
หลักธรรม ๔ ประการไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 
3.เพื่อให้นักเรียนน า
ความรู้ไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ 
 

1. นักเรียนมคีวามรู้ ความ
เข้าใจและเล็งเห็นความส าคัญ
ของหลักธรรมและใช้สติปัญญา
ในการด าเนินชีวิต 
2. นักเรียนน าหลกัธรรม ๔ 
ประการไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนน าความรู้ไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคมประเทศชาติ 
 
 

เชิงปริมาณ 
อบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ ที่นับถอืพระพุทธศาสนา 
ทุกคน ๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์  
 

เชิงปริมาณ 
อบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ ที่นับถือ
พระพุทธศาสนา ทุกคน  
๑ ครั้ง 
ม.๑  จ านวน ๔๐๑ คน 
ม.๒  จ านวน ๓๔๕ คน 
ม.๓  จ านวน ๓๔๙ คน 
ม.๔  จ านวน ๑๕๑ คน 
ม.๕  จ านวน ๑๒๖ คน 
ม.๖  จ านวน ๑๒๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
๔.๖  คิดเป็นรอ้ยละ ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก-
มากที่สุด ร้อยละ ๙๒  
ข้อเสนอแนะ 
ควรเลือกสถานที่และ
วิทยากรที่เหมาะสม 
 



 
 
  

 

 

 

2.2 แนวทางการพัฒนา จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปลูกฝังส านึกในความเป็นชาติไทย ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
ค่านิยมที่พึงประสงค ์
 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง(เทอม๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑  เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒  เพื่อให้เพื่อปลูกฝัง
คุณลักษณะนสิัยการ
ประหยัดและอดออม
ให้กับนักเรียน 
๓  เพื่อให้นักเรียน
สามารถน าองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้    
 

๑  นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒  ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย
การประหยัดและอดออม
ให้กับนักเรียน 
๓  นักเรียนสามารถน าองค์
ความรู้เกี่ยวกับแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้    
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก)  ทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
เพื่อการออม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการ
ฝากเงินอย่างสม่ าเสมออย่าง
น้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
๑.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  เพื่อให้เพื่อปลูกฝัง
คุณลักษณะนสิัยการประหยัด
และอดออมใหก้ับนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก)  ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมธนาคาร
โรงเรียนเพื่อการออม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
การฝากเงินอย่างสม่ าเสมอ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
๑.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  เพื่อให้เพื่อปลูกฝัง
คุณลักษณะนสิัยการประหยัด
และอดออมให้กับนักเรียน 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
๔.๘  คิดเป็นรอ้ยละ ๙๖ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับ มากที
สุด ค่าเฉลี่ย ๕  คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก-
มากที่สุด ร้อยละ ๘๘.๗๔  
ข้อเสนอแนะ 



 ควรเผยแพร่การด าเนิน
กิจกรรมของโครงการให้
นักเรียนทราบ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑. กิจกรรมธนาคารขยะ 

2. กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพ 
3.กิจกรรมกระดาษสอง
หน้าลดค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อปลูกจิตส านึก
ให้กับนักเรียนอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๒. เพื่อให้นักเรียน
ช่วยกันท าให้โรงเรียน
สะอาดปราศจากมลพิษ
และสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนดีขึ้นด้วย
การใช้ EM 
๓. เพื่อรณรงค์ให้
บุคลากรใช้กระดาษให้
คุ้มค่า 
 

๑. ปลูกจิตส านึกให้กับ
นักเรียนอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
๒. นักเรียนช่วยกันท าให้
โรงเรียนสะอาดปราศจาก
มลพิษและสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนดีขึ้นด้วยการ
ใช้ EM 
๓. รณรงค์ให้บคุลากรใช้
กระดาษให้คุ้มค่า 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อม
นอก) เข้าร่วมกิจกรรมธนาคาร
ขยะร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนผลิตน้ า EM จ านวน 
๓๐๐ ลิตร ใชส้ าหรับใส่คูน้ ารอบ
อาคารและบ่อบ าบัดน้ าเสีย น้ ายา
ล้างมือ  จ านวน ๒๐๐ ลิตร 
น้ ายาถูพื้น ๔๗๐ ลิตร 
๓. นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีกระดาษที่ใช้แล้วน า
กลับมาใช้ใหม่ในช่ือว่ากระดาษ
สองหน้าลดค่าใช้จ่าย   
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมี
จิตส านึกรักษ์สิง่แวดล้อมและใช้

เชิงปริมาณ 
๑.  ครูนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) เข้าร่วมกิจกรรม
ธนาคารขยะร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนผลิตน้ า EM จ านวน 
๓๐๐ ลิตร ใชส้ าหรับใส่คูน้ า
รอบอาคารและบ่อบ าบัดน้ า
เสีย น้ ายาล้างมือ  จ านวน 
๒๐๐ ลิตร น้ ายาถูพื้น ๔๗๐ 
ลิตร 
๓. นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีกระดาษที่ใช้แล้วน า
กลับมาใช้ใหม่ในช่ือว่ากระดาษ
สองหน้าลดค่าใช้จ่าย    ร้อย
ละ 100 
 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
๔.๗๔  คิดเป็นร้อย ๙๔.๖๗ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ค่าเฉลี่ย ๔.๗๗   คิด
เป็นร้อยละ ๙๔.๘๒ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก-
มากที่สุด ร้อยละ ๙๓.๖๑  
 
ข้อเสนอแนะ 
๑.ควรประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้



ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าโดยน า
ขยะมาขาย  เพ่ิมรายได้ในรูป
ของเงินออมและสามารถลด
ปริมาณขยะในโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

มากขึ้น 
๒.ควรเผยแพรผ่ลงานให้มาก
ขึ้น 
 
 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
   ๒. นักเรียนเห็นคุณค่าวัตถุดิบท่ี

เหลือใช้จากในโรงเรียนและ
ครัวเรือนมาท าให้เกิดประโยชน์
โดยท าเป็นน้ าหมัก EM สามารถ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
และที่บ้าน 
๓. มีกระดาษที่ใช้แล้วน ากลบัมา
ใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมี
จิตส านึกรักษ์สิง่แวดล้อมและ
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าโดย
น าขยะมาขาย  เพิ่มรายได้ใน
รูปของเงินออมและสามารถ
ลดปริมาณขยะในโรงเรียน 
๒. นักเรียนเห็นคุณค่าวัตถุดิบ 
ที่เหลือใช้จากในโรงเรียนและ
ครัวเรือนมาท าให้เกิด 
ประโยชน์โดยท าเป็นน้ าหมัก 
EM สามารถชว่ยรักษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและที่
บ้าน 
๓. มีกระดาษที่ใช้แล้วน า
กลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า 
 

 
  

 



 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการประชาธิปไตย 
ในวิถีชีวิต(เทอม ๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  เพื่อส่งเสรมิกิจกรรม
การเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
๒. เพื่อฝึกคณะกรรมการ
สภานักเรียนให้มีความ
เป็นผู้น าผู้ตามที่ด ี
๓. เพื่อส่งเสริมให้มีส่วน
ร่ ว ม ใน กิ จ ก ร รม ข อ ง
โรงเรียน 
 

๑.  มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน 
๒. ฝึกคณ ะกรรมการสภา
นักเรียนให้มีความเป็นผู้น าผู้
ตามที่ด ี
๓. ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  
( วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดหัวป้อมนอก) มีความรู้
ความสามารถ และมี
ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
โครงการประชาธิปไตยในวิถี
ชีวิต 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) มีจิตส านึกการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๓.  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) มีการท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  
( วัดหัวป้อมนอก) ทุกคน  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕(วัดหัวป้อมนอก) มีความรู้
ความสามารถ และมี
ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
โครงการประชาธิปไตยในวิถี
ชีวิต 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) มี
จิตส านึกการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๓.  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) มีการท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย๔.๖  คิดเป็น
ร้อยละ๙๒ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก-
มากที่สุด ร้อยละ ๙๐.๒๒ 
  
ข้อเสนอแนะ 
๑.ควรประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้



มากขึ้น 
๒.ควรมีกิจกรรมให้มากขึ้น 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการแหลงใต้ - ไหว้
สวย แต่งกายด้วยผ้าไทย 
(เทอม ๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาภาษาถิ่น
ใต ้
๒.  เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนน าภาษาถ่ินใต้
ไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องและมีมารยาท 
๓.  เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการทักทายและไหว้
ตามแบบอย่างวัฒนธรรม
ไทยอันดีงาม 
๔. เพื่อให้นักเรียน
ทักทายด้วยการไหว้ได้
อย่างสวยงามและ
ถูกต้องตามแบบอย่าง

๑.  นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาภาษาถิ่น
ใต้  
๒.  เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนน า
ภาษาถิ่นใต้ไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
และมีมารยาท 
๓.  นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของการทักทายและ
ไหว้ตามแบบอย่างวัฒนธรรม
ไทยอันดีงาม 
๔. นักเรียนทกัทายด้วยการ
ไหว้ได้อย่างสวยงามและ
ถูกต้องตามแบบอย่าง
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
๕.  เสรมิสร้างเอกลักษณ์ของ
คนไทยในท้องถิ่นภาคใต้ใน
การใช้ภาษาและการไหว ้

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕   
(วัดหัวป้อมนอก) ได้มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมทุกคน  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
เอกลักษณ์ในการใช้ภาษาถิ่นใต้
และการทักทายด้วยการไหว้ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาภาษาถิ่นใต้  
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก)ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทุกคน  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนทุกคนมี
เอกลักษณ์ในการใช้ภาษาถิ่น
ใต้และการทักทายด้วย 
การไหว้ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญาภาษาถิ่นใต้  
 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย๔.๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย๔.๘  คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก-
มากที่สุด ร้อยละ ๘๖.๑๑  
 
ข้อเสนอแนะ 
๑.ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ให้นักเรียนทราบให้มากขึ้น 



วัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
๕.  เพื่อเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของคนไทยใน
ท้องถิ่นภาคใต้ในการใช้
ภาษาและการไหว้ 

 ๒.ควรมีการคดัเลือกนักเรียน
มารยาทดีประเทอม/ป ี
 
 

๓)  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๑แนวทางการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพคร ู
๑.อบรมพัฒนา
ข้าราชการคร ู
๒. ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

๑.  เพื่อพัฒนาครูให้ได้รับ
ความรู้ความสามารถเต็ม
ศักยภาพและความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการท า
ผลงานเพ่ือขอรับการเลื่อน
วิทยฐานะ 
๒. เพื่อพัฒนาครูให้ได้รับ
ความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนแล้ว
น ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.  ครมูีการพัฒนาความรู้
ความสามารถเต็มศักยภาพ
และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการท าผลงาน
เพื่อขอรับการเลื่อนวิทย
ฐานะ 
๒. ครูได้รับความรู้และ
ทักษะในการจดัการเรียน
การสอนแล้วน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ครไูด้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเต็มศักยภาพ
และมีวิทยฐานะสูงขึ้นอย่าง
น้อยปีละ ๑๐ คน 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) จ านวน 
๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีความรูค้วามเข้าใจ 
สามารถจัดท าผลงานเพ่ือ
ขอรับการเลื่อนวิทยฐานะ 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับ

เชิงปริมาณ 
๑. ครไูด้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถเต็มศักยภาพ
และมีวิทยฐานะสูงขึ้นอย่าง
น้อยปีละ ๑๐ คน 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) จ านวน 
๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีความรูค้วามเข้าใจ 
สามารถจัดท าผลงานเพ่ือ
ขอรับการเลื่อนวิทยฐานะ 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับ

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCAอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย๔.๑๐ คิดเป็นร้อยละ 
๘๒ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายอยู่
ในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ย๓.๘๐  
คิดเป็นร้อยละ ๗๖ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก-มาก
ที่สุด ร้อยละ ๙๕ 
 
 



3.2 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมสร้างขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   

 

 

 

 

 

ประสบการณ์และความรู้ใหม่ 
ๆ จากการศึกษาดูงานเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประสบการณ์และความรู้ใหม่ 
ๆ จากการศึกษาดูงานเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการสังสรรค์
เสริมสร้างขวญั
ชาว ท.๕ 
๑. กิจกรรม
สวัสดิการเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย 
๒. กิจกรรมสุข
สันต์วันเกิด
บุคลากร ท.๕ 
๓. กิจกรรมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ 

๑.  เพื่อสร้าง สมัพันธภาพที่ดี
ของบุคลากรในสถานศึกษา 
๒. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
๓. เพื่อส่งเสริมความเป็น
เอกลักษณข์องบุคลากรใน
โรงเรียนเทศบาล ๕(วัดหัวป้อม
นอก) 

๑.  บุคลากรมีสมัพันธภาพที่ดใีน
สถานศึกษา 
๒. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
๓. มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
บุคลากร 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. เพื่อครูและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อม
นอก) 
เชิงคุณภาพ 
๑. เพื่อครูและบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) มีสัมพันธภาพที่ดี 
มขีวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัตงิาน มากขึ้น             

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อม
นอก) จ านวน ๑๐๓ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. เพื่อครูและบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) มีสัมพันธภาพที่ดี 
มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัตงิาน มากขึ้น             

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย๔.๔๗ 
 คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๓ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย๓.๖๐  
คิดเป็นร้อยละ ๗๒ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ ๘๗.๗๒  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพครูและ
บุคลากร 
๑.กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจ าป ี
2. รักษ์สุขภาพกับ
การออกก าลังกาย  
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี
๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
สุขภาพที่แข็งแรงโดยการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๓. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ที่ดีแก่ครูและบุคลากร 
ในการปฏิบัติงาน 

๑. ครูและบุคลากรได้รับ 
การตรวจสุขภาพประจ าปี
และมีความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพ  
๒. ไม่ได้ด าเนินการ 
๓. ครูและบุคลากรมขีวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติ 
งาน 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก)  
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรได้รับ 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
จ านวน ๓๖ คน ที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรได้รับ 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCAอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
๔.๘  คิดเป็นรอ้ยละ ๙๖ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายอยู่
ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๔   
คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ ๙๑.๗๐ 



 

 

 

 

 

 

๔)  ยทุธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของทอ้งถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการปรบัปรุงหลักสูตร
สถานศกึษา 

๑) ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 5 (วดัหัวป้อม
นอก) ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น 
และรองรับการพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนตาม
ศตวรรษที่ 21  
๒) เพื่อให้หลักสูตร
สถานศึกษามีรายวิชาและ
กิจกรรมที่หลากหลาย  
ตามความสนใจของผู้เรียน 
และท้องถิ่น   
๓) เพื่อส่งเสรมิให้ครูมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

๑) สามารถปรบัปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัด
หัวป้อมนอก) ให้
เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
ท้องถิ่น และรองรับการ
พัฒนาทักษะของผู้เรียน
ตามศตวรรษที่ 21      
๒) หลักสูตรสถานศึกษามี
รายวิชาและกิจกรรมที่
หลากหลาย ตามความ
สนใจของผู้เรียน และ
ท้องถิ่น 
๓) ครมูีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้

เชิงปรมิาณ 
1) คณะผู้บริหาร คณะครู 
และบุคลากรของโรงเรียน
เทศบาล 5 (วดัหัวป้อม
นอก) เข้าร่วมการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
จ านวน 94 คน 
2) โรงเรียนมหีลักสูตร
สถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนานักเรียนได้
ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและการวัดและ

เชิงปริมาณ 
1) คณะผู้บริหาร คณะครู 
และบุคลากรของโรงเรียน
เทศบาล 5 (วดัหัวป้อมนอก) 
เข้าร่วมการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา จ านวน 94 คน 
คิดเป็น 100 % 
2) โรงเรียนมหีลักสูตร
สถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนานักเรียนได้ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและการวัดและ
ประเมินผล 

โรงเรียนมีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผูเ้รียนและ
ท้องถิ่น ครรู้อยละ 80 จัดท า
แผนการเรียนรู้ที่สนองความ
ถนัดและความสามารถของ
ผู้เรียน มีการพฒันานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้และสื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้ครไูด้รบัการนิเทศการ
สอนและน าผลไปปรับปรุง
การเรียน 
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 
ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน



ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

หลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

ประเมินผล 
 

 
 

ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 
84  

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
 4) เพื่อส่งเสรมิให้ครูจัดท า

แผนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความถนัด และ
ความสามารถของผู้เรียน 
และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู ้
 

4) ครสูามารถจัดท า
แผนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความถนัด 
และความสามารถของ
ผู้เรียน และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้
 

เชิงคุณภาพ 
๑) สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผูเ้รียนและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 
๒)โรงเรียนมีการจัดระบบ
การบันทึกการรายงานผล
และการส่งต่อข้อมูลผู้เรียน 
๓) โรงเรียนมีการนิเทศการ
เรียนการสอนและครูน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 
๔)โรงเรียนมีการน าแหล่ง
เรียนรู้และภูมปิัญญา 
ท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู ้

เชิงคุณภาพ 
๑) สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผูเ้รียนและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 
๒) โรงเรียนมีการจัดระบบ
การบันทึกการรายงานผลและ
การส่งต่อข้อมูลผู้เรียน 
๓) มีการนิเทศการเรียนการ
สอนและครูน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
๔) น าแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาจัดการ
เรียนรู ้

ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 96 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอนและน าผลการนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกดิประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการนิเทศภายใน
สถานศกึษา 
 

1. เพื่อนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของคร ู
2. เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู 
3. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจใน
การพัฒนาการสอน 

1. สามารถนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนของ
ครูได ้
2. สามารถพฒันา
กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู
ได ้
3. สามารถสรา้งขวัญ
ก าลังใจในการพัฒนาการ
เรียนการสอนได ้
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร  และครูผู้สอน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว
ป้อมนอก)  จ านวน 92 คน 
2. นิสิต/นักศกึษาฝึก
ปฏิบัติการสอน  โรงเรียน
เทศบาล 5 (วดัหัวป้อม
นอก)  จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน  
และพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นิสิต/นักศกึษาฝึก
ปฏิบัติการสอนได้รับการ
นิเทศการจัดการเรียนการ

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร  และครูผู้สอน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อม
นอก)  จ านวน 73 คน 
2. นิสิต/นักศกึษาฝึกปฏิบัติการ
สอน  โรงเรียนเทศบาล 5 (วดั
หัวป้อมนอก)  จ านวน 16 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีการพฒันาการเรียนการ
สอน  และพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. นิสิต/นักศกึษาฝึกปฏิบัติการ
สอน  พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้ตาม
มาตรฐาน 

1. ด้านงบประมาณ   
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ
สามารถด าเนินควบคู่ไปกับ
การประชุมครู  ส่วนเอกสาร
การด าเนินการสามารถเบิก
จากวัสดุของโรงเรียน  จึงไม่
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
แต่อย่างใด 
2. ด้านจ านวนและความ
ร่วมมือของบุคลากรใน
โครงการ  บุคลากรในการ
ด าเนินโครงการให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่มี
บางช่วงเวลาที่มีกิจกรรมทั้ง
ของโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอกท าให้การนิเทศ
ก ากับติดตามไม่ต่อเน่ือง



สอน  และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้ตามมาตรฐาน 
 

 เท่าที่ควร 

 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
     3. ด้านอ่ืนๆ  ควรม ี

การก าหนดปฏิทิน  ตาราง
การนิเทศก ากับติดตามผล
การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและต่อเนื่อง  
เพื่อให้การด าเนินโครงการ
ประสบความส าเร็จมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

4.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ครูมีการท าวิจัยและใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการวิจัยใน            
ชั้นเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูท าวิจัย 
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู ้
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูศึกษา
ค้นคว้าผลงานวิจัยและน ามา
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้
 
 

๑.ครไูดท้ าวิจัยแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนการสอน 
๒. ครูศึกษาคน้คว้าผลงาน 
วิจัยและน ามาพัฒนาปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑.ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวป้อมนอก) ท าวิจัยใน 
ชั้นเรียน ๑๐๐% 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
และสามารถน าผลงานวิจัยมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
๑.ครูโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) ท าวิจัยใน 
ชั้นเรียน ๗๗.๕๐% 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
และสามารถน าผลงานวิจัยมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย ๔.๘   
คิดเป็นร้อยละ ๖๔ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๖   
คิดเป็นร้อยละ ๗๒ 



 

 

 

 

 

 

๔.๔ แนวทางการพัฒนา จัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารให้เหมาะสมทันสมัย ยืดหยุ่นใช้หลักการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานบคุลากร 
1. กิจกรรมสนบัสนุนบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูล
บุคลากร 
3. กิจกรรมจัดท าทะเบียน
อบรม 
 

๑.  เพื่อจัดหาบุคลากร
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 
๒. เพื่อจัดท าทะเบียน 
การอบรมของบุคลากร 
๓. เพื่อน าฐานข้อมูล 
การอบรมของบุคลากรไป
ใช้ในการบริหารงาน
โรงเรียน 
๔. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันและน าฐาน 
ข้อมูลของบุคลากรไปใช้ใน
การบริหารงานโรงเรียน 
 

๑.  ได้ด าเนินการ จัดหา
บุคลากรสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
๒. ได้มีการจัดท าฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบนัและน าฐาน 
ข้อมูลของบุคลากรไปใช้ใน
การบริหารงานโรงเรียน 
๓. น าฐานข้อมูลการอบรม
ของบุคลากรไปใช้ใน 
การบริหารงานโรงเรียน 
๔. ได้มีการด าเนินการเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของครูให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวกและงายต่อ
การน าไปใช้ในการ
บริหารงานโรงเรียน  

เชิงปริมาณ 
1. จัดหาบุคลากร
สนับสนุนการจัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวป้อมนอก)ตามความ
เหมาะสม 
2. ครูและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล ๕(วัดหัว
ป้อมนอก) ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่
ส่งเสริมพัฒนาการเรียน
การสอนและการ
บริหารงานของ
สถานศึกษาใหเ้กิด

เชิงปริมาณ 
1. ไดจ้ัดหาบุคลากร
สนับสนุนการจัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก)ตาม 
ความเหมาะสม 
2. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕(วัดหัวป้อมนอก) 
ได้เข้ารับการอบรม จ านวน 
๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนได้จัดให้มีมี
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียน
การสอนและการบริหารงาน

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย๔.๔๘  คิด
เป็นร้อยละ ๙๖ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
๔.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๓ 
 



ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
๒. โรงเรียนมีฐานข้อมูล
บุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 

ของสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
๒. โรงเรียนมีฐานข้อมูล
บุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการ การเงินและ
การบญัชีของ
สถานศกึษา 
 

๑.เพื่อให้มีการจัดท าบัญชีรับ-
จ่าย ของสถานศึกษาให้เป็น
ปัจจุบัน 
๒. เพื่อให้สถานศึกษาจัดท า
บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี
เงินรายได้สถานศึกษา   บัญชี
ค่า 
ใช้จ่ายและการรับ-จ่ายเงิน
เมื่อสิ้นปี  พร้อมจัดท า
รายงานรับ-จ่าย ปีละครั้ง  
เพื่อเสนอให้ ผู้บริหารท้องถิ่น
ตรวจสอบ ภายในเดือน
ธันวาคม 

๑. มีการจัดท าบัญชีรับ -จ่าย 
ของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน                         
๒.  สถานศึกษาจัดท าบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร  การจัดท าบัญชี  
บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา   
บัญชีค่าใช้จ่ายและการรับ-
จ่ายเงิน  เมื่อสิ้นปี  พร้อมจัดท า
รายงานรับ-จ่าย ปีละครั้ง  เพ่ือ
เสนอให้ ผู้บริหารท้องถิ่น
ตรวจสอบ ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
 

เชิงปริมาณ 
๑. มีการจัดท าบัญชีของ
สถานศึกษา  ได้แก ่ จัดท า
บัญชเีงินฝากธนาคารการ
จัดท าบัญชีรายได้สถาน 
ศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย  บัญชี
รายรับ-รายจ่าย และบญัชี
รายได้สะสม เป็นปัจจุบัน
และเป็นระบบ    
เชิงคุณภาพ 
บัญชีรับ-จ่ายของสถานศึกษา
เป็นปัจจุบัน เป็นระบบ  
ถูกต้อง  โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

เชิงปริมาณ 
๑. มีการจัดท าบัญชีของ
สถานศึกษา  มีเงินคงเหลือแต่
ละประเภท  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙  ดังนี ้
๑. เงินรายได้สะสม
สถานศึกษา จ านวน 
๒๘๕,๕๗๒ บาท 
๒. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวน ๒๓๑,๐๓๕ บาท 
๓. เงินปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา จ านวน ๑,๒๐๐ 
บาท 
๔. เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
จ านวน ๑,๓๕๐ บาท 
๕. เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
จ านวน ๑๔,๖๕๐ บาท 
๖. เงินค่าหนังสือเรียน 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมายอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖๐  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
 



จ านวน ๓๖๘,๔๒๕ บาท 
๗. เงินค่าพัฒนาข้าราชการครู 
๑๕๗,๓๐๐ บาท 
 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

    ๘. เงินค่าปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 
จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
๙.เงินค่าพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน จ านวน ๓,๕๐๐ 
บาท 
๑๐. เงินค่า SBMLD จ านวน 
๒๗๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. เงินค่ารายได้
สถานศึกษา ๖๘๐,๗๓๖.๔๑ 
บาท 
๑๒. เงินอุดหนุนรายหัว 
จ านวน ๙๖๖,๒๙๒.๔๐ 
บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินสะสม 
๒,๙๘๑,๐๖๐.๘๑ บาท 
และทะเบียนคมุฎีกาจ านวน 
๓๗๖ ฎีกา 

 



เชิงคุณภาพ 
๑. มีรายรับ-รายจ่ายของ
สถานศึกษาปัจจุบันเป็นรบบ 
ถูกต้อง โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการพฒันาระบบ 
งานสารบรรณด้วยระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 

๑. เพื่อให้การด าเนินงาน
สารบรรณเป็นไปด้วยความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
๒.  เพื่อพัฒนาระบบงาน
สารบรรณใหม้ีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สามารถ
ค้นหาหนังสือราชการรวมถึง
การจัดเก็บหนังสือได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๓.เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคคลภายนอกและ
หน่วยงานภายนอกมีความ
พึงพอใจในความสะดวก 
รวดเร็ว ในการติดต่อ
ประสานงานกับโรงเรียน 

๑. การด าเนินงานสารบรรณ
เป็นไปด้วยความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ 
๒.  พัฒนาระบบงานสาร
บรรณให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สามารถค้นหา
หนังสือราชการรวมถึงการ
จัดเก็บหนังสือได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๓.  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคคลภายนอกและ
หน่วยงานภายนอกมีความพึง
พอใจในความสะดวก รวดเร็ว 
ในการติดต่อประสานงานกับ
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนของโรงเรียน
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อประสานงาน
ท าให้สามารถติดต่องานที่
ส าคัญ ๆ ได้อยา่งดียิ่ง 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งบุคคล 
ภายนอกและหน่วยงาน
ภายนอกมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการของงาน
สารบรรณ 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนของโรงเรียน
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อประสานงาน
ท าให้สามารถติดต่องานที่
ส าคัญ ๆ ได้อยา่งดียิ่ง 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งบุคคล 
ภายนอกและหน่วยงาน
ภายนอกมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการของงาน
สารบรรณ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCAอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย๔.๐๐  คิดเป็นร้อยละ 
๘๐ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๓.๖๐  
คิดเป็นร้อยละ ๗๒ 
 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรเพ่ิมตู้เอกสารและแฟ้ม
งานเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ
ข้อมูลได้เร็วทันที 
๒. ควรเพ่ิมทะเบียนงานต่าง ๆ  
๓. เจ้าหน้าที่ธุรการควรให ้
ความร่วมมือ และบริการด้วย



 

 

 

 

 

 

ความเต็มใจ  

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานพสัด ุ
1.กิจกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2.กิจกรรมการ
ลงทะเบียนครุภัณฑ ์
3.กิจกรรมบรกิาร 
วัสด-ุ ครุภัณฑ ์
 
 

1. เพื่อให้การจัดหาพัสด ุ
ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของโรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสด ุ
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้อง มีระบบ  
และสนับสนุนการเรียน
การสอนของครูให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสุตร 
๓. เพื่อจัดท าข้อมูลที่
เกี่ยวกับการบริการวัสดุ  
ครุภัณฑ์ให้เปน็ระบบเป็น
ปัจจุบัน  คณะครู  
บุคลากรของโรงเรียนได้รับ
ความสะดวกในการ

๑.เพื่อให้การจัดหาพัสด ุ
ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของโรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสด ุ
๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้อง มีระบบ  และ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ของครูให้บรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตร 
๓. เพื่อจัดท าข้อมูลที่
เกี่ยวกับการบริการวัสดุ  
ครุภัณฑ์ให้เปน็ระบบเป็น
ปัจจุบัน  คณะครู  บุคลากร
ของโรงเรียนได้รับความ
สะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุ 

เชิงปริมาณ 
๑.การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน 
สามารถด าเนินการได ้
ทุกกิจกรรม/โครงการตาม
ฎีกา  
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท า
ทะเบียนพัสดุได้อย่างมี
ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน  
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุให้บริการ
วัสดุ ครุภัณฑแ์ก่บุคลากรใน
โรงเรียนอย่างมีระบบ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ระบบบริหารงานพัสดุ 
มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
ตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ 

เชิงปริมาณ 
๑.การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน 
สามารถด าเนินการได ้
ทุกกิจกรรม/โครงการจ านวน 
๓๗๖ ฎีกา  
๒. ครุภัณฑ์ของโรงเรียนที่จัดหา
มาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ได้
ลงทะเบียนถูกต้อง ครบถ้วน  
๓. คณะครูจ านวน ๑๑๒ คน
ได้รับความสะดวกในการรับ
บริการวัสดุ ครุภัณฑ์ไปใช้จัด
กิจกรรมและการจัดการเรียน
การสอน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ระบบบริหารงานพัสดุ 
มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องตาม

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCAอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๖ คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๒๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน 
ระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย ๔.๑๘  
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๔ 
 
ข้อเสนอแนะ 
๑. การจัดซื้อจดัจ้างส่วนใหญ่ไม่



 

เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  
และควบคุมการเบิกจ่าย
พัสด ุ 

ครุภัณฑ์  และควบคุมการ
เบิกจ่ายพัสด ุ

๒. งานบริการพัสดุสนับสนุน
การเรียนการสอนของครูให้
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
และการเบิกจา่ยพัสดุถูกต้อง
ตามระเบียบ 
 

ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดทุุกฎีกาคิดเป็น
ร่อยละ ๑๐๐ 
๒. ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ได้ท า
อย่างมี ถูกต้อง ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

ด าเนินการล่วงหน้าหลายวัน  
ท าให้ต้องรีบท างานอยู่เป็นประจ า 
๒. มีรายการขอเบิกด่วนบ่อย ๆ 
 ซึ่งการเบิกไมส่ามารถด าเนินการ
ให้ได ้
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

   ๓.  คณะคร ู บุคลากรของ
โรงเรียนได้รับความสะดวกใน
การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และ
ติดตามตรวจสอบได้ 

๓.  คณะคร ู บุคลากรของ
โรงเรียนได้รับความสะดวกใน
การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
และติดตามตรวจสอบได้ 

 

โครงการบรหิาร
จัดการสถานศึกษา 
๑. กิจกรรมวัสด-ุ
ครุภัณฑ์เพ่ือการ 
ศึกษา 
๒. กิจกรรมบ ารุง 
รักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 
 

๑. เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสด-ุ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับงาน 
๒. เพื่อให้ครุภณัฑ์ สื่อการ
เรียนการสอนที่เสื่อมสภาพ
หรือช ารุดได้รับการ
บ ารุงรักษา ดูแลอย่างต่อเนื่อง
ให้มีสภาพใช้งานได้  

๑. การจัดซื้อจดัหาวัสด-ุ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับงาน 
๒. ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการ
สอนที่เสื่อมสภาพหรือช ารุด
ได้รับการบ ารุงรักษา ดูแลอย่าง
ต่อเนื่องให้มีสภาพใช้งานได้  

เชิงปริมาณ 
๑. มีครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา  
ดังนี้ 
๑) กล้องดิจิตอล ๒ ชุด 
๒) เตาเผาไฟฟ้าชนิดเปิด
ด้านหน้า 
๓) โต๊ะห้องประชุม ๐.๔๕x
๑.๕๐ ม. ๗๐ ตัว 
๔) เก้าอ้ีห้องประชุ ๒๐๐ ตัว 
๕) ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องเรียน
คุณภาพ ๕ ชุด 
๖) ชุดโปรเจคเตอร์ห้องเรียน

เชิงปริมาณ 
๑. มีครภัณฑ์เพื่อการศึกษา  
ดังนี้ 
๑) กล้องดิจิตอล ๒ ชุด 
๒) โต๊ะห้องประชุม ๐.๔๕x
๑.๕๐ ม. ๗๐ ตัว 
๓) เก้าอ้ีห้องประชุ ๒๐๐ ตัว 
๔) ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องเรียน
คุณภาพ ๕ ชุด 
๕) ชุดโปรเจคเตอร์
ห้องเรียนคุณภาพ ๒ ชุด 
เครื่องสูบน้ า ๑ เครื่อง 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย๕.๐๐  คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย๕.๐๐  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 



 

 

คุณภาพ ๕ ชุด 
๗) เครื่องปรับอากาศ
ห้องเรียนคุณภาพ ๒ ชุด 
๘) เครื่องสูบน้ า ๑ เครื่อง 
๙) ถังน้ าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร 
๑๐) วัสด ุ๑๓ รายการ 

๖) เครื่องปรับอากาศ
ห้องเรียนคุณภาพ ๒ ชุด 
๗) เครื่องสูบน้ า ๑ เครื่อง 
๘) ถังน้ าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร 
๙) วัสดุ ๑๓ รายการ 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

   โดยมีบัญชีคุมงบประมาณ 
ทะเบียนคุมฎีกาที่เบิกจ่าย
วัสดุ และครุภณัฑ์ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือ
ช ารุดแล้วด าเนินการ
ประสานงานเพื่อซ่อมแซม 
เชิงคุณภาพ 
๑. จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับงาน 
๒. ครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพหรือ
ช ารุดได้รับการซ่อมแซม
ให้อยงุ่ในสภาพดี ใช้งานได้ 

โดยมีบัญชีคุมงบประมาณ 
ทะเบียนคุมฎีกาที่เบิกจ่าย
วัสดุ และครุภณัฑ์ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือ
ช ารุดแล้วด าเนินการ
ประสานงานเพื่อซ่อมแซม 
เชิงคุณภาพ 
๑. จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับ
งาน 
๒. ครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพ
หรือช ารุดได้รับการซ่อมแซม
ให้อยงุ่ในสภาพดี ใช้งานได้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการเงนิอุดหนุน
ทั่วไปของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ 

๑. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอุปกรณ์การ
เรียนที่จ าเป็นและส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
โดยนักเรียนทุกคนได้รับเงิน
ไปแล้วน าใช้เงินตาม
วัตถุประสงค์ของเงินและ
ความต้องการ 
๒. เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๓. เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสรมิศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นไปยัง
นักเรียนทีมี่ฐานะยากจน 
๔. เพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

๑. นักเรียนทกุคนได้รับเงินไป
แล้วน าใช้เงินตามวัตถุประสงค์
ของเงินและความต้องการ แต่มี
การคืนเงินของนักเรียนจ านวน 
๒๔ คน เนื่องจากขาดเรียนนาน 
๒. นักเรียนทกุคนได้รับเงินมี
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน 
๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑-๓ โรงเรยีนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) มฐีานะ
ยากจนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑-๓ โรงเรยีนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) มฐีานะ
ยากจนได้รับการสนับสนุนทนุ
การสึกษาเพ่ือได้รับการศึกษา

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑,๖๒๕ คน ได้รับ
เงินงบประมาณจาก
โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป
ของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นประเภทค่า
อุปกรณ์การเรียน 
๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่มีฐานะยากจน ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียน
ที่ ๒ 
เชงิคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทสบาล 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑,๕๙๕ คน ได้รับ
เงินงบประมาณจาก
โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป
ของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นประเภทค่า
อุปกรณ์การเรียน แต่มีการ
คืนเงินของนักเรียนจ านวน 
๒๔ คน เนื่องจากขาดเรียน
นาน 
๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่มีฐานะยากจน ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียน

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๗  คิดเป็นร้อยละ ๙๔ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน 
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๒๐ 
 



ที่มีฐานะยากจนได้รับกา
รึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 

ในระดับที่สูงขึน้ 
 

๕ (วัดหัวป้อมนอก) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๑-๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙
จ านวน ๑,๖๒๕ คน ได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกันคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐  โครงการ  

ที่ ๒ ฐานข้อมลุ SIS จ านวน 
๖๑ คน 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

   เงินอุดหนุนทั่วไปของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน 
โดยน าเงินไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์แก่นักเรียน 
๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่มีฐานะยากจน 
ได้รับการจัดสรรเงินค่า
ปัจจัยพื้นฐานช่วยเป็น
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
หรือค่าพาหนะในการ
เดินทางมาเดินทางมา 
โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทสบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙
จ านวน ๑,๕๙๕ คน ได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกันคิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๑๕  โครงการ 
เงินอุดหนุนทั่วไปของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน 
โดยน าเงินไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์แก่นักเรียน 
๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๓ ทีม่ีฐานะยากจน 
ได้รับการจัดสรรเงินค่า

 



 

 

๔.๕  แนวทางการพัฒนา  ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของ
นักเรียน (ตามโครงการ
พัฒนาการบริหารจัด
การศกึษาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการ พัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)) 

1. เพื่อจัดการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพื่อ
สง่เสริมความเป็นเลิศด้าน
อาชีพทางตามความ
ต้องการของนักเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส
แสดงศักยภาพความเป็น
เลิศตามอัจฉรยิภาพของแต่
ละบุคคล 
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะและ
ทักษะต่าง ๆ ของแต่ละ
อาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถ

ไม่ได้ด าเนินการ เชิงปริมาณ 
1. จัดการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง จ านวน ๕ หลักสูตร 
2. นักเรียนเลอืกเรียนสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๕ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการคุณลักษณะและ
ทักษะต่าง ๆ ของแต่ละอาชีพ
อย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพของนักเรียน

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

ปัจจัยพื้นฐานช่วยเป็น
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
หรือค่าพาหนะในการ
เดินทางมาเดินทางมา 
โรงเรียน 



น าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็น
แนวทางในการประกอบ
อาชีพสุจริตได้อย่างมี
ความสุข 

แต่ละคน 

 
 
 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิง

คุณภาพ 
ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ท้องถิ่น (ตามโครงการ
พัฒนาการบริหารจัด
การศกึษาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการ พัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)) 

๑. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านอาชีพแก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนตามความ
ต้องการ 
๒. เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างองค์ความรูด้้าน
อาชีพที่ยังยืนให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
๓. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะและฝึกทักษะใน
การท างานร่วมกับผู้อืน่ 
๔. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็น

ไม่ได้ด าเนินการ เชิงปริมาณ 
๑.  จัดกิจกรรมฝึกอาชีพท้องถิ่น 
จ านวน  ๒ กิจกรรม  คือ  
อาชีพปักผ้าปาเต๊ะ และอาชีพ
ตัดผมชาย 
๒.  เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาด้านการประกอบอาชีพ 
จนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 



แนวทางในการประกอบ
อาชีพสุจริตได้อย่างมี
ความสุข 

สุจริตได้อย่างมีความสุข 
 

 
 
 
 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการจัดหาแหล่งเรียนรู้
ด้านอาชีพ (ตามโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการ 
ศึกษาขององคก์รปกครอง
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการ พัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)) 

๑. เพื่อจัดท าแหล่งเรียนรู้
ด้านอาชีพในโรงเรียนแก่
เด็ก เยาวชน และประชาชน 
๒. เพื่อจัดหาแหล่งเรียนรู้
ด้านอาชีพภายนอกโรงเรียน
แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
๓. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์ด้านอาชีพ
จากแหล่งเรียนรู้โดยตรง 
๔. เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน 
และประชาชนให้น าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบ
อาชีพสุจริต 

ไม่ได้ด าเนินการ เชิงปริมาณ 
๑.  จัดหาแหล่งเรียนรู้ด้าน
อาชีพแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จ านวน ๒ อาชีพ 
คือ อาชีพสานตะกร้าจาก
เส้นพลาสติก และอาชีพท า
ขนมเบเกอรี่ 
๒.  น าเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนฝึกประสบการณ ์
ด้านอาชีพในแหล่งเรียนรู้/
สถานประกอบการ 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์ด้านอาชีพจาก
แหล่งเรียนรู้/สถาน

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 



ประกอบการโดยตรง มีเจต
คติที่ดีในการน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการประกอบ
อาชีพสุจริต 

 
 
 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการพัฒนา
คณะกรรมการ
สถานศกึษา 
ขั้นพืน้ฐาน 
 
 

 

๑. เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดูงาน
พัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
น ามาพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงในบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  
๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคร ู

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไมไ่ด้ศึกษาดูงาน
พัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
๒. เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงในบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  
๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคร ู

เชิงคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน บุคลากรของ
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาร่วมกันก าหนด 
วางแผนนโยบายเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ 
คน 
เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน บุคลากรของ
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาร่วมกันก าหนด 
วางแผนนโยบายเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมายอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๘ คิด
เป็นร้อยละ ๙๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการพัฒนาหลกัสตูร
รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพสูค่วาม
เป็นเลิศของผูเ้รียน 

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติมที่ส่งเสริมศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศของผู้เรียน      
๒.เพื่อจัดการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านอาชีพ
ทางตามความต้องการของ
นักเรียน 

ไม่ได้ด าเนินการ เชิงปริมาณ 
จัดการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้เพ่ิมเติม จ านวน ๕ 
หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาการ
คุณลักษณะและทักษะต่าง ๆ 
ของแต่ละรายวิชาตาม
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละ
คน 

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการจัดฝึกอบรม
อาชีพท้องถ่ิน 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
อาชีพแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตามความต้องการ
ส าหรับน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การประกอบอาชีพได้ 

ไม่ได้ด าเนินการ เชิงปริมาณ 
จัดกิจกรรมฝึกอาชีพท้องถิ่น
ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จ านวน  ๒ อาชีพ   
เชิงคุณภาพ 
ผู้ร่วมโครงการสามารถน า

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได ้

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการจัดหา
แหลง่เรียนรูด้า้น
อาชีพ 

เพื่อจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้าน
อาชีพแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์ด้านอาชีพจาก
แหล่งเรียนรู้โดยตรง 

ไม่ได้ด าเนินการ เชิงปริมาณ 
จัดหาและน าเด็ก เยาวชน 
และประชาชนฝึก
ประสบการณ์ด้านอาชีพ 2 
แหล่งเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
ผู้ร่วมโครงการน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการประกอบ
อาชีพสุจริต 

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 แนวทางการพัฒนา  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการโรงเรยีนใน
ใจชุมชน 
1. กิจกรรมพฒันา
ชุมชน 
2. กิจกรรมดนตร-ี
นาฏศิลป์ 
เพื่อชุมชน 
3. กิจกรรมดนตรี
ไทยเพื่อชุมชน 
 

๑.เพื่อให้บริการทาง
นาฎศิลป์แก่ชุมชนและสังคม 
3.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส
เผยแพร่คิลปะของไทย 
๔.เพื่อปลูกฝังวินัยและจิต
สาธารณะแก่นักเรียน 
 

๑.เพื่อให้บริการทาง
นาฎศิลป์แก่ชุมชนและสังคม 
๒.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส
เผยแพร่คิลปะของไทย 
๓.เพื่อปลูกฝังวินัยและจิต
สาธารณะแก่นักเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนในโครงการ 
ฝึกทักษะด้านดนตรี- 
นาฎศิลป์ จ านวน ๓๐ คน 
๒. นักเรียนกลุม่กิจกรรม 
ดนตรีไทย ๒๐ คน 
๓. นักเรียนกลุม่อาสา 
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ านวน  
๑๔๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการแสดงโดย
ได้รับประสบการณ์ตรง 
๒.สถานศึกษาได้รับช่ือเสียง

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนในโครงการ 
ฝึกทักษะด้านดนตร-ี 
นาฎศิลป์ จ านวน ๓๐ คน 
๒. นักเรียนกลุม่กิจกรรม 
ดนตรีไทย ๒๐ คน 
๓. นักเรียนกลุม่อาสา 
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ านวน  
๒๒๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนพัฒนาศักยภาพ
ด้านการแสดงโดยได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
๒.สถานศึกษาได้รับช่ือเสียง

๑. ประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรม
เป็นไปตามกระบวนการ PDCAอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๕ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน 
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๔ 
 
ข้อเสนอแนะ 
๑. อยากให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ในการแสดงดนตรีไทย



และการยอมรบัในวงกว้าง 
๓. นักเรียนมจิีตส านึกในการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและ
มีความภาคภูมิใจในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

และการยอมรบัในวงกว้าง 
๓. นักเรียนมจิีตส านึกในการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและมี
ความภาคภูมิใจในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคม 

มากขึ้น 
๒. อยากให้มีกิจกรรมหรืองานดนตรี
ไทยต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น 
๓. อยากให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนเป็นประจ าทุกเดือน 
๔. อยากให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
บริเวณชายทะเลสงขลา 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการสาน
สัมพันธบ์า้น
โรงเรียน 
๑. กิจกรรมเยี่ยม
บา้น 
๒. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 
 

๑. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ และความ
เข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน 
๒. เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ตลอดจนร่วม
แก้ไขปัญหาของนักเรียน
ทั้งทางด้านการเรียนการ
สอน การขาดเรียน การ
มาสาย และพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค ์
๓. เพื่อให้ครูได้รู้สภาพ
ปัญหาของนักเรียนและ
ผู้ปกครองอย่างแท้จริง 

๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
และความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ปกครองกับ
โรงเรียน 
๒. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนทั้งทางด้านการ
เรียนการสอน การขาดเรียน 
การมาสาย และพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค ์
๓. เพื่อให้ครูได้รู้สภาพ
ปัญหาของนักเรียนและ
ผู้ปกครองอย่างแท้จริง 

เชิงปริมาณ 
๑. เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับช้ัน 
มัธยศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) ร้อย
ละ ๘๐ 
๒. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
นักเรียนและครูจ านวน ๓๙ คน
ประชุมร่วมกันภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและผู้ปกครองได้พบปะ 
รู้จักกัน 
๒. ครูและผู้ปกครองได้ร่วมแก้ไข
ปัญหาลดพฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค ์
ของนักเรียน 
๔. จะได้ช่วยเสริมสร้าง

เชิงปริมาณ 
๑. เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรยีน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) ร้อย
ละ ๘๐ 
๒. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
นักเรียนและครูจ านวน ๓๙ คน
ประชุมร่วมกันภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและผู้ปกครองได้พบปะ 
รู้จักกัน 
๒. ครูและผู้ปกครองได้ร่วมแก้ไข
ปัญหาลดพฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค ์
ของนักเรียน 
๔. จะได้ช่วยเสริมสร้าง

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๘ คิดเป็นร้อยละ 
๙๖ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน 
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๔๘  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖ 
 



ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น 
๕. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
นักเรียนและครูได้มีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา ร่มกันก าหนด 
วางแผนนโยบายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และสถานศึกษาให้มีประสิทธภิาพ 

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น 
๕. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
นักเรียนและครูได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ร่มกันก าหนด 
วางแผนนโยบายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และสถานศึกษาให้มีประสิทธภิา 

ข้อเสนอแนะ 
๑. คุณครมูีข้อเสนอแนะให้ออก
เยี่ยมบ้านในภาคเรียนที่ ๒ 
เพื่อที่จะมีข้อมูลพื้นฐาน
นักเรียนในการพูดคุยกับ
ผู้ปกครอง 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการฌาปนกิจ
ร่วมใจ 

๑. เพื่อเป็นการปลอบขวัญ
และให้ก าลังใจแก่ผู้สูญเสียทั้ง
บุคลากร นักเรยีน และ
ผู้ปกครอง 
๒. เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสถานศึกษาและ
ชุมชน 
๓.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่
นักเรียนในด้านการเสียสละ
และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น  

๑. ได้มีการปลอบขวัญและให้
ก าลังใจแก่ผู้สญูเสียทั้งบุคลากร 
นักเรียน และผู้ปกครอง 
๒. มีการสานสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 
๓. นักเรียนได้รับปลูกฝัง
คุณธรรมในด้านการเสียสละ
และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน และผู้ปกครอง 
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก)  
๒. ครูและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก)  
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูและนักเรยีนรวมทั้ง
บุคลากรในโรงเรียน
แสดงออกถึงการมีน้ าใจมี
ความเสียสละด้วยการให้
ความช่วยเหลือผู้อื่น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน และผู้ปกครอง 
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก)  
๒. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก)  
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูและนักเรยีนรวมทั้ง
บุคลากรในโรงเรียนแสดงออก
ถึงการมีน้ าใจมีความเสียสละ
ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCAอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน 
ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๔๔ 
 
ข้อเสนอแนะ 



 

 

 

 

4.7 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

โครงการ  
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
1) กิจกรรมจัดท า
คู่มือมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
2) กิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
3) กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา

1. เพื่อจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
2. เพื่อประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาและจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
3. เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของ

1. จัดท าคู่มือมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ     
2. ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยคณะผู้บริหารจาก
เทศบาลนครสงขลาและจัดท า
รายงานประจ าป ี(SAR) เสนอ
ต่อเทศบาลนครสงขลา 
3. สถานศึกษามแีผนพัฒนา 
การศึกษาใช้เป็นแนวทาง 
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาครบทั้ง 4 
แผนโดยผ่านความเห็นชอบ

เชิงปริมาณ  
1.คู่มือมาตรฐานการศึกษา1 ฉบับ    
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 1 ครั้ง  
3. รายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 1 เล่ม 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
5. เอกสารแผนพัฒนาการศึกษา  
4 แผน จ านวน 80 เล่ม 
6. ประชุมติดตามและประเมินผล 
การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติอย่างน้อยภาคเรียนละ 

เชิงปริมาณ  
1.คู่มือมาตรฐานการศึกษา1 ฉบับ    
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 1 ครั้ง 
วันที่ 28 มีนาคม 2559 มี
ผู้เข้าร่วม จ านวน 86 คน คดิเป็น
ร้อยละ 90.53 
3. รายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 1 เล่ม 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา โดยครทูั้ง
โรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง วันที่ 
25 มีค. 2559 และ  
18 กย. 2559 ครูเฉลี่ยร้อยละ 

ความส าเร็จของการ
ด าเนนิงาน  
5.4 ประสิทธิภาพการด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 
85 
5.5  ประสิทธิผลของการ

ด าเนินโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 
89 
5.6  ความพึงพอใจของผูร้่วม

๑. อยากให้มีการจัดโครงการนี้
ตลอดไปเพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ผูสู้ญเสีย 
 



ของสถานศึกษา 
4) กิจกรรมติดตาม
และประเมินผลการน า
แผนพัฒนาการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ 
 

สถานศึกษา  
4. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการน า
แผนพัฒนาการศึกษา 
ไปสู่การปฏิบัติ 
 

จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและได้ประกาศ
ให้ประชาชนทราบผ่าน
ทางเว็ปไซต์ www.ts5.ac.th 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

98.97  
5.  เอกสารแผนพัฒนาการศึกษา 
4 แผน  
6. ประชุมติดตามและประเมินผล
การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัตภิาคเรียนละ 2 ครัง้ 
 

โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 89.75 
 
 
 
 

โครงการ  
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
  4. งานแผนพฒันาการศึกษา

ไดต้ิดตามและประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัตพิร้อมส าหรับการ
น าไปเป็นแนวทางพัฒนางาน
ในปีต่อไป 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษาใช้เป็นแนวทาง 
การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที่สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าประสงค ์
ของสถานศึกษา  
2. มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และมีรายงานประจ าปีแจ้งแก่
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษา ใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาที่สามารถ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกจิ
และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  
2. มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และมีรายงานประจ าปีแจ้งแก่
ผู้เกี่ยวขอ้งทราบอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
1 ควรกระตุ้นและสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรใน
โรงเรียนถือว่าการประกัน
คุณภาพเป็นแนวทาง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา 
2. ควรเพิ่มเวลาการจัดท า
ต่อเนื่องกันสองวันต่อครั้ง  
3. ควรประชุมติดตามงาน
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  
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๕)  ยุทธศาสตร์การพฒันาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู ้
5.1 แนวทางการพัฒนา จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูใ้ห้มีบรรยากาศสนับสนุนให้เปน็สังคมแห่งการเรียนรู ้

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการปรบัปรุง 
ภูมทิัศน ์

๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณโรงเรียนและ
หน้าป้ายชื่อโรงเรียนให้
เหมาะสมสวยงาม 
๒. เพื่อบ ารุงรักษาดูแลไม้
ดอกไม้ประดับภายในบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมมนอก) ให้มีพื้นที่สีเขียว
ที่เติบโต สมบูรณ์ แข็งแรง 
สวยงาม สดชื่น และร่มรื่นอยู่
เสมอ 
๓. เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในบริเวณ

๑. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณโรงเรียนและหน้า
ป้ายช่ือโรงเรียนให้เหมาะสม
สวยงาม 
๒. บุคลากรใหค้วามร่วมมือ
บ ารุงรักษาดูแลไม้ดอกไม้
ประดับภายในบริเวณโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมมนอก) 
ให้มีพื้นที่สีเขียวที่เติบโต 
สมบูรณ์ แข็งแรง สวยงาม สด
ชื่น และร่มรื่นอยู่เสมอ 
๓. บุคลากรใหค้วามร่วมมือ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน

เชิงปริมาณ 
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณโรงเรียนโดยจัด
สวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ
จัดตกแต่งและปรับปรุง
อาคารสถานที่จัดกิจกรรม 
สถานที่พักผ่อนและแหล่ง
เรียนรู้ภายในบริเวณ
โรงเรียนและหน้าป้ายชื่อ
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามสีภาพ 
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอื้อต่อ

เชิงปริมาณ 
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณโรงเรียนโดยจัด
สวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ
จัดตกแต่งและปรับปรุง
อาคารสถานที่จัดกิจกรรม 
สถานที่พักผ่อนและแหล่ง
เรียนรู้ภายในบริเวณ
โรงเรียนและหน้าป้ายชื่อ
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามสีภาพ 
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอื้อต่อ

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCAอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน 
ระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๔๒ 
 



 

 

 

 

 

  ๕.๒  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เรียน 

โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ี่
เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
  

บริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรูท้ี่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษา การจัดการศึกษาประมาณ 
๒ จุด 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการพฒันา
สภาพแวดล้อมและ
ทรพัยากรที่สง่เสริม
สุขอนามัยและ
ความปลอดภยั 
1) บ ารุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 
2) การให้ความรู้
และสาธิตการใช้ถัง
ดับเพลิงภายใน
โรงเรียน 
3) สถานที่มีชื่อ 
4) กิจกรรม ๕ ส. 

๑. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียน ห้องเรียน 
ห้องน้ า ให้เป็นอาคาร 
ห้องเรียน ห้องน้ า ส่งเสริม
สุขภาพ 
๒. เพื่อสร้างความตระหนัก
และส่งเสริมนักเรียน ครูและ
บุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การดับเพลิงเบื้องต้น 
๓. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่
รับทราบโดยทั่วกันและ
กระตุ้นให้บุคลากรใน
สถานศึกษาต่ืนตัวเพื่อเป็น
พื้นฐานการพัฒนาตาม

๑. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียน ห้องเรียน 
ห้องน้ า ให้เป็นอาคาร 
ห้องเรียน ห้องน้ า ส่งเสริม
สุขภาพ 
๒. เพื่อสร้างความตระหนัก
และส่งเสริมนักเรียน ครูและ
บุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การดับเพลิงเบื้องต้น 
๓. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่
รับทราบโดยทั่วกันและ
กระตุ้นให้บุคลากรใน
สถานศึกษาต่ืนตัวเพื่อเป็น
พื้นฐานการพัฒนาตาม

เชิงปริมาณ 
1. ปรับปรุง ซ่อมแซมประตู 
ผนังกั้นห้องน้ าจากพลาสติก
เป็นอะลูมิเนียมจ านวน ๓๒ 
ห้อง ส่งเสริมสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของครูและ
นักเรียน  
2. นักเรียน ครู และ
บุคลากร จ านวน ๑,๗๒๓ 
คน ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ 
การดับเพลิงเบื้องต้น 
3. สถานศึกษามีสถานที่
จ าลองแหล่งเรียนรู้ มีป้าย
แหล่งเรียนรู้ ปา้ยอัตลักษณ์
ของนักเรียน  เอกลักษ์ของ

ปริมาณ 
1. ปรับปรุง ซ่อมแซมประตู 
ผนังกั้นห้องน้ าจากพลาสติก
เป็นอะลูมิเนียมจ านวน ๓๒ 
ห้อง ส่งเสริมสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของครูและ
นักเรียน  
2. นักเรียน ครู และบุคลากร 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบ้ืองต้น สามารถ
ด าเนินการได้ 
3. สถานศึกษามีสถานที่
จ าลองแหล่งเรียนรู้ มีป้าย
แหล่งเรียนรู้ บา้นหับ โห้ หิ้น
ป้ายอัตลักษณ์ของนักเรียน  

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCAอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๕  คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน 
ระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๔ 
 
 



 

มาตรฐานสากล 
๔. เพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดี
ของบุคลากรด้านกิจกรรม ๕ 
ส และเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรให้มีคณุภาพและมี
ความปลอดภัย 

มาตรฐานสากล 
๔. เพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดี
ของบุคลากรด้านกิจกรรม ๕ 
ส และเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรให้มีคณุภาพและมี
ความปลอดภัย 

โรงเรียน 
4. นักเรียน ครู และ
บุคลากร จ านวน ๑,๗๒๓ 
คน เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส 
 
 

เอกลักษ์ของโรงเรียน 
4. นักเรียน ครู และบุคลากร 
จ านวน ๑,๗๒๓ คน เข้าร่วม
กิจกรรม 5 ส 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

   เชิงคุณภาพ 
1. ปรับปรุง ซ่อมแซมประตู 
ผนังกั้นห้องน้ าจากพลาสติก
เป็นอะลูมิเนียม 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร
ตระหนักและมคีวามรูเ้กี่ยวกับ
การดับเพลิงเบื้องต้น 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ อตั
ลักษณ์ของนักเรียน 
เอกลักษ์ของโรงเรียน  
4. นักเรียน ครู และบุคลากร 
มีลักษณะนิสัยที่ดีด้าน
กิจกรรม 5 ส และมีศักยภาพ
และความปลอดภัย 

เชิงคุณภาพ 
1. ได้ปรับปรุง ซ่อมแซม
ประตู ผนังกั้นห้องน้ าจาก
พลาสติกเป็นอะลูมิเนียม 
2. นักเรียน ครู และ
บุคลากรตระหนักและมี
ความรูเ้กี่ยวกับการดับเพลิง
เบื้องต้น สามารถด าเนินการ
ได ้
3. สร้างความรู้ความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ 
มีป้ายแหล่งเรยีนรู้ บ้านหับ 
โห้ หิ้น อัตลักษณ์ของ
นักเรียน 
เอกลักษ์ของโรงเรียน  
4. นักเรียน ครู และ

 



 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร มลีักษณะนิสัยที่ดี
ด้านกิจกรรม 5 ส และมี
ศักยภาพและความปลอดภัย 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการก่อสร้างทางเดนิ
เชื่อมระหว่างอาคารเรียน 

เพื่อก่อสร้างทางเดินเช่ือมพร้อม
หลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน
ส าหรับนักเรียน ครูและ
บุคลากรใช้เดินทางระหว่าง
อาคารเรียนได้อย่าง สะดวก
ปลอดภัยและประหยัดเวลา  

ไม่ได้ด าเนินการ เชิงปริมาณ 
ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่าง
อาคารเรียน 2  
ไปยังอาคารเรียน 5 ตั้งแต ่
ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 4 พร้อม
หลังคาคลุมทางเดินเช่ือม และ
ปรับปรุงห้องเรียน
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด) 
เชิงคุณภาพ 
อ านวยความสะดวก 
ในการเดินทางระหว่างอาคาร
เรียนแก่นักเรียน  
ครูและบุคลากร 

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๕.๓  แนวทางการพัฒนามีการจัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  วัสดุครุภณัฑ์  และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ  และอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการห้องเรียน
คุณภาพ 
 

1. เพื่อเปลี่ยนกระจก
ห้องเรียนคุณภาพจากบาน
เกล็ดเป็นกระจกติดตั้งถาวร 
จ านวน ๒ ห้อง 
2. เพื่อติดต้ังปรับเปลี่ยน
ม่านกันแสงห้องเรียน จ าวน 
๕ ห้อง 

๑. สถานศึกษาด าเนินการ
เปลี่ยนกระจกห้องเรียน
คุณภาพจากบานเกล็ดเป็น
กระจกติดตั้งถาวร จ านวน ๒ 
ห้อง 
๒. สถานศึกษาด าเนินการ
ติดต้ังปรับเปลี่ยนม่านกันแสง
ห้องเรียน จ าวน ๕ ห้อง 

เชิงปริมาณ 
๑. เพื่อเปลี่ยนกระจก
ห้องเรียนคุณภาพจากบาน
เกล็ดเป็นกระจกติดตั้งถาวร 
จ านวน ๒ ห้อง 
๒. เพื่อติดต้ังปรับเปลี่ยนม่าน
กันแสงห้องเรียน จ าวน ๕ 
ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามหี้องเรียน
คุณภาพที่ได้มาตรฐานส่งเสริม
และพัฒนาในการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาด าเนินการ
เปลี่ยนกระจกห้องเรียน
คุณภาพจากบานเกล็ดเป็น
กระจกติดตั้งถาวร จ านวน ๒ 
ห้อง 
๒. สถานศึกษาด าเนินการ
ติดต้ังปรับเปลี่ยนม่านกันแสง
ห้องเรียน จ าวน ๕ ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามหี้องเรียน
คุณภาพที่ได้มาตรฐานส่งเสริม
และพัฒนาในการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCAอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๕  คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน 
ระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการพัฒนา
แหลง่เรียนรู ้
 

๑. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) มี
ห้องกิจกรรมลูกเสือไว้ส าหรับ
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง 
๒. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดให้มีความทันสมัย 
๓. เพื่อปรับเปลี่ยนผ้าม่านใน
ห้องประชุมให้มีความพร้อมใช้
งานเป็นระเบียบสวยงาม 
๔. เพื่อติดต้ังม่านห้อง 
ปฏิบัติการทางภาษา 
๕. เพื่อติดต้ังม่านปรับแสงห้อง
ทะเบียน 
 
 

๑. โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) มีห้อง
กิจกรรมลูกเสือไว้ส าหรับเป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง 
๒. ห้องสมุดโรงเรียนมีความ
ทันสมัย 
๓. ห้องประชุมมผี้าม่านที่
พร้อมใช้งานเป็นระเบียบ
สวยงาม 
๔. เพื่อติดต้ังม่านห้อง 
ปฏิบัติการทางภาษา ไม่ได้
ด าเนินการ 
๕. เพื่อติดต้ังม่านปรับแสง
ห้องทะเบียน ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) มีห้อง
กิจกรรมลูกเสือ จ านวน  
๑ ห้อง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผ้ใช้
บริการมีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาห้องสมุด 
๓. ติดต้ังผ้าม่านห้อง
ประชุมเสริญ เกศสระ 
จ านวน ๒ ห้อง 
๔. ติดต้ังม่านห้อง 
ปฏิบัติการทางภาษา
จ านวน ๑ ห้อง 
๕. เพื่อติดต้ังม่านปรับแสง
ห้องทะเบียน จ านวน  

เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) มีห้อง
กิจกรรมลูกเสือ จ านวน  
๑ ห้อง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผ้ใช้
บริการมีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาห้องสมุด 
๓. ติดต้ังผ้าม่านห้องประชุม
เสริญ เกศสระ จ านวน ๒ 
ห้อง 
๔. ติดต้ังม่านห้อง 
ปฏิบัติการทางภาษาจ านวน 
๑ ห้อง ไม่ได้ด าเนินการ 
๕. เพื่อติดต้ังม่านปรับแสง
ห้องทะเบียน จ านวน  

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCAอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๒  คิดเป็นร้อยละ ๘๔ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน 
ระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๐๙ 
 



 

 
 
 

๑ ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) มแีหล่ง
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 

๑ ห้อง ไม่ได้ด าเนินการ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) มีแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการตดิตั้งกล้อง
วงจรปดิ 
 

๑. เพื่อติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในบริเวณโรงเรียน 
ส าหรับป้องกันรักษาความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย?
สินของนักเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา 
๒. เพื่อควบคุมและดูแล
พฤติกรรมนักเรียนทั้งใน-นอก
เวลาการเรียนการสอน 

๑. สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในบริเวณโรงเรียน ส าหรับ
ป้องกันรักษาความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย?สินของนักเรยีน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
๒. สามารถควบคุมและดูแล
พฤติกรรมนักเรียนทั้งใน-นอก
เวลาการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
๑. จัดติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในบริเวณโรงเรียน 
จ านวน ๖ ชุด 
เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) มีระบบ
ป้องกัน ดูแลทรัพย์สินด้วย
กล้องวงจรปิดที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ 
 

ชิงปริมาณ 
๑. จัดติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในบริเวณโรงเรียน 
จ านวน ๖ ชุด 
เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) มีระบบ
ป้องกัน ดแูลทรัพย์สินด้วย
กล้องวงจรปิดที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCAอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖  คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๖  คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน 
ระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
 



 
 
 
 
 
 
 

๕.๔ แนวทางพัฒนาจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนใช้ สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและสืบค้นขอ้มูล 
 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการสื่อสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและพฒันา
ศักยภาพนักเรียน 
- กิจกรรมวารสารโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์

โรงเรียน 
- กิจกรรมทะเบยีนภาพนิ่ง

และภาพเคลื่อนไหว 
- กิจกรรมส่งเสรมิและ

พัฒนาการเรียน
คอมพิวเตอร์ 

 

1. เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวในด้านต่างๆของ
โรงเรียนให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ 
2. เพื่อจัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อม
นอก) 
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ของโรงเรียนให้มี
ความสวยงาม  ทันสมัย  

1. เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวในด้านต่างๆของ
โรงเรียนให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ 
2. เพื่อจัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อม
นอก) 
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ของโรงเรียนให้มี
ความสวยงาม  ทันสมัย  

เชิงปริมาณ  
1. วารสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ส าหรับผู้ปกครองและ
หน่วยงานต่างๆ จ านวน 
1,600 เล่ม 
2. มีป้ายไวนิลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒๕ 
แผ่น ต่อปีการศึกษา 
3. นักเรียน และครู 
ผู้ปกครอง  โรงเรียน
เทศบาล 5   (วัดหัวป้อม
นอก) ทั้งหมด 
4. ร้อยละ 100 ของ

เชิงปริมาณ 
1. วารสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ส าหรับผู้ปกครองและ
หน่วยงานต่างๆ จ านวน 
1,600 เล่ม 
2. มีป้ายไวนิลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒๕ 
แผ่น ต่อปีการศึกษา 
3. นักเรียน และครู 
ผู้ปกครอง  โรงเรียน
เทศบาล 5   (วัดหัวป้อม
นอก) ทั้งหมด 
4. ร้อยละ 100 ของ

- ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 
93.6 
- ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็น
ร้อยละ 93.6 
- ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผูร้่วม



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
เป็นสากลยิ่งขึ้น 
4. เพื่อให้มีทะเบียนภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวในแต่
ละกิจกรรม 
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ และ
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการทางเทคโนโลยี
ไปใช้ในการแกป้ัญหา และ
ความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

เป็นสากลยิ่งขึ้น 
4. เพื่อให้มีทะเบียนภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวในแต่
ละกิจกรรม 
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ และ
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการทางเทคโนโลยี
ไปใช้ในการแกป้ัญหา และ
ความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมที่มีการบันทึกภาพ
นิ่งและภาพเคลื่อนไหวถูก
บันทึกลงทะเบียนภาพน่ิง
และภาพเคลื่อนไหวอย่าง
เป็นระบบ 
 
 
5. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 5 (วดัหัวป้อม
นอก) ร้อยละ 90 
เชิงคณุภาพ 
1. สถานศึกษาได้เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ 
กิจกรรม ข่าวสารสู่
สาธารณชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน 
2. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม 
น่าสนใจ อยูใ่นระดับดี 
3. ร้อยละ 80 สามารถ
สืบค้นข้อมูลเกีย่วกับผลการ

กิจกรรมทีม่ีการบันทึกภาพ
นิ่งและภาพเคลื่อนไหวถูก
บันทึกลงทะเบียนภาพน่ิง
และภาพเคลื่อนไหวอย่าง
เป็นระบบ 
5. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 5 (วดัหัวป้อม
นอก) ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 91.34 
 



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
เรียนและพฤติกรรมของ
นักเรียนได้ 
4. บุคลากรสามารถน า
ส าเนาภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ต่อไปได้ 
 
5. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ 
ความสามารถทางด้าน  
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยอยู่
เสมอ อยู่ในระดับ ด ี

 
 
 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาได้เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ 
กิจกรรม ข่าวสารสู่
สาธารณชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน 
๒. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม 
น่าสนใจ อยู่ในระดับดี 
3. บุคลากรสามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับผล 
การเรียนและพฤติกรรมของ
นักเรียนได้ดี 
4. บุคลากรน าส าเนา



โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไป
ไดดี้ 
๕. นักเรียนมี ความสามารถ
ทางด้าน คอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัยอยู่เสมอ อยู่ใน
ระดับดี 

๕.๕  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทันต่อการใช้งาน 
 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ 
(ภาคเรียน ๑/
๒๕๕๙) 

๑. เพื่อให้นักเรียนมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือและขั้นตอนการ
ผลิตรายการโทรทัศน ์
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ถ่ายภาพ
และได้ฝึกปฏิบัติงานกับ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
๓. เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมความเคลื่อนไหวใน

๑. นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต
หนังสั้น รายการโทรทัศน์ 
และมิวสิควิดีโอแต่ละขั้นตอน 
เริ่มจากการเขียนบท การ
ถ่ายภาพน่ิง การถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว การสร้างงาน
กราฟิก และการตัดต่อภาพ/
อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
๒. นักเรียนได้เรียนรูเ้ก่ียวกับ
เทคโนโลยี ถ่ายภาพและได้

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ 
เพิ่มมากขึ้นและมีความพึงพอใจใน
กิจกรรม 
๒. นักเรียนระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ านวน ๒๕  
คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน 
นักถ่ายภาพ 
๓. วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์
โรงเรียน ส าหรับผู้ปกครองและ

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู ้
เพิ่มมากขึ้นและมีความพึงพอใจ 
ในกิจกรรม 
๒. นักเรียนระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ านวน ๒๕  
คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน 
นักถ่ายภาพ 
๓. วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์
โรงเรียน ส าหรับผู้ปกครองและ

- ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๔๔ 
- ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.๗๕ คิดเป็น
ร้อยละ 9๕.๑๑ 



ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ ได้
ทราบ 
๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมให้
ครอบคลุมทุก ๆ ด้านของ
โรงเรียน เช่น หลักสูตรของ
โรงเรียน กิจกรรม โครงการ 

เปิดโอกาในการแสดง
ความสามารถทางด้านการ
ผลิตรายการโทรทัศน์และ
นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
การส่งเสริมใหเ้กิดพัฒนา
ทักษะเพื่อน าไปต่อยอดใน
วิชาชีพ 
 

หน่วยงานต่าง ๆ จ านวน  
๑,๗๐๐ เล่ม 
๔. นักเรียนและครู ผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก)  
๕. ติดต้ังระบบสัญญาณ Wi-Fi  
และระบบสายสัญญาณ LAN 
Cable ห้องพักครูสายช้ัน ม.๒  
ชั้น ๔ อาคารพิทักษ์ไชยปราการ  

หน่วยงานต่าง ๆ จ านวน  
๑,๗๐๐ เล่ม 
๔. นักเรียนและครู ผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก)  
๕. ติดต้ังระบบสัญญาณ Wi-Fi  
จ านวน ๑ จุด และระบบ
สายสัญญาณ LAN Cable  
จ านวน ๑ จุด ที่ห้องพักคร ู 

- ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผูร้่วม
โครงการอยู่ในระดับดี  
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๔ 
 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

 ที่ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ผลการ
ตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปี  ผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) 
๕. เพื่อปรับเปลี่ยนจุด
กระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้
เหมาะสมและทั่วถึงต่อการ
ใช้งานกิจกรรมการเรียนการ
สอน พร้อมติดตั้งระบบ
สัญญาณ  LAN Cable 
ส าหรับรองรับการใช้งาน

๓. มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม 
ความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ 
ของโรงเรียนให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบ 
๔. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมให้ครอบคลุม
ทุก ๆ ด้านของโรงเรียน เช่น 
หลักสูตรของโรงเรียน 
กิจกรรม โครงการ 
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปี  ผ่านทางเว็บไซต์

๖. นักเรียนและครูโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก)  
ทุกคนได้เข้าใช้บริการระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการ(MIS School) 
๗. มีการประชาสัมพันธ์แจ้ง
ระเบียบ หรือข้อก าหนดการ
ปฏิบัติ หมุนเวียนปรับเปลี่ยน
เรื่องละ ๑ สัปดาห์ในวันท าการ
เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
การประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย รวมกิจกรรมอื่นๆ จ านวน
เพีงพอต่อการใช้งาน 

สายชั้น ม.๒ ชัน้ ๔ อาคาร
พิทักษ์ไชยปราการ 
๖. นักเรียนและครูโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก)  
ทุกคนได้เข้าใช้บริการระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการ(MIS School) เช่น 
โปรแกรมเกรด โปรแกรมเช็ค
ผลการเรียน ฯลฯ 
๗. มีการประชาสัมพันธ์แจ้ง
ระเบียบ หรือข้อก าหนดการ
ปฏิบัติ หมุนเวียนปรับเปลี่ยน
เรื่องละ ๑ สัปดาห์ในวันท าการ
เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ และ

 



โปรแกรม MIS School 
๖. เพื่อให้มีสารสนเทศที่
ถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว
ในการตัดสินใจ 
๗. เพื่อแจ้งข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจต่าง 
ๆ ให้กับบุคลากรในโรงเรียน
ทราบและจัดหาอุปกรณ์  

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) 
๕. มีการด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนจุดกระจาย
สัญญาณ Wi-Fi ให้เหมาะสม
และทั่วถึงต่อการใช้งาน
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณ  
LAN Cable  

๘. สื่อเทคโนโลยี สื่อ
โปรเจคเตอร์ ทีวี คอมพิวเตอร์ 
และเครื่องพิมพ์ในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
๙. มีทะเบียนบันทึกภาพ
กิจกรรมทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ผู้ปกครอง 
ประชาชนทั่วไป นักเรียน ครู 
บุคลากรโรงเรียน 

จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
การประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย รวมกิจกรรมอื่นๆ จ านวน
เพีงพอต่อการใช้งาน  
๘. สื่อเทคโนโลยี สื่อ
โปรเจคเตอร์ ทีวี คอมพิวเตอร์ 
และเครื่องพิมพ์ในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

 เครื่องมือให้มีความพอเพียง
ในการน าเสนอข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
๘. เพื่อส ารวจจ านวนสื่อ
เทคโนโลยีที่มอียู่ให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อน าสื่อเทคโนโลยี
ที่ช ารุดไปซ่อมบ ารุงในล าดับ
ต่อไป 
๙. เพื่อความสะดวกในการ
ใช้ประโยชน์และเก็บรักษา
อย่างเป็นระบบของทะเบียน
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) 

ส าหรับรองรับการใช้งาน
โปรแกรม MIS School 
๖. มีสารสนเทศที่ถูกต้อง 
แม่นย า และรวดเร็วในการ
ตัดสินใจ 
๗. ได้แจ้งข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ 
ต่าง ๆ ให้กับบคุลากรใน
โรงเรียนทราบและจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือให้มีความ
พอเพียงในการน าเสนอ
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ของ โรงเรยีน 
๘. คณะครแูละบุคลากร

เทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมมี
ผลงานน าเสนอกลุ่มละ ๑ เรือ่ง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป นักเรียน
มีความรู้และสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เยาวชนนักถ่ายภาพมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
ชีวิตประจ าวันได้ 
๓. สถานศึกษาได้เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ/
กิจกรรม ข่าวสารสู่สาธารณชน 
ซึ่งเป็นข้อมุลที่ถูกต้องชัดเจน

๙. มีทะเบียนบันทึกภาพ
กิจกรรมทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว จ านวน ๑ เล่ม 
บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน ๔๓ คน มีผลงาน
น าเสนอกลุ่มละ ๕ เรื่อง  
(กลุ่มละ ๑ เรือ่ง ) 
๒. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป นักเรียน
มีความรู้และสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เยาวชนนักถ่ายภาพมา

 



สามารถน าภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหวไปใช้
ประโยชน์และเก็บรักษาอย่าง
เป็นระบบ 
๙. มีการส ารวจจ านวนสื่อ
เทคโนโลยีที่มอียู่ให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อน าสื่อเทคโนโลยี
ที่ช ารุดไปซ่อมบ ารุงในล าดับ
ต่อไป 

และเป็นปัจจุบัน 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าใช้
บริการเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับข้อมูล
ถูกต้อง สะดวกสบายและ
รวดเร็ว 
๕. ร้อยละ ๘๐ นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีระบบอินเตอร์เน็ต 
และระบบเครอืข่ายในโรงเรียน 

ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
ชีวิตประจ าวันได ้
๓. สถานศึกษาได้เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ/
กิจกรรม ข่าวสารสู่สาธารณชน 
ซึ่งเป็นข้อมุลที่ถูกต้องชัดเจน
และเป็นปัจจุบัน 
 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

   ใช้งานและสามารถรองรับ 
การใช้งานระบบ MIS-School๖. 
ร้อยละ ๘๐ มีสารสนเทศที่ถกูต้อง 
แม่นย า และรวดเร็วในการ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
๗. ร้อยละ ๘๐ นักเรียน ครุและ
บุคลากรมีความพึงพอใจใน
ข่าวสาร ได้รับความพึงพอใจใน
กิจกรรมไฟว่ิงและทีวีเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
๘. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป สื่อ
เทคโนโลยีมีสือ่โปรเจคเตอร์ ทีวี 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ใน

๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าใช้
บริการเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับข้อมูล
ถูกต้อง สะดวกสบายและ 
รวดเร็ว 
๕. ร้อยละ ๙๒ นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีระบบอินเตอร์เน็ต และ
ระบบเครือข่ายในโรงเรียนใช้งาน
และสามารถรองรับการใช้งาน
ระบบ MIS-School อยุ่ในระดับ 
ดีมาก 
๖. ร้อยละ ๘๐ มีสารสนเทศที่
ถูกต้อง แม่นย า และรวดเรว็ใน
การตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่าง

 



 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อม
นอก) ได้ถูกส ารวจอย่างต่อเนื่อง 
๙. ร้อยละ ๙๕ ของกิจกรรมที่มี
การบันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 

เหมาะสม 
๗. ร้อยละ ๘๒.๖๒ นักเรียน ครู
และบุคลากรมคีวามพึงพอใจใน
ข่าวสาร ได้รับความพึงพอใจใน
กิจกรรมไฟว่ิงและทีวีเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
๘. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป สื่อ
เทคโนโลยีมีสือ่โปรเจคเตอร์ ทีวี 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์  

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงคป์ระสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 
และข้อเสนอแนะ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ 

    ในโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) ได้ถกูส ารวจอย่าง
ต่อเนื่อง 
๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรม
ที่มีการบันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 

 

โครงการพฒันาสื่อ
เทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ 
(ภาคเรียนที่ 
2/2559) 

เพื่อให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ต Wi-Fi โรงเรียน
เทศบาล ๕      (วัดหัวป้อม
นอก) และแจ้งข่าวสารต่างๆ 
ให้นักเรียน คร ูบุคลากรและ
ผู้ปกครองได้ทราบ 

ไม่ได้ด าเนินการ เชิงปริมาณ 
1) พัฒนาระบบ Wi-Fi  
โรงเรียน 1 ระบบ 
๒) พัฒนาระบบเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 1 ระบบ  

ไม่ได้ด าเนินการ - 



 

 

 

 

 

 

 

 



๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

๑.๑  ระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส าคญั 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑.๑  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน   
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๙๘.๓๕      

๑.๒  ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและ 
จุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๙๘.๒๗      

๑.๓   ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๙๖.๓๘      
๑.๔  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๙๔.๙๑      

๑.๕  ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๙๒.๕๖      
๑.๖  ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลย ี 
มาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

๘๐.๔๖      

๑.๗  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผล 
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 

๙๓.๙๖      

๑.๘  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ๗๗.๕๐      
๑.๙  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

๗๘.๙๘      

๑.๑๐  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ๙๔.๙๒      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๐.๖๓      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบตัตินตามมาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้ งกาย วาจา และ 

การปฏิบัติต่อผู้อื่น 

2. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ 

3. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการมีระเบียบวินัย 
4. ครูปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตน 

นับถือ 

5. ครูมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างกัลยาณมิตร 

6. ครูให้ความรัก ความเมตตา ผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอ
ภาค 

-  แบบประเมินตนเองของครู 
-  ภาพถ่ายครมูีคุณธรรมมีความสามารถในการจัดการ    
   เรียนรู ้
 
 

   
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๒  ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูมีความรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและน ามา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีความเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ครูมีความเข้าใจหลักการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ครูมีความเข้าใจจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  แบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
-  โครงการพฒันาหลักสูตร 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ   
- ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ แต่ส่งไม่สม่ าเสมอ ไม่ครบทุกหน่วย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- ครูควรตระหนักและส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอครบทุกหน่วย 
- ผู้บริหารควรนิเทศ หรือติดตามอย่างจริงจัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๓ ครูมีการวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ   ดเียี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. ครูมีการจัดระบบฐานข้อมูลเป็นรายบุคคล 
3. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
4. ครูมี การ จัดท ารายงานการวิ เคราะห์ ผู้ เรียน เป็ น

รายบุคคล 
5. ค รู น า ผ ล ก ารป ระ เมิ น ม า ใช้ พั ฒ น าผู้ เรี ย น ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ข้อมูล SIS 
-  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพนักเรียนด้านวิชาการ ปพ.๖ 
-  โครงการพฒันาศักยภาพความสามารถพิเศษ 
-  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพนักเรียนตามโครงการแข่งขัน 
   นักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

-  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ครูประจ าวิชาควรวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน ามาพัฒนานักเรียนตาม
ศักยภาพ (ควรมีหลักฐานประกอบ) 

- ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการอื่น ๆ  
  บางโครงการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 1 ควรระบุมาตรฐานที่ 1 ลงไปในแต่ละโครงการ
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๔  ครูมีความสามารถในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรูท้ีส่อดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
และน าไปจดัการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน    ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน   
    และบริบทของท้องถิ่น  
๒. ครูจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียน   
    มีโอกาสเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
๓. ครูจัดระบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ    
    มาตรฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๔. ครูน าผลการวัดและประเมินผล ไปพัฒนาการจัดการ 
    เรียนรู้  
 

-  แผนการจัดการเรียนรู้ 
-  แบบบันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 
-  โครงการค่ายวิชาการ  
-  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ   
- ครูบางท่านขาดเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
- ควรจัดอบรม เทคนิควิธีการสอนให้กับครูในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนได้

ครอบคลุมทุกด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๕ ครูบรหิารจัดการชั้นเรียนทีส่ร้างวินัยเชิงบวก 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ครูที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนโดยผ่านการจัด 

   กิจกรรมต่างๆ 
๒. ครูที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างวินัย   
   ข้อตกลงและแนวการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน 
๓. ครูที่ปฏิบัติกับผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยก

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม 
และสร้างเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๔. ครูที่ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างผู้เรียน 

๕. ครูให้รางวัลหรือชื่นชมต่อผู้เรียนที่มีการปรับเปลี่ยน 
    พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 
 

- โครงการค่ายวิชาการ 
-  กิจกรรมลูกเสือ 
-  โครงการประชาธิปไตยในวิถ ี 
-  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-  โครงการพฒันาความสามารถพิเศษของนักเรียน 
-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน(กีฬาสีภายใน) 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข     
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
  ผลการประเมนิ   ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูมีการแสวงหาสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่าง

สม่ าเสมอ 

2. ครูน าวัสดุในท้องถิ่นมาผลิตและใช้ สื่อในการจัดการ
เรียนรู ้

3. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อ และเทคโนโลยี 
4. ครูน าเทคนิควิธีการในการใช้สื่อและเทคโนโลยีมา

พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ 
5. ครูประเมินผลการใช้สื่ อ  เทคโน โลยี  และน ามา

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

-  แบบประเมินตนเองของครู 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

    -   
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-  ควรมีโครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน 

  -  ควรมีทะเบียนสื่อทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๗ ครูมีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ในการพฒันาผู้เรียนให้เต็มตาม 
  ศักยภาพ   
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวัดและประเมินผล    
๒. ครูมีการออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  
   ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
๔. ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับสภาพ  
   จริง 
๕. ครูน าผลการประเมินไปใชใ้นการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง 
   เต็มตามศักยภาพ 

-  แผนการจัดการเรียนรู้ 
-  แบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
-  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพนักเรียน 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

    - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ผลการประเมนิ   ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ครูด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

3. ครูเลือกใช้เทคนิคการสอนหรือใช้นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๔. ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    อย่างต่อเนื่อง 
 

-  โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
- ครูบางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจและช านาญในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรจัดอบรมเพิ่มด้านเทคนิคการสอนให้แกค่รูอย่างหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูที่จัดป้ายนิเทศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
2. ครูที่จัดมุมเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
3. ครูที่จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน เช่น โต๊ะ-

เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียน พัดลม ฯลฯ 
๔. ครูที่ให้ความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมภายใน 
    โรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น สวนพฤกษศาสตร์  
    สวนสมุนไพรต้นไม้พูดได้ ฯลฯ 
 

-  ภาพถ่ายป้ายนิเทศในห้องเรียน 
-  แบบประเมินตนเอง 
 
 
 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรเพ่ิมโครงการการประกวดห้องเรียน โดยพิจารณาจากป้ายนิเทศมุมการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ความเป็นระเบียบของโต๊ะ เก้าอี้ ความสะอาดของห้องเรียน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพนัธท์ีด่ีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูให้ความรัก ความเมตตาต่อผู้เรียนอย่างเสมอภาค 

2. ครูยอมรับและให้ความส าคัญต่อความรู้สึก และ
ความคิดของผู้เรียน 

3. ครูมีความเป็นกัลยาณมิตรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

4. ครูรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองและ
ชุมชน 

5. ครูร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

 

-  แบบประเมินตนเองของครู 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ    

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข     
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา 2๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ผลการประเมนิแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   สรุปว่า 

        มีพัฒนาการของคุณภาการศึกษา           ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑  ของสถานศกึษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดเียี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดเียี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่    ในระดับคุณภาพ  ระดับดเียี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 

 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 
(ร้อย
ละ) 

ระดับคณุภาพ 
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ 
      ตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๙๐.๑๔     
 

๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 

๙๒.๐๔     
 

๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงาน 
อย่างมีคุณภาพ 

๙๖.๕๕     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๒.๙๑      
 
ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ      
                   จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
๓. ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  
๓.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อ

ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน 

 

-  แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร               
- ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร 

- แฟ้มพัฒนางานผู้บริหาร 

- ค าสั่งการปฏิบัติราชการ 

- บันทึกการลงเวลา              
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    

- 
 
 



 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๒ ผู้บรหิารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจดัการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทศัน์ 

และเปน็ผู้น าทางวิชาการ 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนา

การศึกษาอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษาริเริ่มแนวทางในการบริหารงาน
วิชาการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๓. ผู้บริหารสถานศึกษาริเริ่มการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๔. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรู้และเป็นผู้น าในการ
จัดการศึกษา  
 

-  แผนพัฒนาการศึกษาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
-  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการบริหารงาน 

   ของผู้บริหาร 
 

 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๓ ผู้บรหิารสถานศึกษามีความสามารถในการบรหิารงานอย่างมีคุณภาพ 
  ผลการประเมนิ   ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีแผนปฏิบัติ งานและ

ด าเนินงานตามแผน 
๓. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการมอบหมาย

งานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดของแต่
ละบุคคลอย่างทั่วถึง 

๔ . ผู้บริหารสถานศึกษานิ เทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน า และ  ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนา 

๕. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรตามแผนงานโครงการ 

๖. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนงาน  

๗. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาทุก
คนประเมินผลการบริหารงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

-  แบบประเมินด้านคุณภาพการบริหารงาน 

-  แผนพัฒนาการศึกษาสามปื (๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
-  แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
-  รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
-  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา  
-  ค าสั่งแต่งต้ังและมอบหมายการปฏิบัติงานของครูและ 

   บุคลากร 

-  บันทกึการประชุม 

 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

                       -  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปกีารศึกษา  ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   สรุปว่า 

         มีพัฒนาการของคุณภาการศึกษา           ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒  ของสถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ 2 ผู้บรหิารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า และมี

ความสามารถ ในการบรหิารจัดการศึกษา  
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่              ในระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอห้องเรียน ห้อง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด 
สวยงาม 

๑๐๐.๐๐    

 

 

3.2 สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้าง
เสริมความปลอดภัย 

๑๐๐.๐๐    
  

3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อ
จัดการศึกษา 

๙๓.๓๓    
  

3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

๙๓.๓๓    
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๖.๖๗      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 สถานศึกษามอีาคารเรียน อาคารประกอหอ้งเรียน ห้องสนบัสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วัสดุ ครุภณัฑ ์เพียงพออยูใ่นสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 
         ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
         ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี 
    อาคารสถานที่เหมาะสม 
๒. สถานศึกษามีอาคารประกอบ เช่น อาคารอเนกประสงค์   
    โรงอาหาร ห้องสุขา เรือนเพาะช า  ฯลฯ  ที่เหมาะสม 
    และถูกสุขลักษณะ 
๓. สถานศึกษามีมุม/ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ 
    เรียนรู้ที่เหมาะสม  
๔. สถานศึกษามีห้องเรียนเพียงพอและเหมาะสม 
๕. สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการจัด 
    การเรียนรู้ 
 

-  ผังอาคารเรียน, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-  โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  โครงพัฒนาสภาพแวดล้อม (กิจกรรม๕ส) 
-  โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
-  สถิตินักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
-  กิจกรรมบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่และ 
   ครุุภัณฑ ์

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ   
- ปัญหาระดับปฏิบัติการที่ยังต้องพัฒนาระบบการจัดการให้สอดคล้องหรือสอดรับกับ

นโยบายของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-    ให้ความส าคัญกบัระดับปฏิบัติการเพือ่ประสทิธิภาพขององค์กรและการท างาน 
     เป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 สถานศกึษามมีาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย   
ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
 1. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม สะอาด  สะดวก   
    ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีพื้นที่สีเขียวร่มรื่น สวยงามและเอื้อต่อการ  
    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอื้อต่อการจัด  
    กิจกรรมการเรียนรู้ (สนามเด็กเล่นสวนหย่อม  
    สวนสมุนไพร ฯลฯ) 
4. สถานศึกษามีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เอื้อต่อการ 
    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สถานที่ราชการ  สถาน- 
    ประกอบการศาสนสถาน ฯลฯ)   
5. สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ 
    และสร้างเสริมความปลอดภัย 
 

- โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่ส่งเสริม 
  สขุอนามัยและความปลอดภัย 
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนเทศบาล ๕ 
  (วัดหัวป้อมนอก) 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
- หน่วยงานภายนอกต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 
- ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกยังไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- สร้างระบบเครือข่ายภายนอกกับสถานศึกษาให้มีปฏิสัมพนัธ์ที่ด ี
- สร้าง MOU (ข้อตกลง) กับสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นเพ่ือ

เอื้อต่อผู้เรียนและบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 สถานศกึษามกีารระดมงบประมาณและทรพัยากรเพื่อจัดการศกึษา 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจาก

ภาครัฐ 
2. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สถานศึกษาได้รับการสนับสนนุงบประมาณและ

ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาจากภาคเอกชน  
4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนนุงบประมาณและ

ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาจากผู้ปกครองชุมชน
ฯลฯ 

5. สถานศึกษาด าเนินการจัดหารายได้เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษา 

 

- โครงการการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา 
- เอกสารเงินบริจาคทุนการศกึษา 
- เอกสารเงินบ ารุงการศึกษา โครงการสื่อ สารสนเทศเพื่อ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์) 

-  เอกสารใบส าคัญรับเงินจากผู้ปกครองประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

-  เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได ้
   ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 

 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
- การวางระบบคนให้ตรงงานที่เหมาะสมยังไม่ชัดเจนและการจัดการองค์กรยังไม่เข้มแข็ง

เท่าที่ควร  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- จะต้องวางระบบการจัดการองค์กร ภายในสถานศึกษาใหส้อดคล้องกัน คน งบประมาณ 

การจัดการทรัพยากร งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ 3.4 สถานศกึษามสีื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมทีเ่หมาะสมต่อการจดัการศึกษา
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษามีสือ่ธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะสม

และเอื้อต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน 
3. สถานศึกษามนีวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. สถานศึกษามภีูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีเครือข่ายการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน 
 

-  โครงการพฒันาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
   (งบปี ๒๕๕๙) 
-  โครงการสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและพัฒนา 
   ศักยภาพนักเรียน 
-  จ านวนห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ ห้องสนับสนุน 
   การสอน 
-  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
- ระบบสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยี ภายในสถานศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้เรียนหรือยังไม่ทั่วถึงกับผู้เรียนบางกลุ่ม บางกลุ่มใช้สื่อสารสนเทศในทางที ่
ไม่ถูกต้องกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ส่งเสริมการใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับ 

ความต้องการของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘    ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

ผลการประเมนิแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ได้ระดับคณุภาพ ดเียี่ยม 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   สรุปว่า 

        มีพัฒนาการของคุณภาการศึกษา           ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓  ของสถานศกึษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ 3 สถานศกึษามจี านวนผู้เรียนมีทรพัยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม

สนบัสนุนให้ เปน็สงัคมแห่งการเรียนรู้ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 สถานศกึษาด าเนนิการบรหิารจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา  100.๐๐      
4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 100.๐๐      
4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม 
     พัฒนาสถานศึกษา 

100.๐๐    
  

4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 100.๐๐      
4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 100.๐๐      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.๐๐      
 
ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 สถานศกึษากระจายอ านาจบรหิารและจัดการศกึษา 
  ผลการประเมนิ   ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงาน อย่างชัดเจนในรูป 
    ของค าสั่งทุกฝ่าย / งาน  
2. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ วางแผนการด าเนินงานตาม  
    ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ด าเนินงานตามแผน 
4. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ติดตาม ตรวจสอบและ 
    ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รายงานผลการด าเนินงาน  
6. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและพัฒนาการ 
    ปฏิบัติงาน 

-  แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
-  ค าสั่งโรงเรียน/ค าสั่งมอบหมายงาน 
-  ทะเบียนคุมเลขที่ค าสั่ง 
-  รายงานสรุปโครงการต่างๆ 
-  รายงานประจ าเดือน 
-  รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- ควรมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งภายหลัง 
  เสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการและควรน าเสนอในที่ประชุมทุกครั้ง 

 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 สถานศกึษาบริหารโดยใชห้ลักการมีส่วนร่วม 
ผลการประเมนิ   ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
    ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน 
2. สถานศึกษาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
3. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น 
    และตัดสินใจร่วมกัน 
4. สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามแผนที่ 
    ก าหนด 
5. สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบและแก้ไขปัญหา 
    จากผลการด าเนินงาน 
 

-  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕9 -   
   ๒๕6๒) 
-  แผนพัฒนาสถานศึกษาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕6๑) 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 
-  รายงานสรุปผลโครงการ  
-  รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

  - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่รับผิดชอบและแก้ปญัหาจากผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  
  เมื่อประสบปัญหาควรน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาในปีถัดไปเพื่อ 
  ป้องกันการเกิดปัญหาในปถีัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานมีสว่นร่วมพฒันาสถานศกึษา 
  ผลการประเมนิ   ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมอย่าง

น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่และร่วมกิจกรรมของสถานศกึษา 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมระดม

ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมติดตามผล

การด าเนินงาน 
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานน าผลมาปรับปรุง

และพัฒนา 
 

-  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 
-  บันทกึการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
-  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕59 –  
   ๒๕6๒) 
-  แผนพัฒนาสถานศึกษาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕6๑) 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
-  รายงานสรุปผลโครงการ  
-  รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา 
-  เงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 

ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
-   
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-  สถานศึกษาควรจะจัดกิจกรรมเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันระดม 
   ทรัพยากรเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ 4.4 สถานศกึษาบริหารงานที่มุง่ผลสัมฤทธิ ์
  ผลการประเมนิ   ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการประจ าปีไว้อย่างชัดเจน 
2. สถานศึกษาจัดท าแผน/ โครงการและวิธีการท างานใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน 
3. สถานศึกษาน าแผน/โครงการ ไปปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ 
4. สถานศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
5. สถานศึกษาน าผลการประเมนิไปปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

-  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕9 –  
   ๒๕6๒) 
-  แผนพัฒนาสถานศึกษาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕6๑) 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
-  รายงานสรุปผลโครงการ  
-  รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

-   
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-  ผู้รับผิดชอบโครงการควรน าผลการประเมนิที่เป็นปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาผล 
   การปฏิบัติงานในปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ 4.5 สถานศกึษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏบิตังิาน 
  ผลการประเมนิ   ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษามีแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและครอบคลุม
โครงสร้างการบริหารงาน 

2. คณะกรรมการฯตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้
ทรัพยากรตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

3. คณะกรรมการฯตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

4. คณะกรรมการฯจัดท ารายงานการตรวจสอบต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

5. สถานศึกษารายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและน าเสนอต่อสาธารณชน 

-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕59 
-  ค าสั่งโรงเรียน/ค าสั่งมอบหมายงาน 
-  รายงานสรุปผลโครงการ  
-   รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

-   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-  การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละโครงการควรใช ้  
   ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ่มค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕58   ได้ระดับคณุภาพ ดเียี่ยม 

ผลการประเมนิแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕59  ได้ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕9   สรุปว่า 

                     มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔  ของสถานศกึษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ 4  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 
    ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่     ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
   มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึน้ไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

5.1  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน 

100.๐๐      

5.2  สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ                   

93.33 

    
 

5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

94.44 
    

 

5.4  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  100.๐๐      
5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
95.83 

    
 

5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
      อย่างเป็นระบบ   

93.33 
    

 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๖.๑๖      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของ

ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

   ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลกัฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาแตง่ต้ังคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงาน

วิชาการสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

3. สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษารายงานต้นสังกัด 

4. สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

5. สถานศึกษาประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

๖.  สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นให้  ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   
  สถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
  
 

 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

    - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน     ระดับคณุภาพ ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาให้ครูส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความถนัดและ

ความสามารถของผู้เรียน 
2. สถานศึกษาให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
3. สถานศึกษาให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้

4. สถานศึกษามีการนิ เทศ ติดตามและประเมินการใช้
แผนการจัดการเรียนรู ้

๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

 

- แบบลงทะเบียนสาระเพิ่ม/ชุมนุม 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- แบบนิเทศการสอน 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- การจัดห้องเรียนโดยการคละนักเรียนระหว่างนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อนไว้รวมกันและ 

ใช้จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-  ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนกัเรียนที่เรียนอ่อนโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยสอนเพื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อ         
ต่อการเรียนรู ้
ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาส่งเสริมการผลิตสื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับวัย 

2. สถานศึกษาส่งเสริมการใช้สื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับวัย 

3. สถานศึกษาประเมินผลการผลิตและการใช้สื่อ 
4. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษาจัดท าทะเบียนสื่อสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. สถานศึกษาส่งเสริมการดูแลรักษา ซ่อมแซมสื่อที่ช ารุดให้

สามารถใช้งานได ้
 

- โครงการสื่อสารสนเทศเพือ่การศึกษาและพัฒนา 
  ศักยภาพนักเรียน 
- โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบ 
   สารสนเทศ 
-  แบบตรวจเช็คอุปกรณ์สื่อเทคโนโลย ี
-  ฐานข้อมูลระบบ MIS-School 
-  แบบบันทึกการใชบ้ริการสืบค้นข้อมูล 
-  ฐานข้อมูลสารสนเทศระบบ SIS 
-  ฐานข้อมูฤลการใช้บริการห้องสมุด 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

       - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- สถานศึกษาควรมีระบบเทคโนโลย ีการตรวจสภาพและซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้ม ี

ความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้ใน

การวางแผนการจัดการเรียนรู ้
2. สถานศึกษาแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และ
ความถนัด  

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. สถานศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

๕.  สถานศึกษาน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มา  
    ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

- โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญา   
  ท้องถิ่น 
- โครงการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและ 
  แสดงผลงานนักเรียน 
- โครงการค่ายวิชาการ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของ 
  นักเรียน 
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
- โครงการส่งเสริมกิจการลกูเสือ 
- โครงการนิเทศภายใน 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

       - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    - ควรมีการติดตาม ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการวัดและ

ประเมินผล 
2. สถานศึกษาวางแผนและจัดท าระบบการวัดและประเมินผล 
3. สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เอกสาร

ประเมินผลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
4. สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
5. สถานศึกษาจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
6. สถานศึกษาด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น

ระบบ 
7. สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง 

ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
๘.  สถานศึกษาประเมินผลและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
 

- ใบรับรองผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางระดับ   
  มัธยมศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
- ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง 
- ตัวอย่างข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค 
- การนิเทศการสอน 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- การนิเทศการสอนบางช่วงเวลาไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่วางแผนไว้เนื่องจากเวลา 

ระหว่างผู้สอนกับผู้นิเทศไม่สอดคล้องกัน ประกอบกับหัวหน้าสาระการเรียนรู้มีภารกิจ
มากไม่สามารถด าเนินการนิเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  -     ควรมีแผนการนิเทศติดตามและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

           ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาจัดท าแผนและคู่มือการนิเทศการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้
2. สถานศึกษาจัดท าปฏิทินและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. สถานศึกษานิ เทศ ก ากับ  ติ ดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ 
4. สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการนิเทศ  
๕. สถานศึกษาน าผลการนิเทศมาปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 

- แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู ้
- โครงการนิเทศภายใน 
- ปฏิทินวิชาการ 
- ภาพการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู ้
- บันทึกการประชุมงานวิชาการ 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- มีระบบการนิเทศแต่ขาดความต่อเนื่องในการนิเทศติดตาม 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรมีรายงานผลการนิเทศ ติดตามเป็นรายเดือนหรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง                             

    - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕8 ได้ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปกีารศึกษา ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
๒.   สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   สรุปว่า 

                     มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕  ของสถานศกึษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ 5 สถานศกึษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศกึษาทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

6.1  สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา   
      ท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู ้

100.๐๐      

6.2  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม  

100.๐๐ 
    

 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 100.๐๐      
 
ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการ

เรียนรู้ 
ผลการประเมนิ   ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

         ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นได้หลากหลาย 
2. สถานศึกษาจัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน 
3. สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 
๔.  สถานศึกษาสร้างเครือข่าย เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูล

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูแ้ละภูมปิัญญา 
  ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศิลปะ  
  ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  สายชั้นม.4-6  
- เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
- ทะเบียนแหลง่เรียนรู้/ทะเบียนภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- โครงการค่ายวิชาการ 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

-  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-  

 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามี 
                   ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษาประเมิน สรุปผลการจัดกิจกรรมการใช้

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. สถานศึกษาน าผลการประเมิน การจัดกิจกรรมจาก

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปปรับปรุงพัฒนา  
4. สถานศึกษาร่วมกับชุมชนอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 

- โครงการค่ายวิชาการ ค่ายพักแรมลูกเสือ-                  
  เนตรนาร ี
- โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูแ้ละภูมปิัญญา 
  ท้องถิ่น 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการค่ายวิชาการ      
  และโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และภูมิ 
  ปัญญาท้องถิน่ 
- โครงการปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

-  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕8 ได้ระดับคุณภาพ  ดมีาก 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   สรุปว่า 

                     มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖  ของสถานศกึษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ 6  สถานศึกษาสนบัสนนุการใชแ้หลง่เรียนรู้และภูมปิญัญาท้องถิ่น 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานที่ 7 สถานศกึษาจดัระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคณุภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตาม 
     นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

๑๐๐.๐๐      

๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ 
     สถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
     การศึกษา 

๑๐๐.๐๐      

7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๙๓.๓๓      
7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
     ของสถานศึกษา 

๙๓.๓๓      

7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
     การศึกษา 

๑๐๐.๐๐      

7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ตามมาตรฐานการศึกษา 

๑๐๐.๐๐      

7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
      ประเมินคณุภาพภายใน 

๑๐๐.๐๐      

7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
      ต่อเนื่อง 

๙๓.๓๓      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๗.๕๐      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 สถานศกึษาจดัท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏริปูการศึกษา 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
    มาตรฐานและตัวบ่งช้ีเพื่อการประกันคุณภาพ  
    ภายในให้ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย ความส าเร็จของ 
    แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี ้
3. สถานศึกษามีมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่สอดคล้อง 
    กับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของ 
    สถานศึกษา 
4. ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษาของ 
    สถานศึกษาให้ครอบคลุมสอดคล้องและปฏิบัติ 
    ได ้
5. สถานศึกษาจัดท าและประกาศมาตรฐานและ 
    ตัวบ่งช้ีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

-  ค าสั่งที่ ๙๖/๒๕๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
   การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการประเมิน 
   มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
-  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐานและการก าหนดค่าเป้าหมายตามกฎกระทรวง 
   โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (บทที่ ๔ บญัชี   
   โครงการ/กจิกรรม)  
-  แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
                   การศึกษา   

ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ  
   ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายมีจุดเน้นที่ 
   คุณภาพเด็กตามหลักสูตรปรากฏความส าเร็จที่ชัดเจน 
๒. สถานศึกษาก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการกิจกรรม 
   ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
๓. สถานศึกษาก าหนดให้ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ในการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  
๔. สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องใน 
    การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน 
๕. สถานศึกษาก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร 
    อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการกิจกรรม 
๖. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง 
   กับมาตรฐานการศึกษา 
๗. สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ 
    แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ให้ความเห็นชอบ 

- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพฒันา 
  การศึกษาของสถานศึกษา (ภาพประกอบ) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคผนวก 
  ค าสั่งที ่๔๐/๒๕๕๙ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการ   
  การศึกษาของสถานศึกษา) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (บทที่ ๔  
  บัญชีโครงการ/กิจกรรม)  
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/รายงานผล 
- โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
- โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง/    
  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้วิถีพอเพียง 
- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา/กิจกรรมวันส าคัญทาง   
  พระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และ 
  พ.ศ.๒๕๖๐ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) /ภาพประกอบ 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 สถานศกึษาจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ   ดเียี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของ 
    สถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกัน 
    คุณภาพภายใน 
2. สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบ และจัดระบบ 
    สารสนเทศให้ถูกต้อง เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ชัดเจน 
    เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้ 
3. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าข้อมูล 
    สารสนเทศได้ครอบคลุมภาระงานและเป็นปัจจุบัน 
4. สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการ 
    บริหารพัฒนาและให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทาง 
    การศึกษา 
5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็น 
    ปัจจุบัน 

-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคผนวก 
   ค าสั่งที่ ๔๐/๒๕๕๙ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
   กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการ   
   การศึกษาของสถานศึกษา) 
-  ภาพท าเนียบผูบ้ริหาร ครแูละบุคลากร โรงเรียน   
   เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
-  ค าสั่งที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการและ   
   เจ้าหน้าที่บริหารและด าเนินงานสนับสนุนพัฒนาการใช้ 
   สื่อเทคโนโลยีประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
-  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/รายงาน   
   การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
   เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน  
   (www.ts๕.ac.th) 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
- ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น สะดวกต่อการน าไปใช้งานมากขึ้น โดยระบบ  

MISS SCHOOL ของโรงเรียน (ระบบงานวิชาการ/ระบบงานทะเบียนวัดผล/ระบบงาน
ปกครอง/ระบบงานบุคลากร/ระบบงานประเมินผลการเรยีนส าหรับครูผูส้อน แต่ละ
สารสนเทศบางหมวดหมู่ยังต้องปรับปรุง/พัฒนาให้สามารถน าไปใช้งานได้ง่ายและ
ครอบคลุมงานประกันคุณภาพการศึกษาใหม้ากยิ่งขึ้น 

- ยังขาดความเป็นปัจจุบันในบางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานอื่นๆที่งานประกันคุณภาพ
การศึกษาต้องไปดึงข้อมูลมาใช้ เช่น งานบุคลากร , งานปกครอง 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- งานประกันคุณภาการศึกษาและครูผู้รับผิดชอบดูแลระบบ MISS SCHOOL ต้องร่วมกัน

พัฒนาระบบสารสนเทศ เมื่อพบปัญหาต้องแจ้งให้ทราบและร่วมกันแก้ปญัหา 
- กลุ่มงานอ่ืนๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับความต้องการของระบบงานประกันคุณภาพ

การศึกษาต้องพัฒนางานของตนเองให้เป็นปัจจุบัน เอื้อต่อการน าไปใช้และเป็นปัจจุบัน
ให้มากที่สุด 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4   สถานศกึษาด าเนนิงานตามแผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษา   
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ   
   สถานศึกษาตามกรอบระยะเวลา 
2. สถานศึกษานิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตาม 
    แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. สถานศึกษาประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตาม     
   แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
   การศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
5. สถานศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัด 
    การศึกษาของสถานศึกษา 

-  ปฏิทินการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละงาน 
-  ภาพการประชุมนิเทศ ติดตามผลด าเนินงานตาม  
   แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
-  แฟ้มกิจกรรมก ากับติดตามการใช้เครื่องมือประเมิน 
   มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (บทที่ ๕ การ 
   ติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   การศึกษา ๒๕๕๙ ไปสู่การปฏิบัติและภาคผนวกค าสั่ง   
   โรงเรียนเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน   
   ผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
   ไปสูก่ารปฏิบัติ) 
-  รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙  
   (SAR 59)  
-  ภาพการประชุมมอบหมายงานประกันคุณภาพ  
   การศึกษา/น าเสนอผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา 
   การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (งานน าเสนอ  
   powerpoint เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน/โครงการพิเศษ 
   จัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ   
- เมื่อด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ได้ด าเนินการประเมินและสรุปผลให้

เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานเป็นรายๆหลายครั้งจาก
งานแผนพัฒนาการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- คุณครูต้องตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการจัดสรรเวลาในการท างานและมีความ
รับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลาในการท างาน ท างานให้เป็น
ปัจจุบันให้มากที่สุด 

 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ 7.5   สถานศกึษาจดัให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ 

   คณุภาพการศึกษา                                           
๒. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่าง 
    เป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง                
๓. สถานศึกษารายงานและน าผลการตรวจสอบคุณภาพ 
    การจัดการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา     
๔. สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ 
    คุณภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด          
๕. สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไข และ 
    พัฒนา 

-  ค าสั่งที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ 
   ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙  
-  ภาพประกอบกิจกรรมการประชุมการประเมินคุณภาพ 
   ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
-  โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา/กิจกรรมประเมิน 
   คณุภาพการศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๕๙  
-  รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/กิจกรรม 
   ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา  
   ๒๕๕๙ (SAR ปีการศึกษา ๒๕59)  
-  ภาพสถานศกึษาให้ความรว่มมือในการติดตาม  
   ตรวจสอบคณุภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงาน 
   ต้นสังกัด (เทศบาลนครสงขลา)  
-  ภาพการประชุมมอบหมายงานประกันคุณภาพ  
   การศึกษา/น าเสนอผลการประเมินมาปรับปรุง 
   พัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (งานน าเสนอ  
   power point เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน/โครงการพิเศษ 
   จัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- 

 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ 7.6 สถานศกึษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษา   
ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาเตรียมความพร้อมของบุคลากรและแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
2.  สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม 
     มาตรฐานการศึกษา 
3. สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปจัดท า 
    สารสนเทศ  
4. สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ 
    หน่วยงานต้นสังกัด  
5. สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ใน 
    การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาในปีถัดไป 

-  ค าสั่งที่ ๙๖/๒๕๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ 
   ด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้าน   
   การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ า 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
-  ภาพการประชุมมอบหมายงานเพ่ือเตรียมความพร้อม 
   ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๒๔ พ.ย. ๕๙) /เอกสารน าเสนอ  
   power point 
-  ค าสั่งที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ 
   ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ /ภาพประกอบ  
-  ภาพรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  
   ๒๕๕๙ (SAR ปีการศึกษา ๒๕59) เปิดเผยต่อ 
   สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน   
   (www.ts5.ac.th)  
-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา  
   ๒๕๕๙ (SAR 59) 
-  ค าสั่งที่ ๒๖/๒๕๖๐ แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ 
   และเจ้าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา/ภาพประกอบ 
 

  
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

    -   
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    -   
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ 7.7   สถานศกึษาจัดท ารายงานประจ าปทีีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าป ี
๒. คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์ และ 
    แปรผล 
๓. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานประจ าป ี
๔. คณะกรรมการฯ น ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานและเปิดเผย 
    ต่อสาธารณชน ติดตามผล และรับข้อมูลย้อนกลับ 

-  ค าสั่งที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ 
   ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพ 
   ภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙  
-  ค าสั่งที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการและ 
   เจ้าหน้าที่บริหารและด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุน 
   พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
   (คณะกรรมการด าเนินงานดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน)  
-  น ารายงานการดูแลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
   ๒๕๕๙ เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของ 
   โรงเรียน (www.ts5.ac.th)   
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

    -   
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ 7.8 สถานศกึษาพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในและ 

   ภายนอกมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

   การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒. สถานศึกษาใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อ 
   พัฒนาแผนการจัดการศึกษาในปีถัดไป ๓. สถานศึกษา 
   ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ได้รับการ 
   ปรับปรุงเพ่ือยกระดับและพัฒนาการศึกษา 
๔. สถานศึกษาพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมภายในสถานศึกษา 
    อย่างต่อเนื่อง     
๕. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อ 
    พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 

-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
   ๒๕๕๙ (บทที่๑ ข้อมลูพื้นฐาน ผลการประเมินคุณภาพ 
   ภายในสถานศึกษาในปีทีผ่่านมา ปีการศึกษา๒๕๕๘  
   และผลการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม/ 
   ข้อเสนอแนะ) 
-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
   ๒๕๕๘ (บทที่๓ ผลการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   ของสถานศกึษา) 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  
   ๒๕๕๙ (บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้) 
-  ภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ความร่วมมือ 

ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลาร่วมกบัหน่วยงาน
ต้นสังกัด (สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน)  

 
 

ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
    -  

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีความตระหนักในการมสี่วนร่วมใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาข้อมูลคู่มือและเครื่องมือ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้วยตนเองล่วงหน้า เพื่อลดความล่าช้า 
และความบกพร่องของการด าเนินงานต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา   ปีการศึกษา 2๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ผลการประเมนิแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                 ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   สรุปว่า 

               มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา           ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗  ของสถานศึกษา 
            บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
            ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
            ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดเียี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดเียี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ 7 สถานศกึษาจดัระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่    ในระดับคุณภาพ  ระดับดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม 
        นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

๗๒.๒๒      

8.2  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการ
ยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๘๐.๐๐ 
    

 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๗๖.๑๑      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จาก

การประเมิน และน ามาใช้ก าหนดนโยบาย โครงการ / 
กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมพิเศษที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนอย่างน้อย 2 โครงการ  ต่อปี
การศึกษา 

3. สถานศึกษาด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

4. สถานศึกษาด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด  

5. สถานศึกษาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในโครงการพิเศษร้อย
ละ 80 ขึ้นไป  

๖. สถานศึกษาด าเนินโครงการพิเศษที่เกิดประโยชน์เป็น   
    แบบอย่าง และสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษาและชุมชน 

- นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
- ค าสั่งที ่๒๓/๒๕๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ  
  ติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา 
  การศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
- ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  
  เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้น 
  พื้นฐาน 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙- 
  ๒๕๖๒ 
- แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- เอกสารการก ากับติดตามการใช้แผนพัฒนา 
  สถานศึกษา 
- รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- โครงการพิเศษ โครงการปันอ่าน ปันรู้ ปันเรียน 
- กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ 
- โครงการตามแนวทางพัฒนาของแผนปฏิบัติการ 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- กิจกรรม/โครงการพิเศษ ทั้ง 2  โครงการมีอุปสรรคในเรื่องของเวลาที่ตรงกันกับกิจกรรม
อื่น ๆ ด้วย  เชน่  สอบโอเน็ต ปิดปีใหม่ เข้าค่ายลูกเสือ  เป็นต้น  ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ครบทุกสายช้ัน  ในกิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ ขาดสายชั้น ม.ปลาย 

- ขาดการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
- ขาดการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมในด้านค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของรัฐ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรเริ่มโครงการ/กิจกรรมพิเศษตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560  เพื่อที่จะให้นักเรียนมีสวน

ร่วมกิจกรรมเกิน 80% 
- ควรมีการประชุมติดตามงานสม่ าเสมอ 

 



ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ 
                   พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ   ดี 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ 

สถานศึกษาตามโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามโครงการ / กิจกรรมพิเศษ 

3. สถานศึกษา ติดตาม  ตรวจสอบ การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการ / 
กิจกรรมพิเศษ 

4. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการ 
/ กิจกรรมพิเศษ 

๕. ผลที่เกิดจากการด าเนินงาน โครงการ / กิจกรรมพิเศษ 
เกิ ด  ป ระ โยชน์ เป็ น แบ บ อย่ า ง  ส ร้ า งคุ ณ ค่ าแก่
สถานศึกษา 

- แต่งต้ังคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

- แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการ  
  น าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การ 
  ปฏิบัต ิ
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
- เอกสารประกาศโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อม 
  นอก) 
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (๒๕๕๙- 
     ๒๕๖๒) 
   - แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
   - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
   - แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาทั้ง ๔ แผน 
- โครงการตามแนวทางพัฒนาปีงบประมาณ  
  ๒๕๕๙ 
- ค าสั่งโครงการปันอ่าน ปันรู้ ปันเรียน (ทีแ่สดงถึง 
  การมสี่วนร่วมของครู) 
- ค าสั่งกิจกรรม วิถีไทย วิถีพทุธ (ที่แสดงถึงการมี 
  ส่วนร่วมของครู) 
- โครงการพิเศษ ปันอ่าน ปันรู้ ปันเรียน 
- กิจกรรมพิเศษ วิถีไทย วิถีพทุธ 
 

 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- ในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา  ครูยังไม่น าตัวชี้วัดตาม
แผนพัฒนามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

- ครูยังไม่เห็นความส าคัญของการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรสร้างความเข้าใจให้ครูน าตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละโครงการมาเป็นตัวตั้ง  เพื่อ

ด าเนินโครงการให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
- เน้นย้ าให้ครูเห็นความส าคัญของการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ  ดมีาก 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   สรุปว่า 

                     มีพัฒนาการของคุณภาการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘  ของสถานศกึษา 
    บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
    ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
    ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรปูการศึกษาที่เปน็   

มาตรการเสรมิเพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาใหสู้งขึ้น 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

 
 
 
 



มาตรฐานด้านผลผลติทางการศกึษา 
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์  

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

9.1  มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรม 
      เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 

๘7.๙๒      

9.2  ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตพูดแต่ความจริงไม่โกหก  
      ไม่ลักขโมยหรือน าทรัพย์สินของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

9๑.๐๒     
 

9.3  มีความกตัญญูกตเวท ี ๘๕.๘๗      
9.4  มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม  
      และมีจิตสาธารณะ 

๙๖.๗๔     
 

9.5 ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม 
      อย่างคุ้มค่า 

๘๘.๗๕     
 

9.6  นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
      ไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

๙๓.๐๙     
 

9.7  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๙๔.๓๔      
9.8  ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบ 
      ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๙๖.๘๔     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๑.๘๒      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.1   มีวินัย มีความรับผดิชอบและปฏบิตัติามหลักธรรมเบื้องตน้ของศาสนาทีต่นนับถือ 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดมีาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่มาโรงเรียนทันเวลา  
2. ผู้เรียนที่เข้าเรียน และรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย  
3. ผู้เรียนที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา

และเหมาะสมตามกาลเทศะ  
4. ผู้เรียนที่เดินผ่านครูและผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อยมี

สัมมาคารวะ  
5. ผู้เรียนที่มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
6. ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

 

- แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
- สรุปผลการมาโรงเรียนของนักเรียน 
- แบบสรุปผลการเลื่อนช้ัน (ไม่ติด ๐, ร, มส, มผ ) 
- โครงการแหลงใต้ ไหว้สวย 
- โครงการสื่อเสริมพระพุทธศาสนา  
 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- ผู้ปกครองต้องเสียสละและให้ความร่วมมือในการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนตามที่ก าหนด  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ครูที่ปรึกษาต้องให้ความร่วมมือในการติดตามพฤติกรรมนกัเรียนและบันทึกให้เป็น
รายวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๒  มีความซื่อสตัย์สุจริต 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และไม่ลอก

การบ้าน 
2. ผู้เรียนที่พูดแต่ความจริง(ไม่โกหก) 
3. ผู้เรียนที่ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน 

- รายงานแสดงคะแนนความประพฤติคงเหลือ 
- แบบบันทึกการอบรมในชั้นเรียน 
- แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมของหายได้คืน 
 

 

  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
- การหาเอกสาร หลักฐาน โครงการ/กิจกรรม หรือภาพถ่ายมายืนยันให้ตรงตามประเด็น

การพิจารณาค่อนข้างยาก ไม่เป็นรูปธรรม 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ควรสร้างเครื่องมือในการประเมินผู้เรียนที่เจาะจงให้ตรงประเด็น เช่น แบบสอบถาม
ครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบและไม่ลอกการบ้าน 
นอกเหนือจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๓ มีความกตัญญกูตเวท ี
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดมีาก  
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่เคารพรักพ่อแม่ ผู้ปกครอง แสดงออกซึ่งการ

ตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม 
2. ผู้เรียนที่ระลึกพระคุณของครู อาจารย์ แสดงออกซึ่ง

การตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม 
3. ผู้ เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
4. ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกที่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ

ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 
- โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- โรงเรียนมีโครงการรองรบัอย่างเด่นชัด แต่ยังขาดการประเมินผลที่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ควรจัดท าแบบประเมินการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ให้ผู้ปกครองประเมินโครงการ 
สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน และจัดท าแบบประเมินการเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูให้ครูผูส้อน
ประเมินนักเรียนของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๔  มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีจติสาธารณะ  
  ผลการประเมนิ   ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่มีจิตสาธารณะ 
2. ผู้ เรียนที่แสดงออกถึงความมีน้ าใจ หรือให้ความ

ช่วยเหลือผู้อื่น 
3. ผู้เรียนที่รู้จักแบ่งปันทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพื่อผู้อื่น 

และเพื่อส่วนรวม 
 

- โครงการโรงเรียนในใจชุมชน 
- กิจกรรมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
- โครงการฌาปนกิจร่วมใจ  
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- กิจกรรมดนตรไีทยยังมีน้อย 
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนยังมีน้อย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- กิจกรรมดนตรไีทยยังมีน้อย ควรจัดเพ่ิมประสบการณ์ให้มากขึ้น 
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนยังน้อย ควรจัดให้มากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๕ ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดมีาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนรู้จักใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนอย่างเหมาะสม 

คุ้มค่า 
2. ผู้เรียนใช้อุปกรณ์การเรียน อย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
3. ผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการประหยัด เช่น ธนาคารขยะ 

การออมทรัพย์ กิจกรรมรีไซเคิล ฯลฯ 
4. ผู้เรียนที่ใช้น้ า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งของ

ตนเองและของส่วนรวมอย่างประหยัด และรู้คุณค่า 
 

- แบบบันทึกการหักเงินค่าประกันของเสียหาย 
- กิจกรรมกระดาษหน้าเดียว 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียนเพื่อการอบรม 
- แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
 

   
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- ไม่มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับเกี่ยวกับการใช้น้ า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้ง
ของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่รองรับเกี่ยวกับใช้น้ า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทั้งของ

ตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๖ นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ 
                   ความเป็นไทย 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้ เรียนที่ เข้ าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และ

ประเพณีของท้องถิ่น 
2. ผู้เรียนที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่

ดีงามของท้องถิ่นและของไทย 
3. ผู้เรียนที่สนใจ ประพฤติปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมที่

แสดงออกถึงการนิยมไทย 
4. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา

ไทย 
 

- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
- โครงการแหลงใต้ ไหว้สวย 
- กิจกรรมดนตรีไทยเพื่อชุมชน 
- โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมวิถีไทย-วิถีพุทธ 
- กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สู่วิถีพอเพียง 
- โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- การจัดกิจกรรมเทศบาล ๕ คน้คว้าใหม่ ยังเป็นนักเรียนกลุ่มน้อย ควรส่งเสริมให้ออก
ศึกษามีจ านวนมากขึ้น  

 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ควรจัดให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย มาใช้ในการเรยีนการสอนให้
ชัดเจนมากขึ้น โดยการน าเด็กไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความถนดั
เพื่อน ามาใช้ในการเรียนให้เหมาะสมถูกต้อง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๗ มีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนบอกผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคม 

จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนช่วยรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ

รักษา 
สาธารณสมบัติ 

3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและ

ท้องถิ่น 
 

- กิจกรรมค่ายสังคมรักษ์เลสาบ 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคม 
- โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- โครงการโรงเรียนในใจชุมชน 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
  - 
 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ควรปลูกฝังใหน้ักเรียนรักและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยการให้ความรู้ 
สอดแทรกเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๘ ผู้เรียนเป็นพลเมืองทีด่ีภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมพีระมหากษัตริย์ 
                    ทรงเปน็ประมุข 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง

และผู้อื่น 
2. ผู้เรียนที่กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 
3. ผู้เรียนที่ปฏิบัติตนตามกฎกติกา ข้อตกลงโรงเรียน 
4. ผู้เรียนที่ใช้สิทธิในการเลือกต้ังสภานักเรียน 
5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

- โครงการประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 
- โครงการกีฬาสีภายใน 
- แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- จ านวนนักเรียนที่มาใช้สิทธิเ์ลือกตั้ง 
- นักเรียนมส่ีวนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตย  
 

 
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
  - 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ควรส่งเสริมและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกีย่วกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เข้าใจและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑.   ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา    ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
 ผลการประเมนิแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๒.    สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   สรุปว่า 
                     มีพัฒนาการของคุณภาการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙  ของสถานศกึษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมคีุณธรรมจริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สูป่ระชาคมอาเซียน 

 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

10.1 ผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตาม 
          หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๙๘.๘๗      

10.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและ 
          รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

๙๘.๒๖     
 

10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภมูิ 
          ปญัญาอาเซียน 

๙๓.๔๑     
 

10.4 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและทักษะอาชีพ 

๙๕.๓๗     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๖.๔๘      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรียนตามหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม  
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร พิจารณาจากการรับและ     

ส่ งสาร วัฒนธรรมในการใช้ภาษา การเลือกใช้และ     
บูรณาการสื่อหรือเครื่องมือที่หลากหลายเพ่ือการถ่ายทอด  

การแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง 
2. ความสามารถในการคิดพิจารณาจากการคิดวิเคราะห์ คิด

อย่างสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่ามีวิจารณญาณ 
และการคิดเป็นระบบ การคิดวางแผนท างานอย่างเป็น
ระบ บ  ก ารส ร้ า งอ งค์ ค วาม รู้ ห รื อ ส ารสน เท ศ เพื่ อ          
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา พิจารณาจากการเข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ในสังคม การแสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้        
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้การใช้เหตุผล คุณธรรม
และข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 

4. ความสาม ารถ ในการใช้ ทั กษ ะชี วิ ต พิ จ า รณ าจ าก             
การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในเชิง
บวก และท างาน ความรับผิดชอบในหน้าที่ในฐานะเป็น
สมาชิกในสังคม การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม ความสามารถในการ
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ เป็นปัญหา การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพิจารณาจากการใช้     
เทคโนโลยีในการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม     
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  การเลือกใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้
เหมาะสมกับวัย 

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในรายวิชาพื้นฐานทุกกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมนิตามสถานศึกษา 
  ก าหนด 
- แบบรายงานผลการประเมนิการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
- แบบสรุปรายงานผลการจัดโครงการพัฒนาทักษะ 
  ภาษาต่างประเทศ 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงการ 
  ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  
  ๕/๑-๕/๒ 
- แบบสรุปรายงานผลการจัดโครงการค่ายพักแรม 
  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ ่  
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงาน 
  อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
   

   



  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   - 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐.๒ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรบัผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
  ผลการประเมนิ   ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลประชาคม

อาเซียน 
2. ผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลทั่วไปของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 
3. ผู้ เรียนที่ มี ความตระหนัก เห็นความส าคัญของ

ประชาคมอาเซียน 
4. ผู้เรียนที่มีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างด้าน

วัฒนธรรม 

- แบบรายงานผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาอาเซียน 
  ศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา  
  หน่วยการเรยีนรู้ภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หน่วยการเรียนรู้ ASEAN  

 
 ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
  -  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ควรจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักในฐานะของการเป็นพลเมือง   
    อาเซียนเพิ่มเติมจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 

  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ  
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
2. ผู้ เรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

- แบบรายงานความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเข้าร่วม 
  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- แบบรายงานผลความพึงพอใจของนักเรียน 
      - กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบสาน 
        ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
      - กิจกรรมแหลงใต ้ไหว้สวย 
      - กิจกรรมเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา  
        พระมหากษัตริย์ 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา 
  

 
 ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
                     - 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ทางโรงเรียนควรพยายามให้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มเติมจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อสร้างความ
ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาอาเซียนเพิ่มขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐.๔  ผู้เรียนมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและ
ทกัษะอาชพี 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สร้างสรรค์ 
2. ผู้เรียนที่มีทักษะในการพูดค าทักทาย หรือค าพื้นฐาน

อื่นๆ ด้วยภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. ผู้เรียนที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

ตามระดับช้ัน 
4. ผู้เรียนที่มีทักษะอาชีพ  

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รายวิชาการงานอาชีพและ 
  เทคโนโลย ี
- แบบรายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านการแข่งขันการใช้
คอมพิวเตอร์  
- แบบรายงานสรุปผลการจัดโครงการสื่อสารสนเทศ เพื่อ 
  การศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาอาเซียน 
  ศึกษา 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
- แบบรายงานสรุปผลโครงการพัฒนาทักษะภาษา  
  ต่างประเทศ    
 

 
 ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- เนื่องจากทางโรงเรียนขาดครูสอนภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาเซียน จึงท า
ให้นักเรียนมีทกัษะการสื่อสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนยังไม่ดีเท่าที่ควร        

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   
- ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ภาษาอาเซียน โดยการเชิญวิทยากร 

ที่มีความช านาญการด้านภาษาอาเซียน มาจัดกิจกรรมให้นักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา  
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา    ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ผลการประเมนิแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ระดับคณุภาพ ดเียี่ยม 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ  
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   สรุปว่า 
                     มีพฒันาการของคุณภาการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศกึษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน       
 ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน  
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน  
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์       ดีเยี่ยม  
ระดับคุณภาพสถานศึกษา    ดีเยี่ยม 
   ค่าเฉลี่ย   ๕.๐๐ 

 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร สูป่ระชาคมอาเซียน 
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๑  ผู้เรียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ 
ดตี่ออาชพีสุจริต 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วย ความ
พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระทั่งงานส าเร็จ 

87.73    
 

 
 

 

11.2 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 86.88      
11.3 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
97.11     

 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๐.๕๗      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด 

รอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน 
2. ผู้เรียนที่มีการท างานครบตามล าดับขั้นตอน 
3. ผู้ เรียนที่อธิบายขั้นตอนการท างานและผลงานที่

เกิดขึ้นทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่มีข้อบกพร่อง 
4. ผู้เรียนที่ปรับปรุง (1)งานและพัฒนาผลการท างานให้

บรรลุเป้าหมาย  
5. ผู้เรียนที่รักการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 

และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

แบบประเมินมาตรฐานที่ 11 
-  ภาพกิจกรรมการท างานเป็นทีม (วงโยธวาทิต)  
-  ชิ้นงานนักเรียน (งานกลุ่ม)  
-  โครงงานภาษาไทย 
 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ขาดความกระตือรือร้น 
ในการท างาน บางส่วนยังขาดความเพียรพยายามในการท างานจนท าให้ไม่ได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- นักเรียนควรมีกิจกรรมเพิ่มเตมิให้นักเรียนตระหนักถึงความเพียรพยายาม ขยัน อดทน 

เช่น กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในการเรียน กิจกรรมที่เน้นในเรื่องที่ทันสมัย ประยุกต์ใช้ใน
ปัจจุบัน และนกัเรียนต้องให้ความส าคัญกบังานโดยการควรจะบูรณการวิชาต่างๆ  
เข้าด้วยกัน และควรน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ ให้มากขึ้น เช่น ส่งงานทางอีเมล์  
แบบเน้นออนไลน์ เป็นต้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑.๒ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่สามารถใช้กระบวนการกลุ่มและการร่วมกัน

ท างานเป็นทีม  
2. ผู้เรียนที่รับผิดชอบงานที่กลุ่มมอบหมายและขจัด  

ความขัดแย้งในการท างานได้ 
๓. ผู้เรียนที่สามารถแสดงความชื่นชม หรือตั้งข้อสังเกต

เกี่ยวกับการท างานในกลุ่มได้อย่างชัดเจนตน 
 

- โครงงานภาษาไทย 
- ชิ้นงานกลุ่ม 
 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- นักเรียนสว่นใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการท างานกลุ่ม 
- การท างานกลุ่มบางครั้งมีความคิกเห็นทีแตกต่างกันท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 
- ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่กล้าชื่นชมผู้อื่นเมื่อกระท าความดีหรือท างานส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- จัดกิจกรรมการเรียนกาสอนที่มอบหมายงานเป็นกลุ่มมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก 

ในการท างานเป็นทีม 
- จัดกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมเพื่อปรับแนวคิดเกี่ยวกับการท างานร่วมกัน และ 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น 
- ฝึกให้นักเรียนได้ประเมินการท างานทั้งด้านดีและด้านที่ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑.๓ มีความรู้สึกทีด่ตี่ออาชพีสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชพีทีต่นสนใจ 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่จ าแนกอาชีพที่สุจริตและไม่สุจริต 
2. ผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
3. ผู้เรียนที่สามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจพร้อมให้เหตุผล

ประกอบ 

- โครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
- ชิ้นงานกิจกรรมแนะแนว ( ด้านอาชีพ ) 
- แผนการจัดกจิกรรมแนะแนว ( ด้านอาชีพ )  
 
 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
                     -    นักเรียนบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนช้ัน ม.1 ยังขาดวุฒิภาวะในการแยกแยะ 

ไตร่ตรอง ในเรื่องอาชีพที่สุจริต 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ครคูวรปลูกฝังชี้แนะแนวทางอาชีพที่สุจริตให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัว สังคม ตั้งแต่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาต่อในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้เรียนรูแ้ละเข้าใจในอาชีพที่ตนเองอยากจะท าในอนาคต  
ไปจนตลอดเพ่ือจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นกัเรียนสามารถเลือกแผนการเรียน  
ตามแนวทางการเลือกอาชีพของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปกีารศึกษา ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   สรุปว่า 

                     มีพัฒนาการของคุณภาการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๑  ของ
สถานศกึษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
 ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดตี่ออาชพีสุจริต 
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  83.28      
12.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกัน 
          ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

96.00     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๔.๖๔      
 
ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิ 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่สามารถคิดวิเคราะห์ 
2. ผู้เรียนที่สามารถคิดสังเคราะห ์
3. ผู้เรียนที่สามารถคิดสร้างสรรค์ 
4. ผู้เรียนที่สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
5. ผู้เรียนที่สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 

 

- โครงการประชาธิปไตยในวิถี  
- โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น   
- การแข่งขัน Speech Contest 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน   

ด้านหุ่นยนต์ 
- โครงการค่ายวิชาการ  
 

   
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
- นักเรียนบางส่วนยังไม่ได้เกิดทักษะทางกระบวนการคิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ของครูผู้สอน ขาดการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบ   
                                                                                    

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนฝึกทักษาการคิด เช่นคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดให้กับผู้เรียน 

  
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรบัตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อยา่งมคีวามสุข 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง 
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถและรับผิดชอบในการท างาน 
3. ผู้ เรียนที่ อยู่ ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
4. ผู้เรียนที่ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

สังคมและสภาพแวดล้อม  
5. ผู้เรียนที่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

 

- โครงการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน (กิจกรรมกีฬาภายใน) 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- นักเรียนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบในการท างานหรือการส่งงานให้ตรงต่อเวลา  
และความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ครูผู้สอนทุกคนต้องคอยก ากับติดตามการท างานของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และแนวทาง 

วิธีการกระตุ้นการท างานให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการท างานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังคอย
สอบถามปัญหาหรือให้ค าแนะน า เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้กับผู้เรียนและให้ก าลังใจ 
เมื่อผู้เรียนท างานได้ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑.   ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม  

 ผลการประเมนิแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.     สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
  ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   สรุปว่า 

                     มีพัฒนาการของคุณภาการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒  ของ
สถานศกึษา 
  บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม 
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  88.50      
13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

89.60     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๘๙.๐๕      
 
ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดมีาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของผู้เรียนที่ค้นคว้าหาความรู้ และสรุปได้ด้วย
ตนเอง 

- โครงการรักการอ่าน 
- หนังสือน่าอ่าน / หนังสือเล่มโปรด  
- ตอบปัญหาวิชาการ ( ห้องสมุด ) 
- บันทึกการอ่าน 
 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

-    ระยะเวลาที่ใช้ในการค้นคว้าความรู้ของนักเรียนขาดความต่อเนื่องมีเวลาจ ากัด  
(คาบละ 50 นาที) ส่งผลให้การเรียนรู้น้ันหยุดชะงัก 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรจัดช่องเวลาในการค้นคว้าความรู้ โดยมีระยะติดต่อกัน 1-2 คาบต่อสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ 13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดมีาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
2. ผลสัมฤทธิ ์หน่วย เศรษฐศาสตร์  
3. โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
    - เรียนรู้สู่ความพอเพียง 
    - ธนาคารโรงเรียนเพื่อการออม  
4. โครงการักษ์สิ่งแวดล้อม 
   

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

                  -     ช่วงเวลาในการเปิดท าการของธนาคารโรงเรียนมีจ ากัด ท าให้นักเรียนไม่สะดวก 
ในการฝากออม 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

      -     ควรเพิ่มวันเวลา เปิด – ปิด ให้เอื้อต่อกิจกรรมดังกล่าว ร่วมทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑.   ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้ระดับคุณภาพ  ดมีาก 

 ผลการประเมนิแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพ  ดมีาก 
๒.    สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   สรุปว่า 

                     มีพัฒนาการของคุณภาการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๓  ของ
สถานศกึษา 
    บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
    ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
    ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีมาก 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างตอ่เนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีมสีุขนสิัย สุขภาพกาย สุขภาพจติทีด่ี และมีสุนทรยีภาพ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ 
       สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

82.76      

14.2 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
       สภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา 
       ทางเพศ 

94.20     
 

14.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้า 
       แสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

96.21     
 

14.4 ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์  
       ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป ์

96.25     
 

14.5 ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ  
       นันทนาการ 

93.71     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 93.71      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสงู และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดมีาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า 
2. ผู้ เรียนที่ มีสุขภาพกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด 

เรียบร้อย และเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด  
3. ผู้เรียนที่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
4. ผู้ เรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

อนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
5. ผู้เรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข  
6. ผู้เรียนที่ได้รับการตรวจร่างกาย และมีรายงานผลการ

ตรวจร่างกาย  
ผู้ เรียนที่ ได้ รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขหรือ 
กรมพลศึกษา หรือ ส านักงานกองทุนการสร้างเสริม
สุขภาพ(สสส.) 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- การรวบรวมข้อมูลท าได้ล าบากเนื่องจากต้องรวบรวมงานมาจากรายงานงานบางงานก็
ได้มาแบบไม่สมบูรณ์  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ติดตามงานอยู่บ่อยๆเพื่อจะได้มีความคืบหน้าอยู่ตลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๔.๒ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบตัิเหต ุ
   และปัญหา   
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพ

ติดและสิ่งมอมเมา 
2. ผู้เรียนที่ปลอดจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาเช่น  

สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 
3. ผู้ เรี ย น ที่ รู้ จั ก ป ระ โย ช น์ แ ล ะ โท ษ ข อ งก าร ใช้

อินเทอร์เน็ต และเกมคอมพิวเตอร์ 
4. ผู้เรียนที่มีส านึกแห่งความปลอดภัยและการปฏิบัติตน

อย่างถูกต้องตามวัย 
5. ผู้เรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ เช่น ปัญหาชู้สาว 

ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร ฯลฯ 

6. ผู้เรียนที่ปลอดจากอบายมุข 
 

- โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด ของนักเรียนอยู่กระจัดกระจาย
ยากต่อการรวบรวม เพราะไม่อยู่กับฝ่ายปกครอง 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- การเก็บหรือบันทึกข้อมูลควรอยู่เป็นที่เดียว จึงสามารถรวบรวมและน ามาใช้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๔.๓ ผู้เรียนเห็นคณุค่าในตนเองมคีวามมั่นใจกล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพนัธท์ีด่ี 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้ เรียนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกในทางที่

เหมาะสม 
2. ผู้ เรียนมีความร่าเริงแจ่มใสยิ้มแย้มพูดคุยทักทาย 

เพื่อน ครูและผู้อื่น 
3. ผู้เรียนที่มีกิจกรรมนันทนาการกับเพื่อนตามวัย 
4. ผู้เรียนเข้ากับเพื่อนได้ดีเป็นที่รักของเพื่อน 
5. ผู้เรียนที่มาเรียนสม่ าเสมอและตั้งใจเรียน 

 

- สถิติการมาเรียนของนักเรียน  
- ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

   
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
- การเก็บรวบรวมเอกสารอ้างอิง เป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะคนรวบรวมข้อมูลอาจอยู่

คนละสายงานกัน 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- แบ่งงานเอกสารให้ตรงกับงานของแต่ละบุคคล 
- ประชุมส่งเอกสารงานเป็นระยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๔.๔  ผู้เรียนที่มคีวามรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลปแ์ละวรรณศลิป์ 
  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้ เรียนที่ มี ความสนใจศิลปะ ทั ศนศิลป์  ดนตรี 

นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
2. ผู้ เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี 

นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
3. ผู้เรียนที่มีผลงานด้านศิลปะ และการวาดภาพที่ตนเอง

ภาคภูมิใจ 
4. ผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี 

นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
 

- โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน   
  ( รางวัล/เกียรติบัตร/โล่รางวัล ) 
 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- การจัดหาข้อมูลจากคนอ่ืน ยากล าบากเนื่องจากข้อมูลอยู่กระจัดกระจายตามบุคคล ซึ่ง
ยากต่อการติดตาม 

- ข้อมูลอยู่คนละมาตรฐานกัน คนที่มีข้อมูลจริงๆอยู่ฝ่ายอ่ืน และไมม่าในชว่งที่เก็บข้อมูล  
- เอกสารที่ได้มา ได้มาบางส่วนไม่สมบูรณ ์

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรจะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลอ านวยความสะดวกให้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๕ ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่รู้กติกาการแข่งขันกีฬาที่ตนเองสนใจ 
2. ผู้เรียนที่สนใจชมการแข่งขันกีฬา 
3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา/นันทนาการ ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 
4. ผู้เรียนที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

 

- โครงกาพัฒนาศักยภาพตามความสามารถพิเศษ 
  ของนักเรียน 
- โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลล่าช้า 
- การด าเนินโครงการล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ให้งานแต่ละงานเหมาะสมกับการวบรวมข้อมูล 
- ให้ก าหนดระยะด าเนินการการท าโครงการอย่างเหมาะสมและตามเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕8  ได้ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม      
    ผลการประเมินแบบองิเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปกีารศึกษา ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕9   สรุปว่า 

                     มีพัฒนาการของคุณภาการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๔  ของ
สถานศกึษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจติทีด่ี และมีสุนทรยีภาพ 
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรชัญา วิสัยทศัน์และจดุเน้น 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้ เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็น
ลักษณะเด่นของผู้เรียน 

๑๐๐.๐๐      

15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๙๓.๓๓    
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ ๙๖.๖๗      
 
ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 15.1 สถานศกึษาพฒันาผู้เรียนบรรลตุามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนแ์ละวัตถปุระสงคป์รากฏ
เป็น  ลักษณะเด่นของผู้เรียน 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงานใน

การพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรยีนโดยระบุเป้าหมาย
และวิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ตามวิธีการที่ก าหนด 

๓. สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทศัน์ จุดเน้น และวัตถุประสงค์ 

๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๕. อัตลักษณ์ของผู้เรียนได้รับการยอมรับจากองค์กร
และหน่วยงานภายนอก 
 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ  
- โครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
- โครงการแหลงใต้ไหว้สวย  แต่งกายด้วยผ้าไทย 
- แบบประเมินคุณลักษณะ  ข้อ 9  ปฏิบัติตามระเบียบ 
  ของโรงเรียน 
- รางวัลโรงเรียนต้นแบบ การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้า 
  ท้องถิ่น 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
    - 
      

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    - 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๕.๒ สถานศกึษาบรรลุผลการพฒันาปรากฏเป็นเอกลักษณข์องสถานศึกษา   
  ผลการประเมนิ   ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งก าหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการ

พัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดยระบุเป้าหมาย 
และวิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
วิธีการที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาเกิดผลดีต่อชุมชน
และท้องถิ่น 

5. เอกลักษณ์ของสถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก
องค์กรและหนว่ยงานภายนอก 
 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี  2559 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- โครงการ 5 โครงการด าเนินการ 
- เพิ่มประสิทธภิาพนักเรียนด้านวิชาการ 
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาจีน 
- พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน 
- เพิ่มประสิทธภิาพนักเรียนตามโครงการแข่งขันคนเก่ง 
  ในโรงเรียนทอ้งถิ่น 
- รางวัลระดับประเทศ ประกวด / แข่งขันทักษะ 
  ทางวิชาการและแสดงผลงาน 
 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 
                   - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
                 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๒. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ได้ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 
    ผลการประเมินแบบองิเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปกีารศึกษา  ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕9   สรุปว่า 

                     มีพัฒนาการของคุณภาการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๕  ของ
สถานศกึษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.00 
 
สรุปผลประเมนิมาตรฐานที่ ๑๕ สถานศกึษาบรรลผุลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทศัน์และจดุเน้น 
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย 5.00 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๖  ผู้บรหิารสถานศึกษา ครู และผูเ้รียนมคีุณภาพเปน็ที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

16.1  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ 
        ผู้เรียน 

86.32      

16.2  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 87.04      
16.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร 
        สถานศึกษา 

87.13    
  

16.4  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 84.61      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ ์ 86.3๖      

 
ผลการด าเนนิการในแต่ละตวับ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 

  ผลการประเมนิ ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดมีาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน

ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
2. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน

ด้านความสามารถในการคิด 
3. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน

ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
6. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(อัตลักษณ์) 
 

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อสถานศึกษา   
  ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนของโครงการสานสัมพันธ ์
  บ้านโรงเรียน 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

-  ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจและขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนถึงผู้ปกครอง   
     เช่น การแจกแผ่นพับ  ภาคเรียนละ1-2 ครั้ง  



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๖.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพงึพอใจต่อครู  
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดมีาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการ

ปฏิบัติตนต่อศิษย์ด้วยความรักและความเมตตาอย่าง
เสมอภาค 

2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการ
จัดการเรียนรู้  

4. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการ
ติดตามและรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการให้
ความช่วยเหลือและบริการชุมชน 
 

- โครงการฌาปนกิจร่วมใจ 
- โครงการโรงเรียนในใจชุมชน 
- สถิติการสมัครเข้าเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อสถานศึกษา   
  ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนของโครงการสานสัมพันธ ์
  บ้านโรงเรียน 
- รางวัลผู้บริหาร/ครูดีเด่น 

 
  ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

- ผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ครูและผู้ปกครอง  ควรสร้างความเป็นกัลยาณมิตรและอธิบายเกี่ยววิธีการจัดการเรียนรู้  

เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยต่อยอดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนของนักเรียน  เช่น  
การติดตามการบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๖.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพงึพอใจต่อผู้บรหิารสถานศึกษา 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดมีาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร

สถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ด ี

2. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาในการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา 

3. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

4. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาในการให้บริการชุมชน 

5. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาที่พัฒนาสถานศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ 
 

- โครงการโรงเรียนในใจชุมชน 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา   
  ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนของโครงการสานสัมพันธ ์
  บ้านโรงเรียน 

   
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

                     - 
 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

                   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๖.๔  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพงึพอใจต่อสถานศกึษา 
  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา

ในด้านเอกลักษณ์และชื่อเสียงของสถานศึกษา 
2. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา

ในด้านการจัดการเรียนการสอน  
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา

ในระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและการบริการ 
4. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา

ในด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ 
 

- โครงการฌาปนกิจร่วมใจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อสถานศึกษา   
  ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนของโครงการสานสัมพันธ ์
  บ้านโรงเรียน 
 

   
ปญัหา/อปุสรรคต่อการด าเนินการ 

                     - 
 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

                   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
๑. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปีการศึกษา  ๒๕๕8  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม      
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปกีารศึกษา  ๒๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ  ดมีาก 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

       ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมนิแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕9   สรุปว่า 

                  มีพัฒนาการของคุณภาการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเปา้หมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๖  ของ
สถานศกึษา 
    บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน      
    ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
    ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์ ดีมาก 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา พอใช ้

ค่าเฉลี่ย 3.๐๐ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน 
   ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่    ในระดับคุณภาพ ด ี
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย 3.00 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ในระดับคุณภาพ...................... 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๓.๑ ระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 
 จุดเด่น 

- ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู ้
- มีความเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างด ี
- ครูมีคุณธรรมจรยิธรรม 

 จุดด้อย 
- ขาดการเก็บหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
- ครูควรมีแฟ้มพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- การท าแฟ้มพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ อาจจะให้ครูกรอกข้อมูลในระบบ mis school 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 

จุดเด่น 
- ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ เข้าใจหลักการจัดการศึกษามีความคิดริเริ่มมีวิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ และเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา  มีความสามารถในการบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 จุดด้อย 
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- ผู้บริหารควรน าผลการประเมินการบริหารงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 
บริหารงานเพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้                  
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 
 จุดเด่น 

-  สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการในด้านการพัฒนาอาคารเรียน อาคาร 
ประกอบ ห้องเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สามารถเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนใน สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จุดด้อย 
 - ระบบปฏิบัติการในการปฏิบัติ งานตามโครงการบางอย่างยังต้องพัฒนาระบบ 
การท างานของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้บรรลุประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรในด้านฝ่าย
ปฏิบัติการ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

-  ระบบการจัดการฝ่ายด าเนินการและฝ่ายปฏิบัติการ ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน 
 ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 
 จุดเด่น 

- ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงาน อย่างชัดเจนในรูปของค าสั่งทุกฝ่าย / งาน 
- สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และร่วมกิจกรรมสถานศึกษา 

อย่างเข้มแข็ง 
- สถานศึกษาจัดท าแผน / โครงการและวิธีการท างานในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน 
- สถานศึกษารายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัดและน าเสนอต่อสาธารณชน 

 
จุดด้อย 

 - 
  
 จุดที่ควรพัฒนา 

- สถานศึกษาควรจะจัดกิจกรรมเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมระดม 
ทรัพยากรเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  93.01  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 
 จุดเด่น 

- สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกป ี
  
 
 จุดด้อย 

- ควรมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและควรรายงานผลเป็นรายเดือนหรือรายภาคเรียน 
  
 จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรเพ่ิมแผนการจัดการนิเทศและนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  5.00  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 
 จุดเด่น 

- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง 
แท้จริง  ท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้และทักษะอย่างหลากหลายจากภูมิปัญญา  และสามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
  
 จุดด้อย 
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย   
ต่อเนื่องทั้งในและนอกพื้นที ่
 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจดัระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  โดยมีคา่เฉลี่ย  ๕.๐๐  ระดบัคุณภาพดเียี่ยม 
 

จุดเดน่  
สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาประกอบด้วย ๑๖  

มาตรฐาน ๗๐ ตัวบ่งชี้ และน าไปใชใ้นการจัดท าแผนพฒันาการศกึษาที่เนน้คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและมี
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทัง้จัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคณุภาพ
การศกึษาและน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 



จุดดอ้ย 
- 

 
จุดทีค่วรพฒันา  
- สารสนเทศบางระบบยังต้องมีการปรับปรุง/พัฒนาให้สามารถน าไปใช้งานได้ง่ายและครบ 

คลุมงานประกนัคุณภาพการศึกษาใหม้ากขึน้และเป็นปจัจบุันได้แก ่งานบคุลากร,  
งานปกครอง  เป็นต้น 

- เมื่อด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม เสรจ็สิ้นแล้ว ขาดการสรปุผลที่เป็นการด าเนินงานที่เปน็ 
ปัจจุบัน ส่งผลให้ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานเป็นรายๆหลายครั้งจากงานแผนพัฒนาการศกึษาและ
งานประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อน ามาประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

- งานประกันคุณภาการศึกษาและครูผู้รับผิดชอบดูแลระบบ MISS SCHOOL ต้องร่วมกัน 
พัฒนาระบบสารสนเทศ เมื่อพบปัญหาต้องแจ้งให้ทราบและร่วมกันแก้ปญัหา 

- กลุ่มงานอ่ืนๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับความต้องการของระบบงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาต้องพัฒนางานของตนเองให้เป็นปัจจุบัน เอื้อต่อการน าไปใช้และเป็นปัจจุบันให้มากทีสุ่ด 

- ผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีความตระหนักในการมสี่วนร่วมในการ 
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพฒันาตามนโยบาย  และแนวทางการปฏิรปูการศึกษาที่เปน็มาตรการเสริม 

เพื่อยกระดับคณุภาพการศกึษาใหสู้งขึ้น 
   ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน โดยมีคา่เฉลี่ย   ๔.๕๐  ระดบัคุณภาพดมีาก 
 
   จุดเดน่ 

- สถานศึกษามีการจัดท าแผนพฒันาการศึกษาที่ครอบคลุมตามนโยบายและแนวทางการ 

ปฏิรูปการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

จุดด้อย 
- สถานศึกษามีกจิกรรมที่ต้องด าเนินการค่อนข้างมาก  ทั้งของโรงเรียนแลของชุมชน   

ท าให้บางกิจกรรมอาจด าเนินการได้ไม่ครบตามเป้าหมาย 
- สถานศึกษามีการจัดท าแผนพฒันาการศึกษาที่ครอบคลุมตามนโยบายฯและด าเนิน 

โครงการตามแผน  แต่ผลยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาการศึกษา  เช่น  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 (มีวิชาภาษาไทย ม.6 
วิชาเดียว ร้อยละ 56) 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  สถานศึกษาควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ 

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 
 



มาตรฐานที่ ๙    ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
   ผลการประเมนิ  ได้มาตรฐาน  โดยมีคา่เฉลี่ย   ๕.๐๐ ระดบัคุณภาพดเียี่ยม  

จุดเดน่ 
โรงเรียนมีโครงการเพื่ออบรมพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจน 
 
จุดด้อย 
ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมมีน้อย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
-  ควรท าแบบประเมินจากผู้ปกครองมารองรับการประเมิน 
-  โรงเรียนควรประสานกับผู้ปกครอง เพื่อพัฒนานักเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมคีวามรูแ้ละสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซยีน 
   ผลการประเมนิ  ๙๖.๔๗     โดยมีคา่เฉลี่ย  ๕.๐๐ ระดบัคุณภาพดเียี่ยม 
 
   จุดเดน่ 
   - ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรยีนทุกกลุ่มสาระ อยูใ่นเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด 
   - สถานศกึษาจดัการศกึษาใหผู้้เรียนมีความรู ้สามารถคิดวิเคราะห ์คิดอย่างสร้างสรรค์  
และคิดอย่างเปน็ระบบ 
   - นกัเรยีนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล และค้นคว้าข้อมูล เพื่อพัฒนาในด้าน 
การเรยีนรู ้การสื่อสาร การท างาน และการแก้ปัญหา  

 
   จุดดอ้ย 
   เนื่องจากทางโรงเรียนขาดครสูอนภาษาต่างประเทศเกีย่วกับการใช้ภาษาอาเซียน จึงท าให้ 
นักเรียนมีทักษะการสื่อสารเพิม่เติมเกี่ยวกับอาเซียนยังไม่ดีเท่าที่ควร 

 
  จุดทีค่วรพฒันา 
   ทางโรงเรียนควรมอบหมายใหก้ลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมจัดกิจกรรม 
เสรมิหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มเตมิจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อสร้างความตระหนกัและเข้าใจ
เกี่ยวกับภูมิปญัญาอาเซียนเพิม่เติม  
 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 

จุดเด่น 

ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม โดยการวางแผน ก าหนด 

หน้าที่ และล าดับขั้นตอนในการท างาน และสามารถร่วมกันท างาน โดยรับฟังความคิดเห็น ประเมินผลการ
ท างานร่วมกันแล้วน าไปแก้ไขในการปฏิบัติงานครั้งต่อไปได้ สามารถจ าแนกอาชีพที่สุจริต และอาชีพไม่สุจริต
ได้ โดยวางเป้าหมายแนวทางการน าตัวเองสู่อาชีพสุจริตในฝันได ้



จุดด้อย   
นักเรียนสายช้ัน ม.๑ และ ม.๒ บางส่วน ยังต้องควบคุมดูแลในระบบการท างานเป็น 

ทีม นักเรียนยังขาดวุฒิภาวะในการร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่น หากปราศจากการควบคุมดูแล การแสดงความ
คิดเห็นในการร่วมปฏิบัติงานของนักเรียน ม.๓, ม.๔, ม.๕ และ ม.๖ เมื่อเกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย บางครั้ง
นักเรียนใช้อารมณ์ในการท างาน ส่งผลให้บางกิจกรรมส าเร็จล่าช้ากว่าปกติ 
 

จุดที่ควรพัฒนา   
ดูแลนักเรียนที่ยังขาดวุฒิภาวะให้รู้จักคิด วิเคราะห์ ไตรตรอง ควบคุมดูแลภาวการณ ์

แสดงอารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผล ให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่แทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๙๔.๖๔   ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 

จุดเด่น 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ อย่างมี 
วิจารณญาณ และเป็นระบบ โดยฝึก และเสริมทักษะจากชิ้นงาน ผลงานนักเรียน และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน และนอกสถานที่ ผู้เรียนมีความสามารถ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้จัก
ปรับตัว หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
จุดด้อย  
นักเรียนจะมีความสามารถในการคิดก็ต่อเม่ือได้รับการกระตุ้นจากครผูู้สอนเป็นส่วน 

ใหญ่ เช่น การต้ังค าถามน า เพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ การท าผลงาน/ชิ้นงาน หรือการทดสอบ 
 

จุดที่ควรพัฒนา   
จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองจากการฝึกฝนบ่อยๆ ทั้ง 

จากการเรียนในห้อง และนอกสถานที่ ให้รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมได ้

 
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 
  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๔.๐๐  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

จุดเด่น 

โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด ห้อง 

คอมพิ ว เตอร์  และ ได้ จั ดท าห ลั กสู ต รที่ ค รอบคลุ มความรู้ ด้ าน เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง มี โค รงการ  
ที่รองรับให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใกล้สถานศึกษา 

 
จุดด้อย   
ขาดการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 



จุดที่ควรพัฒนา   
ควรมีการจัดให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทั้ง 

โรงเรียน 

 
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
    ผลการประเมิน   ได้มาตรฐาน  ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 
    จุดเด่น   
    ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ  ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  และวรรณศิลป์   
มีความมั่นใจในการแสดงออก  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สนใจเข้าเรียน  กิจกรรมกีฬา และสันทนาการ ท าให้
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  มีน้ าหนัก ส่วนสูง แลสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีกิจกรรม/โครงการ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด  และรู้จักหลีกเลี้ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาเรื่องเพศ  
 
    จุดด้อย 
    สถานที่ในการทดสอบสมรรถภาพไม่เอื้ออ านวย  อุปกรณ์ไม่เพียงพอในการทดสอบบางส่วน  
เช่นอุปกรณ์วัดความจุปอด  และขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นบางส่วน 
 
    จุดที่ควรพัฒนา   
    ควรจัดสถานที่ให้เอื้ออ านวยในการทดสอบสมรรถภาพและควรจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการทดสอบสมรรถภาพ  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้อต้น เพื่อประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 
 
มาตรฐานที่ ๑๖  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
     ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย  ๓.00 ระดับคุณภาพพอใช้ 
    จุดเด่น 
    -  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับนักเรียน 
    -  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ครู และผู้เรียน  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
 
    จุดด้อย 
    -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ด้านการศึกษาของโรงเรียน 
    -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ  และรายได้ไม่แน่นอน  อาศัยอยู่ในชุมชนที่แออัด ท าให้ดูแล
บุตรหลานไม่ทั่วถึง 
 
    จุดที่ควรพัฒนา   
    -  โรงเรียนควรจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    -  โรงเรียนควรมีกัลยาณมิตร  และมีเจตคติที่ดี ต่อผู้ปกครอง  เช่น การแข่งขันกีฬา 
ระหว่างครูและผู้ปกครอง  
    -  โรงเรียนบริการแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน 



ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะท างาน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน 
จัดท าขึ้นเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู้นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ประถมศึกษาปีที่  ๖
มัธยมศึกษาปีที๓่ และมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
 การประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ประถมศึกษาปีที่๖มัธยมศึกษาปีที่๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๖) จึง
ออกแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ดังนี้ 

 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒.  ความสามารถในการคิด 
 ๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ๕.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  สังกัด เทศบาลนครสงขลา  ได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน 3๔๘  คน  และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 1๓๕  คน  
โดยจัดการประเมินในวันที่  2๒ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 25๖๐ รวมจ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน 
จ านวน ๔๘๓  คน  โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ท่ี ชั้นเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการ 

สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี รวม 
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1 ม.3 / 1 ๔๙ 6.72 ๖๗.๒ 5.82 58.2 7.15 71.5 9.47 94.7 4.65 46.5 33.81 ๖๗.๖๒ 
2 ม.3 / 2 ๔๑ 6.54 65.4 5.64 56.4 6.91 69.1 8.71 87.1 2.89 28.9 30.69 ๖๑.๓๘ 
3 ม.3 / 3 ๔๐ 6.52 65.2 5.86 58.6 6.80 68.0 8.49 84.9 4.46 44.6 32.13 ๖๔.๒๖ 
4 ม.3 / 4 ๓๙ 6.59 65.9 4.89 48.9 6.33 63.3 8.89 88.9 3.79 37.9 30.49 ๖๐.๙๘ 
5 ม.3 / 5 ๓๙ 6.71 67.1 5.24 52.4 6.52 65.2 9.16 91.6 3.83 38.3 31.47 ๖๒.๙๔ 
6 ม.3 / 6 ๓๘ 5.89 58.9 4.86 48.6 5.83 58.3 8.55 85.5 4.34 43.4 29.47 ๕๘.๙๔ 
7 ม.3 / 7 ๓๒ 5.93 59.3 4.02 40.2 6.13 61.3 7.63 76.3 3.65 36.5 27.37 ๕๔.๗๔ 
8 ม.3 / 8 ๓๙ 6.46 64.6 5.55 55.5 7.36 73.6 9.36 93.6 5.10 51.0 33.83 ๖๗.๖๖ 
9 ม.3 / 9 ๓๑ 7.19 71.9 8.28 82.8 7.15 71.5 9.15 91.5 5.98 59.8 37.76 ๗๔.๗๒ 

รวม 58.55 ๕๘๕.๕
๐ 

๕๐.๑๖ ๕๐๑.๖
๐ 

๖๐.๑๘ ๖๐๑.๘
๐ 

๗๙.๔๑ ๗๙๔.๑
๐ 

๓๘.๖๙ ๓๘๖.๙
๐ 

๒๘๗.๐
๒ 

๕๗๓.๒
๔ คะแนนเฉลี่ย 6.51 65.06 5.57 55.73 6.69 66.87 8.82 88.23 4.30 42.99 31.89 63.69 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๘ ๓.๗๗ ๑.๑๐ ๑๑.๐๔ ๐.๔๙ ๔.๘๘ ๐.๕๓ ๕.๓๓ ๐.๘๕ ๘.๕๐ ๒.๘๓ ๕.๔๗ 

ร้อยละ ๖๕.๐๖ ๖๕.๐๖ ๕๕.๗๓ ๕๕.๗๓ ๖๖.๘๗ ๖๖.๘๗ ๘๘.๒๓ ๘๘.๒๓ ๔๒.๙๙ ๔๒.๙๙ ๖๓.๗๘ ๖๓.๖๙ 
 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน  ของนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมคีะแนนเฉล่ีย  ๖.๕๑ คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๐๖ 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมคีะแนนเฉล่ีย  ๕.๕๗ คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๗๓ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรียนมคีะแนนเฉล่ีย  ๖.๖๗ คิดเป็นร้อยละ  ๖๖.๘๗ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมคีะแนนเฉล่ีย  ๘.๘๒ คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๒๓ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี นักเรียนมคีะแนนเฉล่ีย  ๔.๓๐ คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๙๙ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทกุด้าน   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๓๑.๘๙ คิดเปน็ร้อยละ  ๖๓.๖๙ 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีป็นการเร่งด่วนเน่ืองจากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(คะแนนเฉลี่ย  ๔.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๙) 
 ๒. ควรพัฒนาความสามารถในการคิด  การสื่อสาร  การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิตตามล าดับ 
แนวทางการพฒันา 
   ๑. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการสื่อสารในทุกกลุ่มสาระโดยเน้นกลุ่มสาระ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการใชท้ักษะชีวิต 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

          ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

 

ท่ี ชั้นเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการ 

สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี รวม 



คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

1 ม.๖ / 1 ๔๙ 6.71 67.1 6.09 60.9 5.02 50.2 7.65 76.5 2.99 29.9 28.35 ๕๖.๗๐ 
2 ม.๖ / 2 ๔๒ 7.30 73.0 6.26 62.6 5.35 53.5 8.14 81.4 3.82 38.2 30.87 ๖๑.๗๔ 
3 ม.๖ / 3 ๔๐ 6.58 65.8 6.04 60.4 5.05 50.5 7.67 76.7 3.66 36.6 29.01 ๕๘.๐๒ 
4 ม.๖ / 4 ๓๘ 5.70 57.0 4.67 46.7 4.76 47.6 5.82 58.2 2.99 29.9 23.94 ๔๗.๘๘ 

รวม 26.29 262.9 23.06 230.6 20.18 201.8 29.28 292.8 13.46 134.6 112.1
7 

224.3
4 คะแนนเฉลี่ย 6.57 65.73 5.77 57.65 5.05 50.45 7.32 73.20 3.37 33.65 28.04 56.09 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๗ ๕.๗๒ ๐.๖๔ ๖.๓๗ ๐.๒๑ ๒.๐๙ ๐.๘๙ ๘.๘๘ ๐.๓๘ ๓.๗๙ ๒.๕๔ ๕.๐๘ 

ร้อยละ ๕๑.๔๘ ๕๑.๔๘ ๔๕.๙๘ ๔๕.๙๘ ๓๘.๕๕ ๓๘.๕๕ ๕๘.๖๕ ๕๘.๖๕ ๒๖.๑๘ ๒๖.๑๘ ๔๔.๑๒ ๔๔.๑๒ 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมคีะแนนเฉล่ีย  ๖.๕๗ คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๗๓ 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมคีะแนนเฉล่ีย  ๕.๗๗ คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๖๕ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา นักเรียนมคีะแนนเฉล่ีย  ๕.๐๕ คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๔๕ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมคีะแนนเฉล่ีย  ๗.๓๒ คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๒๐ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี นักเรียนมคีะแนนเฉล่ีย  ๓.๓๗ คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๖๕ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทกุด้าน   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๒๘.๐๔ คิดเปน็ร้อยละ  ๕๖.๐๙ 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรพัฒนาความสามารถการใช้เทคโนโลยเีป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

(คะแนนเฉลี่ย  ๓.๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๕) 
๒. ควรพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การคิด การสื่อสารและการใช้ทกัษะชีวิต 

ตามล าดับ 
แนวทางการพฒันา 
 ๑. พัฒนาและส่งเสริมการเรยีนการสอนด้านการใช้เทคโนโลยีในทุกกลุ่มสาระโดยเน้นกลุ่มสาระ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  ๒. ส่งเสรมิและพัฒนาความสามารถในแก้ปัญหา การคิด การสื่อสารและการใช้ทักษะชีวิต 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้



๔.๓ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสถานศึกษาทกุกลุ่มสาระทกุระดบัชั้น 
ระดับมัธยมศึกษา (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๙) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ่มสาระ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑. ภาษาไทย ๑,๖๑๒ 144 48 32 19 114 119 29.34 
๒. คณิตศาสตร ์ ๑,๔๗๕ 106 34 16 32 34 - 15.05 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๑,๑๘๒ 39 35 43 - - - 9.90 

๓.๑ ฟิสิกส ์ 163 - - - 10 - - ๖.๑๓ 
๓.๒  เคม ี 98 - - - 15 7 - ๒๒.๔๕ 
๓.๓  ชีววิทยา 163 - - - 16 - - ๙.๘๒ 
๓.๔  ดวงดาวและโลกของเรา 65 - - - - 11 14 ๓๘.๔๖ 

๔.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑,๖๑๒ 78 155 198 55 98 112 43.18 
   ประวัติศาสตร ์ ๑,๔๗๕ 237 198 172 63 100 - 52.20 
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,612 103 155 93 105 47 52 34.43 
๖. ศิลปะ ๑,612 285 283 305 130 99 134 76.67 
๗.การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี ๑,612 235 191 205 140 96 93 59.55 
๘. ภาษาตา่งประเทศ ๑,612 160 118 82 45 10 20 26.99 

ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น  ๓๕.๒๗ ๓๔.๐๖ ๓๔.๗๙ ๓๖.๔๖ ๕๑.๒๑ ๖๑.๓๓  

 
ระดับมัธยมศึกษา (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๙) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป ร้อยละ 
เฉลี่ยของ 
กลุ่มสาระ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑. ภาษาไทย 1,574 176 81 51 22 66 42 27.83 
๒. คณิตศาสตร ์ 1,574 52 26 43 21 33 - 11.12 
๓. วิทยาศาสตร ์ 1,152 35 46 38 - - - 10.33 

๓.๑ ฟิสิกส ์ 126 - - - 3 - - ๒.๓๘ 
๓.๒  เคม ี 33 - - - - 13 - ๓๙.๓๙ 
๓.๓  ชีววิทยา 126 - - - 4 - - ๓.๑๗ 
๓.๔  ดวงดาวและโลกของเรา 63 - - - - 5 - 7.94 

๔.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1,574 85 130 196 41 70 116 40.53 
   ประวัติศาสตร ์ 1,438 111 243 232 78 109 - 53.76 
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา 1,574 143 215 153 88 6 61 42.31 
๖. ศิลปะ 1,574 265 265 261 131 112 132 74.08 
๗.การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี 1,574 180 212 159 129 73 105 54.51 
๘. ภาษาตา่งประเทศ 1,574 101 80 61 45 13 38 21.47 

ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น  ๒๙.๙๔ ๓๘.๙๘ ๓๗.๒๗ ๓๗.๐๗ ๔๔.๖๔ ๖๐.๕๔  

๔.๔   ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 255๙ 
 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน

เฉลี่ยรวม 
คะแนน 

เฉลี่ยรวม
ผลต่าง
คะแนน ภาษา สังคม ภาษา คณิต วิทยา สุข ศิลปะ การงานฯ 



ไทย ศึกษา อังกฤษ ศาสตร์ ศาสตร์ ศึกษาฯ (ปีปัจจุบัน) 
ปี ๒๕๕๙ 

ย้อนหลัง ๑ ป ี
ปี ๒๕๕๘ 

 ๒ ปี 
การศึกษา 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔4.70 ๔9.19 28.84 26.72 34.20 _ _ _ 39.73 ๓๖.๕๒ 3.21 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 56.75 38.31 25.37 22.37 31.01 _ _ _ 34.76 ๓๖.๑๑ 1.35 

 
 ๔.๕   ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงค์ (ภาคเรียนที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙) 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 4๓๗ 2๒๓ ๕๑.๐๓ ๒๐๒ ๔๖.๒๒ 11 2.๕2 1 0.2๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3๗๙ 280 ๗๓.๘๘ 90 23.๗๕ 9 2.3๗ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 36๖ 242 ๖๖.๑๒ 108 29.๕๑ 15 4.๑๐ ๑ ๐.๒๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 16๓ 124 76.๐๗ 3๙ 23.๙๓ - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 130 103 79.23 26 20.00 1 0.77 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 137 119 86.86 18 13.14 - - - - 

รวม 1,6๑๒ 1,0๙๑ 4๘๓ 36 2 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ 67.๖๙ 29.๙๖ 2.2๓ 0.๑๒ 

 
    ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙) 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔26 204 47.89 215 50.47 7 1.64 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓70 262 ๗๐.๘๑ 104 28.1๑ 3 0.81 1 ๐.๒๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓56 188 52.81 152 42.70 14 3.93 2 0.56 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑58 113 71.52 42 26.58 3 1.9 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑28 55 42.97 68 53.13 5 3.9 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๓6 107 78.68 29 21.32 - - - - 

รวม ๑,๕74 929 ๖10 32 3 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ ๕9.0๓ 38.7๕ 2.03 0.1๙ 

 
 
 
 ๔.๖   ผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ เขียน (ภาคเรียนที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙) 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 



มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 4๓๗ 71 16.๒๕ 3๖๓ ๘๓.๐๗ 3 0.๖๙ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3๗๙ 130 3๔.๓๐ 2๔๒ ๖๓.๘๕ 3 0.7๙ 4 1.0๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 36๖ 76 20.๗๗ 284 ๗๗.๖๐ 6 1.6๔ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 16๓ 120 ๗๓.๖๒ 4๓ ๒๖.๓๘ - - - - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 130 39 30.00 91 70.00 - - - - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 137 109 79.56 28 20.44 - - - - 
รวม 1,6๑๒ 545 1,0๕๑ 12 ๔ 

ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ 33.๘๑ ๖๕.๒๐ 0.7๕ 0.๒๕ 
 
  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน (ภาคเรียนที่ ๒ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙) 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 426 52 12.21 372 87.32 2 0.47 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 370 128 34.๕๙ 239 64.๖๐ 3 0.8๑ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 356 89 25.00 265 74.44 2 0.56 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 158 81 51.27 74 46.83 1 0.63 2 1.27 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 128 71 55.47 57 44.53 - - - - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 136 92 67.65 44 32.35 - - - - 
รวม 1,574 513 1,051 8 2 

ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ 32.59 66.77 0.51 0.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๗   ผลการประเมนิกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนปกีารศึกษา ๒๕๕๙  
  

ระดับชั้น จ านวน จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านหรือไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



นักเรียน
ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 426 4๑๘ ๙๘.๑๒ ๘ ๑.๘๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 370 3๖๘ ๙๙.๔๖ 2 ๐.๕๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 356 3๕๖ ๑๐๐.๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 158 15๘ ๑๐๐.๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 128 128 ๑๐๐.๐๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 136 1๓๖ ๑๐๐.๐๐ - - 

รวม 1,574 1,5๖๔ ๑๐ 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ ๙๙.๓๖ ๐.๖๔ 

 

 


