
ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินพัฒนาการ และผล
การประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรียนทั้ง ๕ ด้าน ทั้งในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ สถานศกึษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่สรปุผลการพัฒนาและวางแนวทางการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต ดังนี้ 
 
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
 ๑.๑ ระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 ด้านปัจจัยทางการศกึษา 
 จุดเด่น 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบรหิารจัด
การศกึษาและครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มคีวามสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ
มีผลการประเมินได้มาตรฐานระดับคุณภาพดีเย่ียม 
 จุดที่ควรพฒันา 
 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมาก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้มีผลการประเมินได้มาตรฐานระดับคุณภาพดเียี่ยม 
 จุดที่ควรพฒันา 
 1.หน่วยงานต้นสังกัดควรก าหนดนโยบายและวางแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มี
อย่างเหมาะสม 
  2. สถานศึกษาควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ส่งเสรมิสนับสนุน เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
 
 ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
 จุดเด่น 
  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการจดัท า
และบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพร้องทั้งสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษามีผล 
การประเมินได้มาตรฐานระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 จุดด้อย 
 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นมีผลการประเมินได้มาตรฐานระดับคุณภาพดเียี่ยม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นให้ปรากฏผลเด่นชัด 
 

 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
 จุดเด่น 



 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการคิด และอยู่รว่มกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สขุภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนมีผลการประเมินได้
มาตรฐานระดับคุณภาพดีมาก 
 จุดด้อย 
 ผู้เรียนบางส่วนยังมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลกัสูตรสู่ประชาคมอาเซียน มีทักษะ 
ในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และสถานศึกษา 
ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วสิัยทัศน์และจุดเน้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 จุดที่ควรพฒันา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  
สู่ประชาคมอาเซียน 
 2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรส่งเสริมการจดักิจกรรมเน้นทักษะในการท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 3. สถานศึกษาก าหนดนโยบายพัฒนาการศึกษาให้บรรลผุลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสยัทัศน์และ 
จุดเน้นอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลส าเร็จ   
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนบัสนนุ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรยีนทางด้านวิชาการ 
๑. กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย 
๒. กิจกรรมเสริมความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ 
    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๓. กิจกรรมเสริมความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ 
    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๔. กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
   ตอนต้น 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 



โครงการรักการอ่าน 
๑. หนังสือน่าอ่าน/หนังสือเล่มโปรด 
๒. บรรณารักษ์อาสา 
๓. ตอบปัญหาวิชาการ 
๔. บันทึกการอ่าน 

งบเงินอุดหนุนทั่วไปและงบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

โครงการปันอ่าน ปันรู้ ปันเรียน - 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
๑. ด้านวิทยาศาสตร์  
๒. ด้านภาษาไทย 
๓. ด้านศิลปะ 
๔. ด้านสังคมศกึษา 
๕. ด้านภาษาต่างประเทศ 
๖. ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
๗. สายชั้น ม.๑ 
๘. สายชั้น ม.๒ 
๙. สายชั้น ม.๓ 
๑๐. สายชั้น ม.ปลาย 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ 
๑. ตามรอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
๒. สอบธรรมสนามหลวง 
 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนบัสนนุ 
โครงการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงผล
งานนักเรียน 
๑. กิจกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
๒. กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน 

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(รายหัว) 

โครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
๑. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ  
๒. กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
๓. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี “เตรียมความพร้อม 
    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔” 

- 
งบวัสดุ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
๑. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร 
๒. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบโภชนาการโดย อย.น้อย 
๓. กิจกรรมบรกิารสุขภาพ 
๔. กิจกรรมการประกันอุบัติเหต ุ
๕. กิจกรรม SMART TEEN 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

โครงการค่ายวิชาการ งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 



๑. ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน 
๑. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการและโครงงาน 
๒. ด้านศิลปะ 
๓. ด้านกีฬา 
๔. ด้านกีฬา 
๕. ด้านหุ่นยนต์ 
๖. ประกวดวงโยธวาทิต 
๗. แข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
๘. แข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัย 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 
 

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละผลิตสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนตามโครงการแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน)และงบเทศบาล 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนบัสนนุ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
๑. กิจกรรมกฬีาภายใน 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ 
๑. กิจกรรมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
๒. กิจกรรมพฒันาทักษะลูกเสือ-เนตรนาร ี

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) และงบเทศบาล 

โครงการค่ายพักแรมลกูเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่ งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
๑. กิจกรรม Speech Contest 
๒. กิจกรรม Singing Contest 
๓. กิจกรรม English Quiz 
๔. กิจกรรม Story telling Contest 

งบอุดหนุน(รายหัว) 

โครงการส่งเสริม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
๑. การคัดกรองนักเรียน 
๒. กิจกรรมป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๓. กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตด้วยระบบคุณธรรม 
๔. กิจกรรมสร้างเสริมวินัยนักเรียน 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
๑. กิจกรรมอบรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์ช้ันมัธยม 
    ศึกษาปีที่ ๑-๖ 
๒. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบสาน 
    ประเพณีวัฒนธรรม 
๓. กิจกรรมวิถไีทย วิถีพุทธ (หิ้วปิ่นโตไปวัด) 

งบอุดหนุนชายแดนใต้ 



โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๑. วันไหว้คร ู 
๒. เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
๓. บุญประเพณี วันก่อตั้งโรงเรียน เทศบาล ๕  
    (หัวป้อมนอก)  
๔. สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมศาสนาอิสลาม 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

โครงการอบรมจริยธรรมนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ งบเงินอุดหนุนชายแดนใต ้
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนบัสนนุ 
โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. เผยแพรอ่งค์ความรู้สูว่ิถพีอเพียง  
๒. ธนาคารโรงเรียนเพ่ือการออม  

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๑. ธนาคารขยะ  
๒. น้ าหมักชีวภาพ  
๓. กระดาษสองหน้าลดค่าใช้จ่าย 

- 

โครงการแหลงใต้ ไหว้สวย แต่งกายด้วยผ้าไทย - 
โครงการประชาธิปไตยในวิถีชีวิต งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. กิจกรรมพฒันาข้าราชการครู 
๒. กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
๓. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพครูและ 
    บุคลากร 

งบพัฒนาข้าราชการครูและงบเทศบาล 

โครงการสังสรรค์เสริมสร้างขวัญชาว ท.๕ 
๑. กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ  
๒. กิจกรรมสวัสดิการเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 

งบเงินรายได้จัดหาเอง 

โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร 
๑. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ี
๒. กิจกรรมรักษ์สุขภาพกับการออกก าลังกาย 

- 
งบวัสดุ 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบเทศบาล 
โครงการนิเทศภายใน 
๑. กิจกรรมนิเทศการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. กิจกรรมนิเทศการใช้สื่อและพัฒนานวัตกรรม 
    การจัดการเรียนรู ้
๓. กิจกรรมนิเทศการวิเคราะห์ผู้เรียน  
๔. กิจกรรมนิเทศการใช้เทคนิคกระบวนการ 
    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

- 
งบวัสดุ 



ดครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน - 
งบวัสดุ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร งบเงินรายได้จัดหาเอง 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนบัสนนุ 

โครงการการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา - 
โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณด้วยระบบข้อมูล 
สารสนเทศ 

- 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 
๑. กิจกรรมการจัดซื้อและจัดจ้าง 
๒. กิจกรรมการจัดท าทะเบียนพัสด ุ
๓. กิจกรรมการบริการวัสด-ุครุภัณฑ ์

- 

โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา  งบเทศบาล 
โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
๑. ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน 
๒. ค่าหนังสือเรียน 
๓. ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
ของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 

โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน งบ SBMLD 
โครงการโรงเรียนในใจชุมชน 
๑. กิจกรรมพฒันาชุมชน 
๒. กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์เพื่อชุมชน 
๓. กิจกรรมดนตรีไทยเพ่ือชุมชน 

งบรายได้จัดหาเอง 

โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน งบเทศบาล 
โครงการฌาปนกิจร่วมใจ - 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๒. กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ งบเทศบาล 
โครงการพัฒนาสภาพ แวดล้อมและทรัพยากรที่ส่งเสริม
สุขอนามัยและความปลอดภัย  
๑. กิจกรรมบ ารุงซ่อมแซม อาคารสถานที่  
๒. กิจกรรมการให้ความรู้และสาธิตการใช้ถังดับเพลิง 
    ภายในโรงเรียน  
๓. กิจกรรมสถานที่มีชื่อ  
๔. กิจกรรม ๕ ส. 

งบเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
และงบเทศบาล 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนบัสนนุ 
โครงการห้องเรียนคุณภาพ งบเทศบาล 



โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ งบเงินอุดหนุนทั่วไปและงบเทศบาล 
โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด งบเทศบาล 
โครงการห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา งบเทศบาล 
โครงการสื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพฒันาศักยภาพ
นักเรียน 
๑.  กิจกรรมวารสารโรงเรียน 
๒.  กิจกรรมสารสนเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
๓.  กิจกรรมพฒันาเว็บไซต ์
๔.  กิจกรรมทะเบียนภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 
๕.  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์ 

งบเทศบาล 

โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
๑. กิจกรรมพฒันาระบบ Wi-Fi 
๒. กิจกรรมจัดท าสารสนเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๓. กิจกรรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่การ 
    บริหารจัดการ (MIS School)  
๔. กิจกรรมเปลี่ยนและติดต้ังระบบเครือข่าย 
    อินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 
๕. กิจกรรมค่ายเยาวชนนักถ่ายภาพ 
๖. กิจกรรมค่ายสร้างสื่อสร้างสรรค ์
๗. กิจกรรมพฒันาเว็บไซต ์
๘. กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์ไฟว่ิงและทีว ีเพื่อ 
    การประชาสัมพันธ ์
๙. กิจกรรมจัดท าทะเบียนคุมสื่อโปรเจคเตอร์และทีว ี
๑๐. กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนบัสนนุ 
โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
๑.  กิจกรรมซ่อมบ ารุงสื่อเทคโนโลย ี
๒.  กิจกรรมพฒันาระบบ Wi-Fi 
๓.  กิจกรรมจัดท าสารสนเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียน    
๔.  กิจกรรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
    จัดการ (MIS School) 
๕.  กิจกรรมเปลี่ยนและติดต้ังระบบเครือข่าย  

งบเงินอุดหนุนรายหัว 



     อินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 
๖.  กิจกรรมค่ายเยาวชนนักถ่ายภาพ 
๗.  กิจกรรมค่ายสร้างสื่อสร้างสรรค ์
๘.  กิจกรรมพฒันาเว็บไซต ์
๙.  กิจกรรมปา้ยประชาสัมพันธ์ไฟวิ่งและทีวีเพื่อ 
     การประชาสัมพันธ ์
๑๐. กิจกรรมจัดท าทะเบียนคุมสื่อโปรเจคเตอร์และทีว ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ไมป่ระสบผลส าเร็จ   
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหต ุ
โครงการรักการอ่าน 
๑. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

 
งบประมาณจัดสรรล่าช้า 

โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน 
๑. ห้องเรียนเสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์ -  
    คณิตศาสตร์ 
๒. ประกวดวงโยธวาทิต 

 
 
 

เวลาไม่เอื้ออ านวย 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน ปัญหาเรื่องงบประมาณ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
๑. วันปีใหม ่

อยู่ในช่วงการไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ 

โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ 
๑. ชุมนุมลูกเสือ-เนตรนาร ี

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งดจัดกิจกรรม เนื่องจากมีนโยบายจัดกิจกรรมปีเว้นป ี



โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
๑. Story telling Contest 

 
เวลาไม่เอื้ออ านวย 

โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร 
๑. รักษ์สุขภาพกับการออกก าลังกาย 

สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย 

โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน 

งบประมาณจัดสรรล่าช้า 

โครงการจัดอบรมอาชีพท้องถิ่น งบประมาณจัดสรรล่าช้า 

โครงการจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ งบประมาณจัดสรรล่าช้า 

โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน งบประมาณจัดสรรล่าช้า 

โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
๑. กิจกรรมซ่อมบ ารุงสื่อเทคโนโลย ี
๒. กิจกรรมปรบัปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

 
ปัญหาเรื่องงบประมาณ 

โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙) 
๑. กิจกรรมพัฒนาระบบ Wi-Fi 
๒. กิจกรรมพัฒนาระบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
๓. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๔. กิจกรรมทะเบียนคุมสื่อโปรเจคเตอร์ ทีวี คอมพิวเตอร์ 
ปริ้นเตอร ์

ปัญหาเรื่องงบประมาณ 

๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
      ๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 



จุดเด่น 
           โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) มีการจัด
องค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบครบวงจร  มีการบริหารและจัดการ 
ศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลาย    
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ สนับสนุนและใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  และสถาบันวิชาการ
เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนและมีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและ
นักเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน  สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและ
ยอมรับ  โดยผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

จุดอ่อน 
           โรงเรียน เทศบาล ๕  (วัดหั วป้ อมนอก)  
มีระบบจัดข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้ งานมีจ านวนผู้ เรียนไม่ เป็น ไปตามเกณฑ์   
มีครูไม่เพียงพอ  ครูบางส่วนมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
และการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ชัดเจน  ผู้เรียนบางส่วน 
มีทักษะในการคิดวิ เคราะห์   คิดสังเคราะห์   คิด 
อย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง   
คิ ดแบบองค์ รวมทั้ งระบบ  มี วิสั ยทั ศน์   ทั กษะ 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  การรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ความพากเพียร
พยายาม ขยันและอดทน ความละเอียดรอบคอบ 
ในการท างานค่อนข้างน้อย มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น(ต่อ) 

           ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงาน 
ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี                   
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารมีภาวะ

จุดอ่อน(ต่อ) 
 



ผู้น า  และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  
สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   ผู้ เรียนมี
คุณ ธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ พึ งประสงค์   
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม   
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ผู้เรียน 
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  เป็นสมาชิก 
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 



โอกาส 
            โร ง เรี ย น เท ศ บ าล  ๕  (วั ด หั วป้ อ ม น อก )  
เป็นโรงเรียนก่อตั้งใหม่ที่มีพัฒนาตามนโยบายการกระจาย
การศึกษา มีการสนับสนุนงบประมาณของกรมปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ก ารสร้ างองค์ ค วามรู้ เพื่ อชุ มชน  
การประชาสัมพันธ์เพื่อ การแข่งขันกับสถานศึกษ า 
ที่มีชื่อเสียงบริเวณใกล้เคียง ตั้งอยู่บริเวณใกล้ใจกลาง
เมืองสงขลาแหล่งเศรษฐกิจสร้างรายได้ที่หลากหลาย   
มีสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสอง
ด้าน  คือ ทะเลอ่าวไทย ทะเลสาบสงขลา สะพานเปรมฯ  
เกาะยอ เป็นต้น  สะดวกในการคมนาคม  การติดต่อ 
สื่อสารที่มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Internet  
ที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้เอื้อ
ต่ อการจั ดกิ จกรรมการเรียน รู้  เช่ น  แหล่ งเรียน รู้ 
ทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งองค์กร
ศาสนา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองเครือข่าย 
มูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ฯลฯ ในการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาผู้ เรียนให้ เกิดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเต็มตามศักยภาพ 

อุปสรรค 
        โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ตั้งอยู่บน
พื้นที่จ ากัดไม่สามารถขยายและปรับปรุงพื้นที่ได้มากนัก   
การเมืองในท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการบริหาร           
จัดการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและ 
มาแน่นอน  ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่หย่าร้าง  
แยกกันอยู่ นักเรียนอยู่ในความดูแลของตา ยาย ญาติ   
พี่น้องจึงมีภาวะเสี่ยงต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในด้านลบ  
ทั้งสื่ออนาจาร  เกม  พฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม 
และผู้ปกครองบางส่วนยังยึดติดกับค่านิยมในการเลือก
สถาบันการศึกษาต่อของบุตร จึงเลือกโรงเรียนใกล้เคียง 
ที่มีความพร้อมและมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู้ปกครอง 
ในโรงเรียนระดับจังหวัดที่มีชื่อเสียงมาช้านาน  และ 
การขาดความร่วมมือกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ต่างสังกัดในพื้นที่เดียวกัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล 
      และหน่วยงานอื่น (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 



 ๑) แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมความมีจิตส านึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
 ๒) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
 ๓) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสาร
ข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ๔) การพัฒนาชุดการเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รายวิชาสังคมศึกษา ส 22103 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ๕) รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ๖) รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เศรษฐกิจ
ประเทศไทย วิชาสังคมศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๗) การศึกษาเจตคติต่อวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๕                 
(วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 

๘) โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 
๙) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๑๐) โครงการพัฒนาทักษะภาษาภาษาต่างประเทศ 
๑๑) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู ้
๑๒) โครงการประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 
๑๓) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
๑๔) โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
๑๕) โครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ทศิทาง/แนวทางการพฒันาสถานศกึษาในอนาคต 

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)มีทิศทางการพัฒนาใน  3  ด้าน  ดังนี ้
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตัวช้ีวัด 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
 

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  จึงก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  ดังน้ี 
๑) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
๒) ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญา 



    เศรษฐกิจพอเพียง 
๓) พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
๕) ครแูละบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
๖) พัฒนาอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๗) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๘) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
๙) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    คณะท างาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
 ๑. นายสมชาติ  เหลืองสะอาด ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๒. นางสุรีย์พร  

๓. นางเมธิน ี
สงค์ประกอบ 
จินเดหวา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ๔. ว่าที่ร้อยเอกบุญเสริม หัดประสม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๕. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๖. นางสนธยา ส่งศร ี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    

ผู้รับผิดชอบงานประกันคณุภาพของโรงเรยีน 
  ๑. นางสาวศศิธร  ล่องชุม   ครู อันดับ คศ. ๒ 
  ๒. นางสาวสาวบน   เด็นหมัด   ครู อันดับ คศ. ๓ 

 ๓. นางสาวสมฤดี    ดุกหลิ่ม   ครู อันดับ คศ. ๒ 



  ๔. นางสุชาดา     ณ สงขลา  ครู อันดับ คศ. ๑ 
  ๕. นางสาวนาไรต้า    สัมพันธ ์   ครูอัตราจ้าง 
  ๖. นางสาวกนกพรรณ    ศิริยอด   ครูอัตราจ้าง 
  ๗. นายพงษ์พิพัฒน์    วีระประทุม  ครูอัตราจ้าง 
  ๘. นางสาววีดา   สาแลแม   ครูอัตราจ้าง 
  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
            ๑. คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามค าสั่งที่ ๙๖ /๒๕๕๙ 
            ๒. คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามค าสั่งที่ ๓๒ /๒๕๖๐ 
 

ผู้จัดท าเอกสาร 
  ๑. นางสนธยา   ส่งศรี   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ๒. ว่าที่ร้อยเอกมโนทย ์  ชูพรหม   ครู อันดับ คศ. ๔ 
  ๓. นางสาววรารัตน์  ปิ่นทาองพันธุ ์  ครู อันดับ คศ. ๓ 
  ๔. นางสาวสัจจะ  สวนจันทร ์  ครู อันดับ คศ. ๓ 
  ๕. นางสาวสาวบน   เด็นหมัด   ครู อันดับ คศ. ๓ 

 ๖. นางสาวศศิธร  ล่องชุม   ครู อันดับ คศ. ๒ 
 ๗. นางสาวสมฤดี    ดุกหลิ่ม   ครู อันดับ คศ. ๒ 
 ๘. นางสุชาดา     ณ สงขลา  ครู อันดับ คศ. ๑ 

  ๙. นางสาวนาไรต้า    สัมพันธ ์   ครูอัตราจ้าง 
  ๑๐. นางสาวกนกพรรณ   ศิริยอด   ครูอัตราจ้าง 
  ๑๑. นายพงษพ์ิพัฒน์    วีระประทุม  ครูอัตราจ้าง 
  ๑๒. นางสาววีดา  สาแลแม   ครูอัตราจ้าง 


