
 

 

ตอนที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)  ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น๔ ฝุาย โดยแบ่งเป็น 
ฝุายบริหาร ฝุายวิชาการ  ฝุายปกครอง และฝุายบริการ 
  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร /เทคนิคการบริหาร  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  หนังสือ
สั่งการ  นโยบาย  และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ใช้หลักการแนวคิด  ทฤษฎีและเทคนิคในการบริหารงานโรงเรียน 

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

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



 

 

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

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

                    4)  ด าเนินการปรับปรุง  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวคิด  SBM 
-  สนับสนุนให้บุคลากรร่วมปฏิบัติงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียนจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-ปรับและทบทวนระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปรับเปลี่ยนบุคลากร 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะกับงานในความรับผิดชอบ 
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- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
-พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร 

ในโรงเรียนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
และพัฒนาการเรียนการสอนในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  
-ปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิชาการ  งานบุคคล  งานงบประมาณและงานบริหาร 
ทั่วไป 

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

ความส าเร็จ  คือ  เน้นการมีส่วนร่วม  เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  เป็นผู้น าทางวิชาการและเป็นผู้น า  
ทางจริยธรรม 

7) ปรับบรรยากาศการท างานของโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีดีขึ้นและมีประสิทธิภาพเพ่ือขวัญ
ก าลังใจของบุคลากร  ความพึงพอใจของชุมชน  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

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

การบริหารโดยใช้รูปแบบรวมพลังสร้างสรรค์อนาคต (AIC) เป็นกระบวนการระดมพลังสมอง 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโรงเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อออกมาให้ได้แผนการด าเนินการพัฒนาเรื่อง 
นั้น ๆ  จากมติท่ีประชุมและร่วมมือกันด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
      

 
             
  
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

รับผิดชอบงาน  
1. งานปกครอง   
2. งานกิจการ 
    นักเรียน 

รับผิดชอบงาน   
1. งานสื่อเทคโนโลย ี
    และสารสนเทศ   
2. งานอาคารสถานท่ี 
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แผนภูมิโครงสร้างบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) 
ส านักการศึกษา  เทศบาลนครสงขลา 

 
 
  
 
  
 
 
 
    
 
 
 
  
 
  
 
  

 

 

  

 

 

นายสิทธิชยั  แกว้ค า 
หัวหนา้งาน 

อาคารสถานท่ี 

 

นายวีระพงศ ์ วิไลรัตน์ 

หัวหนา้งาน 

ปกครอง 

 

นางสนธยา  ส่งศรี 
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาฝ่ายวชิาการ 

 

 

นางสุรียพ์ร  สงคป์ระกอบ 

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร 
วา่ท่ีร้อยเอกบุญเสริม หดัประสม 

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครอง 

               นายสมชาติ  เหลืองสะอาด 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

กรรมการสถานศึกษา 

น.ส.สมฤดี  ดุกหล่ิม 
หวัหนา้งาน 

ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

นางสาววรรณา  สุวรรณพงษ ์

หวัหนา้งาน 

ส่ือ เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ว่าท่ีร้อยเอกมโนทย ์ ชูพรหม 

หัวหนา้งาน 

วชิาการ 

น.ส.วรารัตน์  ป่ินทองพนัธ์ุ 

หัวหนา้งาน 

แผนพฒันาสถานศึกษา 
 

น.ส.สัจจะ  สวนจนัทร์ 
หัวหนา้งาน 

ธุรการ การเงิน และพสัดุ 

 

นางพิณญา  นวลแกว้ 
หัวหนา้งาน 

บุคลากร 

 

นางอาภรณ์  มณีรัตน์ 
หัวหนา้งาน 

สัมพนัธ์ชุมชน 

 

นายยมนา  วงศม์ณี 

หัวหนา้งาน 

กิจการนกัเรียน 

 

น.ส. ศศิธร  ล่องชุม 

น.ส. นาไรตา้  สมัพนัธ์ 

น.ส. กนกพรรณ   ศิริยอด 

น.ส. วีดา  สาแลแม 
นายพงษพิ์พฒัน์  วีระประทุม 
น.ส.สาวบน เดน็หมดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรมย ์ รุ่งเรือง 
น.ส.ทองขาร  พอใจ 
น.ส.อมัพิกา  คณานุรักษ์ 
นายปฐมพงษ ์ ไชยภกัดี 

น.ส.จิระประภา  วงศท์อง 
น.ส.ศิริลกัษณ์  แซ่อ้ึง 
น.ส.ศิรินนัท ์ ขนุชุม 

 

นางสิริพรรณ  มูลบุญ 

นางพิกุล  แกว้ค า 
นางพนิดา  หดัประสม 

นางสุมณฑา  เอมเอก 

นายศกัด์ิดา  เอมเอก 

น.ส.ชนาธิป  มณีโชติ 

นายสุริยนัต ์ ด าแป้น 
นางสวการย ์ ชูแสง 
นางวนัดี  จุลนนัโท 

นายธรรมรงค ์ จองเจริญผล 
น.ส.วรรณา  มณี 
นายยาหรีน  ฮจัชา 
นายนรบดี สุวรรณโมสิ- 

ศุภมสัดุวรกุล 
นางสาวปัทมา  ชุมอินทร์ 
นางยจีูน  ยทุธนากุล 

นางจิรารักษ ์ ชนกสุนนัทพล 

 
 

 

น.ส.มลฤดี เพช็ร์สุวรรณ 
น.ส.สุชญัญา  ดีพาส 

น.ส.กวินนาฏ  จิตการ 
 
 
 

น.ส.จารุวรรณ  อรุณลิ่มสวสัด์ิ 

นางสุรพร  ลอยวิสุทธ์ิ 
น.ส.สมร  สุดสุข 

นางฝารีดา้  มะยีหมูด 
น.ส.กญัฑชุ์ติสรา  วรธนณุกรณ์ 

น.ส.กมลรัตน์  ทวีศรี 
นางชมยัภรณ์  จามิตร 
น.ส.วชัราภรณ์  อูปค า 
น.ส.ฉนัพิดา  เลขข า 
น.ส.ธิดารัตน์  ขวญัศรีสุทธ์ิ 
 

นางพรทิพย ์ นวลแกว้ 
นางทิพวรรณ  ล่ิมแกว้ 
นางอจัฉรัชญา  ด าริห์อนนัต ์
น.ส.เนตรนภา  ฤกษพ์ิบูลย ์
นางร ายอง  วานิชกุล 
น.ส.กุลนิดา  จนัทร์คง 
 

นายอนุรักษ ์ กกักอ 
น.ส.ปิยนุช  เดชะมาก 
น.ส.กฤษดาภรณ์  สงเนียม 

น.ส.มาลยัทิพย ์ ซุน้สั้น 

น.ส.รินตณ์พตั  ดาเลง้ 
 

นายอาทิตย ์ โชยรัมย ์
น.ส.นงคนุ์ช  ศิริสมบติั
นางฐิตาภา สุวรรณวงศ ์
น.ส.จนัทิมนัตุ ์ เป็นสุข 
นายสจัจะ  เอียดม่ิง 
นายธนวรรธน์  เจริญดี 
นายธนโชติพสิทณ์  จิระศกัดิ์ขี 
นางทองป่าน  แกว้ประดิษฐ ์

นายถาวร  อ่อนคง 
นายวิชิต  มิล าเอียง 
นายวิโรจน์  วงศสุ์วรรณ 

นายสฐาน  เลขข า 
นายนฐกร  จนัพรมรัตน ์

นายวิรัช  มะศรีภูมิ 

นายปรีชา  ทองบวั 
นายนสัรณ  ยแีหล่หมนั 

นายกฤตภาส  วงศว์าทยกร 

นายปิยะ  ปรงแกว้ 
นางพรทิพย ์ พงษพ์ราหมณ์ 

 (หวัหนา้สายชั้น ม.1) 
น.ส.นงคนุ์ช  ศิริสมบติั 
(หวัหนา้สายชั้น ม.2) 
นายวิวฒัน์  เช้ือแหลม 
(หวัหนา้สายชั้น ม.3) 
นางสวการย ์ ชูแสง 
(หวัหนา้สายชั้น ม.ปลาย) 
น.ส.วีวิมล  ไพจิตรจินดา 

นกัเรียน 
 

นายสมัภาศ  เจริญคง 
นายธีธชั  เอียดดี 

นางละไม  พฤกษวานิช 

นางพรทิพย ์ พงษพ์ราหมณ์ 

นายเวียง  ไชยสวสัด์ิ 
น.ส.กวินปัทม ์ สังขศ์ิลป์ชยั 

นางสุชาดา  ณ สงขลา 
น.ส.กิรณา  อินทรจนัทร์ 
น.ส.รณาพร  มากจนัทร์ 
นายวฒันพล  จาระโห 

น.ส.กาญจนา  เทพรัตน์ 
 

นางเมธินี  จินเดหวา 
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริการ 
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๒.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
     ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
     สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ที่มีคุณภาพ 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
๑.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๑.๒  นักเรียนใฝุรู้  ใฝุเรียน 
๑.๓  นักเรียนคิดเป็น  ท าเป็น 
๑.๔  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๑.๕  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 
๑.๖  นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน 
๑.๗  นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
๑.๘  นักเรียนมีทักษะทางภาษาต่างประเทศและสื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นสากล  

       ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน 
  ๒ .๑  ครูเพียงพอสอนตรงวิชาเอกและความถนัด 
  ๒ .๒  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  ๒ .๓  ร้อยละของครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีคุณภาพได้  
                   มาตรฐานของ สมศ.  อยู่ในระดับดีและดีมาก 
  ๒ .๔  ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
       ๓. พัฒนาสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
  ๓ .๑  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพท่ีได้รับการรับรองจาก สมศ . 
  ๓ .๒  สถานศึกษามีความพร้อมเหมาะสม ปลอดภัยเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
  ๓ .๓  โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน  สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร  มีความชัดเจนและ  
                   ยืดหยุ่น  มุ่งเน้นการสร้างทีมที่เข้มแข็ง 
  ๓ .๔  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์  
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 
1. ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1. จัดท าโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
นักเรียนทางด้าน
วิชาการ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพนักเรียนทางด้านวิชาการ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานวิชาการ 
 

2. เสริมความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการของ
นักเรียนชั้น ม.ปลาย 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

2. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ 
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่
หลากหลายในการ
แสวงหาความรู้ 

๑. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

งานวิชาการ 
 
 
 

๒. รักการอ่าน 
1) กิจกรรมหนังสือน่าอ่าน/หนังสือเล่ม

โปรด 
2) กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
3) กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
3. หนังสือน่าอ่าน/หนังสือเล่มโปรด 

๔. บันทึกการอ่าน 

๕. บรรณารักษ์อาสา 

๖. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
1) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทัศนศิลป์ 
2) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
3) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาษาจีน 
4) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1 
5) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2 
6) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 
7) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 - ม.6 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  ๗. ศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๘. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา  
(การท่องเที่ยวทะเลใต)้ 

  ๙. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ แผนการเรียนภาษาไทย-
สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 

  ๑๐. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้น ม.3 
 
 3. ส่งเสริมการจัด

กิจกรรม 
การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและ
พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิด 

1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ 
1) กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่สู่วัน

ภาษาไทย 

งานวิชาการ 
 

 2. สอบธรรมสนามหลวง 
 3. ประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ และ

แสดงผลงานนักเรียน  
1) ระดับภาคใต้ 
2) ระดับประเทศ 

  4. ประกวด แข่งขันทักษาทางวิชาการ และ
แสดงผลงานนักเรียน เทศบาล 5 วิชาการ ครั้ง
ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

  5. ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

 4. จัดกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษาต่อ
และการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย
เพ่ือให้ผู้เรียนมี
แนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อและประกอบ
อาชีพ 

2. แนะแนวสัญจร งานวิชาการ 
  

 3. เสริมความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 5. จัดโครงการและ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาดูแล
ช่วยเหลือให้มี
ประสิทธิภาพและมี
สุขภาพกาย  
สุขภาพจิตที่ดี   

1. ส่งเสริมสุขภาพ งานกิจการ
นักเรียน 

 
 

2. ส่งเสริมพัฒนาระบบโภชนาการโดย อย.น้อย  

3. SMART TEEN "วัยรุ่นฉลาดรักรู้จักปูองกัน"  
4. บริการสุขภาพ  

6. จัดโครงการและ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้มีความ
หลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมด้าน
สุนทรียภาพ 
ความสามารถและ
ความถนัดของผู้เรียน
อย่างเต็ม 
ตามศักยภาพ 

1. ค่ายวิชาการ งานวิชาการ 
 2. ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

3. พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษ 
1) ด้านกีฬา 
2) แข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย ระดับ

มัธยมศึกษา 
4. แข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MOS 
5. แข่งขันเอแม็ท (แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ล 
เกมชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2560) 
6. ประกวดวงโยธวาฑิต 
๗. พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของ
นักเรียนในด้านกีฬา 
๘. เพ่ิมประสิทธิภาพนักเรียนคนเก่ง ในการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นภาคเรียนที่ 1 
๙. เพ่ิมประสิทธิภาพนักเรียนคนเก่ง ในการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นภาคเรียนที่ 2 
1๐. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (1/2560) 

 1๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (2/2560) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  1๒. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน งานกิจการ
นักเรียน   1๓. เรียนรู้วัฒนธรรมสากล 

  1๔. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ 
1) ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
2) พัฒนาทักษะลูกเสือเนตรนารี 

 1๕. ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
 ๑๖. พัฒนาทักษะลูกเสือเนตรนารี 
 1๗. ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น

ใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  1๘. ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น

ใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ๑๙. ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น

ใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
7. จัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้ใช้
ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารจาก
ประสบการณ์ตรง 

1.  จัดการเรียนการสอนสามภาษา  งานวิชาการ 
  2. Speech Contest 2017 

 3. English Quiz 2017 
 4. Singing Contest 2017 

 8. จัดกิจกรรมให้มี
การคัดกรองและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน 

1. ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
1) คัดกรองนักเรียน 
2) สร้างเสริมวินัยนักเรียน 

งานปกครอง 

 2. รณรงค์ปูองกันยาเสพย์ติดในสถานศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบคุณธรรม 
 4. สร้างเสริมวินัยนักเรียน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. ยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 
 

จุดมุ่งหมาย 
เพื่อการพัฒนา 
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 
ส านึกในความเป็น
ชาติไทย ปฏิบัติตน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และ 
เป็นเยาวชนที่ดีของ
สังคม 
 

1. จัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
1) อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

งานกิจการ
นักเรียน 

2. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าสัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

3. วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบทอด
สานประเพณีวัฒนธรรมไทย 

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
5. เทิดทูนสถาบันฯ 

2. จัดโครงการ/
กิจกรรม 
เสริมหลักสูตรเพ่ือ
ปลูกฝัง 
ส านึกในความเป็น
ชาติไทย ด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

1. ตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง งานกิจการ
นักเรียน 

2. ปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ธนาคารโรงเรียนเพ่ือการออม 
4. ธนาคารขยะรีไซเคิล 
5. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
6. ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 
7. สภาขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียน 
8. แหลงใต้-ไหว้สวย แต่งกายผ้าไทย 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 
1. ครู บุคลากร 
ทางการศึกษาเป็น
มืออาชีพมี
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

1. อบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความสามารถและ 
มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

๑. พัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพครู 
 

งานบุคลากร 

2. จัดกิจกรรมสร้าง
ขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน   

1. ส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร งานบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัด
การศึกษา 
 

จุดมุ่งหมาย 
เพื่อการพัฒนา 
1. สถานศึกษา
จัดท าและบริหาร
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
บริบทของท้องถ่ิน 
สู่ประชาคมอาเซียน 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา งานวิชาการ 

2. พัฒนาระบบนิเทศ 
การเรียนการสอน
และน าผลการนิเทศ
มาปรับปรุง 
การเรียนการสอน 
ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

1. นิเทศภายใน งานวิชาการ 

3. ส่งเสริมให้ครูมีการ
ท าวิจัยและใช้
งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

1. ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน งานวิชาการ 

2. สถานศึกษา
ด าเนินการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็น
ฐาน 
 

4. จัดองค์กร
โครงสร้างและระบบ
การบริหารให้
เหมาะสมทันสมัย 
ยืดหยุ่น ใช้หลักการมี
ส่วนร่วม ตาม
มาตรฐาน 
การจัดการศึกษา  

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 
1) สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา 
2) จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
3) จัดท าทะเบียนอบรม 

งานธุรการ 
งานบุคลากร 

 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 

3. บริหารจัดการสถานศึกษา (งบ 60) 
4. บริหารจัดการสถานศึกษา (งบ 61) 
5. บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (งบ 60) 
6. บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (งบ 61) 
7. ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา (งบ 60) 

 8. ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา (งบ 61) 

 9. เงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมฯ(งบ60) 

 10 เงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมฯ(งบ61) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 5. ด าเนินการบริหาร 
จัดการศึกษาโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน 

1. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ งานสัมพันธ์
ชุมชน 

 2. จัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติม เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน 

งานวิชาการ 

 6. สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

1. โรงเรียนในใจชุมชน งานสัมพันธ์
ชุมชน  2. สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน (งบ 60) 

 3. สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน (งบ 61) 
 4. ดนตรีนาฏศิลป์เพื่อชุมชน 
 5. ดนตรีไทยเพ่ือชุมชน 
 6. พัฒนาชุมชน 
 
3. สถานศึกษา 
มีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

7. พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ที่เน้นคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา (งบ 60) 
1) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

งานแผน 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา (งบ 61) 
1) ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

งานประกัน 
งานแผน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอาคาร
สถานที่และ 
แหล่งเรียนรู้ 

จุดมุ่งหมาย 
เพื่อการพัฒนา 
1. สถานศึกษามี
อาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้  
สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
และนวัตกรรม  
ที่ส่งเสริม
สนับสนุน 
ให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

1. จัดสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ให้มีบรรยากาศ
สนับสนุนให้เป็น สังคม
แห่งการเรียนรู้ 

1.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานอาคาร
สถานที่ 

 

2. พัฒนาสภาพ 
แวดล้อมและทรัพยากรที่
ส่งเสริม สุขภาพ อนามัย
และ 
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

1. ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ งานอาคาร
สถานที่ 

 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม 

1) ให้ความรู้และสาธิตการใช้ถัง
ดับเพลิง 

2) กิจกรรม 5 ส. 
5. สถานศึกษาน่าอยู่น่าเรียน 

3. มีการจัดห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ วัสดุ
ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอ และ
อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดี 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

 4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยี 
ในการเรียนการสอน 
และสืบค้นข้อมูล 

1. สื่อสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน (งบ 60) 

งานสื่อเทคโนโลยี 

 2. สื่อสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน (งบ 61) 

 5. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ครอบคลุมทันต่อการใช้
งาน 

1. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ (งบ 60) 

งานสื่อเทคโนโลยี 

 2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ (งบ 61) 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมและจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน น าภาคีเครือข่ายมามีส่วนร่วม 
๕. ครู  บุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
๖. สถานศึกษามีอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
๗. สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  
๘. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถและความถนัดของผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  
๙. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมีระเบียบวินัยปฏิบัติตนอย่างเมาะสมตามสถานะของ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) และเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 - นักเรียนมีระเบียบวินัย และแต่งกายเหมาะสม 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 - โรงเรียนส่งเสริมความสามารถผู้เรียนเต็มตามศักยภาพท้ังในด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ 
            กีฬา 
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๓.   การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 255๙  และแต่ละ
แผนงานของสถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและรายงานการประเมิน
คุณภาพประจ าปีการศึกษา  255๙ โดยน าข้อมูลผลการประเมินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการ จุดเด่น  จุดด้อยและแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการศึกษาใน
ปีการศึกษา  25๖๐ 
 สถานศึกษาก าหนด พัฒนายุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสม มอบหมายและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารสถานศึกษาตามแนวทางของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย  ๑๐  แผนงาน   
แต่ละแผนงานก าหนดแนวทางการด าเนินงาน วางแผนโครงการและกิจกรรมเพ่ือก าหนดเป็นแผนงานของ
สถานศึกษาในแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ตามข้อเสนอแนะในสรุปแผนปฏิบัติงานประจ าปีและ
รายงานการประเมินคุณภาพท่ีผ่านมาและเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา   
 คณะกรรมการแต่ละแผนงาน  ก าหนดแนวทางและร่วมกันวางแผนการด าเนินโครงการให้สอดคล้อง  
ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ  จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตามแผน  วางแผนการด าเนินงาน  ด าเนินงานตามท่ีก าหนด  ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ  หัวหน้าโครงการด าเนินการสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
 หัวหน้าแผนงานรวบรวมผลการด าเนินโครงการ ติดตามตรวจสอบ รายงานผลการด าเนินโครงการของ
แผนงานและรายงานสาเหตุที่บางโครงการไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ก าหนดพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทาง 
การด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ๑๖  มาตรฐาน  ๗๐  ตัวบ่งชี้ติดตาม  ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ได้รับ
มอบหมาย คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน รายงานจุดเด่น  จุดด้อย  จุดที่ควร
พัฒนาพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  รายงานและรวบรวมสรุปเพื่อจัดท าสารสนเทศรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๐   เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่แก่
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องต่อไป  
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๔.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา 
 ๑) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แนวทางการพัฒนาจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนทางด้านวิชาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

1 เพ่ิมประสิทธิภาพนักเรียน
ทางด้านวิชาการชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

๑) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนด้านวิชาการในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ๒) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนของนักเรียนใน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน 
 ปลาย 
๓) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนในการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ จ านวน 128 คน 
2) ครูผู้ดูแลจ านวน 20
คน 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมทาง
วิชาการของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2) นักเรียนมีความพร้อม
ในการศึกษาต่อในระดับใน
ระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวิชาที่สนใจ 
 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ 
(ความ สามารถในการสื่อสาร ความ 
สามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความ สามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี) 
2) นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอน
ปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ในทุกรายวิชา 
3) นักเรียนมีความพร้อมในการสอบ
คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาและสามารถเข้า
ศึกษาต่อในคณะที่ต้องการได้มากข้ึน   

มฐ.5 
มฐ.10 

 
 

๑๐1 



 

 

ที่ 
โครงการ 
/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
สนองมาตรฐานการประเมิน

คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   

3) นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและสามารถ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ได้อย่างยั่งยืนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

  

2 เสริมความถนัดทางวิชาชีพ
และวิชาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพขอ
นักเรียนทางด้านวิชาการใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนในการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 
๒67 คน 
2) ครูผู้ควบคุม จ านวน 
20 คน 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมทาง
วิชาการของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามแผนการเรียน และ
ชั้นปี 
 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ 
(ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี) 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ในทุกรายวิชา 
3) นักเรียนมีความพร้อมในการสอบ
คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาและสามารถเข้า
ศึกษาต่อในคณะที่ต้องการได้มากข้ึน  
  

มฐ.5 
มฐ.10 

 
 

๑๐2 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   

เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2) นักเรียนมีความพร้อม
ในการศึกษาต่อในระดับ
ในระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวิชาที่สนใจ 
3) นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและสามารถ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ได้อย่างยั่งยืน 

  

3 เพ่ิมประสิทธิภาพนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 

1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนด้านวิชาการในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 2) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนของนักเรียนใน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนในการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จ านวน 373 คน 
2) ครูผู้ควบคุม จ านวน 20 
คน 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการเพื่อเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการของ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
ตอนต้น  

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี
สมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ 
(ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี) 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุก
รายวิชา 
 

มฐ.5 
มฐ.10 

 
 

๑๐3 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   

เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2) นักเรียนมีความพร้อม
ในการศึกษาต่อในระดับใน
ระดับท่ีสูงขึ้นในสาขาวิชา
ที่สนใจ 
3) นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและสามารถ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ได้อย่างยั่งยืน 

3) นักเรียนมีความพร้อมในการสอบ
คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นและสามารถเข้าศึกษาต่อใน
สาขาที่ต้องการได้มากข้ึน   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐4 



 

 

1.2 กลยุทธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหลงเรียนรู้ การเรียนรู้ที่หลากหลายในการแสวงหาความรู้ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

4 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 1. เพ่ือจัดซื้อหนังสือคู่มือ 
หนังสือประกอบการเรียน ตาม
ความต้องการของครู และ
นักเรียน 
๒. เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศภายใน
ห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การให้บริการห้องสมุดโรงเรียน
   
 

เชิงปริมาณ 

- นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน บุคลากร 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดของโรงเรียนมี หนังสือ
ประกอบการเรียนหนังสือคู่มือ ตาม
ความต้องการของ นักเรียนและครู 
2. .ห้องสมุดโรงเรียน มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
3.ห้องสมุดโรงเรียน ให้มีความพร้อม
ในการให้บริการ 
 

มฐ.ที่ 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 

 

๕ รักการอ่าน 
1) กิจกรรมหนังสือน่าอ่าน
หนังสือเล่มโปรด 
2) กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
3) กิจกรรมบรรณารักษ์
อาสา 
4) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

1. เพ่ือให้ห้องสมุดมี
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร
น่าอ่านเพ่ิมเติม 
2. เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 
เห็นความส าคัญของการบันทึก
การอ่าน 
3. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างใน
การบ าเพ็ญประโยชน์แสดง
ความสามารถตามความถนัด 
และความสนใจของนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)  
ร้อยละ ๘๐  มีบันทึกการ
เรียนรู้จากการอ่านอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เห็น
ความส าคัญของการอ่าน การเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องสมุด 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ด้วยวิธี 
ต่าง ๆ 
3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

มฐ.ที่ 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 

 

๑๐5 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

  

4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ รู้คุณค่าของการอ่าน 
เลือกอ่านหนังสือได้อย่าง
เหมาะสม ใช้ความรู้ความคิด
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และ
สร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนิน
ชีวิต 

  

๖ หนังสือน่าอ่าน/หนังสือเล่ม
โปรด 
 

๑. เพ่ือจัดซื้อสิ่งพิมพ์ให้บริการ
ผู้เข้าใช้ห้องสมุดอย่าง
หลากหลายตรงตามความ
ต้องการ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

เชิงปริมาณ 
จัดซื้อจัดหาหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร ส าหรับนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ทุกคน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ รู้คุณค่าของการอ่าน 
เลือกอ่านหนังสือได้อย่าง
เหมาะสม  
 
 
 

๑. นักเรียนมีความสนใจใฝุรู้ และมี
นิสัยรักการอ่าน 
2. นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ความคิดท่ีได้จากการอ่าน 
 
 

มฐ.ที่ 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 

 

๑๐6 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๗ บันทึกการอ่าน 
 

๑. เพ่ือฝึกนักเรียนให้มีทักษะ
การบันทึกการอ่าน 
๒. เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน
เห็นความส าคัญของการอ่าน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคน โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ปีการศึกษา 2560  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ รู้คุณค่าของการอ่าน 
เลือกอ่านหนังสือได้อย่าง
เหมาะสม 

๑. นักเรียนมีการบันทึกการอ่าน
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 

มฐ.ที่ 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 

 

๘ บรรณารักษ์อาสา 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

๑. เพ่ือสร้างบรรณารักษ์อาสา
ประจ าโรงเรียน 
๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มีนิสัย
รักการอ่าน มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ให้บริการห้องสมุด 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับห้องสมุด และตระหนัก
ถึงบทบาทส าคัญของการ
ให้บริการห้องสมุดจาก
ประสบการณ์ตรง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนบรรณารักษ์อาสา 
จ านวน 25 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ รู้คุณค่าของการอ่าน 
เลือกอ่านหนังสือได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 

๑. นักเรียนได้เรียนรู้งานห้องสมุด
ตามความสนใจ 
2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

มฐ.ที่ 13 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 

 

๑๐7 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๙ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 1/2560 
1)  ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทัศนศิลป์ 
2) ศึกษาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
3) ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภาษาจีน 
4) ศึกษาแหล่งเรียนรู้สาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
5) ศึกษาแหล่งเรียนรู้สาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
6) ศึกษาแหล่งเรียนรู้สาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
7) ศึกษาแหล่งเรียนรู้สาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่                 
๒/๙ และ ๓/๙ ซึ่งเป็นนักเรียน
ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้าน   วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
หลากหลาย 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
จากแหล่งเรียนรู้ศิลปะใน
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมทางด้านภาษาจีนให้กับ
นักเรียน 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่  ซึ่ง
ก่อให้เกิดความตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการเรียนรู้  
อันเป็นประโยชน์ส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาน านักเรียน
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น ภายในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ที่
เหมาะสมตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและตาม
สายชั้นครบทั้ง 4 สายชั้น 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนได้รับความรู้จาก
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรงและมี
นิสัยใฝุเรียนรู้ นักเรียนและ
สามารถประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาต่อและใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ
และรู้จักการท างานร่วมกัน 
 
 
 

1. นักเรียนได้รับ 
ความรู้ด้านต่าง ๆ จากประสบการ
ตรง  
2. นักเรียนมีลักษณะนิสัยรัก
การศึกษา ค้นคว้า และมีนิสัยบุคคล
แห่งการเรียนรู้สามารถประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาต่อและการใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
๓. นักเรียนมีความ 
รับผิดชอบและรู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
4. นักเรียนได ้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
กับประเทศเพ่ือนบ้านในแถบ
อาเซียน 
 

มฐ.6 (6.1,6.2) 
มฐ.9 (9.6) 

 
 

๑๐8 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

  

5. เพื่อศกึษาแนวทางการ

ประกอบอาชีพในชุมชนและ

อาชีพเกษตรกรรมทางภาคใต้ 

๖. เพ่ือให้นักเรียนสายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยตรง 

   

๑๐ ศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และกลุ่ม
สาระการ 
เรียนรู้ศิลปะ 
 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

๑. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
เรียนรู้ที่หลากหลายสร้างองค์
ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัด
ทางภาคกลาง และภาคเหนือ 
2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 
   

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก ) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ จ านวน ๔0 คน 
๒. ผู้บริหารและครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ จ านวน ๕ คน รวม  
๔๕ คน 
 
 
 
 

1. สามารถน าประสบการณ์และ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพได้ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
๒. สามารถน าประสบการณ์มาเป็น
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
สุจริตและสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันต่อไป 
 
 
 

มฐ.6 

๑09 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีความตระหนักเห็น
คุณค่าของอาชีพสุจริตและสามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ในการเรียนรู้
ได้เหมาะสม 
2.ครูสามารถสร้างองค์ความรู้และ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจากประสบการณ์ใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

๓. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานของ
โครงการตามแนวพระราชด าริใน
พ้ืนที่ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นแรง
บันดานใจและปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองต่อไป 

 

๑๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคม
ศึกษา  
(การท่องเที่ยวทะเลภาคใต้) 
 
ภาคเรียนที่ 2 /2560 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวทะเลใต้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรัก 
และหวงแหนทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทะเลใต้ 
3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนเทศบาล ๕            (วัด
หัวปูอมนอก) ที่เรียนวิชาการ
ท่องเที่ยวทะเลใต้ จ านวน ๔5 
คนผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
จ านวน 5 คน  รวม 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนรายวิชาการท่องเที่ยว
ทะเลภาคใต้ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
และประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวทะเลใต้ 

๑. ผู้เรียนมีทักษะประสบการณ์ 
และแนวทางในการประกอบ
อาชีพที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว
ทะเลใต้ 
๒. ผู้เรียนเกิดความรัก ภาคภูมิใจ 
และหวงแหนทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทะเลใต้ 
๓. แหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ 
ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
มากยิ่งขึ้น 
 

มฐ.5  
มฐ.6 

๑10 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๑๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้แผนการ
เรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-
ภาษาอังกฤษ 
 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์
เรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างองค์
ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๕  (วัด
หัวปูอมนอก) แผนการเรียนไทย 
สังคม จ านวน ๔5 คนผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู จ านวน  
5 คน  รวม 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้น   
-นักเรียนเห็นความส าคัญของ
แหล่งเรียนรู้โบราณสถานที่
สะท้อนสภาพสังคม  วิถีชีวิตและ
เกิดความตระหนักในมรดกทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งรักความเป็น
ไทย   
- นักเรียนได้รับความรู้จาก
กระบวนการที่หลากหลาย             
มีทักษะการใช้ชีวิตและสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๑. นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
ซึ่งก่อให้เกิดความตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการเรียนรู้  
และมีศักยภาพด้านการเรียนที่ดี
ขึ้น 
๒. นักเรียนเห็นความส าคัญของ
แหล่งเรียนรู้โบราณสถานที่
สะท้อนสภาพสังคม  วิถีชีวิตอัน
ก่อให้เกิดความตระหนักในมรดก
ทางวัฒนธรรมและ รักความเป็น
ไทย   
๓. นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
เรียนรู้  ทักษะในการใช้ชีวิตและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

มฐ.5 
 มฐ.6 

 

๑๑1 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

1๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้สายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
ภาคเรียนที่ 2 /2560  

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้
ในด้านต่างๆจาก ประสบการณ์
ตรง 
2. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างลักษณะนิสัย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน 
3. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและรู้จักการ ท างาน
ร่วมกัน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้นอย่างน้อย คนละ     
1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
๒. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง  จากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

มฐ.6 (6.1,6.2) 
มฐ.9 (9.6) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑2 



 

 

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

1๔ ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วิชาการ 
๑) ตามรอยสุนทรภู่สู่วัน
ภาษาไทย 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนทราบประวัติ
และเห็นคุณค่าผลงานของส
นุทรภู่ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะทาง
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่สู่วัน
ภาษาไทย 
๔. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญและเห็นคุณค่าของ
ภาษาไทยและใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ทุกคนมี
ส่วนร่วมกิจกรรมตามรอย
สุนทรภู่สู่วันภาษาไทย  
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)  ร้อยละ 
45  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับดี 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมพัฒนาการ 
เรียนรู้และกิจกรรม 
ด้านวิชาการท่ีหลากหลาย 
๒. นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 

๑. นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้าน
วิชาการท่ีหลากหลาย 
๒. นักเรียนมีพัฒนาทางการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้น 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
๔. นักเรียนมีความรับผิดชอบ และรู้จัก
การท างานร่วมกัน 

มฐ.10.1 
มฐ.13.1 
มฐ.14.4 

 
 

๑๑3 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๑๕ สอบธรรมสนามหลวง 
 
ภาคเรียนที่ 
2 /2560 
 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนา 
๒. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาพระพุทธ 
ศาสนา 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนสนใจสมัครสอบ
ธรรมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย จ านวน ๘๐๘ 
คน 
- สมัครสอบธรรมศึกษา            
ชั้นตรี จ านวน  ๓๖๓  คน 
- สมัครสอบธรรมศึกษา           
ชั้นโท จ านวน  ๒๙๓  คน 
- สมัครสอบธรรมศึกษา            
ชั้นเอก จ านวน  ๑๕๒  คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่สมัครเข้าสอบ
ธรรมสนามหลวงทุกคน
ได้รับการเตรียมความพร้อม
ในการสอบ และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนามากขึ้น โดย
ครูผู้สอนวิชาพระพุทธ 
ศาสนา  

๑. นักเรียนที่สมัครสอบเกิดความ
ศรัทธาและเห็นความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
๒. นักเรียนที่สมัครสอบได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมในหลักค าสอนของ
พระพุทธเจ้า 
๓. นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะในการ
คิดและการปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
ศาสนาได้ถูกต้อง 
๔. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในหน้าที่ของ
ชาวพุทธและสามารถปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

มฐ.๙ 

๑๑4 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๑๖ 
 
 
 
 

 

ประกวด/แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
แสดงผลงานนักเรียน 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทางวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพ 
๒. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
และน าเสนอผลงานของนักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. ๓. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับต่อสาธารณชน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนกลุ่มความสามารถ
พิเศษแต่ละสาระเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขันทักษะทาง
วิชาการและแสดงผลงาน
นักเรียนอย่างน้อยปีละ        
2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ได้แสดงศักยภาพ 
และเผยแพร่ผลงานในระดับ
ต่าง ๆ นักเรียนได้รับ 
ประสบการณ์การแข่งขัน
และได้รับรางวัลในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๑. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
๒.  นักเรียนได้แสดงผลงานและเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๓. มีการเผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิชาการของโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) 
 

มฐ.10.1 
มฐ.12.1 

มฐ.14.4,14.5 
มฐ.15.1 

 
 

 
 
 
 

๑๑5 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

17 ประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและ
แสดงผลงานนักเรียน 
เทศบาล ๕ วิชาการ  
ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
 
ภาคเรียนที ่2/2560 

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ 
๒. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้และน าเสนอผลงานของ
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๓. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับต่อสาธารณชน 

เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕              
(วัดหัวปูอมนอก) ทุกคน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และคณะ 
กรรมการผู้ปกครองนักเรียน 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสงขลา 
- โรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาสใน
จังหวัดสงขลา 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ตื่นตัวในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาการศึกษา 
 

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถพิเศษในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับต่อ
สาธารณะ 
2. ครูสามารถน าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
3. โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาให้เป็น
ที่รู้จัก 

มฐ ๑๐ 
(๑๐.๑) 
มฐ ๑๒ 
(๑๒.๑) 
มฐ ๑๔ 

(๑๔.๔-๑๔.๕) 
มฐ ๑๕ 
(๑๕.๑) 

 

๑๑6 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   

- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ได้แสดง
ศักยภาพความสามารถ
ทางด้านวิชาการและ
แสดงผลงานให้เป็นที่
ประจักษ์ 
- นักเรียนโรงเรียน                   
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ได้แสดงศักยภาพใน
การแข่งขันทักษะต่าง ๆ 

  

๑๘ 
 
 
 
 

 

ประกวด/แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน        
ปีการศึกษา 2560 
 

  ๑. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนา
ความ สามารถพิเศษของ
นักเรียนในด้านวิชาชีพและ
วิชาการ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์ และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่นักเรียน 
และโรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนกลุ่มความสามารถ
พิเศษแต่ละสาระเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขันทักษะทาง
วิชาการและแสดงผลงาน
นักเรียนอย่างน้อยปีละ              
2 ครั้ง 
 

๑. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
๒.  นักเรียนได้แสดงผลงานและเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๓. มีการเผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิชาการของโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) 
 
 
 

มฐ.10.1 
มฐ.12.1 

มฐ.14.4,14.5 
มฐ.15.1 

 
 

๑๑7 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียน 

เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ได้แสดงศักยภาพ 
และเผยแพร่ผลงานในระดับ
ต่าง ๆ  นักเรียนได้รับ 
ประสบการณ์การแข่งขัน
และได้รับรางวัลในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑8 



 

 

1.4 กลยุทธ์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่หลากหลายเพื่อให้กับผู้เรียนมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

19 แนะแนวสัญจร 
 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก) 
๒. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลนครสงขลาได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อจาก
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปูอม
นอก)โดยตรง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน
โรงเรียนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลนครสงขลา 

 
 

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของ
โรงเรียนต่าง ๆ  ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) 
๒. โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก ) เป็นที่รู้จักของชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น 

มฐ.๑๑ 

20 เสริมความถนัดทาง
วิชาชีพและวิชาการ
ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และผู้ปกครองได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางใน
การศึกษาต่อในสายสามัญและ
สายอาชีพ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ สามารถตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อได้ตรงตามความชอบ  
ความถนัดและความสามารถของ
ตนเอง 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 
๓ ปีการศึกษา ๒๔๖๐  
๒. ผู้ปกครองนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อได้ตรงตามความชอบ  
ความถนัดและความสามารถ
ของตนเอง 

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาต่อใน
สายสามัญและสายอาชีพ 
๒. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้
ตรงตามความชอบ  ความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง 
 
 

มฐ.๑๑ 

๑19 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

  

๓.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อของนักเรียนมากยิ่งขึ้นและลด
ความขัดแย้งระหว่างนักเรียนและ
ผู้ปกครอง  

 

๓. ผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของ
นักเรียนมากยิ่งข้ึนและลดความ 
ขัดแย้งระหว่างนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒0 



 

 

1.5 กลยุทธ์ จัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้ ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาดูแลช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพและมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี   
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๒๑ ส่งเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร 
-บริการสุขภาพ 
-ส่งเสริมพัฒนาการ
ระบบโภชนาการโดย 
อย.น้อย 
-Smart teen “วัยรุ่น
ฉลาดรัก รู้จักปูองกัน” 
 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน  และ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ความปลอดภัยและวินัยจราจร 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเลือก
บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ    
มีความปลอดภัยในการเลือก
บริโภคอาหาร  และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ
น าไปปฏิบัติให้เกิดทักษะในการ
ดูแลสุขภาพ 

เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพ อนามัย 
ความปลอดภัย 
เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนเกิดค่านิยมท่ีดีใน
ด้านการดูแลสุขภาพ 

๑. นักเรียนเกิดจิตส านึกและตระหนัก
ถึงความส าคัญของความปลอดภัยและ
วินัยจราจร  
๒. นักเรียนเกิดจิตส านึกและตระหนัก
ถึงความส าคัญของความปลอดภัยใน
การบริโภค 
๓. นักเรียนมีเจตคติและค่านิยมทาง
เพศท่ีถูกต้องดีงาม มีจิตส านึก 
ตระหนัก รู้จักปูองกันและหลีกเหลี่ยง 
หรืลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ 
๔. นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี 
๕. นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุให้ได้รับ
ความช่วยเหลือและมีสวัสดิการ
ทดแทนตามสภาพ 

มฐ.๑๔ 

 
 
 
 

๑๒1 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๒๒ ส่งเสริมพัฒนาระบบ
โภชนาการโดย อย.น้อย 
 
ภาคเรียนที่ ๒ 
 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนแกนน าที่
เป็นอาสาสมัคร อย.น้อย น า
ความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่นักเรียน
โรงเรียน 
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ทุกคนได้รู้จักเลือกบริโภค
อาหารอย่างปลอดภัยและเป็น
ประโยชน์ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ที่เป็น
อาสาสมัคร อย.น้อย จ านวน 
๔๐ คน สามารถน าความรู้
ไปเผยแพร่ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ได้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ร้อยละ 
๑๐๐ ได้รู้จักการเลือก
บริโภคอาหารอย่าง
ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ 
 ๒.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ร้อยละ 
๑๐๐ มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

๑.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ร้อยละ ๑๐๐ รู้จักการเลือก
บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย และมี
ประโยชน์ 
๒.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ที่เป็นอาสาสมัคร อย.น้อย 
ร้อยละ ๑๐๐ สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ให้แก่เพ่ือน 
๓.นักเรียน และแม่ค้าในโรงเรียน 
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
 

มฐ.๑๔ 
 

 
 
 
 

๑๒2 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๒๓ Smart  Teen                
วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จัก
ปูองกัน 
 
ภาคเรียนที่ ๒/2560 

๑. เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่อง  
ค่านิยมทางเพศท่ีถูกต้องดีงาม  
สร้างจิตส านึก  ตระหนัก รู้จัก
ปูองกัน และหลีกเลี่ยง  หรือลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย  และน าไปปฏิบัติให้เกิด
ทักษะในการดูแลสุขภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียน จ านวน ๕๐ คน                  
ครู  จ านวน  ๕ คน สังกัด
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)  
เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
๑.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง ค่านิยมทางเพศท่ี
ถูกต้องดีงาม  สร้างจิตส านึก  
ตระหนัก  รู้จักปูองกัน  และ
หลีกเลี่ยง  หรือลดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่อง  
ค่านิยมทางเพศท่ีถูกต้องดีงาม  
สร้างจิตส านึก  ตระหนัก  รู้จัก
ปูองกัน  และหลีกเลี่ยง  หรือลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ 
๒.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  
และน าไปปฏิบัติให้เกิดทักษะใน
การดูแลสุขภาพ 

มฐ.๑๔ 
 

๑๒3 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๒๔ บริการสุขภาพ 
 

 

๑. เพ่ือให้ส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน 
๒. เพ่ือช่วยเหลือและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้แก่ นักเรียน  
ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
๓. เพ่ือให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรได้เรียนรู้วิถีชีวิตในการ
สร้างสุขภาพที่ดี 
๔. เพ่ือให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยและน าไปปฏิบัติ
ให้เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครู  และบุคลากรใน
โรงเรียนเทศบาล  ๕   (วัดหัว
ปูอมนอก) ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การดูแลสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น        
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน มี
ความตระหนักและมีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่ดี 

๑.  นักเรียน ครูบุคลากรได้รับ
ส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกาย
และจิตใจให้ดีขึ้น 
๒. นักเรียน ครู บุคลากรได้รับ
การช่วยเหลือปฐมพยาบาล
เบื้องต้น                 
๓. นักเรียน ครู บุคลากรได้รับ
ค าแนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพที่เป็นประโยชน์
แก่  

มฐ.๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒4 



 

 

1.6 กลยุทธ์ จัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ ความสามารถและความถนัดของผู้เรียนอย่างเต็มตาม    
                ศักยภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่ายวิชาการ 
๑) ค่ายวิทยาศาสตร์ 
๒) ค่ายคณิตศาสตร์ 
๓) ค่ายศิลปะ 
๔) ค่ายสังคมศึกษา 
5) ค่ายภาษาอังกฤษ 
6) ค่ายภาษาจีน 
7) ค่ายเสริมสร้าง
ศักยภาพวิทย์ คณิต 
8) ค่ายวิชาการนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

1. เพ่ือฝึกทักษะการศึกษา
ค้นคว้าและการเรียนรู้โดย
วิธีการ    ต่าง ๆ ที่หลากหลาย
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
2. เพ่ือส่งเสริมและสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายให้แก่นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ร้อยละ 3๐ 
 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง 
๒. สถานศึกษาน าแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการเรียนการสอนทั้ง  
๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้และ  
๑  กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลายขึ้น  
2. นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๑. นักเรียนมีทักษะในการศึกษา
ค้นคว้า และการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 
๒. นักเรียนได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

มฐ.5.4 
มฐ.6.1-6.2 
มฐ.12.2 
มฐ,14.3 
มฐ15.1 

 
 
 

๑๒5 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

26 ค่ายปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 
36 คน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 
33 คน   
ครูจ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน  75   คน ได้ฝึก
ประสบการณ์จริงในการ
ปฏิบัติการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือส่งเสริม และสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายให้แก่นักเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะ                
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/1 จ านวน 36 คน 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/1 จ านวน 33 คน  
ครูจ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน  75  คน ได้ฝึก
ประสบการณ์จริงในการ
ปฏิบัติ การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์น านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์                       
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ                  
1 ครั้ง/ปี 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับ                   
การส่งเสริม และสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 
 

1. นักเรียนมีทักษะในการศึกษา
ค้นคว้า และการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ 
๒. นักเรียนสามารถ น ารู้ที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 
 

8 ,9.2  10.5 

๑๒6 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   

2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

  

27 พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถพิเศษของ
นักเรียน 
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างโอกาสและ
ประสบการณ์ในการพัฒนา
ทักษะด้านวงดนตรีสากลร่วม
สมัยของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับ
ภาคใต้ 
๔. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถพิเศษของ
นักเรียนในด้านวิชาชีพและ
วิชาการ 

ปริมาณ  
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ – ๖ ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิชาการ ศิลปะ 
(ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์) 
และกีฬา 
2. ครูและบุคลากรในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
และ ๑ กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความพร้อมเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการ ศิลปะ (ดนตรี 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์) และกีฬา
กับหน่วย งานเดียวกันและ
หน่วยงานอื่น       
 

๑. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากการแข่งขัน 
๒. นักเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด 

มฐ.๑๔ 
ตัวบ่งชี้ ๑๔.๔ 

๑๔.๕ 

๑๒7 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   

2. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการ
ประกวดแข่งขันในเวทีการ
แข่งขันต่าง ๆ  
3. นักเรียนสามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับแก่
โรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด 
ชุมชนและสังคม 

  

๒๘ แข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ (MOS 
Olympic Thailand 
Competition) 
ภาคเรียนที่ 2/2560 
 

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับ
นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี เกิดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ทางด้านไอที
ภายใต้มาตรฐานสากลที่ท่ัวโลก
ให้การยอมรับ 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความรู้ ความสามารถ
ทางด้านไอทีภายใต้
มาตรฐานสากล 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนได้เป็นตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ MOS 
Olympic Thailand 
Competition  
อย่างน้อย 1 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้คะแนนรวม 
60% ขึ้นไป 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
MOS Olympic Thailand เกิด
ความรู้ความสามารถ และเห็นถึง
ความส าคัญ ในการมีพ้ืนฐานทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

มฐ. 14 
 

 
 
 

๑๒8 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๒๙ แข่งขัน เอแม็ท (แม็กซ์
พลอยส์  ทริปเปิ้ลเกม 
ชิงแชมป์ภาคใต้  
ครั้งที่  ๕ ประจ าปี 
๒๕๖๐) 
 
ภาคเรียนที่ 2/2560 
  ครั้งที่  ๕ ประจ าปี ๒๕๖๐)  
 

๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้ เทคนิคในการแข่งขันมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ 
๓. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
และให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

เชิงปริมาณ  
-  ครูและนักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านวิชาการและ
โครงงาน (แม็กซ์พลอยส์     
ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์
ภาคใต้  ครั้งที่  ๕ ประจ าปี 
๒๕๖๐)  ในวันที่ ๑๗ – ๒๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   
จ านวน  ๑๒ คน (ครู ๒ คน 
นักเรียน ๑๐คน) 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ได้แสดง
ศักยภาพและแสดง
ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์และภาษาไทยใน
การแข่งขัน 
 

๑. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การแข่งขัน 
๒. นักเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด 

มฐ.๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๔ 

มฐ. ๘ 
ตัวบ่งชี้ ๗ 

 
 

๑29 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   

-  นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงโดยศึกษาจากการแข่งขันไป
ปรับใช้ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และภาษาไทย 
-  นักเรียนได้น าประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปพัฒนาต่อยอด เผยแพร่
และขยายกลุ่มผู้ที่สนใจให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

  

๓๐ ประกวดวงโยธวาทิต 
 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

1. เพ่ือสร้างโอกาสและ
ประสบการณ์ในการพัฒนา
ศักยภาพด้านวงโยธวาทิตของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพตาม
ความสามารถ และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณค่า 
3. นักเรียนได้เข้าร่วมในการ
ประกวดวงโยธวาทิต และ
สามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่
ยอมรับแก่โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนวงโยธวาทิต จ านวน 
62 คน ได้เข้าร่วมการประกวด
วงโยธวาทิต 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีประสบการณ์ใน
การพัฒนาศักยภาพด้านวงโยธ
วาทิตของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนมีความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์ พัฒนา
ศักยภาพตามความสามารถ 
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
อย่างมีคุณค่า 

1. นักเรียนได้สร้างโอกาสและ
ประสบการณ์ในการพัฒนา
ศักยภาพด้านวงโยธวาทิตของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพ
ตามความสามารถ และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณค่า 
3. นักเรียนได้เข้าร่วมในการ
ประกวดวงโยธวาทิต และสามารถ
สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับแก่
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

มฐ.11, 
มฐ.12 
มฐ.14 

๑30 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

  

 3. นักเรียน ได้เข้าร่วมในการ
ประกวดวงโยธวาทิตและ
สามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่
ยอมรับแก่โรงเรียนชุมชนและ
สังคม 

  

31 พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถพิเศษของ
นักเรียนด้านกีฬา 
 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา ในระดับต่าง ๆ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
ทางด้านกีฬาให้กับนักเรียน 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้าง
ชื่อเสียงให้นักเรียน       
โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียน เทศบาล 5 
(วัดหัวปูอมนอก) จ านวน 100 
คน 
2. ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม  
จ านวน 17  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะกีฬาดีขึ้น  ร้อยละ 90  
2. นักเรียนที่เข้าร่วมมีความ
พร้อมในการร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบ
คัดเลือกระดับภาคใต้ ร้อยละ 
90 
 

1. นักเรียนมีความพร้อมในการเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 
2.นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะทางด้านกีฬาที่มีคุณภาพ 
3. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสร้าง
ชื่อเสียงให้ตนเอง และโรงเรียน  
4. นักเรียนมีบุคลิกภาพและ
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์สังคม และสติปัญญาที่ดี 
5. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ 

มฐ. 14 

๑๓1 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

32 เพ่ิมประสิทธิภาพ
นักเรียนคนเก่งตาม
โครงการแข่งขันคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่น 
 
ภาคเรียนที่ 1 /2560 

๑. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็น
ตัวแทนนักเรียนคนเก่งเข้าร่วม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
นักเรียนตามโครงการแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจ าปี
การศึกษา 2560 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการของตัวแทน 
นักเรียนคนเก่งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  ของ
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปูอม
นอก) และเทศบาลนครสงขลา
ในการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับ
เทศบาลนครสงขลา และ
ระดับประเทศ  จ านวน 5 
รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ 

๑. ได้ตัวแทนนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) เป็นตัวแทนของเทศบาล
นครสงขลาในการเข้าร่วม
โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 
๒. ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  ในรายวิชา
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  และ
ภาษาอังกฤษ 
๓. ได้ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) และ
เทศบาลนครสงขลาให้เป็นที่
รู้จักในโรงเรียนท้องถิ่น 

 ๑. ครู และนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) มี
ความกระตือรือร้น ในการศึกษา
ค้นคว้าความรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  และ
เทศบาลนครสงขลาให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
   ๒. ได้ตัวแทนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือเป็นตัวแทน
ของเทศบาลนครสงขลาในการเข้า
ร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่นระดับ ประเทศ 
   ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนใน๕ รายวิชา คือ 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย  สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

มฐ. 5 
มฐ. 13 

๑๓2 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

  

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
5 (วัดหัวปูอมนอก) และ
เทศบาลนครสงขลา   

 

  

๓๓ เพิ่มประสิทธิภาพนักเรียน
คนเก่งตามโครงการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่น 
 
ภาคเรียนที่ 2/2560  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการของตัวแทนนักเรียนคน
เก่งของโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก) และเทศบาลนคร
สงขลาในการเข้าร่วมโครงการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
ระดับเทศบาลนครสงขลาและ
ระดับประเทศ จ านวน ๕ 
รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์  
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาไทย 
วิชาสังคมศึกษา และวิชา
ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) และเทศบาล
นครสงขลา 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ใน ๕ รายวิชา คือ วิชา 
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา 
และวิชา ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๐ 
คน 
2. พนักงานครูเทศบาล และครู
อัตราจ้าง จ านวน  ๕๐  คน   
3. นักเรียนมีความตื่นตัวในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
เต็มความสามารถ มีเวทีในการ
แสดงออกมีความชื่นชมในตัวเอง 
4. ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนในด้านความรู้และ
ทักษะการคิดตามสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

1. ครู และนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการศึกษา ค้นคว้า
ความรูท้างด้านวิชาการ เพื่อพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน และเทศบาล
นครสงขลาให้มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป 
2. ตัวแทนนักเรียนคนเก่งได้เข้าร่วม
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่นในระดับเทศบาลนครสงขลา
และระดับประเทศ สร้างชื่อเสียง
ให้กับตนเอง โรงเรียนและเทศบาล
นครสงขลา 

มฐ.5 
มฐ.13 

๑๓3 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๓๔ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และผลิตสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

 ๑. เพ่ือบริการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และผลิตสื่อ
นวัตกรรมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เพียงพอเหมาะสม 
๒. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  

เชิงปริมาณ 
1. จัดซื้อ จัดหา ผลิต สื่อ 
นวัตกรรม  ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ 
2. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) ทุกคนได้ใช้สื่อ 
วัสดุ  อุปกรณ์ในการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตาม
ความ สามารถ 

1. ครูมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์และใช้สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน 
2. ครูมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์และใช้สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน 

มฐ.3.4 
มฐ.5.1-5.6 
มฐ,10.1 

 

๓๕ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และผลิตสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

๑. เพื่อบริการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และผลิตสื่อนวัตกรรมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เพียงพอเหมาะสม 
๒. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ๓. 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ  

เชิงปริมาณ 
1. จัดซื้อ จัดหา ผลิต สื่อ 
นวัตกรรม  ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ 
2. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) ทุกคนได้ใช้สื่อ 
วัสดุ  อุปกรณ์ในการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตาม
ความ สามารถ 

1. ครูมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์และใช้สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน 
2. ครูมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์และใช้สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน 

มฐ.3 
มฐ.5 

มฐ,10 
มฐ.11 
มฐ.13 
มฐ.14 

๑๓4 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๓๖ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถในด้านการเล่น
กีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
๒. เพ่ือให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือน 
รุ่นพี่ปัจจุบัน รุ่นพี่ศิษย์เก่า และ
คณะครู โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาได้ 

เชิงปริมาณ 
- คณะครู นักเรียนและบุคลากร 
ทุกคนร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ครู นักเรียนและบุคลากร ทุกคนมี
ทักษะความสามารถในการท างาน
เป็นหมู่คณะและแสดงออกถึงความ
สามัคคี น้ าใจเป็นนักกีฬา 

๑.ผู้เรียนได้มีทักษะความสามารถใน
การท างานเป็นหมู่คณะและ
แสดงออกถึงความสามัคคี มีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
๑. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนได้
ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวัน
ปีใหม่ 

มฐ. ๑๔ 

37 เรียนรู้วัฒนธรรมสากล 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล                 
(วันปีใหม่) 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมวันปีใหม ่
๓. เพื่อส่งเสริมทักษะการท างาน
และการท ากิจกรรมให้กับ
คณะกรรมการสภานักเรียน 
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
หมู่คณะของนักเรียน ครูและ
บุคลากรทุกคน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) มีความรัก ความสามัคคีมี
สุนทรียภาพและร่วมสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม 
 
 

๑. นักเรียนได้ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม ่
๒. นักเรียนมีขวัญและก าลังใจใน
โอกาสเร่ิมศักราชใหม่ 
 ๓. คณะกรรมการสภานักเรียนมี
ทักษะการท างานและท ากิจกรรม
อย่างมีความสุข 
๔. นักเรียน มีความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่
คณะ 

มฐ. ๑๔ 

๑๓5 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๓๘ ส่งเสริมกิจการลูกเสือ 
๑) ลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
๒) กิจกรรมพัฒนา
ทักษะลูกเสือ- 
เนตรนารี 
 

๑. เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี  
สามารถพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ 
ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
๒. เพื่อสนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ – 
เนตรนารี 
๓. เพื่อฝึกลูกเสือ – เนตรนารี 
ให้บรรลุตามคุณลักษณะของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ในหัวข้อ
การบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ เกิดจิตส านึกเป็นผู้มี
ระเบียบ วินัย มีความภาคภูมิใจ
ในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ ความกตัญญูกตเวที 
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 
 

เชิงปริมาณ 
๑.ลูกเสือ จ านวน ๒๐๐  คน 
และผู้บังคับบัญชา   ๕  คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ลูกเสือสามารถพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพและ
ปฏิบัติตนตามประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. ลูกเสือได้รับการอบรมฝึกฝน
ให้บรรลุตามลักษณะของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 
 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี  สามารถ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ 
2. ลูกเสือเนตรนารีบรรลุตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
ส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือ – เนตรนารี 
3. ลูกเสือได้รับการฝึกฝนบรรลุ
ตามคุณลักษณะของคณะลูกเสือ
แห่งชาติในหัวข้อการบ าเพ็ญตน
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยเกิดกับผู้เรียน ภายใต้
กรอบของกิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี 
 
 
 

มฐ. ๙ 
มฐ. ๑๓ 

 

๑๓6 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

39 ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน ์
 

๑. เพื่อฝึกลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือ-เนตรนารี 
วิสามัญ นักศึกษาวิชาทหาร ให้
บรรลุตามคุณลักษณะของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ในหัวข้อการ
บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ เกิดจิตส านึกเป็นผู้มี
ระเบียบ วินัย มีความภาคภูมิใจ
ในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ความกตัญญูกตเวที เป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ทุกคน บ าเพ็ญประโยชน์
อย่างน้อย๑  กิจกรรมต่อปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพและ
ปฏิบัติตนตามประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

๑ ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะด้าน
ต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
๒.โรงเรียนจัดกิจกรรมสนอง
จุดประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. ลูกเสือ – เนตรนารี ได้รับการ
ฝึกฝนบรรลุตามคุณลักษณะของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ในหัวข้อการบ าเพ็ญ
ตนเพื่อสาธารณะประโยชน ์
 

มฐ ๙ (๙.๑-๙.๘) 
มฐ.๑๓ (๑๓.๑,๑๓.๒) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓7 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๔๐ โครงการพัฒนาทักษะ
ลูกเสือ-เนตรนารี 
 

๑. เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี  
สามารถพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ 
ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
๒. เพื่อสนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ – 
เนตรนารี 
๓. เพื่อฝึกลูกเสือ – เนตรนารี 
ให้บรรลุตามคุณลักษณะของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ในหัวข้อ
การบ าเพ็ญตน เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ เกิดจิตส านึกเป็นผู้มี
ระเบียบ วินัย มีความภาคภูมิใจ
ในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ ความกตัญญูกตเวที 
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

เชิงปริมาณ 
๑. ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ทุกคน บ าเพ็ญ
ประโยชน์อย่างน้อย ๑  
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วม
อบรมเพ่ือพัฒนา จ านวน                
๔๘ คน 
๓. ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วม
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ จ านวน 
๙ คน ผู้ก ากับลูกเสือ จ านวน  
๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพและ
ปฏิบัติตนตามประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมสนอง
จุดประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
3. ลูกเสือได้รับการฝึกฝนบรรลุ
ตามคุณลักษณะของคณะลูกเสือ
แห่งชาติในหัวข้อการบ าเพ็ญตน
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
 
 
 

มฐ ๙ (๙.๑-๙.๘) 
มฐ.๑๓ (๑๓.๑,๑๓.๒) 

 

๑๓8 



 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   ๓. ลูกเสือ – เนตรนารีได้รับการ
อบรม ฝึกฝนให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของคณะลูกเสือ
แห่งชาติในหัวข้อการบ าเพ็ญตน
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ เกิด
จิตส านึกเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มี
ความภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือ สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ความกตัญญูกตเวที เป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

๑39 



 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๔๑ ค่ายพักแรมลูกเสือ -                     
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 

1. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้อยู่ค่ายพักแรมและปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
2. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
มีระเบียบวินัย มีความอดทน มี
ความเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่มี
ความสามัคคีในหมู่คณะและ
แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ 
3. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้ศึกษาและทบทวนความรู้
ตามท่ีได้เรียนในหลักสูตร 
4.เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้ทดสอบกิจกรรมตาม
หลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ - 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

เชิงปริมาณ 
ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และผู้ก ากับ  
เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ - เนตรนารีได้รับ
ประสบการณ์อยู่ค่ายพักแรม 
มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณ์ของกิจการ
ลูกเสือ และตามหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) 
 

๑. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับการพัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารีมีระเบียบ มีความ
อดทน มีความเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจน
แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ 
๓. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับ
ประสบการณ์การอยู่ค่ายพักแรมมี
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม 
๔. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ทดสอบกิจกรรม
ตามหลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตร
นารี สามัญรุ่นใหญต่ามความเหมาะสม 

ยธ ๑  มฐ ๙ 
 

 
 
 
 

๑๔0 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๔๒ ค่ายพักแรมลูกเสือ - 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 

๑. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้อยู่ค่ายพักแรมและปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
๒. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี มี
ระเบียบวินัย มีความอดทน      
มีความเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนแสดงออกในทางที่
สร้างสรรค์ 
๓. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้ศึกษาและทบทวนความรู้
ตามท่ีได้เรียนในหลักสูตร 
๔. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้ทดสอบกิจกรรมตาม
หลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ - 
เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ 

เชิงปริมาณ 
ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และผู้ก ากับ  
เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ - เนตรนารีได้รับ
ประสบการณ์อยู่ค่ายพักแรม 
มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณ์ของกิจการ
ลูกเสือ และตามหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) 
 

๑. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับการพัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารีมีระเบียบ มีความ
อดทน มีความเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจน
แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ 
๓. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับ
ประสบการณ์การอยู่ค่ายพักแรมมี
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม 
๔. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ทดสอบกิจกรรม
ตามหลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตร
นารี สามัญรุ่นใหญต่ามความเหมาะสม 

มฐ ๙ 
 

 
 
 

๑๔1 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๔๓ ค่ายพักแรมลูกเสือ - 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

๑. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้อยู่ค่ายพักแรมและปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
๒. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี มี
ระเบียบวินัย มีความอดทน      
มีความเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนแสดงออกในทางที่
สร้างสรรค์ 
๓. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้ศึกษาและทบทวนความรู้
ตามท่ีได้เรียนในหลักสูตร 
๔. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้ทดสอบกิจกรรมตาม
หลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ - 
เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ 

เชิงปริมาณ 
๑. ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และผู้ก ากับ  
เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ - เนตรนารีได้รับ
ประสบการณ์อยู่ค่ายพักแรม 
มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณ์ของกิจการ
ลูกเสือ และตามหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) 
 

๑. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับการพัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารีมีระเบียบ มีความ
อดทน มีความเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจน
แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ 
๓. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับ
ประสบการณ์การอยู่ค่ายพักแรมมี
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม 
๔. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ทดสอบกิจกรรม
ตามหลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตร
นารี สามัญรุ่นใหญต่ามความเหมาะสม 

มฐ ๙ 
 

 
 
 
 

๑๔2 



 

 

1.7 กลยุทธ์ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ภาษา ต่างประเทศในการสื่อสารจากประสบการณ์ตรง    

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

44 จัดการเรียนการสอนสาม
ภาษา  
 
 

๑. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนโครงการพิเศษภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)  
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาจีนระดับ
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถใช้ในการสื่อสารได้ 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
จีนภายในประเทศ 
๔. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ค่ายภาษาจีนร่วมกับเจ้าของ
ภาษา 
๕. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
จีนในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
6. เพื่อให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
ไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ต่อไป 

 เชิงปริมาณ 

 - นักเรียนห้องเรียนโครงการ
พิเศษภาษาจีน โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถภาษาจีน
เบื้องต้นและผ่านกิจกรรม
ตามที่หลักสูตรก าหนด 

 
   

1. นักเรียนมีประสบการณ์ในการฝึก
สนทนาและการเรียนรู้ภาษาจีนระดับ
เบื้องต้น 
๒. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาจีนเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถสื่อสารใน ชีวิตประจ าวันได้ 
๓. นักเรียนสามารถน าความรู้ด้าน
ภาษาจีนไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ต่อไป 
 

มฐ.5 
ตัวบ่งชี้5.4 

มฐ.6 
ตัวบ่งชี้ 6.2 

๑๔3 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๔๕ พัฒนาการใช้ภาษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
Speech Contest 
๒๐๑๗ 
 
ภาคเรียนที่ 
๒/2560 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ตัวแทนนักเรียน
ชั้น ม.๑-๖ เข้าร่วมประกวดการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
๒.เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนให้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง 
๓.เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
นักเรียนในการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ต่อหน้าสาธารณชน 
อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-ตัวแทนนักเรียนชั้น            
ม.๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้า
ร่วมประกวดการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษ ครบทุกสาย
ชั้น 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรู้ และมีการ
พัฒนาด้านการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
โดยใช้ประสบการณ์จริงได้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และ
สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 
๒. นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารโดยใช้ประสบการณ์จริง
ได้ถูกต้องตามหลักการออก
เสียงภาษาอังกฤษ  

๑. นักเรียนมีความรู้ และมีการ
พัฒนาด้านการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้
ประสบการณ์จริงได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์และสื่อความหมาย
ได้อย่างชัดเจน 
๒. นักเรียนมีการพัฒนาด้านการ
พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
โดยใช้ประสบการณ์จริงได้ถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ และมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ 
๓. ได้ตัวแทนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการ
ประกวดกิจกรรม Speech 
Contest ในการแข่งขันทักษะ
วิชาการกับหน่วยงานภายนอกในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้      

มฐ. ๑๐ 
มฐ.๑๒ 

๑๔4 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัว

บ่งชี้) 

   

และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
๓. ได้ตัวแทนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม
การประกวดกิจกรรม Speech 
Contest ในการแข่งขันทักษะ
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้     

  

46 
 

พัฒนาการใช้ภาษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
English Quiz ๒๐๑๗ 
 
ภาคเรียนที่ 2/2560 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจและทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในยุค
ปัจจุบันเพื่อบูรณาการกับการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม 
๒. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนา
นักเรียนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในรูปแบบของ 
Listening and speaking ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖ โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกคน  
 
 

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่ว
โลกในยุคปัจจุบันสามารถบูรณา
การกับการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ได้อย่างเหมาะสม 
 ๒. นักเรียนมีการพัฒนาด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
รูปแบบของ Listening and 
speaking ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

มฐ.10 (10.4) 
มฐ.12 

(12.1-12.2) 

๑๔5 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัว

บ่งชี้) 

  

๓. เพ่ือสร้างความตระหนัก และ
เจคติที่ดีในการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และทันต่อเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนทั่วโลกในยุคปัจจุบัน
สามารถบูรณาการกับการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม 
๒. นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในรูปแบบของ 
Listening and speaking ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๓. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีความ
ตระหนัก และมีเจคติที่ดีในการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ มีความตระหนัก และมีเจ
คติท่ีดีในการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ     

 

๑๔6 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัว

บ่งชี้) 
4๗ พัฒนาการใช้ภาษาสู่

ประชาคมอาเซียน 
Singing Contest 
 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖0 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนด้านการออกเสียง   
ภาษาอังกฤษในรูปแบบ 
Accent and Intonation ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่านออก
เสียงโดยใช้เสียงเพลงในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
มั่นใจในตนเอง  
กล้าแสดงออก ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณะ
ชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน                 
๓๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
การออกเสียงภาษาอังกฤษโดย
ใช้ Accent and Intonation 
ในรูปแบบของการร้องเพลงได้
ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษและสื่อ
ความหมายได้อย่างชัดเจน 
๒. นักเรียนมีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออก และ
สามารถร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
ต่อหน้าสาธารณชนได้ถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษและสื่อ
ความหมายได้อย่างชัดเจน 

๑. นักเรียนมีการพัฒนาด้านการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ 
Accent and Intonation ใน
รูปแบบของการร้องเพลงได้ถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษและสื่อความหมายได้
อย่างชัดเจน 
๒. นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง 
กล้าแสดงออก และสามารถร้อง
เพลงภาษาอังกฤษ ต่อหน้า
สาธารณชนได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษและสื่อ
ความหมายได้อย่างชัดเจน  

มฐ. ๖ 
มฐ. ๑๒ 

 

๑๔7 



 

 

1.8 กลยุทธ์ จัดโครงการและกิจกรรมคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๔๘ ส่งเสริมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน 
 

๑. เพ่ือคัดกรองนักเรียน
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
กลุ่มเด็กพิเศษ 
๒. เพ่ือส่งต่อนักเรียนกลุ่ม กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มเด็ก
พิเศษ เพื่อช่วยเหลือแก้ไข
พัฒนาและส่งเสริมเป็นล าดับ
ต่อไป  
๓. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ทุกคนได้รับการส่งเสริมปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

1) กิจกรรม 
คัดกรองนักเรียน 
2) กิจกรรมสร้างเสริมวินัย
นักเรียน 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) ทุกคน 

นักเรียนได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด สถานศึกษาปลอด
จากปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมา 

มฐ.๙ 

49 รณรงค์ปูองกัน
ยาเสพย์ติดใน
สถานศึกษา 

๑. เพ่ืออบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ที่มีผลจากการคัดกรองให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของยาเสพติดอย่าง
ถูกต้อง 
๒. เพื่อสร้างแกนน านักเรียนให้ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกัน
ยาเสพติด 1 ครั้ง 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การปูองกันตนเองจากพิษภัยของยา
เสพติดและสิ่งมอมเมาให้โทษ 

มฐ.๙ 

๑๔8 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

  มีบทบาทและจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้รู้โทษและพิษภัยของ
ยาเสพติดได้ 

   

๕๐ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
ระบบคุณธรรม 

เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้ผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนก าหนด 

อบรมพัฒนานักเรียนที่ไม่
ผ่านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทุกคน ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

นักเรียนได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด   

มฐ.๙ 

๕๑ สร้างเสริมวินัยนักเรียน เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ให้ มีระเบียบวินัย  

อบรมสร้างเสริมวินัย
นักเรียนอย่างน้อยสายชั้นละ 
1 ครั้ง/สัปดาห์ 

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

มฐ.๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑49 



 

 

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 กลยุทธ์ จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๕๒ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
 
ภาคเรียนที่ ๑/2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมและกล่อมเกลา
พัฒนาจิตใจนักเรียนให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนที่ตน
นับถือ  น าไปประยุกต์ใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญและ
ประเพณีวัฒนธรรม 
3.เพ่ือให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 
 

เชิงปริมาณ                 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ ที่นับถอืพระพุทธ 
ศาสนาทุกคน                 
๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๑.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ
เล็งเห็นความส าคัญของหลักธรรมและ
ใช้สติปัญญาในการ   
ด าเนินชีวิต 
๒.นักเรียนน าหลักธรรม ๔ ประการไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
๓.นักเรียนน าความรู้ไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคมประเทศชาติ 

มฐ ๙ 

 
 

๑๕0 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๕๓ อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ประจ าสัปดาห์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมและกล่อมเกลา
พัฒนาจิตใจนักเรียน ให้
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค า
สอนที่ตนนับถือ น าไป
ประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
๒เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ถึง
หลักธรรมเบื้องต้นตามศาสนาที่
ตนนับถือและน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 
3 เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนัก
และปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 
ประการได้ 
 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)  
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 

๑. นักเรียนที่ได้รับการอบรม พัฒนา
จิตประพฤติตนตามหลักศาสนาและ
น าไปปรับใช้ในการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
๒. นักเรียนได้รู้ถึงหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาที่ตนนับถือและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

มฐ ๙ 
 

 
 
 
 
 

๑๕1 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๕๔ วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและกล่อมเกลา
พัฒนาจิตใจนักเรียน ให้
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค า
สอนที่ตนนับถือ 
น าไปประยุกต์ใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญและ
ประเพณีวัฒนธรรม 
3 เพ่ือให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)  
๒.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาพิธีและ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
๓. นักเรียนได้รู้ถึงหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาที่ตนนับถือและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

มฐ ๙ 

๕๕ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๑) วันไหว้คร ู
๒) เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
๓) บุญประเพณีวันก่อตั้ง
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก) 
๔) ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมศาสนาอิสลาม 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีดีงามในการ
ปฏิบัติระหว่างศิษย์กับครู 
๒.  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร
ได้ร่วมร าลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียน  
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวปูอม
นอก) ทุกคนร่วมกิจกรรม
ไหว้ครู เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
และบุญประเพณีวันก่อตั้ง
โรงเรียน 
 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดีงามในการปฏิบัติระหว่าง
ศิษย์กับครู 
๒. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๓. นักเรียนและบุคลากรได้ร่วมร าลึก
ถึงวันก่อตั้งโรงเรียน  
4. นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามมี
คุณธรรมจริยธรรม 
 

มฐ.๙ 

๑๕2 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

  

๔   เพื่อจัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม 
 

2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนที่นับถือศาสนา
อิสลาม 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

 

  

๕๖ เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียนร่วมกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
๒.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 
 
 

๑.นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๒.ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์       
มีความม่ันคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

มฐ.๙ 

๑๕3 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
 พระมหากษัตริย์ 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ร่วม
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๕4 



 

 

2.2 กลยุทธ์ จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปลูกฝังส านึกในความเป็นชาติไทย ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๕๗ ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑) เผยแพร่ความรู้สู่
ความพอเพียง 
๒) ส่งเสริมการออม 
๓) เรียนรู้วิถีพอเพียง 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
น าองค์ความรู้เกี่ยวกับแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ทุกคน 
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
การฝากเงินอย่าง 
สม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
มีคุณลักษณะนิสัยการ
ประหยัดและอดออม 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยการ
ประหยัดและอดออม 
๓. นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนว พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ 
 

มฐ.๑๓ 
 

 
 

๑๕5 



 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

58 โครงการปลูกฝังการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน า
องค์ความรู้เกี่ยวกับแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้    
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)  ทุก
คนเข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถน า
องค์ความรู้เกี่ยวกับแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงไป 
เผยแพร่และประยุกต์ใช้      

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง  เช่น  การรู้จักการ
ประกอบอาชีพการซื้อมา ขายไป 
และการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน   
๒. นักเรียนสามารถน าองค์
ความรู้เกี่ยวกับแนวเพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต 
๓. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาด
นัดพอเพียง  ๑๐๐  % 

มฐ.๑๓ 
 

๕๙ ธนาคารโรงเรียนเพ่ือ              
การออม 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย
การประหยัดและอดออมให้กับ
นักเรียน 
๒. เพ่ือปลูกฝังวินัยด้านการใช้
จ่ายและการพ่ึงตนเองตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ทุกคนเข้าร่วม
โครงการ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการฝาก
เงินอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
 
 
 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยการ
ประหยัดและอดออม 
๒. นักเรียนมีวินัยด้านการใช้จ่าย
และการพึ่งตนเองตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ ๙  
มฐ.๑๓ 

 

๑๕6 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัย
ประหยัดและอดออม 
๒. นักเรียนมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน
และการพึ่งตนเองตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

60 ธนาคารขยะ 
รีไซเคิล 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกใน
การแยกขยะแต่ละประเภท 
๒. เพ่ือให้นักเรียนที่น าขยะที่ได้
จากการแยกน ามาจ าหน่ายเพื่อ
เป็นรายได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนร่วมกัน
รณรงค์ลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
ครูนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเทศบาล ๕             
(วัดหัวปูอมนอก) เข้าร่วม
กิจกรรมธนาคารขยะ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าโดยน า
ขยะมาขาย 
เพ่ิมรายได้ในรูปของเงินออมและ
สามารถลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน 
 
 

๑. นักเรียนและบุคลากรมี
จิตส านึกในการช่วยกันอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม        
๒.นักเรียนและบุคลากรมีรายได้
จากการ ขายขยะเพ่ิมรายได้ในรูป
ของเงินออมและสามารถลด
ปริมาณขยะในโรงเรียน  

มฐ.๙ 
 

๑๕7 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

61 อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนช่วยกันท าให้
โรงเรียนสะอาดปราศจากมลพิษ  
และสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนดีขึ้นด้วยการใช้ EM 
๒. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)  
เห็นคุณค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้ใน
โรงเรียนและในครัวเรือนมาท าให้
เกิดประโยชน์เป็นน้ า EM ช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน
และที่บ้าน 
๓. เพื่อให้นักเรียนช่วยกัน
ประหยัดน้ า-ไฟฟูา รู้คุณค่า 
ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
ครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าโดยลดค่าใช้จ่าย 
ค่าน้ า ค่าไฟฟูา และกระดาษที่ใช้ใน
ส านักงาน รวมทั้งการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ           

นักเรียนและบุคลากรมีจิตส านึกใน
การช่วยกันอนุรักษ์และประหยัด
พลังงาน         

มฐ.๙ 
 

๖๒ ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต ๑.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการ
เลือกตั้งคณะกรรม 
การสภานักเรียน 
๒.เพ่ือฝึกคณะกรรม 
การสภานักเรียนให้มีความเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการนักเรียนจ านวน 
๖๐  คนร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะ
ต่างๆ 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมการเลือกตั้งและกิจกรรม 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒. นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่
สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย 
๓. นักเรียนมีจิตส านึกในการท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในลักษณะต่างๆ 

มฐ.๙ 

๑๕8 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  

๓.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
สังคม  ในระดับโรงเรียน 

ต่างๆ ที่เกิดจากการท างานของ
คณะ กรรมการนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก) เป็นสมาชิกที่ดีใน
สังคม และปฏิบัติตนตามวิถี
ประชาธิปไตย 

4. นักเรียนได้ฝึกการท างานใน
รูปแบบโครงการ  หรือกิจกรรม
เพ่ือสังคมในระดับโรงเรียน 

 

6๓ สภาขับเคลื่อนกิจกรรม
นักเรียน 
 
 

๑. เพ่ือฝึกทักษะให้นักเรียนมีภาวะ 
การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
๒. เพ่ือฝึกนักเรียนให้มีความกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออกและรู้จักการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนและมีจิตสาธารณะใน การ
บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือโรงเรียน
และชุมชนตามโอกาสต่างๆ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
คณะกรรมการนักเรียนสภา
นักเรียนจ านวน  ๗๒  คน  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีทักษะในการเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี และรู้จัก
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและ
ชุมชน 
 

๑. นักเรียนมีทักษะในการเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี  
๒.นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงอออกและรู้จักการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๓.นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและมี
จิตสาธารณะในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือโรงเรียนและ
ชุมชนตามโอกาสต่างๆ 
 
 

มฐ.๙ 
มฐ.๑๑ 

๑59 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  

๔. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้อ่ืนได้ในด้าน
การท างานและการอยู่ร่วมกัน ใน
สังคม 

๓. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่
คณะและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับผู้อ่ืนได้ 

๔.นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับผู้อ่ืนได้ในด้านการ
ท างานและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

 

๖๔ แหลงใต้-ไหว้สวยแต่ง
กายด้วยผ้าไทย 

๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก 
และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ภาษาถ่ินใต้ 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนน า 
ภาษาถ่ินใต้ไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
และมีมารยาท 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนัก 
และเห็นคุณค่าของการทักทาย
และไหว้ตามแบบอย่าง
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
๔. เพ่ือให้นักเรียนทักทายด้วย 
การไหว้ได้อย่างสวยงามและ
ถูกต้องตามแบบอย่าง
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
๕. เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ 
ของคนไทยในท้องถิ่นใต้ในการ
ใช้ภาษาและการไหว้ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม
กิจกรรมเสนอค าภาษาใต้วันละค า
หน้าเสาธง 
๒. นักเรียนพูดภาษาถิ่นใต้ทุกวัน
ศุกร์ 
๓.ครูและบุคลากรแต่งกายด้วยผ้า
ไทยทุกวันศุกร์ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนใช้ภาษาถ่ินใต้ในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม มี
มารยาท และเห็นคุณค่าของการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย 

๑. นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านภาษา การแต่งกาย และ
มารยาท 
๒. นักเรียนพูดภาษาถิ่นใต้ทุกวัน
ศุกร์ 
๓. ครูและบุคลากรแต่งกายด้วย
ผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
 
 

มฐ.๙ 

๑60 



 

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.1 กลยุทธ์ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

65 พัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ครูและบุคลากรทาง                      
การศึกษาโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

๑. เพ่ือพัฒนาครูให้ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท า
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการ
ประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
๒. เพ่ือให้ครูสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
๓. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้
ได้รับความรู้ ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนและมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพโดยการอบรม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆจากการศึกษาดูงานน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ได้รับการ
พัฒนาทุกคน 
 
 

ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนามีความรู้และทักษะใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการปฏิบัติงานในหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ  และมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

มฐ.๓ 
 

 

๑๖1 



 

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2 กลยุทธ จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๖๖ ส่งเสริมสุขภาพครูและ
บุคลากร 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
๒. เพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้แก่ครูและบุคลากรดูแล
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจที่
มีแก่ครูและบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ทุกคน รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

๑.ครูและบุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
๒. ครูและบุคลากรมีความตระหนักถึง
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพมากข้ึน 

มฐ.๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖2 



 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.1 กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน (มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

67 ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
ภาคเรียนที่ 
 ๒/๒๕๖0 
 

1. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ให้เหมาะกับ
ความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับการประกาศใช้
ตัวชี้วัดใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษามี
รายวิชาและกิจกรรมที่
หลากหลายตามความสนใจของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. คณะผู้บริหาร คณะครู 
และบุคลากรของโรงเรียน
เทศบาล ๕(วัดหัวปูอม
นอก)เข้าร่วมปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
จ านวน 1 ครั้ง 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
การวัดและประเมินผล 
 
 
 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
๒.ครูสามารถน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๓. นักเรียนได้รับการพัฒนามี
ทักษะพ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การน าไปใช้ในอนาคตตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 

มฐ.5 

๑๖3 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน (มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

  4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน และ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นรวมทั้ง
สอดคล้องกับการ
ประกาศใช้ตัวชี้วัดใหม่ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖4 



 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอนและน าผลการนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

68 นิเทศภายในสถานศึกษา 
 
 

1. เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครู 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
3. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการ
พัฒนาการสอน 

ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน และ
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     
 

1. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ครบทุกด้าน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 
 

มฐ.ที1่ (1.2-1.7) 
มฐ.ที5่ (5.2-5.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖5 



 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ครูมีการท าวิจัยและใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

69 ส่งเสริมการท าวิจัยใน 
ชั้นเรียน 
 

๑.  เพ่ือให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน 
๒.  เพ่ือให้ครูศึกษาค้นคว้า
ผลงานวิจัยและน ามาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียน 

เชิงปริมาณ 
-  ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)  
ร้อยละ ๙๕      
 ท าวิจัยในชั้นเรียน 
เชิงคุณภาพ 
-  ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการจัด 
การเรียนการสอนและ
สามารถน าผลงานวิจัย 
มาพัฒนาปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

๑. ครูสามารถแก้ปัญหาการจัดการ
เรียน 
การสอนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน                   
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

มฐ.๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 

๑๖6 



 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.4 กลยุทธ์ จัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารให้เหมาะสมทันสมัย ยืดหยุ่นใช้หลักการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานการจัดการศึกษา  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๗๐ พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากร 
1) กิจกรรมสนับสนุน
บุคลากรทางการศึกษา 
2) กิจกรรมจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากร 
3) กิจกรรมจัดท า
ทะเบียนอบรม 
 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

1. จัดจ้างบุคลากรสนับสนุน
การสอน  
2. ฐานข้อมูลบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) 
3. ทะเบียนการอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน 

1. สถานศึกษามี บุคลากรสนับสนุน
การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการ
สอนและการบริหาร งานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษามีฐานข้อมูลบุคลากรที่
เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการ
บริหารงานโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ. ๓ 

๗๑ พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากร 
 

เพ่ือจัดหาบุคลากรสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

จัดหาบุคลากรสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก)  
ตามความเหมาะสม 

สถานศึกษามีบุคลากรสนับสนุนการ
สอนที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน
และการบริหาร งานของสถานศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มฐ. ๓ 

 
 
 
 
 

๑๖7 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๗๒ บริหารจัดการ
สถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาล ๕                
(วัดหัวปูอมนอก) 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงานที่
จ าเป็นให้เพียงพอเหมาะสมต่อ
การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนและ
การบริหารงานตามภาระงาน
ของสถานศึกษา  

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีวัสดุส านักงานที่
จ าเป็นในการสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารต่าง ๆ 
เพียงพอให้แก่นักเรียนและ
การบริหารจัดสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครู และ
บุคลากร มีความพร้อม
ส าหรับจัดท าเอกสารต่าง ๆ 
ตลอดปีงบประมาณ 
๒. ฝุายบริหารสามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสดุส านักงานที่จ าเป็นได้
ครบถ้วนและมีจ านวนเพียงพอในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

มฐ.ที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๖8 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๗๓ บริหารจัดการ
สถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงานที่
จ าเป็นให้ครบถ้วนและมีจ านวน
เพียงพอในการสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียนและการบริหารจัด
สถานศึกษา  

เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนมีวัสดุส านักงานที่
จ าเป็นในการสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารต่าง ๆ 
เพียงพอให้แก่นักเรียนและ
การบริหารจัดสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครู และ
บุคลากร มีความพร้อม
ส าหรับจัดท าเอกสารต่าง ๆ 
ตลอดปีงบประมาณ 
๒. ฝุายบริหารสามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสดุส านักงานที่จ าเป็นได้
ครบถ้วนและมีจ านวนเพียงพอในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

มฐ.๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑69 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๗๔ บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของโรงเรียน
เทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาให้มี 
สภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

เชิงปริมาณ 
ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างทุก
รายการของโรงเรียนได้รับ
การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
เชิงคุณภาพ 
ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างอยู่ใน
สภาพดี ใช้งานได้ 

ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์อาคารและ
สิ่งก่อสร้างช ารุดได้รับการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมให้มีสภาพดีใช้งานได้ 

มฐ.๓ 
 

๗๕ บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของโรงเรียน 
เทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ช ารุดให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

เชิงปริมาณ 
ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างทุก
รายการของโรงเรียนได้รับ
การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
เชิงคุณภาพ 
ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างอยู่ใน
สภาพดี ใช้งานได้ 

ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์อาคารและ
สิ่งก่อสร้างช ารุดได้รับการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมให้มีสภาพดีใช้งานได้ 

มฐ.๓ 
 

 
 
 
 

๑๗0 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

76 ครุภัณฑ์ 
เพ่ือการศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

๑. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ให้มีความ
เพียงพอและสอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. เพื่อให้บริการและสนับสนุน
อ านวยความสะดวก แก่ครูได้ใช้
ครุภัณฑ์จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้แก่นักเรียนส่งผลให้
นักเรียนพัฒนาตาม
ความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑) ตู้ไม้เก็บเอกสารงานทะเบียน 
๑ ชุด 
๒) เครื่องส ารองไฟ ๑ เครื่อง 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

๑. มีวัสดุครุภัณฑ์ให้มีเพียงพอและ
เหมาะสมส าหรับจัดการเรียนการ
สอน 
๒. นักเรียนพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

มฐ. ๓ 
 

๗๗ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

๑.เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยซื้อครุภัณฑ์ส าหรับจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูต้าม
ความถนัดและเต็มตามศักยภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
๑) เครื่องส ารองไฟฟูาขนาด 3 
Kva 1 เครื่อง 
๒) เครื่องสูบน้ าขนาด 2๐๐ 
วัตต์  ๑ เครื่อง 
3) เครื่องสูบน้ า ขนาด 1,900 
วัตต์  1 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

๑. มีวัสดุครุภัณฑ์ให้มีเพียงพอและ
เหมาะสมส าหรับจัดการเรียนการ
สอน 
๒. นักเรียนพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

มฐ.๓ 
 

๑๗1 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๗๘ เงินอุดหนุนทั่วไปของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น               
ภาคเรียนที่ 1/๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือสนับสนุนและแบ่งเบาค่า
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์
การเรียนและเครื่องแบบ
นักเรียนที่จ าเป็นส่งผล ให้การ
พัฒนาคุณภาพ ของ นักเรียน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงิน
ที่จัดสรร 
๒. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน 
๓. เพ่ือจัดซื้อแบบเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม
ให้แก่นักเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้
ตามหลักสูตร 
๔. เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่นไปยังนักเรียน
ที่มีฐานะยากจน 
๕. เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน
ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุก
โครงการ             

สถานศึกษาด าเนินการโครงการ
ต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

มฐ.๓ 
 

๑๗2 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

  

๖. เพ่ือจัดซื้อหนังสือคู่มือ 
หนังสือประกอบการเรียนตาม
ความต้องการของครู และ
นักเรียน 
๗. เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศภายใน
ห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๘. เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

   

๗๙ เงินอุดหนุนทั่วไปของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น              
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

1. เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่นไปยังนักเรียน
ที่มีฐานะยากจน 

๑. 2. เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน
ได้รับการศึกษาในระดับทีสูงขึ้น 
๓. นักเรียนทุกคนได้รับเงินไป
แล้วน าใช้เงินตามวัตถุประสงค์
ของเงินและความต้องการ 
๔. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน 

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุก
โครงการ             

สถานศึกษาด าเนินการโครงการ
ต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

มฐ.๓ 
 

 

๑๗3 



 

 

  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
4.5 กลยุทธ์ น าภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

80 พัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑. เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และครู
ได้รับความรู้ จากการศึกษาดู
งานพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมน ามาพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒.เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรง และเข้าใจ
บทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

เชิงปริมาณ 
จัดกิจกรรมพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างแท้จริง 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่            
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

มฐ.3 
มฐ4 
มฐ,๘ 

 
 
 

๑๗4 



 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๘๑ จัดการเรียนการสอน
ในสาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศ  ของผู้เรียน (ตาม
โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น   โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น : 
SBMLD) 
1) ด้านอาหารไทย 
2) ด้านภาษาจีน 
๓) ด้านงานประดิษฐ์ 
 

1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนใน
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
ตามศักยภาพความถนัดและ
สนใจของตนเอง 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้ ทักษะตามอัจฉริยภาพไป
ใช้เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ 

เชิงปริมาณ 
จัดการเรียนการสอนใน

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จ านวน ๓ หลักสูตร  
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ตามความถนัดและสนใจ 
อันจะน าไปสู่ความเป็นมือ
อาชีพด้านนั้น ๆ ในอนาคต 
 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
อาชีพทางตามความต้องการของ
นักเรียน 
๒. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านอาชีพตามความต้องการ
ของนักเรียน 
๓. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพสุจริตได้อย่างมีความสุข 

มฐ. ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ 

4.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ 

4.๓ 
 

 
 
 
 
 
 

๑๗5 



 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.6 กลยุทธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๘๒ โรงเรียนในใจชุมชน 
-กิจกรรมดนตรี  
 นาฏศิลป์เพื่อชุมชน 
-กิจกรรมดนตรีไทย 
 บริการชุมชน 
-กิจกรรมพัฒนา 
 ชุมชน 
 
ภาคเรียนที่  
๑/๒๕๖๐ 

๑. เพื่อให้บริการทางดนตรี
นาฏศิลป์แก่ชุมชนและสังคม 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส
เผยแพร่ ผลงานจากการเรียนรู้
ตามความสามารถท่ีตนเอง
ความถนัด 
๓. เพื่อเสริมสร้างวินัยและจิต
สาธารณะแก่นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. บริการชุมชนด้านดนตรี  
นาฏศิลป์ ภาคเรียนละ ๑0 
ครั้ง 
2. บริการชุมชนด้านดนตรี
ไทย ภาคเรียนละ ๑0 ครั้ง 
3. อาสาพัฒนาชุมชน  
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการแสดงโดย
ได้รับประสบการณ์ตรง 
๒. สถานศึกษาได้รับชื่อเสียง
และการยอมรับในวงกว้าง 
3. นักเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและ
มีความภาคภูมิใจในการมี 
ส่วนร่วมพัฒนาสังคม 

๑. บริการทางนาฏศิลป์เพ่ือสร้างความ
บันเทิงสุนทรีย์แก่ชุมชนและสังคม 
๒. นักเรียนได้มีโอกาสเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทยและเป็นวิชา
ความสามารถติดตัวของนักเรียนเอง
ด้วย 
๓. ปลูกฝังวินัยและจิตสาธารณะแก่
นักเรียน 

มฐ.๑(๑.๑๐) 
มฐ.๑๔ 
(๑๔.๑) 
มฐ.๑๖ 

(๑๖.๑-๔) 

  
 

๑๗6 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๘๓ สานสัมพันธ์บ้าน
โรงเรียน               
 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

๑. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และ
ความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน 
๒.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  ตลอดจนร่วม
แก้ไขปัญหาของนักเรียนทั้ง
ทางด้านการเรียนการสอน  การ
ขาดเรียน  การมาสาย  และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
๓. เพ่ือให้ครูได้รู้สภาพปัญหา
ของนักเรียนและ  ผู้ปกครอง
อย่างแท้จริง 

เชิงปริมาณ 
1. เยี่ยมบ้านนักเรียนอย่าง
น้อยคนละ 1 ครั้ง  
2. ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง และสรรหา
ชมรมผู้ปกครองในภาคเรียน
ที ่๑ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการดูแล เอา
ใจใส่ โรงเรียนสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
นักเรียนได้รับการพัฒนา 
และมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

๑. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน เพ่ือเป็นการ
สร้างความม่ันใจและไว้วางใจในการส่ง
นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน 
๒. มีชมรมผู้ปกครองร่วมในการจัด
การศึกษา ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนทั้งด้านการเรียนการสอน 
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
๓. ครูได้รู้สภาพปัญหาของนักเรียน
และผู้ปกครองอย่างแท้จริง และ
ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง  

มฐ.๑๖ 
(๑๖.๑-๔) 

 
 
 

 

๑๗7 



 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๘๔ สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน  
 
ภาคเรียนที่ 2/2560 

๑.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน 
๒ เพ่ือสรรหาชมรมผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนทั้งด้านการเรียนการสอน 
การขาดเรียน การมาสาย และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
๓ เพ่ือให้ครูได้รู้สภาพปัญหาของ
นักเรียนและผู้ปกครองอย่าง
แท้จริง และโรงเรียนได้
ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เช่น เรื่อง
ทุนการศึกษา เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัดของ
นักเรียน 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการดูแล เอา
ใจใส่ โรงเรียนสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
นักเรียนได้รับการพัฒนา 
และมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

๑. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน เพ่ือเป็นการ
สร้างความม่ันใจและไว้วางใจในการส่ง
นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน 
๒. มีชมรมผู้ปกครองร่วมในการจัด
การศึกษา ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนทั้งด้านการเรียนการสอน 
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
๓. ครูได้รู้สภาพปัญหาของนักเรียน
และผู้ปกครองอย่างแท้จริง และ
ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง  

มฐ.๑๖ 
(๑๖.๑-๔) 

๑๗8 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๘๕ ดนตรีนาฏศิลป์เพื่อ
ชุมชน 

๑. เพ่ือให้บริการทางดนตรี
นาฏศิลป์แก่ชุมชนและสังคม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ทักษะ 
กระบวนการด้านการแสดงใช้
เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ร่วม
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
๓. เพ่ือเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนและสร้างชื่อเสียงให้กับ
ตนเอง  โรงเรียนและเทศบาล
นครสงขลา 

ให้บริการชุดการแสดงแก่
ชุมชนทั้งงานมงคลและ
อวมงคลอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 5 ครั้ง 
 
 

สถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน 

มฐ.๑๖ 
ตัวบ่งชี้ที่๑๖.๑- ๑๖.๔ 

๘๖ ดนตรีไทยเพ่ือชุมชน ๑. เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน
ของรัฐ  หน่วยงานเอกชน 
และชุมชน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
อย่างสร้างสรรค์มีโอกาสเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
๓ นักเรียนได้เผยแพร่ผลงานและ
แสดงออกตาม 
ความสามารถและความถนัดของ
ตนเอง 
 

ให้บริการดนตรีไทยแก่
ชุมชนทั้งงานมงคลและ
อวมงคลอย่างน้อย                     
ภาคเรียนละ 5 ครั้ง 

สถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน 

มฐ.๑๖ 
ตัวบ่งชี้ที่๑๖.๑- ๑๖.๔ 

๑79 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๘๗ พัฒนาชุมชน 
 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน 
ละแวกใกล้เคียงและแหล่ง
สาธารณะ 
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชนและ 
สถานศึกษา  
๓. เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มี
วินัยและจิตสาธารณะ 
๔. ปลูกจิตส านึกให้แก่นักเรียนใน
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและมี
ความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม 
พัฒนาสังคม 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑๐๐ คน
พัฒนาแหล่งชุมชนใกล้เคียง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการแสดงน า
ความรู้ความสามารถที่เรียน
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 
2. สถานศึกษาได้รับชื่อเสียง
และการยอมรับ 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนละแวกใกล้เคียง 
2. เพ่ือปลูกฝังวินัยและจิตสาธารณะ
แก่นักเรียน 
3. เพ่ือสานสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน
และสถานศึกษา 

มฐ.๑๖ 
ตัวบ่งชี้ที่๑๖.๑- ๑๖.๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘0 



 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.7 กลยุทธ์ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๘๘ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ภาคเรียนที ่1/2560 
 

1. เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. เพ่ือก ากับติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  

เชิงปริมาณ 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
1 ครั้ง  
2) เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษา 1 ชุด  
3) ประชุมติดตามและ
ประเมินผลการน า
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติอย่างน้อย 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. สถานศึกษามีแผน พัฒนาการศึกษา
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ 

มฐ. ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่4.4 

มฐ. ๗ 
มฐ. 8 

 

 
 
 
 
 
 

๑๘1 



 

 

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

89 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ภาคเรียนที ่2/2560 
 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด รองรับการประเมิน
ภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
2. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. เพื่อก ากับติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

เชิงปริมาณ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินคุณภาพภายใน                     
1 ครั้ง 
2. รายงานประจ าปี 1 เล่ม 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา              
1 ครั้ง 
4. เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษา 2 ชุด  
5. ประชุมติดตามและ
ประเมินผลการน าแผน พัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีความพร้อมในการ
รองรับการประเมินภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
2)สถานศึกษามีแผน พัฒนาการศึกษาใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
บุคลากรทุกฝุาย 
3) สถานศึกษามีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ 

มฐ. ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 

มฐ. ๗ 
มฐ. 8 

 

 
 

๑๘2 



 

 

 

5) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
   5.1 กลยุทธ์  จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๙๐ ปรับปรุงภูมิทัศน์  
 

๑  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณโรงเรียน  และหน้าปูายชื่อ
โรงเรียนให้เหมาะสม 
สวยงาม 
๒. เพื่อจัดสร้างศาลาให้เป็นที่
พักผ่อนและจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
ปรับพื้นที่ให้สะอาดสวยงาม 
๓.เพ่ือปรับปรุงสถานที่นั่งพักคอย
และทางเท้าเข้าโรงเรียนให้เกิด
ความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม 
4. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
 

1. ปรับปรุงสถานที่จัด
กิจกรรม สถานที่พักผ่อนและ
แหล่งเรียนรู้ โดยจัดส่วน
หย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้
สมุนไพร บริเวณตลอดแนว
อาคารเรียน 3 และอาคาร
เรียน 4 หลังอาคารเรียน 5 
และปูายหน้าโรงเรียน จ านวน 
3 จุด 
2. ก่อสร้างศาลาพักผ่อนหน้า
อาคารอาคารเรียน 3 และ
อาคารเรียน 4 ขนาด 
2.00×2.00 เมตร จ านวน 4 
หลัง พร้อมพ้ืนที่โดยรอบ 
3. ปรับพื้นท่ีบริเวณท่ีนั่งพัก
คอยและทางเท้าเข้าโรงเรียน 
ทั้ง 2 ด้าน โดยก่อสร้างพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 28 ตารางเมตร 

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)                
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และร่มรื่นอยู่เสมอ
มีสภาพแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การจัดการศึกษา 
 

มฐ. ๓ 

๑๘3 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

   

4. ปรับพื้นท่ีหลังอาคารเรียน 
5 เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยก่อสร้างพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งชุดโต๊ะ-เก้าอ้ี 
คอนกรีต จ านวน 6 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด ปรากฏใน
แผนการศึกษาฯ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘4 



 

 

5) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
5.2 กลยุทธ์ พัฒนาสภาพ แวดล้อมและทรัพยากรที่ส่งเสริม สุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๙๑ ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ-
อุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล
๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

1. เพ่ือการจัดสร้างอาคารเก็บ
วัสดุ-อุปกรณ์ ตามแบบแปลนที่
ทางเทศบาลก าหนด 
 2. เพ่ือก่อสร้างอาคารส าหรับ
จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ให้เป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ 
ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ-
อุปกรณ์ จ านวน 1 หลัง(ตาม
แบบแปลนที่ทางเทศบาล
ก าหนด ) 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีอาคารเก็บวัสดุ-
อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
วัสดุ-อุปกรณ์อย่างเป็น
ระเบียบสวยงาม ปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีอาคารเก็บวัสดุ-
อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
2. สถานศึกษามีอาคารเก็บวัสดุ-
อุปกรณ์ ส าหรับจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์
ให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

มฐ.3 

๙๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบที่ช ารุด
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบทุกอย่างของโรงเรียน
ได้รับการบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

โรงเรียนมอีาคารเรียนและอาคาร
ประกอบพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

มฐ.3 

๙๓ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดภายในบริเวณ
โรงเรียน  

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
บริเวณโรงเรียน ส าหรับ
ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย
แก่นักเรียนบุคลากรและทรัพย์สิน
ของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในภายใน
บริเวณโรงเรียน จ านวน 8 จุด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนบุคลากรและทรัพย์สิน
ของโรงเรียนมีความปลอดภัย 

โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับ
ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยแก่
นักเรียนบุคลากรและทรัพย์สินของ
โรงเรียน 

มฐ.3 

๑๘5 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๙๔ พัฒนาสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ                     
ความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 1/2560 
1.การให้ความรู้และ
สาธิตการใช้ถังดับเพลิง 
2. กิจกรรม 5 ส 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ที่ช ารุดทรุดโทรม
หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความ 
ปลอดภัยสูงสุดและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 
3. เพ่ือให้คณะครู นักเรียน และ
ชุมชน มีสถานที่เพียงพอ 
เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน เรียนอย่างมีความสุข 
4. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
ชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
1. ให้ความรู้และสาธิตการใช้
ถังดับเพลิงภายในโรงเรียน 1 
ครั้ง 
2. จัดกิจกรรม 5 ส.อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
สะอาดสวยงาม ปลอดภัย 
และมีบรรยากาศเอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
2. โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค ที่ช ารุดทรุดโทรม
หรืออยู่ในภาวะเสี่ยง 
ให้มีความปลอดภัยสูงสุดและพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
3. คณะครู นักเรียน และชุมชน มี
สถานที่เพียงพอ เหมาะสม ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เรียน
อย่างมีความสุข 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็น
แบบอย่างแก่ชุมชน 

ม.ฐ. ๓  

 
 
 

๑๘6 



 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๙๕ สถานศึกษาน่าอยู่น่า
เรียน 

๑. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยใน
การรักษาดูแลความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ห้องเรียน ห้องพิเศษ และบริเวณ
โรงเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการท างาน
ให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
3. เพื่อให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 นักเรียนทุกคนและบุคลากรทุก
ระดับ ร่วมมือกันด าเนิน
กิจกรรม 5 ส.อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
สวยงามเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ม.ฐ. ๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑๘7 



 

 

5) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
5.3 กลยุทธ์ มีการจัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ และอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี  

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๙๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนเทศบาล ๕              
(วัดหัวปูอมนอก)   
 

๑. เพ่ือติดตั้งม่านกันแสง
ห้องเรียนคุณภาพ จ านวน ๑๐ 
ห้อง 
๒. เพ่ือปรับเปลี่ยนม่านกันแสง
ห้องประชุม อาคาร ๑-๒ 
๓. เพ่ือติดตั้งประตูกระจก
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์๔. 
เพ่ือติดตั้งครื่องปรับอากาศ
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
๕.  เพ่ือติดตั้งปูายอาคารสถานที่ 
 

เชิงปริมาณ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จ านวน5 
รายการ 
(ตามแบบท่ีก าหนด)  ดังนี้  
1. ติดตั้งม่านกันแสงห้องเรียน
คุณภาพ 10 ห้อง       
2. ปรับเปลี่ยนม่านกันแสง
ห้องประชุมอาคารเรียน 1-2       
3. ติดตั้งประตูกระจก  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์              
4. ติดตั้งปูายอาคารสถานที่  
5. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสม สวยงาม พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ และมี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
สวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

มฐ. ๖ 

 

๑๘8 



 

 

5) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
5.4 กลยุทธ์ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๙๗ สื่อสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิต
รายการโทรทัศน์และท างานเป็นทีมได ้
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีถ่ายภาพ 
๓. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
ความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ ของ
โรงเรียนตามโอกาส 
๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน
ของโรงเรียน 
 

๑. จัดค่ายสร้างสื่อสองมือ
สร้างสรรค์ ปี ๒  จ านวน 1 ครั้ง 
๒. จัดอบรมเยาวชนนักถ่ายภาพ 
1 ครั้ง 
๓. จัดท าวารสารโรงเรียนจ านวน 
1,700 เล่ม 
๔. จัดท าสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๕. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
๖. จัดท าทะเบียนภาพน่ิงและ
ภาพ เคลื่อนไหว 
๗.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียน
คอมพิวเตอร์ 

๑. นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตรายการ
โทรทัศนข์องโรงเรียน และท างานเป็นทีมได ้
๒. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีถ่ายภาพ และสามารถช่วยเหลือ
งานโรงเรียนได ้
๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวในด้านต่างๆ ของโรงเรียนตาม
โอกาส 
๔. มีปูายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
๕. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมทุกๆ ด้านผ่านทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 
๖. มีทะเบียนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใน
แต่ละกิจกรรม 
๗. นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ กระบวนการทาง
เทคโนโลยีไปใช้ใน การแก้ปัญหา และความ
ขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

มฐ.3 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

98 สื่อสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
๑) กิจกรรมวารสาร
โรงเรียน 
๒) กิจกรรมจัดท า
สารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
๓) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาการเรียน
คอมพิวเตอร์ 
 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

1. เพ่ือจัดท าวารสารเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียน
ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือจัดท าสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง บุคลากรและบุคคล
ทั่วไปที่ผ่านหน้าโรงเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้กับ
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร 
4. เพ่ือส่งเสริมความรู้และพัฒนา
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักเรียนเกิดกระบวนการทาง
เทคโนโลยีสามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ    
1. จัดท าวารสารโรงเรียน 
จ านวน ๑,๗๐๐ เล่ม 
2. จัดท าปูายไวนิล จ านวน 
๒๐ ผืน 
3. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ได้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
1. วารสาร ปูายไวนิล มี
ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน 
น่าสนใจ อยู่ในระดับดี 
2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ 
ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัยอยู่
เสมอ อยู่ในระดับดี 

๑. ไดเ้ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
โดยผ่านวารสาร ปูายไวนิล ได้คลอบ
คลุมทุกๆ ด้าน 
๒. นักเรียนสามารถน าความรู้ และ
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการทางเทคโนโลยีไปใช้ใน  
การแก้ปัญหา และความขัดแย้งต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสมกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

มฐ.3 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ 
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5) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
5.5 กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทันต่อการใช้งาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๙๙ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ  
๑. กิจกรรมพัฒนา
ระบบ Wi-Fi โรงเรียน 
๒. กิจกรรมพัฒนา
ระบบเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
๓. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการระบบ
สารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

๑. เพ่ือให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ต Wi-Fi โรงเรียน
นอก) และให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
๒. เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ
ที่ถูกต้อง แม่นย า สะดวก และ
รวดเร็วในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม
ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากรได้มีความทันสมัย 
ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน 
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

เชิงปริมาณ    
๑. พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต 
Wi-Fi โรงเรียนเทศบาล ๕         
(วัดหัวปูอมนอก) 1 ระบบ 
๒. ประชุมระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ   Mis 
School) ครู และบุคลากรทุก
คน จ านวน1 คร้ัง 
๓. ปรับปรุงระบบ
ประชาสัมพันธ์ ๑ ระบบ 
เชิงคุณภาพ 
๕. นักเรียน ครู และบุคลากร
สามารถใช้บริการระบบ Wi-Fi 
โรงเรียนได้ อยู่ในระดับด ี
๖. มีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง 
แม่นย า รวดเร็ว และมีระบบ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) มีระบบประชาสัมพันธ์
สะดวก รวดเร็ว อยู่ในระดับด ี

๑. ครู บุคลากร และนักเรียนได้ใช้
บริการระบบอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ได้
ตลอดเวลา และมีระบบสารสนเทศท่ี
ถูกต้องแม่นย า  
๒. มีระบบประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สนองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

๑๐๐ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ  
๑. กิจกรรมพัฒนา
ระบบ Wi-Fi โรงเรียน 
๒. กิจกรรมพัฒนา
ระบบเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
ภาคเรียนที่ 2/2560 

เพ่ือบริการอินเตอร์เน็ต  
Wi-Fi โรงเรียนให้กับนักเรียน ครู 
และบุคลากรสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
 

เชิงปริมาณ    
๑. พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต 
Wi-Fi โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) ๑ ระบบ 
๒. มีระบบส่งสัญญาณห้อง
ประชุมเสริญเกศสระ ๑ 
ระบบ และมีล าโพงขยาย
เสียงบริเวณปูอมยาม ๑ จุด 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร
สามารถใช้บริการระบบ Wi-
Fi โรงเรียนได้ อยู่ในระดับดี 
๒. ระบบส่งสัญญาณและ
ล าโพงขยายเสียงมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 
๓. มีระบบสารสนเทศท่ี
ถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว 
อยู่ในระดับดี 
 

๑. นักเรียน ครู และบุคลากรได้ใช้
บริการระบบอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ได้
ตลอดเวลา  
๒. ห้องประชุมเสริญเกศสระมีระบบ
ส่งสัญญาณ และปูอมยามมีระบบ
ล าโพงขยายเสียง  
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