
ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑)  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
๑.๑ แนวทางการพัฒนาจดัท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนทางด้านวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
๑. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพนักเรียน
ทางด้านวิชาการชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนด้านวิชาการ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
๒. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของ
นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอน 
ปลาย 
๓. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักเรียนใน
การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะด้าน
วิชาการตามความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 2. นักเรียนระดับชั้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลายมี 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สูงขึ้นและผลการทดสอบ 
 ทางการศึกษาระดับชาติ 
 ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 
 ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูง 
 กว่าระดับประเทศ 4 
 รายวิชา จาก 5 รายวิชา 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพนักเรียนทางด้าน
วิชาการให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
จ านวน 272คน 
ครผูู้ดูแล จ านวน 20 คนรวม 
292 คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) จ านวน 272คน 
เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพนักเรียน
ทางด้านวิชาการ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนที่เข้าร่วม 
 โครงการฯร้อยละ 80 
 ได้รับการพัฒนาความรู้ 
 และทักษะด้านวิชาการ 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.6คิดเป็นร้อยละ 92 
2. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินโครงการเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับ    
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.6    
คิดเป็นร้อยละ 92 
3. ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ ระดับดีข้ึนไปร้อย
ละ 91.20 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
 
 

 ๓. นักเรียนมีความพร้อมและ
มีความม่ันใจในการสอบ
คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
 

2. นักเรียนมีความพร้อมในการ
เตรียมตัวเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่
สนใจ 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ
และสามารถสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน 
 

 ตามความถนัดและ 
 ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
 เรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียน ร้อยละ 80 
มีความพร้อมมีข้อมูล
และรายละเอียดในการ
เตรียมตัวเพ่ือเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวิชาที่สนใจ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 
เกิดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
และเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเชิญศิษย์เก่า หรือรุ่นพี่
ที่ประสบความส าเร็จในการ
เรียน มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ หรือแนะน า
แนวทางในการเตรียมความ
พร้อมทางด้านวิชาการให้แก่
นักเรียน 

 
 
 
 
 

๑๙4 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๒. โครงการเสริมความ
ถนัดทางวิชาชีพและ
วิชาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนทางด้านวิชาการใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

  2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนของนักเรียนใน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน 
 ปลาย 
 3. เพ่ือเตรียมความพร้อม 
 ให้แก่นักเรียนในการสอบ 
 คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน 
 ระดับอุดมศึกษา 
 

1. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะ
ด้านวิชาการตามความ
ถนัดและศักยภาพของแต่
ละบุคคล 

 2. นักเรียนระดับชั้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลายมี 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  สูงขึ้น 
๓.นักเรียนมีความพร้อม
และมีความมั่นใจในการ
สอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1.จัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพนักเรียน
ทางด้านวิชาการให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) จ านวน 272คน 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.นักเรียนที่เข้าร่วม 
 โครงการมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2.นักเรียนมีความพร้อมใน
การเตรียมตัวเพื่อเข้า
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวิชาที่สนใจ 
3. นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและสามารถ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ได้อย่างยั่งยืน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก) จ านวน 
272คน 
เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพนักเรียน
ทางด้านวิชาการ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการฯร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
 และทักษะด้านวิชาการ 
ตามความถนัดและ 
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคลและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.4
คิดเป็นร้อยละ 88 
2. ประสิทธิผลของการด าเนิน
โครงการเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ    มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 4.6   คิดเป็นร้อยละ 
92 
3. ระดับความคิดเห็น/ความ
พึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 92.39 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเชิญศิษย์เก่า หรือรุ่นพี่
ที่ประสบความส าเร็จในการ
เรียน มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ หรือแนะน า
แนวทางในการเตรียมความ 

๑๙5 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
    2. นักเรียน ร้อยละ 80  

มีความพร้อมมีข้อมูล
และรายละเอียดในการ
เตรียมตัวเพ่ือเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวิชาที่สนใจ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 
เกิดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
และเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 

พร้อมทางด้านวิชาการให้แก่
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙6 



โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๓. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพนักเรียน
ทางด้านวิชาการชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนด้านวิชาการใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนของนักเรียนใน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
3.เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักเรียนในการสอบ
คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 
 

1. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะ
ด้านวิชาการตามความ
ถนัดและศักยภาพของแต่
ละบุคคล 
2. นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้นมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับดีข้ึนไปสูงขึ้นและ 
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูง 
กว่าระดับประเทศ 1 
รายวิชา จาก 4 รายวิชา 
ซึ่งจะต้องมีแนวทางใน
การ พัฒนาต่อไป 
๓. นักเรียนมีความพร้อม
และมีความมั่นใจในการ
สอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพนักเรียน
ทางด้านวิชาการให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
จ านวน 348คน 
ครผูู้ดูแล จ านวน 20 คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีความพร้อม
ในการเตรียมตัวเพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น
ในสาขาวิชาที่สนใจ 
3. นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและสามารถ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ได้อย่างยั่งยื 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) จ านวน 
348คนเข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพนักเรียน
ทางด้านวิชาการ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการฯร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
 และทักษะด้านวิชาการ 
ตามความถนัดและ 
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียน ร้อยละ 80  
มีความพร้อมมีข้อมูลและ
รายละเอียดในการเตรียม
ตัวเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน 
 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.4 คิดเป็นร้อยละ 88 
2. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินโครงการเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับ    
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.4   
คิดเป็นร้อยละ 88 
3. ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ ระดับดีข้ึนไป             
ร้อยละ 79.83 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเชิญรุ่นพี่ที่ประสบ
ความส าเร็จในการเรียน ใน
สาขาที่หลากหลาย เช่นสาย
สามัญ สายอาชีพ มา
ถ่ายทอดประสบการณ์ หรือ 

๑๙7 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
    ระดับท่ีสูงขึ้นในสาขาวิชา

ที่สนใจ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 
เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
สามารถสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ได้ 
 

แนะน าแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมทางด้าน
วิชาการให้แก่นักเรียน เพื่อ
สร้างความตระหนักให้
เกิดข้ึนมากขึ้น 
2. ควรมีการวางแผน ใน
การเตรียมความพร้อม
ทางด้านวิชาการให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การจัดท าเอกสารทางด้าน
วิชาการ เพื่อให้นักเรียนมี
เวลาในการเตรียมความ
พร้อมทางด้านวิชาการ  
มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 

๑๙8 



1.2 กลยุทธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหลงเรียนรู้ การเรียนรู้ที่หลากหลายในการแสวงหาความรู้  
 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๔. โครงการรักการอ่าน 
1) กิจกรรมหนังสือน่า
อ่านหนังสือเล่มโปรด 
2) กิจกรรมบันทึกการ
อ่าน 
3) กิจกรรมบรรณารักษ์
อาสา 
4) กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

1. เพ่ือให้ห้องสมุดมี
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วารสารน่าอ่านเพ่ิมเติม 
2. เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 
เห็นความส าคัญของการ
บันทึกการอ่าน 
3. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ในการบ าเพ็ญประโยชน์แสดง
ความสามารถตามความถนัด 
และความสนใจของนักเรียน 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วารสารน่าอ่าน
เพ่ิมเติม 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน เห็นความส าคัญของ
การบันทึกการอ่าน 
3. นักเรียนใช้เวลาว่างใน
การบ าเพ็ญประโยชน์
แสดงความสามารถตาม
ความถนัด และความ
สนใจของนักเรียน 
4. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. วารสารน่าอ่านเพ่ิมเติม
บริการให้บุคลากร และ
นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 
5 (วัดหัวปูอมนอก)                  
30 รายการ 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 
5 (วัดหัวปูอมนอก) มีการ
บันทึกการอ่าน 
3. นักเรียนสมัครเป็น
บรรณารักษ์อาสา จ านวน 
20 คน 
4. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. วารสารน่าอ่านเพ่ิมเติม
บริการให้บุคลากร และ
นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 
5 (วัดหัวปูอมนอก)                 
30 รายการ 
2. ร้อยละ 85.17 ของ
นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 
5 (วัดหัวปูอมนอก) มีการ
บันทึกการอ่าน 
3. นักเรียนสมัครเป็น
บรรณารักษ์อาสา จ านวน 
20 คน 
4. ร้อยละ 80.49 ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
 
 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.25  
คิดเป็นร้อยละ 85.00 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.20 
คิดเป็นร้อยละ 84.00 
๓.ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้
ร่วมโครงการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
88.05 

199 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวปูอม
นอก) เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ รู้คุณค่าของการ
อ่าน เลือกอ่านหนังสือได้
อย่างเหมาะสม ใช้ความรู้
ความคิดในการตัดสิน
แก้ปัญหา และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการด าเนิน
ชีวิต 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวปูอม
นอก) เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ รู้คุณค่าของการ
อ่าน เลือกอ่านหนังสือได้
อย่างเหมาะสม ใช้ความรู้
ความคิดในการตัดสิน
แก้ปัญหา และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐0 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
๕. โครงการหนังสือ             
น่าอ่าน/หนังสือเล่ม
โปรด 
 
 

๑. เพ่ือจัดซื้อสิ่งพิมพ์ให้บริการผู้
เข้าใช้ห้องสมุดอย่างหลากหลาย
ตรงตามความต้องการ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

๑. ห้องสมุดมีสิ่งพิมพ์ที่
ทันสมัย หลากหลาย
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ห้องสมุด 
๒. นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.วารสารน่าอ่านเพ่ิมเติม 
บริการให้บุคลากร และนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)เดือนละอย่างน้อย 30 
รายการ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ห้องสมุดมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่
ทันสมัยบริการให้ผู้ใช้บริการ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความรอบ
รู้ในข่าวสารปัจจุบัน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. วารสารน่าอ่าน
เพ่ิมเติม บริการให้
บุคลากร และ
นักเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก)เดือนละ 
๓๐ รายการ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ รู้
คุณค่าในการอ่าน 
เลือกอ่านหนังสือได้
อย่างเหมาะสม 
 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 
๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย
๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐
คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้ร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๐ 

 
 
 

๒๐1 



 

โครงการ / กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
๖. โครงการบันทึก                
การอ่าน 
 
 

๑. เพ่ือฝึกนักเรียนให้มีทักษะ
การบันทึกการอ่าน 
๒. เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านเห็น
ความส าคัญของการอ่าน 

๑.นักเรียนมีทักษะการ
บันทึกการอ่าน 
๒. นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านเห็นความ 
ส าคัญของการอ่าน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก)มีการบันทึก              
การอ่าน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)เป็น
บุคคลที่มีทักษะในการจด
บันทึก และสร้างความคิด
ของตนเองในขณะบันทึก 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)มีการบันทึก                
การอ่าน ร้อยละ 84.79 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) เป็นบุคคลที่มี
ทักษะในการจดบันทึก 
และสร้างความ 
 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 
๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย4.60               
คิดเป็นร้อยละ 92 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย4.60 คิดเป็นร้อยละ 
92 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้ร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ๘๙.๖๖ 
 

 
 
 
 

๒๐2 



 

โครงการ / กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
๗. โครงการบรรณารักษ์
อาสา 
 
 

๑. เพ่ือสร้างบรรณารักษ์
อาสาประจ าโรงเรียน 
๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มี
นิสัยรักการอ่าน มีทัศนคติที่
ดีต่อการให้บริการห้องสมุด 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด 
และตระหนักถึงบทบาท
ส าคัญของการให้บริการ
ห้องสมุดจากประสบการณ์
ตรง 

๑. โรงเรียนมีนักเรียน
บรรณารักษ์อาสา 
๒. นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน และมีทัศนคติที่ดีต่อ
การให้บริการห้องสมุด 
๓. นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับห้องสมุด และ
ตระหนักถึงบทบาทส าคัญ
ของการให้บริการห้องสมุด
จากประสบการณ์ตรง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนบรรณารักษ์
อาสา ๒๕ คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนบรรณารักษ์อาสา
เป็นบุคคลที่แสวงหาความรู้ 
และมีประสิทธิภาพการ
ให้บริการห้องสมุด 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน
บรรณารักษ์อาสา               
๑๓ คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนบรรณารักษ์
อาสาเป็นบุคคลที่
แสวงหาความรู้ และมี
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการห้องสมุด 
 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 
๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 
๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ 
๙๒ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้ร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๗ 
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โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
๘. โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
1) กิจกรรมศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 

๑.   เพ่ือให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙ และ 
๓/๙ ซึ่งเป็นนักเรียนใน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้าน   วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
หลากหลาย 
 

๑.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒/๙ และ ๓/๙ ซึ่งเป็น
นักเรียนในโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้าน   
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๒/๙ และ ๓/๙  ห้องเรียน
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ จ านวน  ๖๙  
คน 
๒.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๕ คน 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๒/๙ และ ๓/๙  ห้องเรียน
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ จ านวน                
๖๙  คน 
๒. ครูผู้สอนกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๕ คน 
 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๘๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๐ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๕๒ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้ร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๖ 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
2) กิจกรรมศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ ด้าน
ทัศนศิลป์ 
 

2.เพ่ือจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
จากแหล่งเรียนรู้ศิลปะใน
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 

2.จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
จากแหล่งเรียนรู้ศิลปะใน
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้แก่
หอศิลป์นครหาดใหญ่เฉลิม
พระเกียรติ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา นิทรรศการ
ดอกเมืองไม้หนาว อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
แชะตลาดน้ าคลองแห 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ  
นักเรียนกลุ่มสาระ
ทัศนศิลป์ทั้งสิ้น 95 คน  
ครู 5 คน  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงซาบซึ้ง
เห็นคุณค่างานศิลปะใน
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา   
มีแนวทางและแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ  
นักเรียนกลุ่มสาระทัศนศิลป์
ทั้งสิ้น 95 คน  ครู 5 คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงซาบซึ้งเห็นคุณค่างาน
ศิลปะในท้องถิ่นจังหวัด
สงขลา   
มีแนวทางและแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
- ต้องการให้จัดกิจกรรมศึกษา
ดูงานแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไปต่างประเทศ 
-  อยากให้มีการจัดกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ในทุกๆปี 
- กิจกรรมไม่เป็นไปตามวันที่
ก าหนดเพราะมีงานอ่ืนเข้ามา
ในช่วงเวลานั้น เช่น  ตรงกับ
การสอบสอบโอเน็ต 
ปีใหม่ เข้าค่ายลูกเสือ 
-  อยากให้มีระยะเวลาในการ
จัดเตรียมกิจกรรมมากกว่านี้ 
- ทางโรงเรียนควรจัดสรร 
งบประมาณในการดูแล
โครงการให้มากกว่านี้ 
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โครงการ  
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
3) กิจกรรมศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ                  
(ด้านภาษาจีน) 
 

3.เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมทางด้านภาษาจีน
ให้กับนักเรียน 
 

3.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมทางด้านภาษาจีน
ให้กับนักเรียน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จ านวน ๓๙ คน 
และครูผู้ควบคุม จ านวน ๖ 
คน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๕ 
คน 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
ทางด้านภาษาจีนได้ 
๒. นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน 
๓๙ คน และครูผู้ควบคุม 
จ านวน ๔ คน รวมจ านวน
ทั้งสิ้น ๔๓ คน 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมทางด้านภาษาจีน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
๔)  กิจกรรมศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ สายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

๓.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่  ซึ่ง
ก่อให้เกิดความตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการ
เรียนรู้  อันเป็นประโยชน์
ส าหรับการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 

๓.  ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ซึ่งก่อให้เกิดความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
การเรียนรู้ อันเป็น
ประโยชน์ส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนและครูชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) จ านวน  ๔53  คน 
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน ๑8 คน 
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 
จ านวน ๕ คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑.  นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนรู้นอกสถานที่มีความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้น 
๒.  นักเรียนได้รับความรู้
จากกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายมีทักษะการใช้
ชีวิตและสามารถ  อยู่  

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนและครูชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) จ านวน   
๔53  คน 
๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน  
๑8 คน นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอน 
จ านวน ๕ คน  
   
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑.นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การเรียนรู้นอกสถานที่มี
ความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
เรียนรู้มากยิ่งข้ึน  
 
 

- นักเรียนมีจ านวนมากเกินไป
ท าให้การเข้าไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้บางที่ไม่ทั่วถึง (แหล่ง
เรียนรู้หัตถกรรมกระจูด) 

๒๐7 



 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕) กิจกรรมศึกษาดูงาน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้สายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เพื่อศกึษาแนวทางการ

ประกอบอาชีพในชุมชน

และอาชีพเกษตรกรรม

ทางภาคใต้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.นักเรียนได้เรียนรู้แนว
ทางการประกอบอาชีพใน
ชุมชนและอาชีพ
เกษตรกรรมทางภาคใต้ 

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
๓.  นักเรียนเกิดจิตส านึกมี
ความภาคภูมิใจและส านึก
รักในท้องถิ่นตน 
 
 
 
 
 
เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จ านวน๓๘๒ คน 
ผู้บริหารและครู จ านวน  
๒๑ คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 
๔๐๓ คน 
 

๒.นักเรียนได้รับความรู้
จากกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายมีทักษะการใช้
ชีวิตและสามารถ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
 ๓. นักเรียนเกิดจิตส านึกมี
ความภาคภูมิใจและส านึก
รักในท้องถิ่นตน 
 
เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนเทศบาล ๕                
(วัดหัวปูอมนอก) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน
๓๘๒ คน ผู้บริหารและครู 
จ านวน ๒๑ คน รวม
จ านวนทั้งสิ้น ๔๐๓ คน 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖) กิจกรรมศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้สายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. เพ่ือให้นักเรียนสายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
โดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. นักเรียนสายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
โดยตรง 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความตระหนัก
เห็นคุณค่าและสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
๒. ครูสามารถสร้างองค์
ความรู้และการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
จากประสบการณ์ใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 
 
เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)   จ านวน 
๑๕๕   คน  
 ๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  ๕  โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)   จ านวน 
๑๕๖ คน   

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ 90 นักเรียน 

ครู บุคลากร และ

ผูป้กครองมีความพึงพอใจ

ต่อการจัดการ

สภาพแวดล้อมและบริการ

ที่สง่เสริมให้ผู้เรยีนพัฒนา

อย่างเต็มศักยภาพ 

 

 
เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   ๑. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)   จ านวน ๑๕๕   คน  
   ๒. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๕  
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก)  จ านวน ๑๕๐คน 

 
 
 
 

๒09 



 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
           
 
 
 

  ๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  ๖  โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)   จ านวน 
๑๒๘   คน 
๔. คณะครูสายชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย                                     
จ านวน   ๒๙  คน  รวม
ทั้งสิ้น  จ านวน ๔๖๘  คน 
๕. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ตามชั้นปี จ านวน  
3 ครั้ง คือ 
   ครั้งที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์ภาพสาม
มิติ แมจิค อาย เทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
   ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ณ แหล่งเรียนรู้
หัตถกรรมกะลามะพร้าว 
ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 
 

๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  ๖  โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)   
จ านวน ๑๒๘   คน 
๔. คณะครูสายชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย                                     
จ านวน   ๒๙  คน รวม
ทั้งสิ้น จ านวน ๔๖๐  คน 
๕. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ตามชั้นปี จ านวน  
3 ครั้ง คือ 
   ครั้งที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์ภาพ
สามมิติ แมจิค อาย 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ณ แหล่งเรียนรู้
หัตถกรรมกะลามะพร้าว 
ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 

 

๒๑0 



 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
           
 
 
 

    ครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ณ ศูนย์เกษตรเพื่อ
สิ่งแวดล้อมคีรีวง  อ าเภอ
ลานสกา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์ใหม่ๆ
จากการศึกษาแห่งเรียนรู้
โดยตรง 
๒. นักเรียนมีลักษณะนิสัย
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
๓. นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ รู้จักท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ณ ศูนย์เกษตรเพื่อ 
สิ่งแวดล้อมคีรีวง  อ าเภอ
ลานสกา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ใหม่ๆจาก
การศึกษาแห่งเรียนรู้
โดยตรง 
๒. นักเรียนเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 
๓. นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

 

 
 

๒๑1 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพ 
ที่ตั้งไว้  ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 

๙. โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ    
 

๑. เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ที่
หลากหลายสร้างองค์ความรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
จังหวัดทางภาคกลาง และ
ภาคเหนือ 
2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มี
ทักษะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้       
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

1. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะได้เป็นไป
ตามก าหนดการ ได้แก่ ท้อง
สนามหลวง พระเมรุมาศ ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 พระ
ต าหนักเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์  ไร่กะหล่ าปลี            
ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เป็นต้น  
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ มีทักษะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕(วัดหัวปูอมนอก) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
จ านวน ๔2 คน 
๒. ผู้บริหารและครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และ 
กลุ่มสาระการ                    
เรียนรู้ศิลปะ จ านวน 5 คน 
รวม ๔7 คน 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕(วัดหัวปูอมนอก) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ จ านวน ๔2 คน 
๒. ผู้บริหารและครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และ 
กลุ่มสาระการ                    
เรียนรู้ศิลปะ จ านวน 5 คน 
รวม ๔7 คน 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ครั้งนี้ร้อยละ 90.4๐ 

๑. ประสิทธิภาพการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามกระบวนการ PDCA 
อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 5.0 คิดเป็น
ร้อยละ 100 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามเปูาหมาย อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 
4.8 
คิดเป็นร้อยละ 96 
3. ความพึงพอใจระดับ
มากขึ้นไปร้อยละ 87 

๒๑2 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้  ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
   ๒. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ครู

สามารถสร้างองค์ความรู้
และการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนจากประสบการณ์ใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 
๓. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
นักเรียนมีความตระหนัก
เห็นคุณค่าของอาชีพ
สุจริตและสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ในการ
เรียนรู้ได้เหมาะสม 

๒. ครูสามารถสร้างองค์
ความรู้และการ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจาก
ประสบการณ์ใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม ร้อยละ 
80 
๓. นักเรียนมีความ
ตระหนักเห็นคุณค่าของ
อาชีพสุจริตและสามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ใน
การเรียนรู้ได้เหมาะสม
ร้อยละ 85 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒๑3 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ  ที่ตั้งไว้   ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๑๐. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ด้านสังคม
ศึกษา  
(การท่องเที่ยวทะเล
ภาคใต้) 
 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะ
และประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวทะเลใต้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรัก 
และหวงแหนทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทะเลใต้ 
3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ภาคใต้ 

1. ผู้เรียนเกิดทักษะและ
ได้รับประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทะเลใต้ 
2. ผู้เรียนเกิดความรัก 
และหวงแหนทรัพยากร
การท่องเที่ยวทะเลใต้
รวมทั้งเสนอแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทะเลใต้ได้ 
3. มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการ
จัดบอร์ดนิทรรศการ การ
ใช้สื่อออนไลน์ เป็นต้น 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1.จัดโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ให้แกน่ักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนเทศบาล ๕                
(วัดหัวปูอมนอก) ที่เรียน
วิชาการท่องเที่ยวทะเลใต้ 
จ านวน 61 คน 
ครู จ านวน 5 คน รวม 
67 คน 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะและมปีระสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรม                  
การท่องเที่ยวทะเลใต ้
2.ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 เกิดความรัก 
และหวงแหน และเสนอแนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยวทะเลใต ้
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. คณะครู และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เรียนวิชาการท่องเที่ยว
ทะเลใต้เข้าร่วมโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯ
จ านวน 57 คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ร้อยละ 100 มี
ทักษะและมีประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรม การ
ท่องเที่ยวทะเลใต้ 
2. ผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 เกิด
ความรัก และหวงแหน 
และเสนอแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทะเลใต้ได้ 
 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.8 คิดเป็นร้อยละ 96 
2. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินโครงการเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับ    
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.8   
คิดเป็นร้อยละ 96 
3. ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ ระดับดีข้ึนไป           
ร้อยละ 94.43 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้ผู้เรียนเสนอแนว
ทางการน าประสบการณ์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียน 

๒๑4 



โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๑๑. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้แผนการ
เรียนภาษาไทย-สังคม
ศึกษา-ภาษาอังกฤษ 
 

๑. เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ที่
หลากหลาย สร้างองค์
ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มี
ทักษะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

๑. นักเรียนสามารถน า
ประสบการณ์จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ มาสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองได้ 
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ รักการเรียนรู้
และสามารถและสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วย 
ตนเอง 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล๕(วัดหัวปูอมนอก) 
แผนการเรียนภาษาไทย-
สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
จ านวน ๔๐  คน 
๒. ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
จ านวน ๕  คน    
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนได้รับความรู้
และสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียน 
 ๒. นักเรียนมีสมรรถนะ
หลักและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่โรงเรียน
ก าหนด 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก ) แผนการ
เรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-
ภาษาอังกฤษจ านวน ๔๐  คน 
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ 
   ๒. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 
๕  คน เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้และสามารถน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและ 
ชีวิตประจ าวันได้ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีวินัย 
ใฝุเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ มี
ความสามารถในการคิด การ
แก้ปัญหา และมีความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย  
๔.80 คิดเป็นร้อยละ ๙6 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย 
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
๔.20คิดเป็นร้อยละ 84 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้ร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีมาก  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๕ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
และให้นักเรียนได้สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

๒๑5 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
   ๓. ครูสามารถน าความรู้ที่

ได้รับจากประสบการณ์ตรง
มาบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  

๓. ครูสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากประสบการณ์ตรงมาบูรณา
การในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑6 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๑๒. โครงการศึกษาดู
งานแหล่งเรียนรู้สาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ในด้านต่างๆจาก 
ประสบการณ์ตรง 
2. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างลักษณะ
นิสัยบุคคลแห่งการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน 
3. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและรู้จักการ 
ท างานร่วมกัน 

1. นักเรียนได้รับความรู้ใน
ด้านต่างๆจาก ประสบการณ์
ตรงเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พืชพันธุ์
ไม้หอมและสัตว์ปุาที่หายาก
จากแหล่งศึกษาเรียนรู้จริง 
2. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
และมีความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้โดยตรง 
3. นักเรียนมีความ
รับผิดชอบมากขึ้นและ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตาม
หัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
5 (วัดหัวปูอมนอก)ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
344  คนและครูสายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
18 คน 
2. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ตามชั้นปีให้แก่
นักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดหัวปูอมนอก)ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จ านวน 339 และครู
จ านวน 18 คนเข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คิดเป็นร้อยละ 98.54 
2. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ตามชั้นปีดังนี้ 
2.1 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน
ตามแนวเศรษฐกิพอเพียง 
นายไม  ไกรสุทธิ์  
ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง 
2.2 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาคลองล า
ชานต าบลช่อง อ าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง          
2.3 แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์   
วังเทพทาโร ต าบลเขากอบ 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  4.4  
คิดเป็นร้อยละ  92.0 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม เปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย  4.2   
คิดเป็นร้อยละ 84.0 

๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย  4.39         
คิดเป็นร้อยละ 84.60 
 
 
 
 

๒๑7 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนได้รับความรู้จาก
การศึกษาเรียนรู้ จาก 
ประสบการณ์ตรงและมีนิสัย
ใฝุเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและรู้จักการ
ท างานร่วมกัน 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1 นักเรียนมีความรู้จาก
การศึกษาเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและมีนิสัยใฝุ
เรียนรู้ 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ
และรู้จักการท างานร่วมกัน 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรด าเนินการโครงการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑8 



๑.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 
 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๑๓. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านวิชาการ 
๑) ตามรอยสุนทรภู่สู่วัน
ภาษาไทย 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนทราบ
ประวัติและเห็นคุณค่า
ผลงานของสนุทรภู่ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
ทางภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่สู่
วันภาษาไทย 
๔. เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญและเห็น
คุณค่าของภาษาไทยและใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

๑. นักเรียนได้ทราบประวัติ
และเห็นคุณค่าผลงานของส
นุทรภู่ 
๒. นักเรียนมีทักษะทาง
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
๓. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่สู่
วันภาษาไทย 
๔. นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ของภาษาไทยและใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ของภาษาไทยตลอดจน
ร่วมมือร่วมใจกันท านุบ ารุง
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ภาษาไทย 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) ร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ
และเห็นคุณค่าของภาษาไทย
ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันท านุ
บ ารุงส่งเสริมและอนุรักษ์
ภาษาไทย 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) จ านวน 
๑,๖๗๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม
ตามรอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  4.๖ 
คิดเป็นร้อยละ  9๖ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม เปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย  4.๗   
คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๕ 

 

 

๒19 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
     ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรปรับเรื่องเพลง
ประกอบการประกวดการแต่ง
กายตัวละครในวรรณคดีให้
เป็นเพลงไทย 
๒. ปรับวิธีการประกวดการ
แต่งกายตัวละครในวรรณคดี
ให้ผู้แข่งขันมีปูายบอกชื่อและ
ห้อง 
๓. ให้ประดิษฐ์ชุดการแข่งขัน
ในแต่ลสายชั้น ให้สายชั้นละ 
๑ ตัวละคร ให้ผู้เข้าแข่งขัน
ประดิษฐ์ชุดให้สอดคล้อง 

 
 
 
 

๒๒0 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
14. โครงการสอบ
ธรรมสนามหลวง 
 
 
 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชา
พระพุทธศาสนา 
 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชา
พระพุทธศาสนาเพ่ิมข้ึน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนสนใจสมัครสอบ
ธรรมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย จ านวน 978 คน  
๒.  สมัครสอบธรรมศึกษาชั้น
ตรีจ านวน  ๓90  คน 
๓. สมัครสอบธรรมศึกษาชั้น
โทจ านวน  425  คน 
๔.  สมัครสอบธรรมศึกษาชั้น
เอกจ านวน  163  คน 
5. ครูผู้สอน ผู้ควบคุม 
จ านวน 12 คน 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่สมัครเข้าสอบธรรม
สนามหลวงทุกคนได้รับการ
เตรียมความพร้อม จาก
ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
สอบตามก าหนดการของ
สนามสอบธรรมสนามหลวง
แผนกธรรม 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนเข้าสอบธรรม
ศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย จ านวน 826 คน  
๒. สมัครสอบธรรมศึกษาชั้น
ตรีจ านวน  ๓17  คน 
 ๓. สมัครสอบธรรมศึกษาชั้น
โทจ านวน  372  คน 
 ๔. สมัครสอบธรรมศึกษาชั้น
เอกจ านวน  137  คน 
5. ครูผู้สอน ผู้ควบคุม 
จ านวน 12 คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่สมัครสอบ ธรรม
สนามหลวงทุกคนได้รับการ
เตรียมความพร้อมจาก
ครูผู้สอนวิชาพระพุทธ 
ศาสนาและน าความรู้ไปใช้ใน
การสอบธรรมศึกษา 
 

1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 4.60 
คิดเป็นร้อยละ 92.00 
2. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 
3. ความพึงพอใจนักเรียน 
300 คนมีความพึงพอใจ
ระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ 
91.00 
 
ข้อเสนอแนะ    
ควรจัดให้มีการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียน และเป็น
หลักเกณฑ์ในการจบช่วงชั้น 

๒๒1 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๑๕. ประกวด/แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและ
แสดงผลงานนักเรียน 
๑) ระดับภาคใต้ 
๒) ระดับประเทศ 

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพ 
๒. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้และน าเสนอผลงาน
ของนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๓. เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับต่อสาธารณชน 

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความสามารถในทาง
วิชาการและทักษะ
วิชาชีพ 
๒. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้และน าเสนอ
ผลงานของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๓. เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การจัดการศึกษา
ของดรงเรียนให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับต่อ
สาธารณชน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ครู และผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) จ านวน 
๒๑๐ คน 
๒. โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) ส่งรายการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
จ านวน ๕๒ รายการ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากร โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)  
ตื่นตัวในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาการศึกษา 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ได้แสดง
ศักยภาพความสามารถ
ทางด้านวิชาการให้เป็นที่
ประจักษ์ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ครู และผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) จ านวน 
๑๘๘ คน 
๒. โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) ส่งรายการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
จ านวน ๕๐ รายการ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากร โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)  
ตื่นตัวในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาการศึกษา 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ได้แสดง
ศักยภาพความสามารถ
ทางด้านวิชาการให้เป็นที่
ประจักษ์ 

1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.๐๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.00 
2. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.00 
3. ระดับความพึงพอใจระดับ
ดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 
9๕.00 
 
ข้อเสนอแนะ    
- มีกิจกรรที่ไม่ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับภาคใต้ ๒ 
กิจกรรม คือ ร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.๔ 
– ม.๖ และนาฎศิลป์ไทย 

๒๒2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
     สร้างสรรค์ ม.๑ – ม. ๖ 

เนื่องจากตรงกับพิธีเปิดกีฬา
แห่งชาติที่จังหวัดสงขลาเป็น
เจ้าภาพ 
- กิจกรรมประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและ
แสดงผลงานนักเรียน 
ระดับประเทศ ไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจากมีปัญหา
กรมส่งเสริมฯ ไม่สามารถจัด
งานได้ 

๒๒3 



 

โครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้  ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
๑๖. โครงการประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
และแสดงผลงานนักเรียน  
งานเทศบาล ๕ วิชาการ 
ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐        
 

 
 
  

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพ 
๒. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้และน าเสนอผลงาน
ของนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๓. เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับต่อสาธารณชน 

๑.  นักเรียนได้แสดงออกถึง  
ความสามารถในทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพ   
๒.  นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
แลกเปลี่ยนความรู้และ
น าเสนอผลงานในงาน
เทศบาล ๕ วิชาการ 
๓.  ได้ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับต่อสาธารณชน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)  เข้าร่วมร้อยละ 
๑๐๐ 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และคณะกรรมการ
ผู้ปกครองนักเรียน เข้า
ร่วมร้อยละ ๘๐ 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสงขลา 
เข้าร่วมร้อยละ ๑๐๐ 
-  โรงเรียนประถม 
ศึกษาและโรงเรียน
ขยายโอกาสในจังหวัด
สงขลา เข้าร่วม                
ร้อยละ ๖๕ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)  เข้าร่วม ร้อยละ 
๑๐๐ 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และคณะกรรมการ
ผู้ปกครองนักเรียน เข้า
ร่วมร้อยละ ๘๐ 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสงขลาทุก
โรงเรียนเข้าร่วมร้อยละ 
๑๐๐ 
-  โรงเรียนประถม 
ศึกษาและโรงเรียน
ขยายโอกาสในจังหวัด
สงขลาเข้าร่วม                 
ร้อยละ ๖๕ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
๔.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.00 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
๔.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.00 
๓. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๒๙ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๔ 
 
ข้อเสนอแนะ 
- งบประมาณในการจัดท าโครงการ
ค่อนข้างน้อย ปีต่อไปควรเพ่ิม
งบประมาณหรือหาผู้สนับสนุนใน
การจัดงานให้มากขึ้น  

๒๒4 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๑๗. ประกวด
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖0 

  ๑. เพ่ือส่งเสริม และ
พัฒนาความ 
สามารถพิเศษของ
นักเรียนในด้าน
วิชาชีพและวิชาการ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓. เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่
นักเรียน และ
โรงเรียน 

 

๑. นักเรียนไดพั้ฒนา
ความ สามารถพิเศษใน
ด้านวิชาชีพและวิชาการ 
๒. นักเรียนไดใ้ช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓.นักเรียน และโรงเรียน
เทศบาล 5(วัดหัวปูอม
นอก) ได้เป็นที่รู้จักของ
หน่วยงานอื่นๆมาก
ยิ่งขึ้น 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) มี
ความสามารถพิเศษด้าน
วิชาชีพและวิชาการจ านวน 
124 คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนไดแ้สดง
ความสามารถพิเศษทาง
วิชาชีพและวิชาการ สร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และ
ตนเอง 
๒. นักเรียนพัฒนา
ความสามารถของตนเอง
สูงขึ้น 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕               
(วัดหัวปูอมนอก) ที่มีความสามารถ
พิเศษด้านวิชาชีพและวิชาการเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจ านวน
124 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ สร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และตนเอง 
๒. นักเรียนไดพั้ฒนาความสามารถ
ของตนเองสูงขึ้น 
 

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ 
ได ้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
และตนเอง 

 
 
 
 

๒๒5 



 1.๔    กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๑๘. โครงการแนะแนว
สัญจร 

 
 

 

๑. เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก) 
๒. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลนครสงขลาได้
ทราบข้อมูลข่าวสาร
การศึกษาต่อจากโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก)
โดยตรง 

๑. ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 
4ของโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดหัวปูอมนอก 
๒.นักเรียนได้ทราบข้อมูล
และช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารการศึกษาต่อจาก
สถานศึกษาโดยตรง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่๖ และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
ในเขตเทศบาลนครสงขลา
จ านวน  ๑๑ โรงเรียน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๖ และมัธยม 
ศึกษาปีที่  ๓ ของโรงเรียน
ในเขตเทศบาลนครสงขลา
ทราบแผนการเรียนและ
ระเบียบการรับสมัครเข้า
ศึกษาต่อระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
ในเขตเทศบาลนครสงขลา
จ านวน ๙ โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 81.81 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขต
เทศบาลนครสงขลาทราบ
แผนการเรียน  ระเบียบการ
รับสมัครและสมัครเข้าศึกษา
ต่อระดับชั้นมัธยมปีที่ ๑ 
และมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
โรงเรียนเทศบาล ๕                
(วัดหัวปูอมนอก) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๑.ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.๒   
คิดเป็นร้อยละ ๘๔ 
๒.ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ๔.๔             
คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๘ 
3. ความพึงพอใจ                  
ร้อยละ 79.28 
 

 

๒๒6 



โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๑๙. โครงการเสริม
ความถนัดทางวิชาชีพ
และวิชาการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแนวทางในการศึกษา
ต่อในสายสามัญและสาย
อาชีพ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตรง
ตามความชอบ  ความถนัด
และความสามารถของตนเอง 
๓.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อของนักเรียน
มากยิ่งขึ้นและลดความ
ขัดแย้งระหว่างนักเรียนและ
ผู้ปกครอง  

 

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และผู้ปกครองได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แนวทางในการศึกษาต่อใน
สายสามัญและสายอาชีพ 
 ๒.  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้
ตรงตามความชอบ  ความ
ถนัดและความสามารถ
ของตนเอง 
๓. ผู้ปกครองมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อของนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้นและลดความขัดแย้ง
ระหว่างนักเรียนและ
ผู้ปกครอง  

 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓  โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)  
จ านวน ๓๔๖ คน 
๒.ผู้ปกครองนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๓   
จ านวน  ๓๔๖  คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.เพ่ือให้ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที๓่ และ
ผู้ปกครองได้รับแนวคิดใน
การตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อในสายสามัญและสาย
อาชีพเพ่ือนักเรียนสามารถ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้
ตรงตามความชอบ  ความ
ถนัดและความสามารถ
ของตนเอง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ๑ .  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก)  จ านวน 
๓๐๘ คนคิดเป็น ร้อยละ
89.๐๒ 
๒. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   
จ านวน  ๒๙๔คน คิดเป็น
ร้อยละ84.97 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และผู้ปกครองได้รับ
แนวคิดในการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในสาย 
สามัญและสายอาชีพเพ่ือ
นักเรียนสามารถตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อได้ตรงตาม
ความชอบ  ความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.๖  คิด
เป็นร้อยละ  ๙๒ 
2.ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.6 
คิดเป็น       ร้อยละ 92  
๓.ความพึงพอใจ ร้อยละ83 
 

 

๒๒7 



 ๑.๕  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ดูแลช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพ และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

20. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ  
-กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร 
-บริการสุขภาพ 
-ส่งเสริมพัฒนาการ
ระบบโภชนาการโดย 
อย.น้อย 
-Smart teen “วัยรุ่น
ฉลาดรัก รู้จักปูองกัน” 
 
ภาคเรียนที่ ๑/2560 
 

๑.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน  และ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ความปลอดภัยและวินัยจราจร 
๒.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือก
บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ    
มีความปลอดภัยในการเลือก
บริโภคอาหาร  และมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี
๓.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยและ
น าไปปฏิบัติให้เกิดทักษะในการ
ดูแลสุขภาพ 

๑.  นักเรียนมีความรู้  ความ
เข้าใจเรื่องความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน  และ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ความปลอดภัยและวินัย
จราจร 
๒.  นักเรียนรู้จักเลือก
บริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  มีความ
ปลอดภัยในการเลือกบริโภค
อาหาร และมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี 
๓.  นักเรียนได้รับความรู้
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยและ
น าไปปฏิบัติให้เกิดทักษะใน
การดูแลสุขภาพ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-นักเรียนเข้าร่วมอบรมใน
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร  
จ านวน  ๕๐  คน   
-นักเรียนแกนน าเข้าร่วม
กิจกรรม อย. น้อย จ านวน  
๔๐  คน   
-นักเรียนทุกคนได้รับการ
บริการส่งเสริมสุขภาพ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการขับขี่ปลอดภัย การใช้
รถใช้ถนนและวินัยจราจร 
-นักเรียนมีความรู้เรื่องสาร
ปนเปื้อนในอาหารและมี
สุขภาพอนามัยที่ด ี
-นักเรียนในโรงเรียนมีความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพของ
ตัวเอง  และมีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่ดี 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ครบตามจ านวนที่ก าหนด
ไว ้
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
-นักเรียนได้รับความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

๑.  ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ  
PDCAอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย  ๔.๘๐  คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๓๓ 
๒.  ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่
ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  
๔.๓๙  คิดเป็นร้อยละ๙๗.๓๓ 
๓.  ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
/กิจกรรมของผู้ร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  
๙๓.๐๔ 
๔.  ควรมีการประชาสัมพันธ์ใน
การด าเนินกิจกรรมให้มีความ
หลากหลายในช่องทางต่าง ๆ 
 

๒๒8 



 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๒๑. โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบ
โภชนาการโดย                  
อย.น้อย 
 
 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนแกนน าที่
เป็นอาสาสมัคร อย.น้อย น า
ความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ทุกคนได้รู้จักเลือกบริโภค
อาหารอย่าง ปลอดภัยและ
เป็นประโยชน์ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

๑.  นักเรียนแกนน าที่เป็น
อาสาสมัคร อย.น้อย น า
ความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
๒.  นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ทุกคนได้รู้จักเลือก
บริโภคอาหารอย่าง 
ปลอดภัยและเป็น
ประโยชน์ 
๓. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ทุกคนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ที่เป็นอาสาสมัคร 
อย.น้อย จ านวน ๔๐ คน 
สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก) ได้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ร้อยละ ๑๐๐ ได้
รู้จักการเลือกบริโภค  
อาหารอย่างปลอดภัย และ
เป็นประโยชน์ 
๒. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ร้อยละ ๑๐๐ มี
สุขภาพอนามัยที่ดี 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ที่เป็นอาสาสมัคร 
อย.น้อย จ านวน ๔๐ คน 
สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก) ได้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ร้อยละ ๑๐๐ ได้
รู้จักการเลือกบริโภค  
อาหารอย่างปลอดภัย และ
เป็นประโยชน์ 
๒. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ร้อยละ ๑๐๐ มี
สุขภาพอนามัยที่ดี 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม 
    กระบวนการ  PDCA  อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดค่าเฉลี่ย  
    ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒.  ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม 
    เปูาหมายอยู่ในระดับมาก
ที่สุดค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ คิดเป็น 
    ร้อยละ ๙๖ 
๓. ความพ่ึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๕๐ 
ข้อเสนอแนะ 
นักเรียนแกนน าที่เป็น
อาสาสมัคร อย.น้อย ควรมี
บทบาทในการท างานมากขึ้น
และทุกฝุายต้องให้ความร่วมมือ
ในโครงการดังกล่าว 

๒29 



โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๒๒. โครงการบริการ
สุขภาพ 
 
 

๑. เพ่ือให้ส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน 
๒. เพ่ือช่วยเหลือและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้แก่ 
นักเรียน  ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา 
๓. เพ่ือให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรได้เรียนรู้วิถีชีวิตใน
การสร้างสุขภาพท่ีดี 
๔. เพ่ือให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยและน าไป
ปฏิบัติให้เกิดทักษะในการ
ดูแลสุขภาพ 

๑. ส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน 
๒. ช่วยเหลือและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้แก่ 
นักเรียน  ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษา 
๓. นักเรียน ครู และ
บุคลากรได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ในการสร้างสุขภาพที่ดี 
๔. นักเรียน ครู และ
บุคลากรได้รับความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
และน าไปปฎิบัติให้เกิด
ทักษะในการดูแลสุขภาพ 

๑. นักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน
เทศบาล ๕  (วัดหัวปูอม
นอก) ร้อยละ๑๐๐ ของ
ผู้เรียนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือให้มีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ด ี

  ๒. ร้อยละ ๐.๐๑ ของ
ผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกิน
เกณฑ์ และน้อยกว่าเกณฑ์ 
 

๑. นักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ร้อยละ๑๐๐ของ
ผู้เรียนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือให้มีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี 

  ๒. ผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกิน
เกณฑ์ และน้อยกว่าเกณฑ์
ได้รับการดูแลเรื่องภาวะ
โภชนาให้ดีขึ้น โดยการ
ร่วมมือของห้องพยาบาล
และครูสุขศึกษา ดูแล
ควบคุมน้ าหนักให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 

ความส าเร็จของกาด าเนินงาน 
๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรม เป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
๙๖.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
๔.๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ 
๓. ระดับความคิดเห็น/ความพึง    
พอใจ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ ๙๖.๐๐ 

 

 
 
 
 

๒๓0 



 ๑.๖ จัดท าโครงการและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๒๓. โครงการ 
ค่ายวิชาการ 
1. กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ 
2. กิจกรรมค่ายศิลปะ 
3. กิจกรรมค่าย
วิชาการนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
4. กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ 
5. กิจกรรมค่าย
ภาษาต่างประเทศ : 
ภาษาจีน 
6. กิจกรรมค่าย
ภาษาต่างประเทศ : 
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

1. เพ่ือฝึกทักษะ
การศึกษาค้นคว้าและ
การเรียนรู้โดยวิธีการ    
ต่าง ๆ ที่หลากหลายจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
2. เพ่ือส่งเสริมและสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลายให้แก่
นักเรียน 

1. นักเรียนเกิดทักษะ
การศึกษาค้นคว้าและ
การเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ 
ที่หลากหลายจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  
2. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลายและรู้จัก
การท างานร่วมกัน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดหัวปูอมนอก)ร้อยละ 30 ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
2. สถานศึกษาน าแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และ 1 กลุ่ม กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลายขึ้น 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดหัวปูอมนอก) ร้อยละ
42.33 ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
2. จัดค่ายวิชาการจ านวน 6 
ค่าย ได้แก่ค่าย 
1) กิจกรรมค่ายเสริมทักษะ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    
2) กิจกรรมค่ายเตรียมความ
พร้อมสู่คณะที่ใช่สาขาท่ีชอบ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
3) กิจกรรมค่ายเตรียมความ
พร้อมสู่อุดมศึกษานักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
4) กิจกรรม Chinese Camp 
๒๐๑๕ 
5) กิจกรรม English Camp 
๒๐๑๖ 

1. นักเรียนให้ความสนใจ
กับกิจกรรมค่ายวิชาการ
ต่าง เนื่องจากได้รับ
ประสบการณ์ท่ี
หลากหลายและได้รับ
ความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากวิทยากร
ภายนอกที่มีความรู้ 
ความสามารถ 

๒๓1 



 
 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
7. กิจกรรมค่าย
ห้องเรียนเสริมสร้าง
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ 
8. กิจกรรมค่ายสังคม
ศึกษา : สังคมร่วมใจ
รักษ์เลสาบ 
 

   6) กิจกรรม ค่ายสังคมร่วมใจ
รักษ์เลสาบ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลายขึ้น 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓2 



 
 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๒๔. โครงการพัฒนา
ศักยภาพความสามารถ
พิเศษนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนา 
ศักยภาพนักเรียนด้าน
วิชาการและโครงงาน  
(แม็กซ์พลอยส์  ครอสเวิร์ด
เกม เอแม็ท ค าคมและซุโด
กุชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่  
๑๑ ประจ าปี ๒๕๖๐) 
- ฝึกซ้อมความสามารถ
ด้านกีฬา กรีฑาของ
นักเรียน 
- การแข่งขันวงดนตรี
สากลร่วมสมัยระดับ
มัธยมศึกษา โครงการบท
เพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ ๗ 
- พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านวิชาชีพและวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

๑. ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านวิชาการให้เป็นที่
ยอมรับ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างโอกาส
และประสบการณ์ในการ
พัฒนาทักษะด้านวงดนตรี
สากลร่วมสมัยของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
๓. เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทยรอบคัดเลือกระดับ
ภาคใต้ 
๔. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถพิเศษของ
นักเรียนในด้านวิชาชีพ
และวิชาการ 

๑. ได้ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนที่มีความ 
สามารถพิเศษด้าน
วิชาการจนเป็นที่ยอมรับ 
๒. นักเรียนมีโอกาสและ
ได้รับประสบการณ์ใน
การพัฒนาทักษะด้านวง
ดนตรีสากลร่วมสมัยของ
นักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. ได้เตรียมความพร้อม
ในการร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทยรอบคัดเลือกระดับ
ภาคใต้ 
๔. ได้ส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถพิเศษของ
นักเรียนในด้านวิชาชีพ
และวิชาการ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ   
๑. ครูและนักเรียนที่มี
ความสามารถได้เข้าร่วม
แข่งขันความสามารถ
พิเศษในด้านวิชาชีพและ
วิชาการที่ทางหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนจัด
ขึ้น 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนและพัฒนา
ความสามารถของตนเอง
สูงขึ้น 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ จาก
การแข่งขันเอแม็ท 
๒. ได้รับเหรียญรางวัลจาก
การแข่งขันกีฬาในระดับ
ภาคและได้เป็นตัวแทนต่อ
ในระดับประเทศ 
๓. ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับหนึ่งจาก
การแข่งขันด้านดนตรีร่วม
สมัย 

 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนได้แสดงความ 
สามารถในการแข่งขันและ
ได้ศึกษาเทคนิคใหม่ ๆ 
จากการแข่งขันมาพัฒนา
ความ สามารถของตนเอง
ให้สูงขึ้น 

5.1 ประสิทธิภาพการด าเนิน 
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖  คิดเป็นร้อยละ  
๙๒.๐๐ 
5.2 ประสิทธิผลของการด าเนิน

กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่
ในระดับ มากที่สุดค่าเฉลี่ย  ๔.๓  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ 
5.3  ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้ร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ   ๙๐.๙๖ 

 
 

-  
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โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

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

1. เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ให้กับ
นักเรียนที่มี
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี เกิดความรู้ 
ทักษะและ
ประสบการณ์ทางด้าน
ไอทีภายใต้
มาตรฐานสากลที่ทั่ว
โลกให้การยอมรับ 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดง
ความรู้ ความสามารถ
ทางด้านไอทีภายใต้
มาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริม และพัฒนา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ให้กับนักเรียนที่มี
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี จนเกิดความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์
ทางด้านไอทีภายใต้
มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้
การยอมรับ 
2. นักเรียนได้มีโอกาสแสดง
ความรู้ ความสามารถ
ทางด้านไอทีภายใต้
มาตรฐานสากล 

เปูาหมายเชิงปริมาณ  
1. น านักเรียนที่มี
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
MOS ปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนน าความรู้ 
ประสบการณ์และทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ภายใต้
มาตรฐานสากลมา
ประยุกต์ใช้กับการเรียน
และการท างานใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนที่มี
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
MOS ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนไดน้ าความรู้ 
ประสบการณ์และทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ภายใต้
มาตรฐานสากลมา
ประยุกต์ใช้กับการเรียน
และการท างานใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 
92  
2. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย อยู่
ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.60  
คิดเป็นร้อยละ 92 
3. ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรมระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
71.39 
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีเวลาในการฝึกซ้อมมากกว่า
นี้ 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๒๖. โครงการแข่งขัน เอแม็ท 
(แม็กซ์พลอยส์  ทริปเปิ้ลเกม 
ชิงแชมป์ภาคใต้  
ครั้งที่  ๕ ประจ าปี ๒๕๖๐) 
 
ภาคเรียนที่ 2/2560 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้
เข้าร่วมแข่งขันและ
แสดงความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ 
๒. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ 
เทคนิคในการแข่งขัน
มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ 
๓. เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และให้
นักเรียนได้แสดง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๑. นักเรียนได้เข้าร่วม
แข่งขันเอแม็ท  
๒. นักเรียนได้รับเทคนิค
จาการแข่งขันเอแม็ทจาก
คู่แข่งหลาย ๆ โรงเรียนมา
ประยุกต์ใช้สอนสมาชิก
ชุมนุมเอแม็ทในโรงเรียน 
๓. นักเรียนแสดง
ความสามารถได้อย่างเต็ม
ศักยภาพทุกเกมการ
แข่งขัน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ  
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านครอสเวิร์ด เอแม็ท 
ค าคมและซุโดกุ ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับ 
ภาคใต้ จ านวน 13 คน  
พร้อมครูผู้ควบคุม
จ านวน  
2 คน 
  
เปูาหมายเชิงคุณภาพ   
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านครอสเวิร์ด เอแม็ท 
ค าคมและซุโดกุได้เข้า
ร่วมแข่งขัน ได้รับเกียรติ
บัตรหรือเหรียญรางวัล
จากการเข่งขัน สร้าง
ชื่อเสียงให้กับตนเอง 
โรงเรียน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ  
นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน
เอแม็ท  จ านวน ๑๓ คน
และมีครูผู้ควบคุม ๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ   
นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทองแดงจ านวน 
2 เหรียญ เอแม็ท ม.ปลาย 
๑ เหรียญ คือ นายณัฐวุฒิ  
เกลา 
ระดับ ม.ต้น ๑ เหรียญ คือ 
นางสาวณัฐสุดา  เล้า
ประเสริฐ    
เด็กหญิงศรัญญ่า  หมวด
อ่อนแสง 
 
 
 

๑. ประสิทธิภาพการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
๔.2 คิดเป็นร้อยละ                
84.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับ มาก
ที่สุดค่าเฉลี่ย  ๔.2   
คิดเป็นร้อยละ ๘4.๐๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้
ร่วมโครงการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ   
72.00 
 

 
-  
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โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๒๗. ประกวดวงโยธวาทิต 
 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

1. เพ่ือสร้างโอกาสและ
ประสบการณ์ในการ
พัฒนาศักยภาพด้านวง
โยธวาทิตของนักเรียนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดง
ความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ พัฒนา
ศักยภาพตาม
ความสามารถ และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
อย่างมีคุณค่า 
3. นักเรียนได้เข้าร่วมใน
การประกวดวงโยธวาทิต 
และสามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ
แก่โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

1. นักเรียนได้สร้าง
โอกาสและประสบ 
การณ์ในการพัฒนา
ศักยภาพด้านวงโยธ
วาทิตของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์ 
พัฒนาศักยภาพตาม
ความสามารถ และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์อย่างมีคุณค่า 
3. นักเรียนได้เข้าร่วมใน
การประกวดวงโยธ
วาทิต และสามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ
แก่โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนวงโยธวาทิต 
จ านวน 62 คน ได้เข้าร่วม
การประกวดวงโยธวาทิต 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีประสบการณ์
ในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวงโยธวาทิตของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนมีความ 
สามารถในทางสร้าง 
สรรค์ พัฒนาศักยภาพตาม
ความสามารถ และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์อย่าง
มีคุณค่า 
3. นักเรียน ได้เข้าร่วมใน
การประกวดวงโยธวาทิต
และสามารถสร้างชื่อเสียง
ให้เป็นที่ยอมรับแก่
โรงเรียนชุมชนและสังคม 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนวงโยธวาทิต 
จ านวน 62 คน ได้เข้าร่วม
การประกวดวงโยธวาทิต 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีประสบการณ์
ในการพัฒนาศักยภาพด้าน
วงโยธวาทิตของนักเรียนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนมีความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์ พัฒนา
ศักยภาพตามความ 
สามารถ และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์อย่างมีคุณค่า 
3. นักเรียน ได้เข้าร่วมใน
การประกวดวงโยธวาทิต
และสามารถสร้างชื่อเสียง
ให้เป็นที่ยอมรับแก่
โรงเรียนชุมชนและสังคม 

๑. ประสิทธิภาพการ 
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.5  คิดเป็นร้อยละ 90 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับ มาก
ที่สุดค่าเฉลี่ย 4.6  
 คิดเป็นร้อยละ 92.00 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้
ร่วมโครงการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  92 
 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรเพิ่มงบประมาณ
ของโครงการขึ้นอีก 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ           

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกรด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลกรด าเนินการ 
28. โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถพิเศษ
ของนักเรียนด้านกีฬา  
 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา ในระดับต่าง ๆ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะทางด้านกีฬาให้กับ
นักเรียน 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
สร้างชื่อเสียงให้นักเรียน       
โรงเรียนและหน่วยงานต้น
สังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพทางด้านทักษะกีฬา 
กรีฑา และมีความพร้อมใน
การร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ 
2. นักเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพทักษะทางด้านกีฬา 
ที่ดีข้ึน 
๓. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
สามารถ สร้างชื่อเสียงให้
ตนเองและโรงเรียนและเป็น
ตัวแทนแข่งขันในระดับ 
ที่สูงขึ้น 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักกีฬา กรีฑา และผู้
ควบคุม โรงเรียนเทศบาล 
5 ( วัดหัวปูอมนอก ) 
จ านวน 41 คน ได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศระดับ 
ประเทศ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
นักกีฬา กรีฑา ได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
รอบชิงชนะเลิศระดับ 
ประเทศ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักกีฬา กรีฑา และผู้
ควบคุม โรงเรียนเทศบาล 
5 ( วัดหัวปูอมนอก ) 
จ านวน 41 คน เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
รอบชิงชนะเลิศระดับ 
ประเทศ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ    
นักกีฬา กรีฑา เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
รอบชิงชนะเลิศระดับ 
ประเทศ 

1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
(PDCA) อยู่ในระดับ  มากทีสุด   
ค่าเฉลี่ย  4.6 คิดเป็นร้อยละ   
92 
2. ประสิทธิผลการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย                 
อยู่ในระดับดีมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  
4.8 คิดเป็นร้อยละ 96   
3. ระดับความพึงพอใจ 
จากกการประเมินผลพบว่า  
ระดับความคิดเห็น / ความพึง
พอใจระดับดีข้ึนไปร้อยละ  
90.24 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดโครงการมีปัญหา
เกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะ
บางครั้งมีฝนตก ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการฝึกซ้อมของทุก
ประเภทชนิดกีฬา  

๒๓7 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒๙. เพ่ิมประสิทธิภาพ
นักเรียนคนเก่งตาม
โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น 
 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

๑. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เป็นตัวแทนนักเรียนคนเก่ง
เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพนักเรียนตาม
โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น ประจ าปี
การศึกษา 2560 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการของตัวแทน 
นักเรียนคนเก่งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5ของ
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว
ปูอมนอก)และเทศบาลนคร
สงขลาในการเข้าร่วม
โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น ระดับ
เทศบาลนครสงขลาและ
ระดับประเทศ  จ านวน 5 

๑. ไดค้ัดเลือกนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เป็นตัวแทนนักเรียนคนเก่ง
เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพนักเรียนตาม
โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น ประจ าปี
การศึกษา 2560 
2.ได้พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการของตัวแทน
นักเรียนคนเก่งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5ของ
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว
ปูอมนอก)และเทศบาลนคร
สงขลาในการเข้าร่วม
โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น ระดับ
เทศบาลนครสงขลาและ
ระดับประเทศ  จ านวน 5 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)จ านวน 
๑๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
วิชาละ ๑ คน  รวม ๕ คน 
  ๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)จ านวน 30
คนเข้าร่วมโครงการเพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนวิชา
ละ ๑ คน  รวม ๕ คน 
3.  ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) จ านวน   
๕๐ คน  เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือด าเนินการกิจกรรมตาม
โครงการ 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) จ านวน 
๑๔๘ คนเข้าร่วมโครงการเพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนวิชา
ละ ๑ คน  รวม ๕ คน 
  ๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) จ านวน ๔๙
คนเข้าร่วมโครงการเพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนวิชา
ละ ๑ คนรวม ๕ คน 
๓.  ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) จ านวน  
๕๐ คน  เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือด าเนินการกิจกรรมตาม
โครงการ 
 
 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็น
ตัวแทนนักเรียนคนเก่งระดับ
เทศบาล ในการเข้าร่วมแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับประเทศมีการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการ  และ
คณะครูที่เข้าร่วมพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนตัวแทน
คนเก่งมีการพัฒนากระบวนการ
สอนให้ดีขึ้น 
- ประสิทธิภาพการด าเนิน

กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 92 
- ประสิทธิผลของการด าเนิน

กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 92 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 

๒๓8 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

 รายวิชา คือ วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวปูอม
นอก) และเทศบาลนคร
สงขลา 

รายวิชา คือ วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ 
3. ไดป้ระชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวปูอม
นอก) และเทศบาลนคร
สงขลา 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนตัวแทนเข้าร่วม
โครงการแข่งขันคนเก่ง
ระดับประเทศทั้ง ๑๐ คน มี
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางด้านวิชาการ  สามารถ
สร้าง ชื่อเสียงให้แก่ตนเอง  
โรงเรียน และเทศบาลนคร
สงขลา 
๒. คณะครูมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนดี
ขึ้น 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้เป็นตัวแทน
เข้าร่วมโครงการแข่งขันคน
เก่งระดับประเทศ10 คน 
และได้พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางด้านวิชาการ  สามารถ
สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง  
โรงเรียนและเทศบาลนคร
สงขลา 
๒. คณะครูมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนดี
ขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓9 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓๐. เพ่ิมประสิทธิภาพ
นักเรียนคนเก่งตาม
โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น 
 
ภาคเรียนที่ ๒/2560 

๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการของตัวแทน
นักเรียนคนเก่งของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ระดับโรงเรียน และเทศบาล
นครสงขลาตามโครงการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่นระดับประเทศใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
และมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
จ านวน  ๕  รายวิชา  คือ  
รายวิชาภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา และภาษา 
อังกฤษ 
๒.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) และเทศบาลนคร
สงขลา 

๑. ได้พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการของตัวแทน
นักเรียนคนเก่งของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ระดับโรงเรียน ในการ
เข้าร่วมโครงการแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับ 
ประเทศ ในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน   
๔  รายวิชา  คือ  รายวิชา
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
๒.  ได้ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๕(วัดหัวปูอมนอก) 
และเทศบาลนครสงขลาต่อ
สาธารณชน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ตัวแทนนักเรียนคนเก่ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
โรงเรียนเทศบาล ๕   
(วัดหัวปูอมนอก) จ านวน ๕ 
รายวิชา วิชาละ ๑ คน  รวม 
๑๐ คน 
๒. ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) จ านวน    
๔๑ คน  เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือด าเนินการกิจกรรมตาม
โครงการ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความตื่นตัวใน
การพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มความ 
สามารถ มีเวทีในการ
แสดงออกมีความชื่นชมใน
ตัวเอง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ตัวแทนนักเรียนคนเก่ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน ๔ รายวิชา และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน 
๓ รายวิชา ของโรงเรียน
เทศบาล ๕  (วัดหัวปูอม
นอก)  รวม ๗ คนคิดเป็น
ร้อยละ ๗๐ 
๒. ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) จ านวน    
๔๑ คน  เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือด าเนินการกิจกรรมตาม
โครงการ 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของตนเองอย่าง
เต็มความ สามารถ มีเวทีใน
การแสดงออกมีความชื่นชมใน
ตัวเอง 
   

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็น
ตัวแทนนักเรียนคนเก่งระดับ
จังหวัด  ได้เข้าร่วมแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับประเทศมีการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการ  และ
คณะครูที่เข้าร่วมพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนตัวแทน
คนเก่งมีการพัฒนากระบวนการ
สอนให้ดีขึ้น 
- ประสิทธิภาพการด าเนิน

กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๘ 
- ประสิทธิผลของการด าเนิน

กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 92 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 

๒40 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

   ๒. ครูผู้สอนพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
ในด้านความรู้และทักษะ
การคิดตามสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 

๒. ครูผู้สอนได้พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
ในด้านความรู้และทักษะ
การคิดตามสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔1 



 
 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้  ผลการด าเนินการ  
๓๑. โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และผลิต
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

 

 

๑. เพ่ือบริการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และผลิต
สื่อนวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
เพียงพอเหมาะสม 
๒. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  

๑. เพ่ือบริการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และผลิต
สื่อนวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
เพียงพอเหมาะสม 
๒. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ 
๓.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
สถานศึกษาจัดหาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ครบ ๘ 
กลุ่มสาระ และ ๑ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสม 
และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละคน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ครบ ๘ 
กลุ่มสาระ และ ๑ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสม 
และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละคน 
 

ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด      
ค่าเฉลี่ย ๔.๗ คิดเป็นร้อยละ 
๙๔  
ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ มากท่ีสุดค่าเฉลี่ย
๔.๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๔ 
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ค่าเฉลี่ย ๔.๗ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔ 
 
ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข 
ครูและบุคลากรควรวางแผน
ก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการจัดซื้อการจ้างให้
มากกว่าเดิมเผื่อเวลา
แก้ปัญหา (ถ้ามี) 
 

๒๔2 



 

 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๓๒. โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และผลิต
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

 

 

๑. เพ่ือบริการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และผลิต
สื่อนวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
เพียงพอเหมาะสม 
๒. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  

๑. เพ่ือบริการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และผลิต
สื่อนวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
เพียงพอเหมาะสม 
๒. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ 
๓.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
สถานศึกษาจัดหาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ครบ ๘ 
กลุ่มสาระ และ ๑ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสม 
และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละคน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ครบ ๘ 
กลุ่มสาระ และ ๑ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสม 
และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละคน 
 

ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด      
ค่าเฉลี่ย ๔.๗ คิดเป็นร้อยละ 
๙๔  
ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ มากท่ีสุดค่าเฉลี่ย
๔.๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๔ 
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ค่าเฉลี่ย ๔.๗ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔ 
 
ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข 
ครูและบุคลากรควรวางแผน
ก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการจัดซื้อการจ้างให้
มากกว่าเดิมเผื่อเวลา
แก้ปัญหา (ถ้ามี) 
 

๒๔3 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๓๓. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมขาวเทาสัมพันธ์
สัตบรรณช่อใหม่ 
 
 

 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถในด้านการ
เล่นกีฬาที่ตนเองชอบและ
ถนัด 
๒. เพ่ือให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เพ่ือน รุ่นพี่ปัจจุบัน รุ่นพี่
ศิษย์เก่า และคณะครู 
โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) และ
สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานศึกษาได้ 

๑. ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถในด้านการ
เล่นกีฬาที่ตนเองชอบและ
ถนัด 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๔ มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ปัจจุบัน 
รุ่นพี่ศิษย์เก่า และคณะครู
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาได้ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในโดยนักเรียนทุกคน
มีส่วนร่วม จ านวนนักเรียน 
๑,๖๖๑ คน ครูและ
บุคลากร จ านวน ๑๒๓ 
คน 
๒. จัดกิจกรรมรับขวัญ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ จ านวน ๔๖๗ คน 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกปี
ที่ ๔ จ านวน ๑๕๗ คน 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการแข่งขันกีฬา 
จ านวนนักเรียน ๑,๖๖๑ 
คน ครูและบุคลากร 
จ านวน ๑๒๓ คน  
จัดปีละ 1 ครั้ง 
๒. จัดกิจกรรมรับขวัญ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ จ านวน ๔๖๗ คน และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกปีท่ี ๔ 
จ านวน ๑๕๗ คน 
จัดปีละ 1 ครั้ง  
  

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับดีมากที่สุดค่าเฉลี่ย ๔.๗  
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 
๔.๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
 
ข้อเสนอแนะแนะ 
ควรเพิ่มระยะเวลาในการ
จัดการแข่งขันกีฬาสี และ
กิจกรรมรับน้องขาวเทา
สัมพันธ์ให้มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔4 



โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าใน
การออกก าลังกายเกิด
ทักษะในการเล่นกีฬา
แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด 
มีความรักสามัคคีในหมู่
คณะ 
๒. คณะครูและบุคลากร 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก) มีความรัก
สามัคคี มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าใน
การออกก าลังกายเกิด
ทักษะในการเล่นกีฬา
แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด 
มีความรักสามัคคีในหมู่
คณะ 
๒. คณะครูและบุคลากร 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก) มีความรัก
สามัคคี มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔5 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๓๔. โครงการเรียนรู้
วัฒนธรรมสากล 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมสากล                 
(วันปีใหม่) 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้
ร่วมกันสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมวันปีใหม่ 
๓. เพื่อส่งเสริมทักษะการ
ท างานและการท ากิจกรรม
ให้กับคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีในหมู่คณะของนักเรียน 
ครูและบุคลากรทุกคน 
 
 

๑.  นักเรียนได้เรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
สากล (วันปีใหม่) 
๒. นักเรียนได้ร่วมกันสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมวัน
ขึ้นปีใหม่ 
๓. คณะกรรมการสภา
นักเรียนมีทักษะการท างาน
และท ากิจกรรมอย่างมี
ความสุข 
๔. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) มีความสัมพันธ์ที่ดีใน
หมู่คณะ 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ครู บุคลากร
ทุกท่าน โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)  
จ านวน ๑,๗๒๘ คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทุกคน โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) มีความรัก ความ
สามัคคีมีสุนทรียภาพและ
ร่วมสืบสานประเพณีท่ีดี
งาม  
 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ครู บุคลากร
ทุกท่าน โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ใน
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑,๕๗๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๙๑.๒๖ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทุกคน โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) มีความรัก ความ
สามัคคีมีสุนทรียภาพและ
ร่วมสืบสานประเพณีท่ีดี
งาม  
 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๓. ความพ่ึงพอใจที่มีต่อโครงการ/
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๐๓ 
 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการที่ดีแต่ควรเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและ
ความส าคัญของโครงการและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 

๒๔6 



โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๓๕. โครงการส่งเสริม
กิจการลูกเสือ 
  ๑) ลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
  ๒) พัฒนาทักษะ
ลูกเสือเนตรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้ลูกเสือ - เนตร
นารี  สามารถพัฒนา
ทักษะด้านต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
๒. เพื่อสนองจุดประสงค์
ของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ในส่วนของกิจกรรม    
พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ – 
เนตรนาร ี
๓. เพื่อฝึกลูกเสือ – เนตร
นารี ให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ในหัวข้อ
การบ าเพ็ญตน                
เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
เกิดจิตส านึกเป็นผู้มี
ระเบียบ วินัย มีความ
ภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือ สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ความกตัญญูกตเวที เป็น  

๑. ลูกเสือ - เนตรนารี  
สามารถพัฒนาทักษะด้านต่าง 
ๆ ของผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. สนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในส่วนของ
กิจกรรม    
พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ – เนตร
นาร ี
๓. ฝึกลูกเสือ – เนตรนารี ให้
บรรลุตามคุณลักษณะของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ในหัวข้อ
การบ าเพ็ญตน                
เพื่อสาธารณะประโยชน์ เกิด
จิตส านึกเป็นผู้มีระเบียบ วินัย 
มีความภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือ สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ความกตัญญูกตเวที 
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ทุกคน 
บ าเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 
๑  กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ 
จ านวน ๙ คน ผู้ก ากับ
ลูกเสือ จ านวน ๑ คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพและปฏิบัติตนตาม
ประชาธิปไตยอันมี       
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสนอง
จุดประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ทุกคน บ าเพ็ญ
ประโยชน์อย่างน้อย ๑  
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี ไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมนุม เพราะไม่มี
การจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตร
นารี 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. พัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่าง
เต็มศักยภาพและปฏิบัติตนตาม
ประชาธิปไตยอันมี       
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. ลูกเสือ – เนตรนารีได้รับการ
อบรม ฝึกฝนให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของคณะลูกเสือ  

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCAอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  ค่าเฉลี่ย ๔.๖  
คิดเป็นร้อย ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย๕  คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก-
มากที่สุด ร้อยละ ๙๘.๗๓ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการพัฒนาทักษะด้าน
ต่าง ๆ ให้มากข้ึน เช่น วิชา
บุกเบิก วิชาความเป็นผู้น า
และอ่ืน ๆ 
 
 

๒๔7 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
 สมาชิกที่ดีของครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 
 

 ๓. ลูกเสือ – เนตรนารีได้รับ
การอบรม ฝึกฝนให้บรรลุ
ตามคุณลักษณะของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ   
ในหัวข้อการบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ เกิด
จิตส านึกเป็นผู้มีระเบียบ 
วินัย มีความภาคภูมิใจใน
การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ 
สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ความ
กตัญญูกตเวที เป็นสมาชิกท่ี
ดีของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

แห่งชาติ   
ในหัวข้อการบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ เกิด
จิตส านึกเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มี
ความภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือ สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ความกตัญญูกตเวที เป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 
 

 

 
 
 
 
 
 

๒๔8 



 
 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๓๖. โครงการลูกเสือ
บ าเพ็ญประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อฝึกลูกเสือ – เนตร
นารี สามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือ-
เนตรนารี วิสามัญ นักศึกษา
วิชาทหาร ให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ในหัวข้อการ
บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ เกิดจิตส านึกเป็น
ผู้มีระเบียบ วินัย มีความ
ภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือ สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ความกตัญญู
กตเวที เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 

๑. ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ ลูกเสือ-เนตรนารี 
วิสามัญ นักศึกษาวิชาทหาร 
บรรลุตามคุณลักษณะของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ในหัวข้อ
การบ าเพ็ญตน เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ เกิดจิตส านึกเป็นผู้
มีระเบียบ วินัย มีความ
ภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือ สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ความกตัญญูกตเวที 
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ 
นักศึกษาวิชาทหาร ทุกคน 
บ าเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย ๑  
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ 
นักศึกษาวิชาทหาร ได้รับการอบรม 
ฝึกฝนให้บรรลุตามคุณลักษณะของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ในหัวข้อการ
บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
เกิดจิตส านึกเป็นผู้มีระเบียบ วินัย 
มีความภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือ สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ความกตัญญูกตเวที เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ 
นักศึกษาวิชาทหาร            ทุก
คน ได้บ าเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 
๑  กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ 
นักศึกษาวิชาทหาร ได้รับการอบรม 
ฝึกฝนให้บรรลุตามคุณลักษณะของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ในหัวข้อการ
บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
เกิดจิตส านึกเป็นผู้มีระเบียบ วินัย 
มีความภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือ สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ความกตัญญูกตเวที เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCAอยู่ในระดับ มาก  ค่าเฉลี่ย 
๔.๘  คิดเป็นร้อย ๙๖ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย๕  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/
กิจกรรมของผู้เก่ียวข้องอยู่ในระดับ
มาก-มากที่สุด ร้อยละ ๙๒.๕๗ 
 
 
 

 
 

๒๔9 



 
 

โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
     ข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนควรส่งเสริมการรู้จัก
เสียสละเพ่ือส่วนรวม การกล้า
แสดงออก ของนักเรียนให้
มากขึ้น  โดยผ่านกระบวนการ
เรียนการสอน จนเกิด
จิตส านึกท่ีดี ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทุกท่านควร
แนะน าให้นักเรียน ฝึกในทุก
โอกาส และต้องน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒50 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๓๗. โครงการพัฒนา
ทักษะลูกเสือเนตรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้ลูกเสือ - เนตร
นารี  สามารถพัฒนา
ทักษะด้านต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
๒. เพื่อสนองจุดประสงค์
ของหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ ในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือ – เนตรนารี 
๓. เพื่อฝึกลูกเสือ – 
เนตรนารี ให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ในหัวข้อ
การบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ เกิด
จิตส านึกเป็นผู้มีระเบียบ 
วินัย มีความภาคภูมิใจ
ในการแต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือ สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ  

๑. ลูกเสือ - เนตรนารี  
สามารถพัฒนาทักษะด้าน
ต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. สนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในส่วน
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือ – เนตรนารี 
๓. ฝึกลูกเสือ – เนตรนารี 
ให้บรรลุตามคุณลักษณะ
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ใน
หัวข้อการบ าเพ็ญตน                
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
เกิดจิตส านึกเป็นผู้มีระเบียบ 
วินัย มีความภาคภูมิใจใน
การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ 
สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ความ
กตัญญูกตเวที เป็นสมาชิกท่ี 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ทุกคน 
บ าเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 
๑  กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี เข้า
ร่วมอบรมเพ่ือพัฒนา 
จ านวน ๔๘ คน 
๓. ลูกเสือ-เนตรนารี เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ 
จ านวน ๙ คน ผู้ก ากับ
ลูกเสือ จ านวน ๑ คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพและปฏิบัติตนตาม
ประชาธิปไตยอันมี       
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ทุกคน บ าเพ็ญ
ประโยชน์อย่างน้อย ๑  
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วม
อบรมเพ่ือพัฒนา จ านวน                  
๖๑ คน 
๓. ลูกเสือ-เนตรนารี ไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมนุม เพราะไม่มี
การจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตร
นารี 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. พัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่าง
เต็มศักยภาพและปฏิบัติตนตาม
ประชาธิปไตยอันมี       
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  
๔.๘  คิดเป็นร้อย  ๙๖ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ค่าเฉลี่ย  ๕  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก-
มากที่สุด ร้อยละ ๘๖.๗๗ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมการพัฒนา
สาธารณะประโยชน์ให้มาก 
 

๒๕1 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ความกตัญญูกตเวที เป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 
 

ดีของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 
 
 
 

๒. โรงเรียนจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสนอง
จุดประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. ลูกเสือ – เนตรนารีได้รับ
การอบรม ฝึกฝนให้บรรลุ
ตามคุณลักษณะของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ   
ในหัวข้อการบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ เกิด
จิตส านึกเป็นผู้มีระเบียบ 
วินัย มีความภาคภูมิใจใน
การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ 
สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ความ
กตัญญูกตเวที เป็นสมาชิกท่ี
ดีของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. ลูกเสือ – เนตรนารีได้รับการ
อบรม ฝึกฝนให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ   
ในหัวข้อการบ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ เกิด
จิตส านึกเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มี
ความภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือ สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ความกตัญญูกตเวที เป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 
 

 

 

๒๕2 



 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๓๘. โครงการค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที่ ๑ 
 
 

1. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้อยู่ค่ายพักแรมและปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
2. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
มีระเบียบวินัย มีความอดทน 
มีความเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีความสามัคคี
ในหมู่คณะและแสดงออก
ในทางท่ีสร้างสรรค์ 
3. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้ศึกษาและทบทวนความรู้
ตามท่ีได้เรียนในหลักสูตร 
4.เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้ทดสอบกิจกรรมตาม
หลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ - 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 

1. เนตรนารี  ได้อยู่ค่าย
พักแรมและปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 
2. ลูกเสือ - เนตรนารี  มี
ระเบียบวินัย มีความ
อดทน มีความเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีความ
สามัคคีในหมู่คณะและ
แสดงออกในทางที่
สร้างสรรค ์
3. ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้
ศึกษาและทบทวนความรู้
ตามท่ีได้เรียนในหลักสูตร 
4. ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้
ทดสอบกิจกรรมตาม
หลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ 
- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน ๔53 คน ผู้ก ากับ
จ านวน   20 คน  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
- ลูกเสือ-เนตรนารีได้รับ
ประสบการณ์อยู่ค่ายพักแรม 
มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณ์ของกิจการ
ลูกเสือ และตามหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน ๔53 คน ผู้ก ากับ
จ านวน  20 คน ร่วมเข้า 
ค่ายลูกเสือ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
- ลูกเสือ-เนตรนารี มี
ประสบการณ์ ในการอยู่ค่าย
พักแรม มีความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณ์ของกิจการ
ลูกเสือ และตามหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) 
 

1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.80 คิด
เป็นร้อยละ 96.00 
2. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.๔0 
คิดเป็นร้อยละ 96.00 
3. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี-ดี
มาก  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
98.00  
 
ข้อเสนอแนะ  
    ควรส่งครูเข้ารับการอบรม
ลูกเสือเบื้องต้นเพราะผู้ก ากับ
ลูกเสือบางส่วนยังไม่ได้รับการ
อบรม 

 

๒๕3 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๓๙. ค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้
อยู่ค่ายพักแรมและปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ
๒. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
มีระเบียบวินัย มีความอดทน มี
ความเสียสละ อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนแสดงออกในทางที่
สร้างสรรค ์
๓. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้ศึกษาและทบทวนความรู้
ตามที่ได้เรียนในหลักสูตร 
๔. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้ทดสอบกิจกรรมตามหลักสูตร
วิชาพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี  
สามัญรุ่นใหญ ่
 

1. ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้อยู่
ค่ายพักแรมและปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาต ิ
2. ลูกเสือ - เนตรนารี  มี
ระเบียบวินัย มีความอดทน มี
ความเสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่       
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนแสดงออกในทางที่
สร้างสรรค ์
๓. ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้
ศึกษาและทบทวนความรู้
ตามที่ได้เรียนในหลักสูตร 
4. ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้
ทดสอบกิจกรรมตาม
หลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ - 
เนตรนารี  สามัญ      รุ่น
ใหญ่ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน ๔๑๒ คน  
๒. ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน 
๒๓ คน 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ - เนตรนารีได้รับ
ประสบการณ์อยู่ค่ายพักแรม มี
ความรู้ ทักษะการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์
ของกิจการลูกเสือและตาม
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดหัวปูอมนอก) 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน ๔๑๒ คน ได้เข้าค่าย
พักแรม เวลา ๑ คืน ๒ วัน 
๒. ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน 
๒๓ คน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรมให้กับลูกเสือ-เนตรนารี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ - เนตรนารีได้รับ
ประสบการณ์อยู่ค่ายพักแรม มี
ความรู้ ทักษะการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์
ของกิจการลูกเสือ และตาม
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCAอยู่ในระดับ มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๕  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๕   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/
กิจกรรมของผู้เก่ียวข้องอยู่ใน
ระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 
๘๗.๔๔ 
 
ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนควรน าลูกเสือ-เนตร
นารี ไปเข้าค่ายพักแรมในต่าง
ถิ่นบ้าง 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๔๐. โครงการค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที่ ๓ 
 

๑. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้อยู่ค่ายพักแรมและปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
๒. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
มีระเบียบวินัย มีความอดทน 
มีความเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีความสามัคคี
ในหมู่คณะและแสดงออก
ในทางท่ีสร้างสรรค์ 
๓. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้ศึกษาและทบทวนความรู้
ตามท่ีได้เรียนในหลักสูตร 
๔. เพ่ือให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  
ได้ทดสอบกิจกรรมตาม
หลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ - 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

๑. ลูกเสือ - เนตรนารี      
ได้อยู่ค่ายพักแรมและ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 
๒. ลูกเสือ - เนตรนารี      
มีระเบียบวินัย มีความ
อดทน  มีความเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีความ
สามัคคีใน  หมู่คณะและ
แสดงออกในทางที่
สร้างสรรค ์
๓. ลูกเสือ - เนตรนารี     
ได้ศึกษาและทบทวน
ความรู้ตามที่ได้เรียนใน
หลักสูตร 
๔. ลูกเสือ - เนตรนารี       
ได้ทดสอบกิจกรรมตาม
หลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ 
- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ จ านวน ๓๔๐ คน และผู้
ก ากับจ านวน ๓๐ คน ได้อยู่
ค่ายพักแรมจ านวน ๑ ครั้ง 
๓ วัน ๒ คืน 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้ลูกเสือ - เนตรนารี
ได้รับประสบการณ์อยู่ค่าย
พักแรม มีความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณ์ของกิจการ
ลูกเสือ และตามหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ จ านวน ๓๔๐ คน และผู้
ก ากับจ านวน ๓๐ คน อยู่
ค่ายพักแรมจ านวน ๑ ครั้ง 
๓ วัน ๒ คืน ในวันที่ ๑๗-
๑๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ - เนตรนารีได้รับ
ประสบการณ์อยู่ค่ายพักแรม 
มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณ์ของกิจการ
ลูกเสือ และตามหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) 

๑.ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ในระดับ 
๒๓ ค่าเฉลี่ย ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๒.ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่
ในระดับ ๒๕ ค่าเฉลี่ย ๕.๐  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.ความพึงพอใจโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน        
คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๓ 
 
ข้อเสนอแนะ 
๑. เวลาการจัดกิจกรรมน้อย
เกินไป บางกลุ่มไม่ได้ร่วม
กิจกรรมไม่ครบทุกฐานกิจกรรม 
๒. ช่วงเวลาจัดเข้าค่ายกระชั้น
ชิดกับเวลาสอบกลางภาคเกินไป 
ท าให้เตรียมตัวไม่ทัน 
๓. กิจกรรมสนุกดี ลูกเสือ- 
เนตรนารี ชื่นชอบ ตื่นเต้น 
น่าสนใจด ี
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 ๑.๗   จัดกิจกรรมใหน้ักเรียนไดใ้ชภ้าษาต่างประเทศในการสื่อสารจากประสบการณ์ตรง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๔๑. โครงการจัดการเรียน
การสอนสามภาษา 
 
 
 

๑. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนโครงการพิเศษภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)  
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาจีนระดับ
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถใช้ในการสื่อสารได ้
๓. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
จีนภายในประเทศ 
๔. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ค่ายภาษาจีนร่วมกับเจ้าของภาษา 
๕. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
จีนในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
๖. เพื่อให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
จีนไปศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพต่อไป 

๑. นักเรียนสามารถฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาจีนระดับ
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถใช้ในการสื่อสารได ้
๒. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ค่ายภาษาจีนร่วมกับเจ้าของ
ภาษา 
๓. นักเรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๔. นักเรียนสามารถน า
ความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนไปศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพต่อไป 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนห้องเรียนโครงการ
พิเศษภาษาจีน โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน ๔๘ คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความรู้
ความสามารถภาษาจีน
เบื้องต้น 
- นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียน ห้องเรียนโครงการ
พิเศษภาษาจีน โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒เข้าร่วม
จ านวน ๓๙ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๑ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนสามารถ ใช้ภาษาจีน
ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ 
- นักเรียนผ่านกิจกรรมตามที่
หลักสูตรก าหนด 
 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ในระดับ
มากที่สุดค่าเฉลี่ย๔.๘คิดเป็น
ร้อยละ๙๖  
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย  
อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
๔.๘ คิดเป็นร้อยละ๙๖  
๓. จากการประเมินผล พบว่า 
ระดับความคิดเห็น / ความพึง
พอใจระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๙๖.๙๙  
๔. อยากให้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง
ทุกๆ ป ี
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๔๒. โครงการพัฒนาการ
ใช้ภาษาสู่ประชาคม
อาเซียน 
“Speech Contest 
๒๐๑๗” 
 
 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ตัวแทน
นักเรียนชั้น ม.๑-๖ เข้าร่วม
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ  
๒.เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของนักเรียนให้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง 
๓.เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
นักเรียนในการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ต่อหน้า
สาธารณชน อย่างคล่องแคล่ว 
ชัดเจน 
 
 

๑.ตัวแทนนักเรียนชั้น                  
ม.๑-๖ เข้าร่วมประกวด
การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ครบทุกสาย
ชั้น 
๒.นักเรียนสามารถพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง 
๓.นักเรียนสามารถกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ต่อหน้าสาธารณชน ได้
อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-ตัวแทนนักเรียนชั้น            
ม.๑-๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เข้าร่วมประกวด
การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ครบทุกสาย
ชั้น 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
-นักเรียนสามารถพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง 
-นักเรียนสามารถกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ต่อหน้าสาธารณชน ได้
อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-มีตัวแทนนักเรียนชั้น             
ม.๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เข้าร่วมประกวดการกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ครบทุกสายชั้นคิดเป็น           
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
-นักเรียนสามารถพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ได้ถูกต้องตามหลักการออก
เสียง  คิดเป็น ร้อยละ ๗๕ 
-นักเรียนสามารถกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ต่อ
หน้าสาธารณชน ได้อย่าง
คล่องแคล่ว ชัดเจน 
คิดเป็น ร้อยละ ๗๕ 
 

-ประสิทธิภาพการด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
-ประสิทธิผลการด าเนิน
โครงการเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
๔.๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
-ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 
๘๒ 
 
ข้อเสนอแนะ  
ควรกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนในการเข้าร่วม
โครงการต่อไป 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๔๓. โครงการ พัฒนาการใช้
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
(English Quiz ๒๐๑๗) 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจและทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในยุค
ปัจจุบันเพื่อบูรณาการกับการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม 
๒. เพื่อส่งเสริม และพัฒนา
นักเรียนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในรูปแบบของ 
Listening and speaking ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๓. เพื่อสร้างความตระหนัก และ
เจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

๑. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและทันต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั่วโลกในยุคปัจจุบัน
เพื่อบูรณาการกับการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม 
๒. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม และพัฒนานักเรียน
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในรูปแบบของ 
Listening and speaking 
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
๓. นักเรียนตระหนัก และ
เจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่                
๑ – ๖ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖ 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เข้าร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธงทุกคน  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกใน
ยุคปัจจุบันสามารถบูรณา
การกับการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม 
๒. นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในรูปแบบของ 
Listening and speaking 
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖ 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมหน้า
เสาธงทุกคน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนสามารถใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั่วโลกในยุคปัจจุบันสามารถ
บูรณากับการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม 
๒. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในรูปแบบของ 
Listening and speaking 
ของนักเรียนในชั้นเรียน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ คิด
เป็นร้อยละ ๘๘ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่
ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย
๔.๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ ๘๓.๒๐ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๔๔. พัฒนาการใช้ภาษาสู่
ประชาคมอาเซียน Singing 
Contest 
 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖0 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนด้านการออกเสียง   
ภาษาอังกฤษในรูปแบบ 
Accent and Intonation ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่านออก
เสียงโดยใช้เสียงเพลงในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความมั่นใจในตนเอง  
กล้าแสดงออก ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณะ
ชนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 
 
 
 

1. นักเรียนได้พัฒนาด้าน
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบ Accent and 
Intonationตามหลักการ
อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
มากขึ้นและใช้เสียงเพลง
ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
มากขึ้น 
2. นักเรียนมีความมั่นใจ
ในตนเองกล้าแสดงออก 
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ต่อหน้าสาธารณะชนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖โรงเรียน 
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑-๖ โรงเรียน 
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
        
 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ 
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบ Accent and 
Intonation ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียงโดย
ใช้เสียงเพลงในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น 
2. นักเรียนมีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออก ใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษต่อ
หน้าสาธารณะชนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมมาก
ขึ้น 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการของผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๕  
 
 
 
 
 
 

๒๕9 



  

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
     ข้อเสนอแนะ 

- นักเรียนบางคนไม่ตรงต่อ
เวลาในการท ากิจกรรมตามท่ี
ครูนัดหมายเอาไว้ 
-ปัญหาในการเปิดเพลงที่
นักเรียนก๊อปใส่แผ่นซีดีเมื่อ
น ามาเปิดบางคนก็เปิดไม่ได้
ควรมีคอมพิวเตอร์ 
 ส าหรับโปรแกรมเพลง 
คาราโอเกะเพ่ือให้นักเรียนได้
ลงเพลงที่นักเรียนต้องการร้อง
เอาไว้เลย 
- ในการจัดการแข่งขันครั้ง
ต่อไปควรรวมระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลายแข่งด้วยกัน 
และการตัดสินการแข่งขันไม่
แยกระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย 
           
 

๒60 



 1.8  จัดโครงการและกิจกรรมคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินการ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินการ 
๔๕. โครงการส่งเสริม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
-กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
-กิจกรรมสร้างเสริมวินัย
นักเรียน 
 
 

๑. เพื่อคัดกรองนักเรียนออกเป็น 4 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มมีปัญหา กลุ่มเด็กพิเศษ 
๒. เพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่ม กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มมีปัญหา กลุ่มเด็กพิเศษ เพื่อ
ช่วยเหลือแก้ไขพัฒนาและส่งเสริม
เป็นล าดับต่อไป  
๓. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมปลูกฝังระเบียบวินัยและอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 

๑. ได้ผลข้อมูลคัดกรอง
นักเรียนท้ัง 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมี
ปัญหา กลุ่มเด็กพิเศษ 
๒. ส่งต่อนักเรียนกลุ่ม กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มเด็ก
พิเศษ เพื่อช่วยเหลือแก้ไข
พัฒนาและส่งเสริมเป็นล าดับ
ต่อไป  
๓. นักเรียนมีระเบียบวินัยและ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
อยู่ในโรงเรียนและสังคมอย่าง
มีความสุข 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ได้รับการคัดกรอง
โดยเครื่องมือ The Strengths  
and  Difficulties  
Questionaire (SDQ)            
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนท่ีได้รับการคัด
กรองและมีผลการคัดกรองใน 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาและ
กลุ่มเด็กพิเศษ ได้รับการแก้ไข
พัฒนา และส่งเสริมในขั้น
ต่อไป(มีข้อมูลนักเรียนเป็น
ปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งต่อ) 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) มีระเบียบ
วินัย 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑นักเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ได้รับการคัดกรอง
โดยเครื่องมือ The  Strengths  
and  Difficulties  
Questionaire (SDQ) อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนท่ีได้รับการคัด     
กรองและมีผลการคัดกรองใน 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาและกลุ่ม
เด็กพิเศษ ได้รับการแก้ไขพัฒนา 
และส่งเสริมในขั้นต่อไป 
๒.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) มีระเบียบวินัย 
 
 
 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับ ดีมาก  
ค่าเฉลี่ย ๔.๗ คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๓๐      
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ 
๓. ระดับความคิดเห็น/ความพึง
พอใจ ดีขึ้นไปร้อยละ ๙๑.๖๖ 
 
ข้อเสนอแนะ 
- เพิ่มการประชุมนัดหมายเพื่อ
ช้ีแจงท าความเข้าใจครูทุกคนโดย
งานปกครอง อย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินการ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินการ 
๔๖. โครงการรณรงค์
ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

๑. เพ่ืออบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ที่มีผลจากการคัดกรองให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของยาเสพติดอย่าง
ถูกต้อง 
๒. เพื่อสร้างแกนน านักเรียนให้
มีบทบาทและจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้รู้โทษและพิษภัยของ
ยาเสพติดได้ 
 

๑. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มี
ผลจากการคัดกรองให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดอย่าง
ถูกต้อง 
๒. มีแกนน านักเรียนที่มี
บทบาทหน้าที่และจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้รู้โทษ
และพิษภัยของยาเสพติด
ได้ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่
ได้จากการคัดกรอง 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๒.นักเรียนแกนน ามีบทบาท
สามารถจัดกิจกรรมรณรงค์
ให้รู้และเข้าใจโทษของพิษ
ภัยยาเสพติดอย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ภาคเรียน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีบทบาทสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงที่ได้จากการคัด
กรองได้ ๑ ครั้ง 
๒.นักเรียนแกนน ามีบทบาท
สามารถจัดกิจกรรมรณรงค์
ให้รู้และเข้าใจโทษของพิษ
ภัยยาเสพติด ๑ ครั้ง/ภาค
เรียน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีบทบาทสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๒.ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระ มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 
๔.๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๓.ระดับความคิดเห็น/ความ
พึงพอใจ ดีขึ้นไปคิดเป็น          
ร้อยละ๙๑.๓ 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรจัดโครงการนี้ขึ้นทุกปี 
-ระยะเวลาควรมากกว่า๑ วัน 
ปัญหา/อุปสรรค 
-นักเรียนไม่ยอมรับความจริง
ว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยง 
-ผู้ปกครองบางท่านไม่ให้
ความร่วมมือ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๔๗. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยระบบ
คุณธรรม 
 

เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้ผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนก าหนด 
 

๑.นักเรียนสามารถท า
กิจกรรมปรับแก้คะแนน
พฤติกรรมจนผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ี
โรงเรียนก าหนดได้ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนที่ไม่ผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เข้าร่วมกิจกรรมปรับ
คะแนนพฤติกรรมจนผ่าน
เกณฑ์ 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่
ผ่านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จ านวน 16๕ คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
จ านวน 15 คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน 35 คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน 46 คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-
๖ จ านวน 69 คน 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนที่ไม่ผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
จ านวน 165 คน เข้าร่วม
กิจกรรมกิจกรรมปรับคะแนน
พฤติกรรมจะคะแนน
พฤติกรรมผ่านเกณฑ์ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA ระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 
96.00 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 
96.00 
๓. ระดับความคิดเห็น/ความ

พึงพอใจ  - 

ข้อเสนอแนะ 
-ควรมีการประชุมครู
ผู้รับผิดชอบในการจัด
โครงการ 
ปัญหา/อุปสรรค 
-ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมซ้ าซ้อนกับกิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
     สอบแก้ตัว ท าให้นักเรียนไม่

สามารถมาท ากิจกรรมได้ตาม
เวลาที่ก าหนด 
-ข้อมูลของนักเรียนไม่เป็น
ปัจจุบันเนื่องจากครูไม่ได้
บันทึกคะแนน 
-ครูที่ปรึกษาขาดการ
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๔๘. โครงการสร้างเสริม
วินัยนักเรียน 
 

เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ให้ มีระเบียบวินัย  
 

๑. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัยของโรงเรียนได้ 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕(วัดหัวปูอม
นอก)ทุกคนและทุกสายชั้น
ได้รับการอบรมสร้างเสริม
วินัยนักเรียน สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีระเบียบวินัย
และปฏิบัติตนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.ได้จัดกิจกรรมอบรมสร้าง
เสริมวินัยนักเรียน ทุกสายชั้น   
๑ ครั้ง/สัปดาห์ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีระเบียบวินัยและ
ปฏิบัติตนตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๐๐ 
  ๒.ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๐๐ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
     ๓.ระดับความคิดเห็น 

ความพึงพอใจ ดีขึ้นไปร้อยละ 
๘๗.๐๐ 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรมีแบบบันทึกการอบรมของทุก
สายชั้นในรูปแบบเดียวกัน 
-ก าหนดส่งแบบบันทึกอบรมของทุก
สายชั้นที่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่าง
น้อยเดือนละ  
๑ ครั้ง 
-ควรจัดอบรมสายชั้นโดยครูที่ปรึกษา
ทุกคนมีส่วนร่วมในการอบรม 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
-การประชุมสายชั้นบางครั้ง จะตรง
กับกิจกรรมอ่ืนๆหรือวันหยุดพิเศษจึง
ท าให้ต้องงดเว้นการประชุม ท าให้
ขาดความต่อเนื่อง 
-ไม่มีเอกสารแบบบันทึกการอบรม
สายชั้นทุกสายชั้น 
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 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  ๒.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๔๙. โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
 
ภาคเรียนที่ 1/2560 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมและกล่อมเกลา
พัฒนาจิตใจนักเรียนให้
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค า
สอนที่ตนนับถือ  น าไป
ประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญและ
ประเพณีวัฒนธรรม 
3.เพ่ือให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 
 

1.นักเรียนไดรับการ
พัฒนาจิตใจและ
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนที่ตนนับถือ  
น าไปประยุกต์ใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
2.นักเรียนมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
และประเพณีวัฒนธรรม 
3.นักเรียนร่วมอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)  
- นักเรียนทุกคนได้รับการ
อบรมทุกสัปดาห์ 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญและประเพณี
วัฒนธรรม อย่างน้อย                 
คนละ ๑ ครั้งต่อปี 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ ร้อย
ละ ๘๐ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดหัวปูอมนอก)  
- นักเรียนทุกคนได้รับการ
อบรมทุกสัปดาห์ 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญและประเพณีวัฒนธรรม 
อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้งต่อปี 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ ๘๐ 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒.ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๗ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ 
3.ความพึงพอใจนักเรียนมี
ความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป  
ร้อยละ 99.00 
ข้อเสนอแนะ    
ควรมีการน าเครื่องไทยธรรม 
สังฆทานถวายในช่วงวัน
ส าคัญทางศาสนา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๕๐. อบรมจริยธรรม
ประจ าสัปดาห์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
 
 
 
 
 

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

1.นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักค า
สอนที่ตนนับถือ น าไป
ประยุกต์ใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
๒.นักเรียนมีความรู้เรื่อง
หลักธรรมเบื้องต้นตาม
ศาสนาที่ตนนับถือและ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง 
3.นักเรียนมีความ
ตระหนักและปฏิบัติตน
ตามค่านิยม 12 
ประการ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)  
- นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)  
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 
 

1.ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
2.ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ.มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๕ 
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 

๒๖7 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๕๑. โครงการวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 

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

1. นักเรียน ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักค า
สอนที่ตนนับถือน าไป
ประยุกต์ใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญและ
ประเพณีวัฒนธรรม 
3. นักเรียนร่วมอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕(วัดหัวปูอมนอก) รว่ม
กิจกรรมวันส าคัญและหรือ
ประเพณีวัฒนธรรม อย่าง
น้อยคนละ ๑ ครั้งต่อปี 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
-นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ ร้อยละ100 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดหัวปูอมนอก) รว่มกิจกรรม
วันส าคัญและหรือประเพณี
วัฒนธรรม อย่างน้อยคนละ ๑ 
ครั้งต่อปี 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 -  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไดน้ าความรู้ไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ  

1.ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
2.ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ.มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย  5 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๕๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
๑. กิจกรรมวันไหว้ครู 
๒. กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสตร์ 
พระมหากษัตริย์ 
๓. กิจกรรมบุญประเพณี
ก่อตั้งโรงเรียน 
๔. กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมศาสนา
อิสลาม 
 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี
งามในการปฏิบัติระหว่างศิษย์
กับครู 
๒.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๓.เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร
ได้ร่วมร าลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียน 
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗  
๔. เพ่ือจัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม 

๑.  นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดีงามในการ
ปฏิบัติระหว่างศิษย์กับ
คร ู
๒.  นักเรียนมีคุณธรรม 
เรื่องความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
๓.  นักเรียนและ
บุคลากรได้ร่วมร าลึกถึง
วันก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 
๒ มิถุนายน ๒๕๔๗  
๔. นักเรียนมุสลิมได้
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของศาสนาอิสลาม 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสตร์ 
พระมหากษัตริย์ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมกิจกรรมบุญ
ประเพณีก่อตั้งโรงเรียน 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมศาสนาอิสลาม 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสตร์ พระมหากษัตริย์ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมบุญประเพณี
ก่อตั้งโรงเรียน 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมศาสนาอิสลาม 

- ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับดีมากค่าเฉลี่ย ๔.๖๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ 
- ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 
๔.๙  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐ 
 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการที่ดีควรมีการ
ด าเนินการต่อไป 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๕๓. โครงการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 
 

 

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

๑.นักเรียนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
๒.ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  มี
ความมั่นคงเจริญรุ่งเรือง
สืบไป 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
ร่วมกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
 พระมหากษัตริย์ 
๒.นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ร่วมกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน 1,620 
คน เข้าร่วมโครงการ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) ร่วมกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับดีมากค่าเฉลี่ย 4.๘0  
คิดเป็นร้อยละ  9๖.00 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย   
๔.๘๐ คิดเป็นร้อยละ 9๖.00 
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 ๒.๒  จัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปลูกฝังส านึกความเป็นชาติโดยด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๕๔. โครงการตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- กิจกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้สู่วิถีพอเพียง 
- กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียนเพ่ือการออม 
- เรียนรู้วิถีพอเพียง 

 

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

๑. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. นักเรียนสามารถน า
องค์ความรู้เกี่ยวกับแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้วิถีพอเพียง 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน มคีวามรู้ความ
เข้าใจในแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) ทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถี
พอเพียง 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย 
๔.๖๐  คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๐๐ 
๒.  ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดค่าเฉลี่ย   ๔.๘๐ 
คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๐๐ 
๓. ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ๑๐๐ 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้าง
เครือข่ายในการด าเนินงานในกลุ่ม
ผู้สนใจ  
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
5*. โครงการปลูกฝังการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

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

๑. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง  เช่น  การรู้จัก
การประกอบอาชีพการ
ซื้อมา ขายไป และการ
ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน   
๒. นักเรียนสามารถน า
องค์ความรู้เกี่ยวกับแนว
เพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต 
๓. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตลาดนัด
พอเพียง  ๑๐๐  % 

เปูาหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)  ทุกคนเข้าร่วม
โครงการ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.  เพ่ือให้นักเรียน
สามารถน าองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงไป 
เผยแพร่และประยุกต์ใช้      
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 

(วัดหัวปูอมนอก)  98% เข้า
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
ในโครงการปลูกฝังการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความ 
เข้าใจในแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นักเรียนสามารถน าองค์ 
ความรู้เกี่ยวกับแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงไป เผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้      

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน 
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๕   
คิดเป็นร้อยละ  ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ค่าเฉลี่ย  ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ  ๙๖ 
๓. ความพึงพอใจต่อ
โครงการ/กิจกรรมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย ๙๘.๕๐   
คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๕ 
 
 
 
 

๒๗2 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๕๖. โครงการ 
ธนาคารโรงเรียนเพ่ือการ
ออม 
 
 

 

๑.เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย
การประหยัดและอดออมให้กับ
นักเรียน 
๒.เพ่ือปลูกฝังวินัยด้านการใช้
จ่ายและการพ่ึงตนเองตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักเรียน 
 

๑.นักเรียนทุกคนมีบัญชี
ออมทรัพย์กับธนาคาร
โรงเรียน 
๒.  นักเรียนมีวินัยด้าน
การใช้จ่ายและการ
พ่ึงตนเองตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียน ทุกคนเข้าร่วม
โครงการ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐     
มีการฝากเงินอย่าง
สม่ าเสมออย่างน้อย      
เดือนละ ๑ ครั้ง  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีคุณลักษณะ
นิสัยประหยัดและอดออม 
๒.นักเรียนมีวินัยในการใช้
จ่ายเงินและการพ่ึงตนเอง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน 1,620 
คน เข้าร่วมโครงการ 
2.  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
การฝากเงินอย่างสม่ าเสมอ  
อย่างน้อยเดือนละ  ๑ ครั้ง 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัย
ประหยัดและอดออม 
๒.นักเรียนมีวินัยในการใช้
จ่ายเงินและการพ่ึงตนเองตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับดีมากค่าเฉลี่ย 4.๘0  
คิดเป็นร้อยละ 9๖.00 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย   
๕.๐0  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๒๗3 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๕๗. ธนาคารขยะรีไซเคิล 
 
 

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

๑.  นักเรียนมีจิตส านึก
ในการแยกขยะแต่ละ
ประเภท 
๒. นักเรียนที่น าขยะที่ได้
จากการแยกน ามา
จ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ 
๓. ให้นักเรียนร่วมกัน
รณรงค์ลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) เข้าร่วมกิจกรรม
ธนาคารขยะทุกคน 
๒. นักเรียนร่วมกันลด
ปริมาณขยะในโรงเรียนได้ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการทุก
คนมีจิตส านึก รู้จักแยก
ขยะ และลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) เข้าร่วม
กิจกรรมธนาคารขยะทุกคน 
๒. นักเรียนร่วมกันลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียนได้ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมี
จิตส านึก รู้จักแยกขยะ และ
ลดปริมาณขยะในโรงเรียน 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม 
กระบวนการ  PDCA  อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 
๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒.  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๐                    
คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๓. ความพ่ึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๖๗ 
 
ข้อเสนอแนะ 
นักเรียนควรมีการวางแผนใน
การท างานเป็นทีมและ
ประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน 

 
 

๒๗4 



 
 

 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๕๘. อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนช่วยกันท า
ให้โรงเรียนสะอาดปราศจาก
มลพิษ  และสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนดีขึ้นด้วยการ
ใช้ EM 
๒. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)  
เห็นคุณค่าจากวัตถุดิบเหลือ
ใช้ในโรงเรียนและใน
ครัวเรือนมาท าให้เกิด
ประโยชน์เป็นน้ า EM ช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งใน
โรงเรียนและที่บ้าน 
๓. เพื่อให้นักเรียนช่วยกัน
ประหยัดน้ า-ไฟฟูา รู้คุณค่า 
ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

๑. นักเรียนช่วยกันท าให้
โรงเรียนสะอาดปราศจาก
มลพิษ  และสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนดีขึ้นด้วยการ
ใช้ EM 
๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)  เห็น
คุณค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้
ในโรงเรียนและในครัวเรือน
มาท าให้เกิดประโยชน์เป็น
น้ า EM ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน
และที่บ้าน 
๓. นักเรียนช่วยกันประหยัด
น้ า-ไฟฟูา รู้คุณค่า ร่วมกัน
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน 2๐ คน ท า 
EM สามารถน า EM มาใช้เพื่อท า
ให้โรงเรียนสะอาดปราศจาก
มลพิษ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนดีขึ้น 
๒. นักเรียนทุกคนร่วมกันลดการ
ใช้พลังงานไฟฟูา และน้ าได ้
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนสามารถร่วมมือกันท า
ให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ดีขึ้นและปราศจากมลพิษด้วยการ
ใช้ EM 
๒. นักเรียนเห็นคุณค่าจากวัตถุดิบ
เหลือใช้ในโรงเรียนและใน
ครัวเรือนมาท าให้เกิดประโยชน์
เป็นน้ า EM ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน 
๓. นักเรียนรู้จักประหยัดน้ า-
ไฟฟูาในโรงเรียน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน 2๐ คน ท า 
EM สามารถน า EM มาใช้เพื่อท า
ให้โรงเรียนสะอาดปราศจาก
มลพิษ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนดีขึ้น 
๒. นักเรียนทุกคนร่วมกันลดการ
ใช้พลังงานไฟฟูา และน้ าได ้
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนสามารถร่วมมือกันท า
ให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ดีขึ้นและปราศจากมลพิษด้วยการ
ใช้ EM 
๒. นักเรียนเห็นคุณค่าจากวัตถุดิบ
เหลือใช้ในโรงเรียนและใน
ครัวเรือนมาท าให้เกิดประโยชน์
เป็นน้ า EM ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน 
๓. นักเรียนรู้จักประหยัดน้ า-
ไฟฟูาในโรงเรียน 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ  PDCA  อยู่ใน
ระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๒.  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ คิดเป็นร้อยละ 
๙๖ 
๓. ความพึ่งพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๔๗ 
 
ข้อเสนอแนะ 
นักเรียนควรมีการวางแผนใน
การท างานเป็นทีมและ
ประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน 

๒๗5 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๕๙. โครงการส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เลือกตั้งคณะกรรม 
การสภานักเรียน 
๒.เพื่อฝึกคณะกรรม 
การสภานักเรียนให้มีความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียน 

๑.นักเรียนเข้าใจกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน 
๒.นักเรียนมีภาวะของการ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
๓.นักเรียนสามารถท า
กิจกรรมในด้านต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง 
โรงเรียน ชุมชน และสังคม
ตามประชาธิปไตยได้ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) ทุกคนเข้า
ร่วม 
โครงการ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) มีความรู้ 
ความสามารถ และมี 
ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
โครงการประชาธิปไตยในวิถี
ชีวิต 
๒.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) มีจิตส านึก
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๓.คณะกรรมการสภานักเรียน
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)สามารถท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๙๕ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) มีความรู้
ความสามารถ และได้รับ 
ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
โครงการประชาธิปไตยในวิถี
ชีวิต 
๒.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)  
มีจิตส านึกการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๓.คณะกรรมการสภานักเรียน
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก) ท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน
และสังคมได้ 

๑.ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๘ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๐๐ 
๒.ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
๓.ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๕ 
 
ข้อเสนอแนะ 
รูปแบบการหาเสียงเลือกตั้ง
ประธานนักเรียนควรน าเสนอให้
หลากหลายมากกว่านี้ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๖๐. โครงการสภา
ขับเคลื่อนกิจกรรม
นักเรียน 
 
 

๑. เพ่ือฝึกทักษะให้นักเรียนมีภาวะการ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
๒. เพ่ือฝึกนักเรียนให้มีความกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออกและรู้จักการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนและมีจิตสาธารณะใน การ
บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือโรงเรียน
และชุมชนตามโอกาสต่างๆ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้อ่ืนได้ในด้าน
การท างานและการอยู่ร่วมกัน ใน
สังคม 
 

๑.นักเรียนมีทักษะใน
การเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี  
๒. นักเรียนมีความกล้า
คิด กล้าท า กล้าแสดง
อออกและรู้จักการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
๓. นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนและ
มีจิตสาธารณะในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ 
ช่วยเหลือโรงเรียนและ
ชุมชนตามโอกาสต่างๆ 
๔. นักเรียนสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
ผู้อื่นได้ในด้านการ
ท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการนักเรียน
สภานักเรียนจ านวน  ๔๓  
คน  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีทักษะในการ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี และ
รู้จักแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  
๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและ
ชุมชน 
 ๓. นักเรียนมีความสามัคคีใน
หมู่คณะและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้อ่ืนได้ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการนักเรียน
สภานักเรียนจ านวน  ๔๓  คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีทักษะในการเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี และรู้จัก
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนและชุมชน 
๓. นักเรียนมีความสามัคคีใน
หมู่คณะและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้อ่ืนได้ 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๒ คิด
เป็นร้อยละ ๘๔ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
๔.๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 
๓. ความพ่ึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๕๐ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ให้คณะกรรมการสภานักเรียน
มีบทบาทในการท างานมาก
ขึ้นและทุกฝุายต้องให้ความ
ร่วมมือในโครงการดังกล่าว 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๖๑. โครงการแหลงใต้ไหว้
สวยแต่งกายด้วยผ้าไทย 
 
 

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 
 

๑. นักเรียนตระหนักและ 
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ภาษาถ่ินใต้ 
๒. นักเรียนน าภาษาถ่ิน 
ใต้ไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องและมีมารยาท 
๓. นักเรียนได้ตระหนัก 
และเห็นคุณค่าของการ
ทักทายและไหว้ตาม
แบบอย่างวัฒนธรรมไทย
อันดีงาม 
๔. นักเรียนทักทายด้วย 
การไหว้ได้อย่างสวยงาม
และถูกต้องตาม
แบบอย่างวัฒนธรรมไทย
อันดีงาม 
๕. นักเรียนมีเอกลักษณ์ 
ของคนไทยในท้องถิ่นใต้
ในการใช้ภาษาและการ
ไหว้ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ ( วัดหัวปูอม
นอก) ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกคน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ  ๘๐   
มีเอกลักษณ์ในการใช้
ภาษาถ่ินใต้และทักทาย
ด้วยการไหว้ 
๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาภาษาถ่ินใต้ 
 
. 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
( วัดหัวปูอมนอก) จ านวน  
๑,๖๗๕  คน  ครูและบุคลากร
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ  ๙๐   
มีเอกลักษณ์ในการใช้ภาษาถ่ิน 
ใต้และทักทายด้วยการไหว้ 
๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๐   
ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญาภาษาถิ่นใต้ 

๑. ประสิทธิภาพการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA  อยู่
ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๕  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการ 
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เปูาหมายอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๔  
คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรม 
ของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๗๗ 
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    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๓.๑ อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๖๒. โครงการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพครูและ
บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 
๕  (วัดหัวปูอมนอก) 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนาครูให้ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท า
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับ
การประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ 
๒. เพ่ือให้ครูสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ให้ได้รับความรู้ ทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพโดย
การอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรให้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆจาก
การศึกษาดูงานน ามา 

๑. ครูได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ท าผลงานทางวิชาการ
ส าหรับการประเมิน
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ  
๒. ครูสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งผล
ให้ครูเป็นครูมืออาชีพ 
๓. ครูและบุคลากรได้รับ
ความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
จากการอบรม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูมีวิทยฐานะสูงข้ึน 
ร้อยละ  ๗๐ 
2. จัดการอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรอย่างน้อย             
๑ หลักสูตรทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๓. ร้อยละ ๖๐ ของครูที่
ขอรับการประเมินเพ่ือให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้รับ
วิทยฐานะที่สูงขึ้น 
๔. จัดการศึกษาดูงาน
ให้แก่ครูและบุคลากร
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูส่งผลงานทางวิชาการ
ส าหรับการประเมินเพ่ือให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ  
จ านวน  ๓  คนและผ่านการ
ประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะที่สูงขึ้นจ านวน ๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ครูเข้ารับการอบรม 
สัมมนา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับหน่วยงานภายใน/นอก
สถานศึกษา อย่างน้อย ๑ 
หลักสูตรทุกคน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ครูได้รับการประเมินและ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นจ านวน 
๗ คน จากจ านวนครูที่เข้ารับ
การประเมินจ านวน ๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA  
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  
๔.๐๐  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้ร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๕ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
 
 

ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถจัดท าผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอรับการ
ประเมินให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะส่งผลให้ครูมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

๔. จัดการศึกษาดูงานให้แก่ครู
และบุคลากร จ านวน ๑ ครั้ง 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครไูด้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับ
การประเมินให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะส่งผลให้ครูมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะ 
ครูที่ผ่านการอบรมก่อน
แต่งตั้งฯ ควรขอรับการ
ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะภายใน ๒ ปีหลังรับ
การอบรม 
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 ๓.๒  จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๖๓. โครงการส่งเสริม
สุขภาพครูและบุคลากร 

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

๑. ครูและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล ๕             
(วัดหัวปูอมนอก) รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
๒. ครูและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีส่งผลให้
ครูและบุคลากรมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
รับการตรวจสุขภาพประจ าปี
แบ่งเป็น 
- โรงพยาบาลสงขลาเข้ามา
ให้บริการจ านวน ๒๐ คน  
- เข้ารับการตรวจ ณ 
โรงพยาบาลของรัฐด้วยตนเอง 
จ านวน ๓๕ คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีส่งผลให้ครูและ
บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ท าให้มีขวัญก าลังใจ
ในการท างานไม่เครียด ไม่
วิตกกังวลต่อสุขภาพของ
ตนเอง 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่
ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๐  
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้ร่วม 
โครงการอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ 
คิดเป็นร้อยละ 95.60 
ข้อเสนอแนะ 
ครูและบุคลากรควรมีความ
ตระหนักในการดูแลและตรวจ
สุขภาพให้มากข้ึน 
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 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  ๔.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน  
  

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๖๔. โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖0 
 
 

1. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
ให้เหมาะกับความต้องการ
ของผู้เรียนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับการประกาศใช้
ตัวชี้วัดใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพ่ือให้หลักสูตร
สถานศึกษามีรายวิชาและ
กิจกรรมที่หลากหลายตาม
ความสนใจของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

1. สามารถปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก) ให้เหมาะ
กับความต้องการของ
ผู้เรียนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับการ
ประกาศใช้ตัวชี้วัดใหม่
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
2. หลักสูตรสถานศึกษามี
รายวิชาและกิจกรรมที่
หลากหลายตามความ
สนใจของผู้เรียนและ  

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

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

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 90.10 
2. ประสิทธิภาพการด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
4.80 คิดเป็นร้อยละ 
96.00 
3. ประสิทธิผลของการ
ด าเนินโครงการเป็นไปตาม
เปูาหมาย อยู่ในระดับ มาก
ที่สุดค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน และ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 
 

ท้องถิ่น 
3. ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ครสูามารถจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความถนัด
และความสามารถของ
ผู้เรียน และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นรวมทั้ง
สอดคล้องกับการ
ประกาศใช้ตัวชี้วัดใหม่ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นมีการน าแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุง
หลักสูตรได้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดใหม่ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการเชิญวิทยากร 
หรือคณาจารย์ที่มีความรู้ มี
ประสบการณ์มาให้ความรู้
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรกลุ่มสาระที่มีการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดใหม่ ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
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  ๔.๒ พัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอนและน าผลการนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
65. โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
 
 

1. เพื่อนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครู 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู 
3. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจใน
การพัฒนาการสอน 

1. ครูได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ตรงตาม
แผนการจัดการเรียนการ
สอน 
2. ครูพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมี
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 
3. ครูมีขวัญและก าลังใจใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารและครูผู้สอน
โรงเรียนเทศบาล 5               
(วัดหัวปูอมนอก)  จ านวน                 
82 คน 
2. นิสิต/นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สอนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว
ปูอมนอก)  จ านวน 24 คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน  และ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นิสิต/นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สอนได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน  และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนได้ตามมาตรฐาน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร  และครูผู้สอน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว
ปูอมนอก)  จ านวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.80  
2. นิสิต/นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอน  โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก)  
จ านวน 24 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูมีการพัฒนาการเรียน
การสอน  และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นิสิต/นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอน  พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนได้ตามมาตรฐาน 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ในระดับ 
มาก ค่าเฉลี่ย 3.60 คิดเป็น
ร้อยละ 72.00 
๒. ประสิทธิผลของการการ
ด าเนินโครงการเป็นไปตาม
เปูาหมาย อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.๕0 คิดเป็นร้อยละ 
9๐.00 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้ร่วม 
โครงการอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ 
คิดเป็นร้อยละ 91.98 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
     ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านงบประมาณ  การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆสามารถด าเนิน
ควบคู่ไปกับการประชุมครู  ส่วน
เอกสารการด าเนินการสามารถ
เบิกจากวัสดุของโรงเรียน  จึงไม่
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณแต่อย่าง
ใด 
2. ด้านจ านวนและความร่วมมือ
ของบุคลากรในโครงการ  บางช่วง
ระยะเวลามีกิจกรรมภายใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน  ท าให้
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ขาด
ความต่อเนื่อง 
3. ด้านอื่นๆ  การนิเทศไม่
เป็นไปตามตารางการนิเทศการ
สอนที่จัดไว้ 
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 ๔.๓ ส่งเสริมให้ครูมีการท าวิจัยและใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๖๖. โครงการส่งเสริมการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

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

๑.  ครูได้ท าวิจัยในชั้น
เรียนแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน 
๒.  ครูได้ศึกษาค้นคว้า
ผลงานวิจัยและน ามา
พัฒนาปรับปรุง 
การจัดกิจกรรมการเรียน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-  ครูโรงเรียนเทศบาล๕ 
 (วัดหัวปูอมนอก)  
ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนจ านวน 95 % 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนและสามารถน า
ผลงานวิจัยมาพัฒนา
ปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ครูโรงเรียนเทศบาล๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)  
ไดท้ าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนจ านวน 54.12% 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ครไูด้ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการจัด 
การเรียนการสอนและ
สามารถน าผลงานวิจัย 
มาพัฒนาปรับปรุง 
การเรียนการสอน 
 
 

ครูโรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) ท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนและสามารถน า
ผลงานวิจัยมาพัฒนาปรับปรุง 
การเรียนการสอน 
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  ๔.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
   ๔.๔  จัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารให้เหมาะสมทันสมัยยืดหยุ่นใช้หลักการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานการจัดการศึกษา  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๖๗. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคลากร  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

จัดจ้างบุคลากรสนับสนุน
การสอนในส่วนของงาน
ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาการใช้สื่อ
เทคโนโลยี จ านวน ๑ 
คน ส่งผลให้การบริหาร
จัดการสถานศึกษาใน
ด้านระบบสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
จ านวนการจัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการสอน  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรสนับสนุนการสอนมี
จ านวนเพียงพอกับภาระงาน
ส่งผลให้การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
จัดจ้างบุคลากรสนับสนุนการ
สอน จ านวน ๑  คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรสนับสนุนการสอนมี
จ านวนเพียงพอกับภาระงาน
ส่งผลให้การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๖๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่
ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๘0 
คิดเป็นร้อยละ ๙6.00 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ของผู้เก่ียวข้องอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย  ๔.๘0 
คิดเป็นร้อยละ ๙6.00  
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรจัดหาบุคลากรสนับสนุนการ
สอนและการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๖๘. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคลากร  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

เพ่ือจัดหาบุคลากรสนับสนุน
การสอนและการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

ได้มีการด าเนินการจัดหา
บุคลากรสนับสนุนการ
สอนและการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
จัดหาบุคลากรสนับสนุน
การสอนอย่างน้อย ๑ คน 
ต่อปีการศึกษา  
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ได้จัดหาบุคลากรสนับสนุน
การสอนภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน 
๑ คน 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ได้จัดหาบุคลากรสนับสนุน
การ สอนภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน 
๑ คน 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 การบริหารจัดการของ
สถานศึกษามีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการของผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๒  
 
ข้อเสนอแนะ 
-ควรจัดหาบุคลากรสนับสนุน
การสอนและการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๖๙. โครงการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕                 
(วัดหัวปูอมนอก) 
 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงานที่
จ าเป็นให้เพียงพอเหมาะสมต่อ
การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนและ
การบริหารงานตามภาระงาน
ของสถานศึกษา  

จัดซื้อวัสดุส านักงานที่
จ าเป็นได้เพียงพอ 
เหมาะสมต่อการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้แก่นักเรียนและการ
บริหารงานตามภาระงาน
ของสถานศึกษา  

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีวัสดุ
ส านักงานที่จ าเป็นครบ ๘ 
ประเภทในการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้แก่นักเรียนและการ
บริหารงานของ
สถานศึกษา 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรมีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน
และการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานของสถานศึกษา  
๒. การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีวัสดุ
ส านักงานที่จ าเป็นครบ ๘ 
ประเภทในการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้แก่นักเรียนและการ
บริหารงานของสถานศึกษา 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรมีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้แก่นักเรียนและ
การปฏิบัติงานตามภาระงาน
ของสถานศึกษา  
๒. การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด      
ค่าเฉลี่ย ๔.๖  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒  
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด         
ค่าเฉลี่ย ๔.๘  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการของผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ค่าเฉลี่ย ๔.๔๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๒ 
 
ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข 
ครูและบุคลากรให้เวลาในการ
จัดซื้อจัดจ้างน้อย ส่วนใหญ่มา
เบิกแบบด่วน ๆ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๗๐. โครงการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕                 
(วัดหัวปูอมนอก) 
 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

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

จัดซื้อ วัสดุส านักงาน ที่
จ าเป็นให้ครบถ้วนและมี
จ านวนเพียงพอ ในการ
สนับสนุนการจัดท า
เอกสารต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียนและการบริหาร
จัดสถานศึกษา 
  

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีวัสดุ
ส านักงานที่จ าเป็นในการ
สนับสนุนการจัดท า
เอกสารต่าง ๆ เพียงพอ
ให้แก่นักเรียนและการ
บริหารจัดสถานศึกษา 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครู และ
บุคลากร มีความพร้อม
ส าหรับจัดท าเอกสารต่าง 
ๆ ตลอดปีงบประมาณ 
๒. ฝุายบริหารสามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีวัสดุ
ส านักงานที่จ าเป็นในการ
สนับสนุนการจัดท าเอกสาร
ต่าง ๆ เพียงพอให้แก่
นักเรียนและการบริหารจัด
สถานศึกษา 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครู และ
บุคลากร มีความพร้อม
ส าหรับจัดท าเอกสารต่าง ๆ 
ตลอดปีงบประมาณ 
๒. ฝุายบริหารสามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด      
ค่าเฉลี่ย ๔.๘  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖  
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๘  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการของผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระดับดขีึ้นไป ค่าเฉลี่ย ๔.๕  
คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 
ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข 
ครูและบุคลากรควรวางแผน
ก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการจัดซื้อการจ้างให้
มากกว่าเดิมเผื่อเวลาแก้ปัญหา 
(ถ้ามี) 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๗๑. โครงการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) 
 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาให้มี 
สภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภท
ครุภัณฑ์อาคารและ
สิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาที่ช ารุดให้มี 
สภาพดี พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ทรัพย์สินประเภท
ครุภัณฑ์ อาคารและ
สิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาได้รับการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ครบทั้ง ๙ ประเภท 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ทรัพย์สินประเภท
ครุภัณฑ์อาคารและ
สิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาได้รับการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ทรัพย์สินประเภท
ครุภัณฑ์อาคารและ
สิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา
ได้รับการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมครบทั้ง ๙ ประเภท 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาได้รับการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรม
อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒    
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒  
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/
กิจกรรมของผู้เก่ียวข้องอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปค่าเฉลี่ย ๓.๕๙  
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๔ 
 
ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข 
เนื่องจากครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุการ
ใช้งานนานเกิน ๑๐ ปี จึงมักจะช ารุด
หรือเสียได้ง่ายดังนั้น ปีต่อไปควรตั้ง
งบหรือจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
ซ่อมแซมเพิ่มขึ้นและวางแผนในการ
ซื้อครุภัณฑ์ใหม่มาทดแทนครุภัณฑ์ที่
ไม่สามารถซ่อมแซมได ้
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๗๒. โครงการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) 
 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ช ารุดให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภท
ครุภัณฑ์อาคารและ
สิ่งก่อสร้างที่ช ารุดให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ทรัพย์สินประเภท
ครุภัณฑ์ อาคารและ
สิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา
ได้รับการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมครบทั้ง ๙ประเภท 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาได้รับการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ทรัพย์สินประเภท
ครุภัณฑ์อาคารและ
สิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาได้รับการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ครบทั้ง ๙ ประเภท 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ทรัพย์สินประเภท
ครุภัณฑ์อาคารและ
สิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาได้รับการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๘  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖    
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐  
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
ค่าเฉลี่ย ๔.๗  
คิดเป็นร้อยละ 94.00 
 
ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข 
เนื่องจากครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุ
การใช้งานนานเกิน ๑๐ ปี จึง
หมดอายุการใช้งานดังนั้นควรตั้งงบ
หรือจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ซ่อมแซมให้เพียงพอและจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ใหม่ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๗๓. โครงการครุภัณฑ์เพ่ือ
การศึกษาโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) 
 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

๑.จัดซื้อครุภัณฑ์ให้มี
ความเพียงพอและ
สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ครูได้รับบริการและ
การสนับสนุนอ านวย
ความสะดวกในการมี
ครุภัณฑ์ใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ส่งผลให้นักเรียนพัฒนา
ความสามารถในการ
เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. จัดซื้อครุภัณฑ์(ตาม
แบบที่เทศบาลก าหนด) 
ดังนี้ 
๑) โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน
โครงสร้างเหล็ก ๑๐๐ ชุด 
๒) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                  
๗ ใบ 
๓) ตู้ไม้เก็บเอกสารงาน
ทะเบียน ๑ ชุด 
๔) เครื่องส ารองไฟ ๘๐๐ 
VA ๑ เครื่อง 
๕) โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนไม้
ยางพารา ๖๕ ชุด 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ
ใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้แก่นักเรียน
ส่งผลให้นักเรียนพัฒนา
ตามความสามารถและเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. จัดซื้อครุภัณฑ์(ตาม
แบบที่เทศบาลก าหนด) 
ดังนี้ 
๑) โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน
โครงสร้างเหล็ก  
๑๐๐ ชุด 
๒) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร             
๗ ใบ 
๓) ตู้ไม้เก็บเอกสารงาน
ทะเบียน ๑ ชุด 
๔) เครื่องส ารองไฟ๘๐๐ 
VA ๑ เครื่อง 
๕) โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนไม้
ยางพารา ๖๕ ชุด 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ
ใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้แก่นักเรียน
ส่งผลให้นักเรียนพัฒนา
ตามความสามารถและเต็ม
ตามศักยภาพ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่ใน
ระดับ  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 
 
ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข 
เนื่องจากครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุ
การใช้งานนาน ๕-๑๐ ปี จึงมักจะ
ช ารุดหรือเสียได้ง่ายดังนั้นถ้า
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ควรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ใหม่มาทดแทน 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๗๔. โครงการครุภัณฑ์เพื่อ
การศึกษาโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

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

๑.บริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยซื้อ
ครุภัณฑ์ส าหรับจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาความสามารถใน
การเรียนรูต้ามความถนัด
และเต็มตามศักยภาพ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.จัดซื้อครุภัณฑ์(ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด) ดังนี ้
๑) เครื่องส ารองไฟฟูา               
๓Kva 
๒) โต๊ะเก้าอี้ท างาน ๖ ชุด 
๓) ตู้ไม้เก็บเอกสารงาน
ทะเบียน ๑ ชุด 
๔) โต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร ๒๐ 
ชุด 
๕) ตู้ไม้เก็บเอกสาร ๗ ตู้ 
๖) เครื่องสูบน้ า ๒๐๐W       
๑เครื่อง 
๗) เครื่องสูบน้ า๑,๙๐๐W๑ 
เครื่อง 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอใช้
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้แก่นักเรียนส่งผลให้
นักเรียนพัฒนาตาม
ความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑.จัดซื้อครุภัณฑ์(ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด) ดังนี ้
๑) เครื่องส ารองไฟฟูา๓Kva 
๒) โต๊ะเก้าอี้ท างาน ๖ ชุด 
๓) ตู้ไม้เก็บเอกสารงาน
ทะเบียน ๑ ชุด 
๔) โต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร 
๒๐ชุด 
๕) ตู้ไม้เก็บเอกสาร ๗ ตู้ 
๖) เครื่องสูบน้ า ๒๐๐W               
๑เครื่อง 
๗) เครื่องสูบน้ า ๑,๙๐๐W 
๑ เครื่อง 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอใช้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียนส่งผลให้
นักเรียนพัฒนาตาม
ความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพ 

๑.  ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๘คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายอยู่
ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๘  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ของผู้เก่ียวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ คิดเป็นร้อยละ 
๙๖ 
 
ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข 
เนื่องจากครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุ
การใช้งานนาน ๕-๑๐ ปี จึงมักจะ
ช ารุดหรือเสียได้ง่ายดังนั้นถ้า
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ควรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ใหม่มาทดแทน 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๗๕. โครงการเงินอุดหนุน
ทั่วไปของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
- กิจกรรมค่าอุปกรณ์การ
เรียนและค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
- กิจกรรมค่าหนังสือเรียน 
- กิจกรรมค่าปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน 
- พัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือสนับสนุน และแบ่งเบา
ค่า ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียนที่จ าเป็น
ส่งผล ให้การ พัฒนาคุณภาพ
ของ นักเรียน เป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ของเงินที่จัดสรร 
๒. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๓. เพ่ือจัดซื้อแบบเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติมให้แก่นักเรียนได้ใช้ใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตร 
๔. เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นไปยัง
นักเรียนที่มีฐานะยากจน 
๕. เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน
ได้รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น  

๑. นักเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)ทุกคนได้รับเงินไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ของเงินที่
จัดสรร 
๒. นักเรียนที่ได้รับเงินมี
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๓. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)ทุกคนได้รับ
แบบเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมโดย
น าไปใช้ในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร 
๔. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๓ โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)ที่มี
ฐานะยากจนได้รับจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จ านวน ๑,๖๒๕ 
คน (ข้อมูล ณ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ณ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๙)ได้รับเงิน
งบจากโครงการเงิน
อุดหนุนทั่วไปของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นประเภทค่าอุปกรณ์
การเรียนและเครื่องแบบ
นักเรียน 
- นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ทุกคน ได้รับ
หนังสือเรียน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕ ๖๐  
จ านวน ๑ ,๖๕๘ คน ได้รับ
เงินโครงการเงินอุดหนุน
ทั่วไปของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นประเภทค่า
อุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียนทุกคน
(โดยถัวจ่ายจากค่าอุปกรณ์
การเรียนของภาคเรียนที่ ๒/
๕๙ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
จ านวน๔,๗๗๐ บาท และค่า
หนังสือเรียนจ านวน ๙,๗๓๐ 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๔,๕๐๐ บาท) 
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

- ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ  มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๕ คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๖๗ 
- ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๖๗ 
- ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้ร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ  
๙๐.๕๒ 
ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข 
- ควรชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน
ในวันประชุมผู้ปกครองประจ า
ภาคเรียน เกี่ยวกับการส่ง
หลักฐานการรับเงินให้
ผู้ปกครองตระหนักและให้ความ 
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โครงการ/กิจกรรม 
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และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
 ๖. เพ่ือจัดซื้อหนังสือคู่มือ 

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

๕. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ของโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)ที่มี
ฐานะยากจนได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษา
เพ่ือได้รับการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น๖. 
ห้องสมุดมีหนังสือคู่มือ 
หนังสือประกอบการ
เรียนตามความต้องการ
ของครู และนักเรียน 
๗. ห้องสมุดมีบรรยากาศ
ภายในเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๘. ห้องสมุดมีความ
สะดวกในการพัฒนา 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่มีฐานะยากจน 
ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  
ได้รับจัดสรรค่า
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) มีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาห้องสมุด 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕ ๖๐ 
จ านวน ๑ ,๖๒๕  คน ได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกันคิดเป็น     
ร้อยละ ๑๐๐ จากโครงการ 

ได้รับหนังสือเรียนครบทุก
คน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่            
๑ - ๓ ที่มีฐานะยากจน ภาค
เรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ จาก
ฐานข้อมูล SIS จ านวน ๘๕ 
คน ได้รับจัดสรรค่าปัจจัย 
พ้ืนฐาน นักเรียนยากจน 
- ร้อยละ ๘6.64 ของ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปูอมนอก) มีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาห้องสมุด 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก)ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕ ๖๐ 
จ านวน ๑ ,๖๕๘ คน ได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกันคิดเป็น   

ร่วมมือดูแลนักเรียนส่งหลักฐาน
ที่ถูกต้อง และทันเวลาที่ก าหนด 
- ติดตามหนังสือเรียนเป็น    
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
สอบถามจากร้านค้าที่สั่งซื้อ
หนังสือเรียนและรีบด าเนินการ
รวบรวมรายการหนังสือจากทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้รวดเร็ว
กว่าเดิม 
- ขั้นตอนในการเบิกจ่ายทุน 
ค่อนข้างยุ่งยาก  การส่งเอกสาร
ประกอบการเบิกเงินของ
นักเรียนค่อนข้างช้า 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
   เงินอุดหนุนทั่วไปของกรม  

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน
และเครื่องแบบนักเรียน โดย
น าเงินไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์แก่นักเรียน 
- นักเรียนได้รับหนังสือเรียน
ไว้ใช้ตามหลักสูตรครบทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่มีฐานะยากจน
ได้รับการจัดสรรเงินค่า
ปัจจัยพื้นฐาน ฯช่วยเป็นค่า
ใช่จ่ายอาหารกลางวันหรือ
ค่าพาหนะในการเดินทางมา
โรงเรียน 
- ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 
5 (วัดหัวปูอมนอก) เป็น
ห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐ จากโครงการ
เงินอุดหนุนทั่วไปของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน
และเครื่องแบบนักเรียน 
- นักเรียนได้รับหนังสือเรียน
ไว้ใช้ตามหลักสูตรครบทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑-๓ ที่มีฐานะยากจนได้รับ
การจัดสรรเงินค่า
ปัจจัยพื้นฐานฯช่วยเป็น
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
หรือค่าพาหนะในการ
เดินทางมาโรงเรียน 
- ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 
5 (วัดหัวปูอมนอก) เป็น
ห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๗๖. โครงการเงินอุดหนุน
ทั่วไปของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
- กิจกรรมค่าปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน 
- กิจกรรมค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

1. เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภา พการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นไปยัง
นักเรียนที่มีฐานะยากจน 

๑. 2. เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะ
ยากจนได้รับการศึกษาใน
ระดับทีสูงขึ้น 
๓. นักเรียนทุกคนได้รับเงินไป
แล้วน าใช้เงินตาม
วัตถุประสงค์ของเงินและ
ความต้องการ 
๔. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน 

๑. นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ที่มีฐานะยากจน
ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน 
๒. นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๑-๓ ของ
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) ที่มี
ฐานะยากจนได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษา
เพ่ือได้รับการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
๓. นักเรียนทุกคนได้รับ
เงินไปแล้วน าใช้เงินตาม
วัตถุประสงค์ของเงินและ
ความต้องการ  

 ๔. นักเรียนทุกคนที่ได้รับ  
 เงินมีโอกาสทางการศึกษา 
 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 กัน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่มีฐานะยากจน                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐                  
ภาคเรียนที่ ๒ 
- นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก) ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน 
๑,๖๓๕ คน ได้รับเงิน
งบประมาณจากโครงการ
เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานประเภทค่า
อุปกรณ์การเรียน 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑-๓ ที่มีฐานะยากจน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐               
ภาคเรียนที่ ๒ จาก
ฐานข้อมูล SIS จ านวน ๘๕ 
คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจ าปีการ 
ศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑,๖๑๒ 
คน ได้รับเงินงบประมาณจาก
โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน 
ทุกคน 
 
 

- ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๐  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
- ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ 
- ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้ร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ  
๙๗.๘๐ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่มีฐานะยากจนได้รับการจัดสรร
เงินค่าปัจจัยพื้นฐานช่วยเป็นค่าใช่
จ่ายอาหารกลางวันหรือค่า
พาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน 
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๑-๖ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จ านวน ๑,๖๓๕ คน 
ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ จากโครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทค่า
อุปกรณ์การเรียน โดยน าเงินไปใช้
จ่ายตามวัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์แก่นักเรียน 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑-๓ ที่มีฐานะยากจนได้รับการ
จัดสรรเงินค่าปัจจัยพื้นฐานช่วย
เป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
หรือค่าพาหนะในการเดินทาง
มาโรงเรียน 
- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐  จ านวน 
๑,๖๑๒ คน ได้รับโอกาสเท่า
เทียมกันคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
จากโครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน
และน าเงินไปใช้จ่ายตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข 
- ควรชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน
ในวันประชุมผู้ปกครองประจ า
ภาคเรียน เกี่ยวกับการส่ง
หลักฐานการรับเงินให้
ผู้ปกครองตระหนักและให้ความ
ร่วมมือดูแลนักเรียนส่งหลักฐาน
ที่ถูกต้อง และทันเวลาที่ก าหนด 
- ติดตามหนังสือเรียนเป็น 
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
สอบถามจากร้านค้าที่สั่งซื้อ
หนังสือเรียนและรีบด าเนินการ
รวบรวมรายการหนังสือจากทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้รวดเร็ว
กว่าเดิม 
- ขั้นตอนในการเบิกจ่ายทุน 
ค่อนข้างยุ่งยาก  การส่งเอกสาร
ประกอบการเบิกเงินของ
นักเรียนค่อนข้างช้า 
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  ๔.๕   ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๗๗. โครงการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑. เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู
ได้รับความรู้ จากการศึกษาดูงาน
พัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
น ามาพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒.เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรง และเข้าใจ
บทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
และบุคลากรของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

๑.คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และครูได้รับความรู้ จาก
การศึกษาดูงานพัฒนา
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม
น ามาพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพ 
๒.คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ได้รับประสบการณ์ตรง 
และเข้าใจบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
๓.คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
และบุคลากรของโรงเรียน
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ   
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการ 
ไม่ต่ ากว่า ๘  คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ครูได้รับความรู้ และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณจ์ากการศึกษา
ดูงานพัฒนาการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมน ามาพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๒.คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
และบุคลากรของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ  
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๑๐ คน 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ครูได้รับความรู้ และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณจ์ากการศึกษา
ดูงานพัฒนาการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมน ามาพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๒.คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
และบุคลากรของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

๑.ประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรม
เป็นไปตามกระบวนการ PDCA  
อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
๒.ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย 
อยู่ในระดับ มากที่สุดค่าเฉลี่ย  ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ฯ 
 คิดเป็นร้อยละ๘๖.๔๘ 
อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
และบุคลากรของโรงเรียนควรน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา
หาแนวทางในการพัฒนาองค์กร
ร่วมกันอีกคร้ังหลังการศึกษาดูงาน 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๗๘. จัดการเรียนการสอน
ในสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศ  ของผู้เรียน 
(ตามโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น   
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น : 
SBMLD) 
1) ด้านอาหารไทย 
2) ด้านภาษาจีน 
๓) ด้านงานประดิษฐ์ 
 

๑. เพ่ือจัดการเรียนการสอนใน
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
ตามศักยภาพความถนัดและ
สนใจของตนเอง  
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้ ทักษะตามอัจฉริยภาพ
ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

๑. โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอนใน
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒. ผู้เรียนได้เลือกเรียน
ตามศักยภาพความถนัด
และสนใจของตนเอง  
๓ .นักเรียนสามารถน า
ความรู้ ทักษะตาม
อัจฉริยภาพไปใช้เป็น
แนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
จัดการเรียนการสอนใน
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   
จ านวน ๓ หลักสูตร  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอาชีพตามความถนัด
และสนใจ สามารถน าไป
ต่อยอดในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
สามารถจัดการเรียนการ
สอนในสาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
– มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
จ านวน ๓ หลักสูตร 
  
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอาชีพตามความถนัด
และสนใจ สามารถน าไปต่อ
ยอดในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ  ดี   ค่าเฉลี่ย 4.๔ 
คิดเป็นร้อยละ  ๘๘ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ  ดี  ค่าเฉลี่ย ๔.๔  
คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 
 
ข้อเสนอแนะ 
- สถานที่มีความจ ากัดท าให้จัด
กิจกรรทท าได้เพียงกลุ่มย่อย
เท่านั้น 
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 ๔.๖  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๗๙. โครงการโรงเรียนใน
ใจชุมชน 
-กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์
เพ่ือชุมชน 
-กิจกรรมดนตรีไทยบริการ
ชุมชน 
-กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
 
 

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

๑. ให้ บริการทาง ดนตรี
นาฏศิลป์ เพ่ือสร้างความ
บันเทิงและสุนทรียภาพ
แก่ชุมชนและสังคม 
๒. นักเรียนได้มีโอกาส
เผยแพร่ ผลงานจากการ
เรียนรู้ตามความสามารถ
ที่ตนเองถนัด 
๓.นักเรียนมีวิ นัยและจิต
สาธารณะ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ
ให้บริการชุมชนด้านดนตรี  
นาฏศิลป์ อย่างน้อย๘ ครั้ง 
- บริการชุมชนด้านดนตรี
ไทย ภาคเรียนละ ๘ ครั้ง 
- อาสาพัฒนาชุมชนภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ด้านการแสดง และ ได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
-  สถานศึกษาได้รับ
ชื่อเสียงและการยอมรับใน
วงกว้าง 
-  นักเรียนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
และมีความภาคภูมิใจใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ให้บริการชุมชนด้านดนตรี  
นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ ๑ 
จ านวน  ๑๕  ครั้ง 
- ให้บริการชุมชนด้านดนตรี
ไทย ภาคเรียนที๑่ 
จ านวน  ๙ ครั้ง 
- อาสาพัฒนาชุมชน ภาค
เรียนที่ ๑ จ านวน ๓ ครั้ง 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ด้านการแสดงและได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
-  สถานศึกษาได้รับชื่อเสียง
และการยอมรับในวงกว้าง 
-  นักเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและ
มีความภาคภูมิใจในการมี 
ส่วนร่วมพัฒนาสังคม 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA  
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๗ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.00 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ ฯของผู้เกี่ยวข้องคิด
เป็นร้อยละ ๙๒.๘๑ 
อยู่ในระดับดีมาก 
ข้อเสนอแนะ 
การรับงานการแสดงของนักเรียน
ควรเป็นวันศุกร์ เสาร์หรือวันหยุด
เพื่อไม่ให้กระทบกับการมาโรงเรียน
ของนักเรียน 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๘๐. โครงการสานสัมพันธ์
บ้านโรงเรียน 
 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
 

๑. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และ
ความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน 

๒.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  ตลอดจนร่วม
แก้ไขปัญหาของนักเรียนทั้ง
ทางด้าน     การเรียนการสอน  
การขาดเรียน  การมาสาย  
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
๓. เพ่ือให้ครูได้รู้สภาพปัญหา
ของนักเรียนและ  ผู้ปกครอง
อย่างแท้จริง 

๑.สร้างความสัมพันธ์ 
และความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ปกครองกับ
โรงเรียน 

๒.ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา  
ตลอดจนร่วมแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนทั้ง
ทางด้าน     การเรียน
การสอน  การขาดเรียน  
การมาสาย  และ
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ 
๓. ครูรู้สภาพปัญหาของ
นักเรียนแล ผู้ปกครอง
อย่างแท้จริง 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑- ๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)  
จ านวน ๓๙ ห้องเรียน 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการดูแล เอา
ใจใส่ โรงเรียนสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
นักเรียนได้รับพัฒนา และ
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑- ๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)  
จ านวน ๓๙ ห้องเรียน 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการดูแล เอา
ใจใส่ โรงเรียนสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
นักเรียนได้รับพัฒนา และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖คิด
เป็นร้อยละ ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย 
อยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๓. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ต่อสถานศึกษาร้อยละ๙๒.๒๐ 
อยู่ในระดับดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือ
กับโรงเรียนและร่วมดูแลบุตร
หลานให้เข้มข้นเพื่อปูองกัน
อบายมุขท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ
นักเรียน 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๘๑. โครงการสานสัมพันธ์
บ้านโรงเรียน 
 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
 

๑.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ปกครองกับ
โรงเรียน 
๒ เพ่ือสรรหาชมรม
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ตลอดจนร่วม
แก้ไขปัญหาของนักเรียนทั้ง
ด้านการเรียนการสอน การ
ขาดเรียน การมาสาย และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
๓ เพ่ือให้ครูได้รู้สภาพ
ปัญหาของนักเรียนและ
ผู้ปกครองอย่างแท้จริง และ
โรงเรียนได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง เช่น เรื่อง
ทุนการศึกษา เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพตามความ
ถนัดของนักเรียน 
 

๑.สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครองกับ
โรงเรียนเพ่ือเป็นการสร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจใน
การส่งนักเรียนเข้าเรียนใน
โรงเรียน 
๒.สรรหาชมรมผู้ปกครอง
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ตลอดจนร่วม
แก้ไขปัญหาของนักเรียนทั้ง
ด้านการเรียนการสอน และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
๓. ครูได้รู้สภาพปัญหาของ
นักเรียนผู้ปกครองอย่าง
แท้จริง และโรงเรียนได้
ด าเนินการช่วยเหลือ
นักเรียนเบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น เรื่อง
ทุนการศึกษา เรื่องการ
พัฒนาศักยภาพตามความ
ถนัดของนักเรียน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ประชุมผู้ปกครอง และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑- ๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)  
ส านักการศึกษาเทศบาล
นครสงขลา จังหวัดสงขลา  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการดูแล เอา
ใจใส่ โรงเรียนสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
นักเรียนได้รับการพัฒนา 
และมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ประชุมผู้ปกครอง และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑- ๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก)  
ส านักการศึกษาเทศบาล
นครสงขลา จังหวัดสงขลา  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการดูแล เอา
ใจใส่ โรงเรียนสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
นักเรียนได้รับการพัฒนา 
และมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
 

๑.ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA  
อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
๒.ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย 
อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ 
- ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม 
ร้อยละ ๙๑.๐๓ 
๓. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ร้อยละ ๙๓.๑๑ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 

๘๒. โครงการดนตรี
นาฏศิลป์เพื่อชุมชน 
 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
 

๑. เพ่ือให้บริการทางดนตรี
นาฏศิลป์แก่ชุมชนและสังคม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ทักษะ กระบวนการด้านการ
แสดงใช้เวลาว่างอย่าง
สร้างสรรค์ ร่วมอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ 
๓. เพ่ือเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนและสร้างชื่อเสียง
ให้กับตนเอง  โรงเรียนและ
เทศบาลนครสงขลา 
 

๑. บริการทางดนตรี
นาฏศิลป์แก่ชุมชนและสังคม 
๒. นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ทักษะ กระบวนการด้านการ
แสดง ใช้เวลาว่างอย่าง
สร้างสรรค์ร่วมอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ 
๓. ได้เผยแพร่ผลงานของ
นักเรียน โรงเรียนและ
เทศบาลนครสงขลาสู่ชุมชน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-บริการชุมชนด้านดนตรี 
นาฏศิลป์อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๗ ครั้ง 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการแสดง
ตามความสามารถและ
ความถนัดและได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
๒. สถานศึกษาได้รับ
ชื่อเสียงและการยอมรับ 
จากชุมชน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-ให้บริการชุมชนด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่                  
๒/๒๕๖๐ จ านวน ๘ ครั้ง 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการแสดงตาม
ความสามารถและความ
ถนัดและได้รับประสบการณ์
ตรง 
๒. สถานศึกษาได้รับชื่อเสียง
และการยอมรับจากชุมชน 

1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๘
ร้อยละ ๙๖ 
2. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย 
อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๘ ร้อยละ ๙๖.๐๐ 
3. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ 
เพ่ือชุมชน ร้อยละ ๙๔.๖0 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่ขอใช้บริการควรมี
การประสานงานและเตรียม
ความพร้อมของที่พักนักแสดง
ให้มีความมิดชิดเหมาะสมกับ
สภาพฝนฟูาอากาศ และส าหรับ
เปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ของนักแสดง 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๘๓. โครงการดนตรีไทย
เพ่ือชุมชน 
 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
 

๑. เพื่อให้บริการแก่
หน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานเอกชน 
และชุมชน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างอย่างสร้างสรรค์มีโอกาส
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทย 
๓ นักเรียนได้เผยแพร่
ผลงานและแสดงออกตาม 
ความสามารถและความ
ถนัดของตนเอง 
 

๑. ให้บริการแก่หน่วยงาน
ของรัฐ  หน่วยงานเอกชน
และชุมชน 
 ๒. นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
อย่างสร้างสรรค์ มีโอกาส
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทย 
๓. นักเรียนได้เผยแพร่
ผลงานและแสดงออกตาม
ความสามารถและความ
ถนัดของตนเอง 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-บริการชุมชนด้านดนตรี
ไทยบริการชุมชน อย่าง
น้อยภาคเรียนละ  ๕  ครั้ง 
 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนเกิดทักษะและ
ได้ฝึกประสบการณ์โดย 
ตรงในการแสดงดนตรีไทย 
๒. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
อย่างสร้างสรรค์และมี
ความเสียสละอดทน มีจิต
สาธารณะ 
๓. สถานศึกษาได้รับชื่อ 
เสียงและเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-ให้บริการชุมชนด้านดนตรี
ไทยบริการชุมชน ภาคเรียน
ที่ ๒ /๒๕๖๐ จ านวน                    
๖ ครั้ง 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนเกิดทักษะและ
ได้ฝึกประสบการณ์โดยตรง
ในการแสดงดนตรีไทย 
๒. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
อย่างสร้างสรรค์และมีความ
เสียสละอดทน มีจิต
สาธารณะ 
๓.สถานศึกษาได้รับชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA  
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๔ ร้อยละ๘๘ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๔.๖ ร้อยละ๙๒ 
๓. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ที่มีต่อโครงการดนตรีไทย
บริการชุมชนอยู่ในระดับ 
ร้อยละ ๙๒.๘ 
  
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดให้มีการแสดงดนตรีไทย
ในสถานศึกษาในช่วงเวลาที่มี
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
หรือช่วงพักเท่ียง 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๘๔. โครงการพัฒนาชุมชน 
 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ละแวกใกล้เคียงและแหล่ง
สาธารณะ 
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างชุมชนและ 
สถานศึกษา  
๓. เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้
มีวินัยและจิตสาธารณะ 
๔. ปลูกจิตส านึกให้แก่
นักเรียนในการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมและมีความ
ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม 
พัฒนาสังคม 

๑. สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนละแวก 
ใกล้เคียงและแหล่ง
สาธารณะ 
๒.ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนและสถานศึกษา 
๓.นักเรียนมีวินัยและจิต
สาธารณะ 
๔. นักเรียนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
และมีความภาคภูมิใจในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-อาสาพัฒนาชุมชนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและ 
ชุมชนใกล้เคียง 
๒. สถานศึกษาและชุมชน
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชนและ
สถานศึกษา 
๓.นักเรียนมีระเบียบวินัย
ทางสังคมและจิต
สาธารณะ 
๔. นักเรียนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
และมีความภาคภูมิใจใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-อาสาพัฒนาชุมชนภาค
เรียนที่ ๒ จ านวน ๒ ครั้ง 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและ 
ชุมชนใกล้เคียง 
๒. สถานศึกษาและชุมชนได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างชุมชนและ
สถานศึกษา 
๓. นักเรียนมีระเบียบวินัย
ทางสังคมและจิตสาธารณะ 
๔. นักเรียนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
และมีความภาคภูมิใจในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 

๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA  
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๖ 
คิดเป็นร้อยละ๙๒.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย๔.๖  
คิดเป็นร้อยละ  ๙๒ 
๓. ความพึงพอใจของชุมชนที่มี
ต่อโครงการพัฒนาชุมชนอยู่ใน
ระดับร้อยละ ๙๐.๔ 
 
ข้อเสนอแนะ 
อยากให้โครงการนี้ท าอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 4 .7 กลยุทธ์  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๘๕. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๑) กิจกรรมจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 

 
ภาคเรียนที่ 1/2560 
 

1. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. เพ่ือก ากับติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
 

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 พร้อมทั้ง
รายละเอียดโครงการ ใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  
2. การน าแผนพัฒนาการ 
ศึกษาไปสู่การปฏิบัติภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 36 
โครงการ  
ด าเนินการเสร็จสิ้น 35
โครงการ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ  
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
1 ครั้ง 
2) เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษา 1 แผน  
3) ประชุมติดตามและ
ประเมินผลการน า
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติอย่างน้อย 2 ครั้ง 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
สถานศึกษา มีแผนพัฒนา
การศึกษา ใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาที่สามารถ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเปูาประสงค์
ของสถานศึกษา 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ      
1. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผน พัฒนาการศึกษา 
โดยครูและบุคลากรทั้ง
โรงเรียน จ านวน 1 ครั้ง 
ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย. 
2560 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 
94 คน คิดเป็นร้อยละ
98.95 
2. ได้จัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะ กรรมการสถานศึกษา 
จ านวน 1 ชุด 
3. ประชุมติดตามและ
ประเมินผลการน า
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติจ านวน 3 ครั้ง 

1.ประสิทธิภาพการด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ย4.0     
คิดเป็นร้อยละ  80 
2.ประสิทธิผลของการด าเนิน
โครงการเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 
4.4  คิดเป็นร้อยละ 88 
3.ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผู้ร่วม
โครงการอยู่ในระดับมากขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 76.17 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
    เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มี
แผนพัฒนาการศึกษา ใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษาท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  
พันธกิจและเปูาประสงค์ของ
สถานศึกษา  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก ากับติดตามการด าเนิน
โครงการเป็นรายเดือน 
2.  ควรให้คุณครูได้ท างานแต่
ละเรื่องให้เสร็จและส่งภายใน
วันเดียวกันเลยไม่ต้องติดตาม
ทวงถามทีหลัง 
3. รองฝุายควรก ากับการ
ติดตามการจัดท าโครงการและ
การใช้แผนจากหัวหน้างาน
อย่างสม่ าเสมอ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๘๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
ภาคเรียนที่ ๒/2560 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด รองรับการประเมิน
ภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
2. เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3. เพื่อก ากับติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัต ิ
 

1. สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มี
ความพร้อมในการรองรับการ
ประเมินภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
2. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 1 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2561 ใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดย
ความร่วมมือของบุคลากรทุก
ฝุาย 
3. สถานศึกษามีการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการน า
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติโดยมีโครงการในภาค
เรียนที่ 2/2560 ทั้งสิ้น  
โครงการ 69  ไม่ได้
ด าเนินการ 4 โครงการ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 1 คร้ัง 
2. รายงานประจ าปี 1 เล่ม 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
1 คร้ัง 
4. เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษา 2 ชุด  
5. ประชุมติดตามและ
ประเมินผลการน าแผน 
พัฒนาการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างน้อย 1 คร้ัง/ภาค
เรียน 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินคุณภาพภายใน 1 
คร้ัง 
 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2561 
2. รายงานประจ าปี (SAR) 1 
เล่ม 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 1 
คร้ัง 
วันที่ 2-3 เมษายน 2561  
4. เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษา  
2 ชุด คือแผนพัฒนาการศึกษา
สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมเปลี่ยน- แปลงครั้งที่ 1 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2561 
5. ประชุมติดตามและ
ประเมินผลการน าแผน พัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัตใิน
ภาคเรียนที่ 2/2560 
 

ความส าเร็จชองการด าเนินงาน 
1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด   
ค่าเฉลี่ย ๔.6๐  
คิดเป็นร้อยละ ๙2.๐๐ 
2. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย  
อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด   
ค่าเฉลี่ย ๔.6๐  
คิดเป็นร้อยละ ๙2.๐๐ 
3. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการอยู่ในระดับมากขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ86.39 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการควร
สรุปผลการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และมีการ
ตรวจสอบจากผู้บริหารทุกครั้ง 
2. ควรเปลี่ยนเวลาการประชุมเชิง
ปฏิบัติการมาเป็นปลายเดือน
มีนาคมของแต่ละป ี
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
    จ านวน 3 คร้ังเมื่อ 7 

พฤศจิกายน2560 1
กุมภาพันธ์ 2561 และ 23 
มีนาคม 2561 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่านการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
และการประเมินคุณภาพจาก
ต้นสังกัด อย่างมีคุณภาพ 

3. หัวหน้างานและรองฝุายฯ ควร
ก ากับการติดตามการใช้แผนและ
การจัดท าโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
4. ควรชี้แจงท าความเข้าใจกับครู    
แต่ละกลุ่มงานในเร่ือง
กระบวนการจัดท าแผน และเน้น
ย้ าถึงความส าคัญของตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ 
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  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
  ๕.๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่ส่งเสริม สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๘๗. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและ                     
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
1) การให้ความรู้และสาธิต
การใช้ถังดับเพลิง 
2) กิจกรรม 5 ส 
 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ที่ช ารุดทรุด
โทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้
มีความปลอดภัยสูงสุดและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3. เพื่อให้คณะครู นักเรียน 
และชุมชน มีสถานที่เพียงพอ 
เหมาะสม ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียน เรียนอย่างมี
ความสุข 
4. เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 
 

1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
ดี มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ที่ช ารุดทรุด
โทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้
มีความปลอดภัยสูงสุดและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3. คณะครู นักเรียน และ
ชุมชน มีสถานที่เพียงพอ 
เหมาะสม ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียน เรียนอย่างมี
ความสุข 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-ให้ความรู้และสาธิตการใช้
ถังดับเพลิงภายในโรงเรียนปี
การศึกษาละ ๑ คร้ัง แก่
นักเรียนแกนน า 
- นักเรียนทุกคนและ
บุคลากรทุกระดับร่วมมือกัน
ด าเนินกิจกรรม ๕ ส อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
     
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
-ครูบุคลากรและนักเรียนทุก
คนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรที่ส่งเสริมอนามัย
และความปลอดภัยใน
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและ
พร้อมใช้งาน 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-สามารถให้ความรู้และสาธิต
การใช้ถังดับเพลิงภายใน
โรงเรียนปีการศึกษาละ ๑ 
คร้ัง แก่นักเรียนแกนน า 
จ านวน ๑๐๐ คน 
- นักเรียนทุกคนและบุคลากร
ทุกระดับร่วมมือกันด าเนิน
กิจกรรม ๕ ส อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ คร้ัง  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
-สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรที่ส่งเสริมอนามัย
และความปลอดภัย เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

 

1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ในระดับ 
มากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.7 
คิดเป็นร้อยละ 94  
2. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.6 
คิดเป็นร้อยละ 92 
3. ระดับความพึงพอใจ  
ร้อยละ  94.5 
 
ข้อเสนอแนะ  
–เพิ่มจ านวนนักเรียนแกนน า
กิจกรรมการใช้ถังดับเพลิง เป็น 
๑๕๐ คน 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๘๘. โครงการสถานศึกษา 
น่าอยู่ น่าเรียน 
 
 

๑. เพื่อเสริมสร้างลักษณะ
นิสัยในการรักษาดูแลความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของห้องเรียน ห้อง
พิเศษ และบริเวณโรงเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การท างานให้แก่บุคลากรทุก
ระดับ 
3. เพื่อให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นักเรียน ครู บุคลากรที่
ร่วมโครงการมนีิสัยในการ
รักษาดูแลความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของห้องเรียน ห้องพิเศษ 
และบริเวณโรงเรียน 
2. นักเรียน ครู บุคลากรที่
ร่วมมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการท างานให้แก่
บุคลากรทุกระดับ 
3. มีสภาพแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     นักเรียนทุกคน 
บุคลากรทุกระดับ ร่วมมือ
กันด าเนิน สถานศึกษาน่า
อยู่ น่าเรียน อย่างน้อย    
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
    นักเรียนทุกคน 
บุคลากรทุกระดับ ของ
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัด
หัวปูอมนอก) เป็นบุคคลที่
มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีใน
การท างาน                

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคน บุคลากรทุก
ระดับ ร่วมมือกันด าเนิน
สถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน 
ได้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนทุกคน บุคลากรทุก
ระดับ ของโรงเรียนเทศบาล 
5 (วัดหัวปูอมนอก) เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ มีทัศนคติ
ที่ดีในการท างาน อยู่ใน
ระดับ 100 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
๑. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖
คิดเป็นร้อยละ  ๙๒ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย 
อยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 4.8 
คิดเป็นร้อยละ 96 
3. ความพึงพอใจระดับมากขึ้น
ไปร้อยละ 100 

 
ข้อเสนอแนะ 
ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปควร
มีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม 
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 ๕.๓  จัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการ วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ และอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๘๙. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) 
๑. กิจกรรมติดตั้งม่าน
กันแสงห้องเรียนคุณภาพ 
จ านวน ๑๐ ห้อง 
๒. กิจกรรม ปรับเปลี่ยน
ม่านกันแสงห้องประชุม 
อาคาร ๑-๒ 
๓. กิจกรรมติดตั้งประตู
กระจกห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
๔. กิจกรรมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย 
๕. กิจกรรมติดตั้งปูาย
อาคารสถานที่ 
 
 

๑. เพ่ือติดตั้งม่านกันแสง
ห้องเรียนคุณภาพ จ านวน 
๑๐ ห้อง 
๒. เพ่ือปรับเปลี่ยนม่าน
กันแสงห้องประชุม อาคาร 
๑-๒ 
๓. เพ่ือติดตั้งประตูกระจก
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๔. เพ่ือติดตั้งครื่องปรับ
อากาศห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย 
๕.  เพ่ือติดตั้งปูายอาคาร
สถานที่ 
 

๑. เพ่ือติดตั้งม่านกันแสง
ห้องเรียนคุณภาพ จ านวน 
๑๐ ห้อง ไม่สามารถปฏิบัติ
ได้เนื่องจากรอค าสั่งอนุมัติ
จากเทศบาล ได้บันทึกกันงบ
ประมารเรียบร้อยแล้ว 
๒. สามารถปรับเปลี่ยนม่าน
กันแสงห้องประชุม อาคาร 
๑-๒  
๓. สามารถติดตั้งประตู
กระจกห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
๔. สามารถติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
๕. สามารถติดตั้งปูายอาคาร
สถานที่ 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ  
 - ติดตั้งม่านกันแสงตลอด
แนวผนัง 2 ช่องต่อ
ห้องเรียนคุณภาพ จ านวน 
๑๐ ห้อง 
- ปรับเปลี่ยนม่านกันแสง
ห้องประชุม อาคาร ๑-๒ 
- ติดตั้งประตูกระจก
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย ขนาด 18,๐๐๐ 
บีทียู 
- ติดตั้งปูายอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
- สามารถด าเนินการได้ 4 
จาก 5 เปูาหมาย ได้บันทึก
กันงบประมารเรียบร้อยแล้ว 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้มี
สถานที่ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่าง
เพียงพอ เหมาะสมเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ  ให้นักเรียนได้เรียน
อย่างมีความสุข  มีสภาพ 
แวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียน
อาคารประกอบ และวัสดุ-
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

๑. กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.2 
คิดเป็นร้อยละ 84  
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
5.0 คิดเป็นร้อยละ 100  
๓. ระดับความคิดเห็น/ความพึง
พอใจระดับดีข้ึนไปร้อยละ 
100 (คิดค่าจากกิจกรรมที่
ด าเนินการแล้ว) 

ข้อเสนอแนะ 
ควรติดตามกิจกรรมท่ียังไม่
ด าเนินการกับทางเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเร่งด าเนินการ
โครงการให้แล้วเสร็จ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมี
ความสุข  พร้อมทั้งมีแหล่ง
การเรียนรู้  ทั้งใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนที่หลากหลาย   
มีสภาพแวดล้อมที่ดี  
มีอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบ  และวัสดุ-
ครุภัณฑ์ต่างๆ 
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5.4 กลยุทธ์ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๙๐. โครงการสื่อสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
๑) กิจกรรมค่ายสร้างสื่อสอง
มือสร้างสรรค์ปี ๒ 
๒) กิจกรรมเยาวชนนัก
ถ่ายภาพ 
๓) กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๔) กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียน 
 
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การผลิตรายการโทรทัศน์และ
ท างานเป็นทีมได ้
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีถ่ายภาพ 
๓. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมความเคลื่อนไหวในด้าน
ต่างๆ ของโรงเรียนตามโอกาส 
๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ให้
ครอบคลุมทุกๆ ด้านของโรงเรียน 
 

๑. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการผลิตหนังสั้น 
รายการโทรทัศน์ และมิวสิควิดี
โอ 
๒. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ถ่ายภาพและสามารถ
ช่วยเหลืองานโรงเรียนได้ 
๓. มีปูายไวนิลประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
๔. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ให้
ครอบคลุมทุก ๆ ด้านผ่านทาง
เว็บไซตโ์รงเรียน 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๙๐ ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
๒. มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๓๐ คน 
๓. มีปูายไวนิลเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 
๒๕ คน ต่อปีการศึกษษ 
๔. มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
โรงเรียนทุกวัน 
 
 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน
และมีความพึงพอใจใน
กิจกรรม 
๒. มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๓๐ คน 
๓. จัดท าปูายไวนิลเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ ในภาคเรียน 
๑/๒๕๖๐ จ านวน ๗ แผ่น  
๔. มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
โรงเรียนทุกวัน 
 

๑.ประสิทธิภาพการด าเนิน 
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.๓๕ 
คิดเป็นร้อยละ 8๗.๐๐ 
๒. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับ มากที่สุด   
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๐  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐  
๓. ระดับความคิดเห็น/ความพึง
พอใจระดับดีข้ึนไปร้อยละ 
๙๔.๑๘ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

๑. มีผลงานรายการ
โทรทัศน์ของนักเรียน
เผยแพร่ให้นักเรียน 
บุคลากร และประชาชน
ทั้วไปได้รับชมอยู่ในระดับ
ดี กลุ่มละ ๑ ผลงาน 
๒. นักเรียนมีความรู้  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป และ
สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
และชีวิตประจ าวันได้ 
๓. มีปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
และเหมาะสม น่าสนใจ 
อยู่ในระดับดี 
๔. นักเรียน ครู บุคลากร 
และบุคคลภายนอกได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันอยู่ในระดับดี 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๓๒ คน แบ่งเป็น ๔ 
กลุ่ม มีผลงานน าเสนอ ๔ 
เรื่อง 
๒. นักเรียนมีความรู้ ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป และสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและชีวิตประจ าวันได้ 
๓. มีปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสม น่าสนใจ อยู่ใน
ระดับดี 
๔. นักเรียน ครู บุคลากร 
และบุคคลภายนอกได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
อยู่ในระดับดี 

ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการที่มีหลายกิจกรรม
ซ่ึงแต่ละกิจกรรมลว้นเปน็
ประโยชน์ต่อนักเรียนและ
สถานศึกษา จึงควรจัดโครงการ
นี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้
เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน
ในแต่ละปีการศึกษา แต่มี
ข้อจ ากัดในเรื่องของการ
ด าเนินงานที่ต้องสอดคล้องท้ัง
ปีงบประมาณและปีการศึกษา
ส่งผลการด าเนินงานสรุปผล
โครงการต้องแยกเป็นรายภาค
การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
91. โครงการสื่อ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน  
1) กิจกรรมวารสาร
โรงเรียน 
2) กิจกรรมจัดท า
สารสนเทศประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
3) กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียน 
4) กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียน
คอมพิวเตอร์ 

1. เพ่ือจัดท าวารสาร
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมของโรงเรียน
ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือจัดท าสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้กับ
นักเรียน ผู้ปกครอง 
บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
ที่ผ่านหน้าโรงเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง และบุคลากร 
4. เพ่ือส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับ
นักเรียนเกิดกระบวนการ

1. โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) ได้จัดท า
วารสารเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียนให้กับผู้ปกครอง
และบุคคลภายนอกได้
ทราบข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน 
2. โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) ได้จัดท า
สารสนเทศประชาสัมพันธ์
ให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากร ท าให้มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างานจาก
การน าเสนอผลงานที่โดด
เด่นให้กับประชาชน และ
ผู้ปกครองได้รับข่าวสาร 

 

3. โรงเรียนเทศบาล ๕  

เปูาหมายเชิงปริมาณ  
1. จัดท าวารสาร
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมของโรงเรียน
ให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 1,700 เล่มต่อ
ภาคเรียน 
2. จัดท าสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
จ านวน ๒๐ ผืน 
3. พัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนให้กับ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
บุคลากร  
จ านวน 1 เว็บไซต์ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. มีวารสารเผยแพรข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียน
ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาค
เรียนที่ 2/2560 จ านวน 
1,700 เล่ม 
2. มีปูายสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้กับ
นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร
และบุคคลทั่วไปที่ผ่านหน้า
โรงเรียนภาคเรียนที่ 
2/2560 จ านวน 3 ผืน 
3. มีเว็บไซต์โรงเรียนใน 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง และบุคลากร 
จ านวน 1 เว็บไซต์ 
4. มีสื่อเทคโนโลยีประจ า

๑. ประสิทธิภาพรวม 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA  
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
๔.๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
๒. ประสิทธิผลรวม 
ของการด าเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามเปูาหมาย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๗๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 
๓. ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการสื่อสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 78.31 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
ทางเทคโนโลยีสามารถ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

(วัดหัวปูอมนอก) มี 
การปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ของโรงเรียนใน
ส่วนของข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน ผู้ปกครอง 
บุคลากร และ
บุคคลภายนอกได้ทราบ
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

4. โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวปูอมนอก) ได้มี 
การส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับ
นักเรียนเกิดกระบวนการ
ทาง เทคโนโลยีสามารถ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

4. จัดหาสื่อเทคโนโลยี
ประจ าห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
ห้อง 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. จัดท าวารสาร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมของโรงเรียน
ให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
เหมาะสม รูปแบบ
สวยงาม 
2. จัดท าสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
ให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง บุคลากรและ
บุคคลทั่วไปที่ผ่านหน้า
โรงเรียน ได้รับข้อมูลที่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 ห้อง 
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. วารสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียน
ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม 
รูปแบบสวยงาม 
2. ปูายสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้กับ
นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร
และบุคคลทั่วไปที่ผ่านหน้า
โรงเรียนมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
เหมาะสม รูปแบบสวยงาม 
3. เว็บไซต์โรงเรียนในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
และบุคลากร มีข้อมูลที่

(1)กิจกรรมวารสารโรงเรียน 
- ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 5 
คิดเป็นร้อยละ 100 
- ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.8 
คิดเป็นร้อยละ 96 
- ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม
อยู่ในระดับดีมาก  
คิดเป็นค่าร้อยละ ๘๕ 
(2)กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย  ๔.๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
- ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
ถูกต้อง เหมาะสม 
รูปแบบสวยงาม 
3. พัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนให้กับ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
บุคลากร ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง เหมาะสม 
รูปแบบสวยงาม 
4. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา 
การเรียนคอมพิวเตอร์ 
เกิดกระบวนการทาง
เทคโนโลยีสามารถน า
ความรู้และทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ไป
ใช้แก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  

ถูกต้อง เหมาะสม รูปแบบ
สวยงาม 
4. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา 
การเรียนคอมพิวเตอร์ 
เกิดกระบวนการทาง
เทคโนโลยีสามารถน าความรู้
และทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ไปใช้แก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  
๔.๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
- ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม
อยู่ในระดับดีมาก  
คิดเป็นค่าร้อยละ ๗๙.๔๔ 
(3)กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียน  
- ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 
คิดเป็นร้อยละ 92 
- ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย 
อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.80 คิดเป็นร้อยละ 96 
- ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม
อยู่ในระดับดีมาก  
คิดเป็นค่าร้อยละ ๗๘.๘ 
(4)กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์ 
- ประสิทธิภาพการด าเนิน
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80 
คิดเป็นร้อยละ 96 
- ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย 
อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.60 คิดเป็นร้อยละ 92 
- ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม
อยู่ในระดับดีมาก  
คิดเป็นค่าร้อยละ ๗๐ 
 
ข้อเสนอแนะ 
(1)กิจกรรมวารสารโรงเรียน 
- ควรมีการประชุมปรึกษา 
หารือให้มากกว่านี้ 
(2)กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูล และความคมชัด 
ของข้อความและภาพ  
(3)กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 
โรงเรียน 
- ควรตั้งงบประมาณพัฒนา
ระบบเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย
และตรงกับการใช้งานในกลุ่ม
งานให้มากขึ้น 
- การอัพเดทข้อมูลให้รวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน 
(4)กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- ควรล าโพงและไมโครโฟน
ติดตั้งในห้อง 
- ควรมีชุดหูฟังให้นักเรียน 
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 5.5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทันต่อการใช้งาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
๙๒. โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ  
๑. กิจกรรมพัฒนาระบบ 
Wi-Fi โรงเรียน 
๒. กิจกรรมพัฒนาระบบ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
๓. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการระบบ
สารสนเทศ 
 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

๑. เพ่ือให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ต Wi-Fi โรงเรียน
นอก) และให้นักเรียน ครู 
และบุคลากรสามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 
๒. เพ่ือประชุมเชิง
ปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
แม่นย า สะดวก และ
รวดเร็วในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากรได้มีความทันสมัย 
ครอบคลุม ทันต่อการใช้
งาน และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ  

๑. เพ่ือให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ต Wi-Fi โรงเรียน
นอก) และให้นักเรียน ครู 
และบุคลากรสามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 
๒. มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
แม่นย า สะดวก และ
รวดเร็วในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
ในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากรได้มีความทันสมัย 
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

เปูาหมายเชิงปริมาณ    
๑. จัดหาระบบอินเตอร์เน็ต 
Wi-Fi โรงเรียน 1 ระบบ 
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศให้กับ
ตัวแทนนักเรียนและครูผู้สอน 
ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
๓. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 
ครู และบุคลากร ๑ ระบบ 
 
  

เปูาหมายเชิงปริมาณ    
๑. จัดหาระบบอินเตอร์เน็ต 
Wi-Fi โรงเรียน 1 ระบบ 
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศให้กับ
ตัวแทนนักเรียนและ
ครูผู้สอน ปีการศึกษา 
๑/๒๕๖๐ 
๓. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
ในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากร  
 
 

1. ประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.๘๖ 
คิดเป็นร้อยละ 97.33 
2. ประสิทธิผลของการด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมาย อยู่
ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 
คิดเป็นร้อยละ 90.67 
๓. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
88.23 
 
ข้อเสนอแนะ 
๑. กิจกรรมพัฒนาระบบ Wi-Fi 
โรงเรียน 
- ควรตั้งงบประมาณส าหรับ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ Wi-Fi และ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ควรเพื่อความเร็วอินเตอร์เน็ต
ให้รองรับการจัดกิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

๑. จัดหาระบบอินเตอร์เน็ต 
Wi-Fi โรงเรียนบริการให้กับ
นักเรียน ครูและบุคลากร
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศให้กับ
ตัวแทนนักเรียนและครูผู้สอน
สามารถใช้สารสนเทศในการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นย า 
สะดวกและรวดเร็วในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 
ครู และบุคลากรที่ทันสมัย 
ครอบคลุมพื้นที่และพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
 

เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. จัดหาระบบอินเตอร์เน็ต 
Wi-Fi โรงเรียนบริการให้กับ
นักเรียน ครูและบุคลากร
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศให้กับ
ตัวแทนนักเรียนและ
ครูผู้สอนสามารถใช้
สารสนเทศในการตัดสินใจที่
ถูกต้อง แม่นย า สะดวกและ
รวดเร็วในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน ครู และบุคลากรที่
ทันสมัย ครอบคลุมพื้นที่
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
๒๑ 
- ควรจัดการปรับปรุงผู้ใช้ให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๒. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 
- ควรมีการจัดอบรมการอัพเดท
ข้อมูลโปรแกรม MIS-School 
ให้กับครูผู้สอน 
- ควรแจกคู่มือให้กับนักศึกษา
ฝึกสอนและบุคลากรที่เข้าใหม่ 
- ควรมีการจัดอบรมโปรแกรม 
Microsoft Excel 
3. กิจกรรมพัฒนาระบบเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ 
- ควรตั้งงบประมาณส าหรับ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟวิ่งให้
สามารถใช้งานได้และทันสมัย
กว่านี้ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินการ 
93. โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ 
(1) กิจกรรมพัฒนาระบบ 
Wi-Fi โรงเรียน 
 

เพื่อบริการอินเตอร์เน็ต  
Wi-Fi โรงเรียนให้กับนักเรียน 
ครู และบุคลากรสามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 
 

1. โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ต Wi-
Fi บริการให้กับนักเรียน ครู 
และบุคลากรสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ  
1. จัดหาระบบอินเตอร์เน็ต  
Wi-Fi จ านวน 1 ระบบ  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. จัดหาระบบอินเตอร์เน็ต 
Wi-Fi โรงเรียนบริการให้กับ
นักเรียน ครูและบุคลากร
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  
 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีระบบ
อินเตอร์เน็ต Wi-Fi 
บริการให้กับนักเรียน ครู 
และบุคลากรสามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 
จ านวน 1 ระบบ  
 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1.  มีระบบอินเตอร์เน็ต  
Wi-Fi โรงเรียนบริการ
ให้กับนักเรียน ครูและ
บุคลากรสามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 
 
 

(1) กิจกรรมพัฒนาระบบ  
Wi-Fi โรงเรียน 
- ประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรม
เป็นไปตามกระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 คิด
เป็นร้อยละ 92 
- ประสิทธิผลของการด าเนินกิจกรรม
เป็นไปตามเปูาหมาย อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อย
ละ 92 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 84.55 
 
ข้อเสนอแนะ 
(1) กิจกรรมพัฒนาระบบ  
Wi-Fi โรงเรียน 
- ควรตั้งงบประมาณส าหรับซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น 
- ควรเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต 
- ควรติดตั้งให้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ให้ทั่วถึงพื้นที่การใช้งาน 
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๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

๑.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

๑.๑  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน   
       วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

100.00      

๑.๒  ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและ 
       จุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

96.00      

๑.๓   ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 99.00      
๑.๔  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

95.84      

๑.๕  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 99.26      
๑.๖  ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยี 
       มาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

99.26      

๑.๗  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผล 
       ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

95.75      

๑.๘  ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 81.46      
๑.๙  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่าง   
       เหมาะสม 

98.78      

๑.๑๐  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 97.80      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 96.3๒      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และการ

ปฏิบัติต่อผู้อื่น 

2. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ 

3. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการมีระเบียบวินัย 
4. ครูปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับ

ถือ 

5. ครูมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างกัลยาณมิตร 

6. ครูให้ความรัก ความเมตตา ผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอ
ภาค 

-  แบบประเมินตนเองของครู   

   
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- ครูควรจะมีแฟูมพัฒนาตนเองที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒  ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ผลการประเมินได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูมีความรู้ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและน ามา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีความเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ๓. ครูมีความเข้าใจหลักการการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
    และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างม ี
   ประสิทธิภาพ 
๔. ครูมีความเข้าใจจุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างม ี
    ประสิทธิภาพ 

-  แบบประเมินตนเองของครู   
-  โครงการนิเทศภายใน  

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  ผลการประเมินได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. ครูมีการจัดระบบฐานข้อมูลเป็นรายบุคคล 
3. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
4. ครูมีการ จัดท ารายงาน การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 
5. ครูน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

-  แบบประเมินตนเองของครู   

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

  -  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ครูผู้สอนควรเก็บหลักฐานประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และอาจ  
                       รวมเปน็รปูเล่ม 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา     
                    และน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

และบริบทของท้องถิ่น  
2. ๒. ครูจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้
ผู้เรียน  
    มีโอกาสเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
๓. ครูจัดระบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ 
    มาตรฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. ๔. ครูน าผลการวัดและประเมินผล ไปพัฒนาการ
จัดการ   
    เรียนรู้  
 

-  แบบประเมินตนเองของครู   
-  โครงการนิเทศภายใน  

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- ครูควรจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลายและเป็นปัจจุบัน 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  
  ผลการประเมินได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนโดยผ่านการจัด

กิจกรรมต่างๆ 
2. ครูที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างวินัย 

ข้อตกลงและแนวการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน 
3. ครูที่ปฏิบัติกับผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยก

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม 
และสร้างเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

4. ครูที่ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างผู้เรียน 

๕. ครูให้รางวัลหรือชื่นชมต่อผู้เรียนที่มีการปรับเปลี่ยน 
    พฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน 

-  แบบประเมินตนเองของครู   
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
   - ครูควรมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนในด้านอื่นๆท่ีนอกเหนือจากผลการเรียนดี เช่น  
                                  ดา้นความซื่อสัตย ์ เป็นตน้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

สม่ าเสมอ 

2. ครูน าวัสดุในท้องถิ่นมาผลิตและใช้ สื่อในการจัดการ
เรียนรู้ 

3. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อ และเทคโนโลยี 
4. ครูน าเทคนิควิธีการในการใช้สื่อและเทคโนโลยีมา

พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ 
5. ครูประเมินผลการใช้สื่อ เทคโนโลยี และน ามา

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

-  แบบประเมินตนเองของครู   
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

   -  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -  ครูควรจะมีทะเบียนสื่อเป็นของตัวเอง  หรือของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๗ ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม  
  ศักยภาพ   
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวัดและประเมินผล  
๒. ครูมีการออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล   
    ในแผนการจัดการเรียนรู ้
๓. ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
๔. ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับสภาพ  
    จริง 
๕. ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง  
    เต็มตามศักยภาพ 

-  แบบประเมินตนเองของครู   
-  โครงการนิเทศภายใน  

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

   -   
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ครูด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

3. ครูเลือกใช้เทคนิคการสอนหรือใช้นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๔. ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    อย่างต่อเนื่อง 

-  แบบประเมินตนเองของครู   
-  โครงการวิจัยในชั้นเรียน  
-  โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครู  

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

   - ครูบางท่านยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

   -  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
  ผลการประเมินได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูที่จัดปูายนิเทศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
2. ครูที่จัดมุมเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
3. ครูที่จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน เช่น โต๊ะ-

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

-  แบบประเมินตนเองของครู   

 
 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
 -  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

   -  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
  ผลการประเมินได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

2. ครูยอมรับและให้ความส าคัญต่อความรู้สึก และ
ความคิดของผู้เรียน 

3. ครูมีความเป็นกัลยาณมิตรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

4. ครูรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองและ
ชุมชน 

5. ครูร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

 

- แบบประเมินตนเองของครู   
- โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 

- โครงการโรงเรียนในใจชุมชน 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ    

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข     
- 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา    ปีการศึกษา 2๕๕9 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  ปีการศึกษา ๒๕60 ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

มี พัฒนาการของคุณภาพการศึกษา             ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑  ของสถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.00 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพระดับดี เยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย  5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 

 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ 
      ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ  
      ของวิชาชีพ 

92.32     
 

๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 

89.60    
  

๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ 
      บริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

90.67     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 90.86      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑   ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ  

 จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลการประเมินได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
๓. ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  
๓.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อ

ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน 

-  แบบประเมินคุณภาพผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษา 

- แฟูมพัฒนางานผู้บริหาร 

- ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร 

- ค าสั่งปฏิบัติราชการ 

- บันทึกลงเวลา 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    

   -  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ 
และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

  ผลการประเมินได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแสดงทิศทางของการ

พัฒนาการศึกษา อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับ
บริบทของท้องถิ่น 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษาริเริ่มแนวทางในการ
บริหารงานวิชาการท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๓. ผู้บริหารสถานศึกษาริเริ่มการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคน
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรู้และเป็นผู้น าใน
การจัดการศึกษา  

-  แบบประเมินคุณภาพผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษา 

-  แผนพัฒนาการศึกษาสาม 

-  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 

-  ค าสั่งปฏิบัติราชการ 

-  รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

   -  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุก

ฝุายที่เก่ียวข้อง  
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีแผนปฏิบัติงานและ

ด าเนินงานตามแผน 
๓. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการมอบหมาย

งานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดของแต่
ละบุคคลอย่างทั่วถึง 

๔. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน า และ  ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการ
พัฒนา 

๕. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรตามแผนงานโครงการ 

๖. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานบรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนงาน  

๗. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
คนประเมินผลการบริหารงาน อย่างน้อยปีละ ๑ครั้ง 

-  แบบประเมินคุณภาพผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษา 

-  ค าสั่งปฏิบัติราชการ 

-  ค าสั่งมอบหมายงาน 

-  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
-  โครงการนิเทศภายใน 

-  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 

-  บันทึกการประชุม 

 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- 
  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-  
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ปีการศึกษา  ๒๕59       ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  ปีการศึกษา  ๒๕60     ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

มี พัฒนาการของคุณภาพการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒  ของสถานศึกษา 
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี

ความสามารถ ในการบริหารจัดการศึกษา  
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            ในระดบัคุณภาพดเียีย่ม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอห้องเรียน ห้อง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด 
สวยงาม 

100.00    

  

3.2 สถานศึกษามีมาตรการปูองกันการบาดเจ็บและสร้าง 
      เสริมความปลอดภัย 

100.00    
  

3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อ  
      จัดการศึกษา 

100.00    
  

3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม  
      ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

100.00    
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 100.๐๐      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม 
  ผลการประเมินได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

-  โครงการบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน 
-  โครงการสถานศึกษา น่าอยู่ น่าเรียน 
-  โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา 
-  หลักฐานอื่น ๆ ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการ ,
ห้องสมุด , มุมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น ปูาย
ประชาสัมพันธ์ , ผังอาคารเรียน, จ านวนห้องเรียน , 
สนามกีฬาที่เหมาะสม 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   

- ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมไม่ทั่วถึง  เนื่องจากบาง
ห้องเรียนมีจ านวนนักเรียนมาก 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    

- สถานศึกษาควรก าหนดจ านวนนักเรียนในสัดส่วนที่เหมาะสม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย   
ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
 1. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม สะอาด  สะดวก   
    ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีพ้ืนที่สีเขียวร่มรื่น สวยงามและเอ้ือต่อการ 
    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอ้ือต่อการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ (สนามเด็กเล่นสวนหย่อม  
สวนสมุนไพร ฯลฯ) 

4. สถานศึกษามีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เอ้ือต่อการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สถานที่ราชการ สถาน- 
ประกอบการศาสนสถาน ฯลฯ)   

5. สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบปูองกันการบาดเจ็บ 
    และสร้างเสริมความปลอดภัย 

-  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
-  โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร 
-  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่ส่งเสริม 
   สุขอนามัยและความปลอดภัย 
-  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท.5  
-  โครงการสถานศึกษา น่าอยู่ น่าเรียน 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์  ไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากรออนุมัติการด าเนินการจาก
ทางเทศบาล 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท.5 ติดตั้งม่านกันแสงห้องเรียนคุณภาพจ านวน 10 ห้องเรียน 
ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากรออนุมัติการด าเนินการจากทางเทศบาล 

- ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกยังไม่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -  ด าเนินการหาแหล่งงบประมาณอ่ืน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันกับ 
                     ระยะเวลาในการเตรยีมงาน 

-  ด าเนินการหาแหล่งงบประมาณอ่ืน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ 
-  สร้างระบบเครือข่ายภายนอกกับสถานศึกษาให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจาก

ภาครัฐ 
2. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณและ

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาจากภาคเอกชน  
4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณและ

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาจากผู้ปกครองชุมชน
ฯลฯ 

5. สถานศึกษาด าเนินการจัดหารายได้เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษา 

-  โครงการบริหารสถานศึกษา 
-  โครงการบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน 
-  โครงการครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 
-  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และผลิตสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
-  โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 

 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- 
  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

345 



ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะสม

และเอ้ือต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน 
3. สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีเครือข่ายการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน 

-  โครงการบริหารสถานศึกษา 
-  โครงการบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน 
-  โครงการครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 
-  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และผลิตสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
-  โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
-  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-  โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
-  โครงการสื่อสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
 

 
 

ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ควรมีการจัดเก็บสื่อที่เป็นระบบ  เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน  และการสืบค้น  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   - ควรมีการพัฒนาสื่อในรูปแบบที่ทันสมัย 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕59      ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา  ๒๕60  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน  - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

มี พัฒนาการของคุณภาพการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๓  ของสถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.00 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม

สนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพดี เยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย 5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา  100      
4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 100      
4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมพัฒนา  
     สถานศึกษา 

86.66    
 

 

4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 100      

4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 100      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 97.33      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา  
  ผลการประเมิน   ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

-  แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
-  ค าสั่งโรงเรียน/ค าสั่งมอบหมายงานตามทะเบียนคุม
เลขที่ค าสั่ง 
-  รายงานสรุปโครงการต่างๆ 
-  รายงานประจ าเดือน 
-  รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   
-  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- ควรมีการประชุมคณะกรรมการฝุายติดตาม ประเมินผลปฏิบัติงานตามค าสั่งภายหลังเสร็จ

สิ้นกิจกรรมหรือโครงการ และควรน าเสนอในที่ประชุมทุกครั้ง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

-  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ -   
   ๒๕๖๓) 
-  แผนพัฒนาสถานศึกษาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 
-  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
-  รายงานสรุปผลโครงการ  
-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา   
   2560 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
-  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

  - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่รับผิดชอบแก้ปัญหาจากผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เมื่อ 
    ประสบปัญหาควรน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาในปีถัดไปเพื่อ 
    ปูองกันการเกิดปัญหา  
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา  
  ผลการประเมิน   ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจาก

ภาครัฐ 
2. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณและ

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาจากภาคเอกชน  
4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณและ

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาจากผู้ปกครองชุมชน
ฯลฯ 

5. สถานศึกษาด าเนินการจัดหารายได้เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษา 

-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
-  บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
-  โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
-  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
-  แผนพัฒนาสถานศึกษาสามปี  
-  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา   
   ๒๕๖๐ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

-   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-  ควรจัดให้คณะกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมร่วมกันคณะผู้บริหาร คระครูและบุคลากร

     โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
  ผลการประเมิน   ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ

แผนปฏิบัติการประจ าปีไว้อย่างชัดเจน 
2. สถานศึกษาจัดท าแผน/ โครงการและวิธีการท างานใน

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

ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 
5. สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงาน 

-  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๙ –  
   ๒๕๖๒) 
-  แผนพัฒนาสถานศึกษาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) 
-  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
-  รายงานสรุปโครงการ 
-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา   
   2560 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
          -   
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

  -  ผู้รับผิดชอบโครงการควรน าผลการประเมินที่เป็นปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาการ 
        ปฏิบัติงานในปถัีดไป  
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน  
  ผลการประเมิน   ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษามีแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและครอบคลุม
โครงสร้างการบริหารงาน 

2. คณะกรรมการฯตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้
ทรัพยากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. คณะกรรมการฯตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

4. คณะกรรมการฯจัดท ารายงานการตรวจสอบต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

5. สถานศึกษารายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและน าเสนอต่อสาธารณชน 

-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-  ค าสั่งโรงเรียน / ค าสั่งมอบหมายงาน 
-  รายงานสรุปผลโครงการ 
-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  
   2560 
-  เว็บไซต์ โรงเรียน www.ts5.ac.th 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
 -   
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

  -  การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละโครงการควรใช้ 
     ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด  
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙      ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐    ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

                     มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา         ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔  ของสถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 4  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 
    ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
   มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕ .๐๐ 
    ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ......................  
   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
   มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

5.1  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่น สู่ประชาคม
อาเซียน 

๑๐๐.๐๐      

5.2  สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ                   

93.33 

    
 

5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑๐๐.๐๐ 
    

 

5.4  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ๑๐๐.๐๐      
5.5  สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
๑๐๐.๐๐ 

    
 

5.6  สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ   

93.33 
    

 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 97.78      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของ

ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

3. สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษารายงานต้นสังกัด 

4. สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

5. สถานศึกษาประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 

๖.  สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
ท้องถิ่นให้  ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนา   
  หลักสูตรสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
  วิชาการ 
- โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 
 

 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
   - 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2   สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน     ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

ความสามารถของผู้เรียน 
2. สถานศึกษาให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
3. สถานศึกษาให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

4. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามและประเมินการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ 

๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

- แบบลงทะเบียนสาระเพ่ิม/ชุมนุม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- โครงการนิเทศภายใน 
- บันทึกการนิเทศ 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

       - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อ          
ต่อการเรียนรู ้
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับวัย 

2. สถานศึกษาส่งเสริมการใช้สื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับวัย 

3. สถานศึกษาประเมินผลการผลิตและการใช้สื่อ 
4. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษาจัดท าทะเบียนสื่อสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. สถานศึกษาส่งเสริมการดูแลรักษา ซ่อมแซมสื่อที่ช ารุดให้

สามารถใช้งานได้ 

- โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบ  
  สารสนเทศ 
- โครงการสื่อสารสนเทศและพัฒนาศักยภาพ 
  นักเรียน 
- แบบตรวจ / ส ารวจอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี 
- ฐานข้อมูลระบบ MIS SCHOOL 
- แบบบันทึกการใช้บริการสืบค้นข้อมูล 
- ฐานข้อมูลสารสนเทศระบบ SIS 
- ฐานข้อมูลการใช้บริการห้องสมุด 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

       - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
       - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษาแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และ
ความถนัด  

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. สถานศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

๕.  สถานศึกษาน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มา  
    ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

- แบบเสนอรายชื่อครูผู้สอนของกลุ่มส ารวจ 
- ค าสั่งมอบหมายงานปฏิบัติการสอน 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน  
  วิชาการ 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการค่ายวิชาการ (กลุ่มสาระต่างๆ) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของ 
  นักเรียน 
- โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการประกวด แข่งขันทักษะวิชาการและ 
  แสดงผลงานนักเรียน 
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

       - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
       - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการวัดและ

ประเมินผล 
2. สถานศึกษาวางแผนและจัดท าระบบการวัดและประเมินผล 
3. สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เอกสาร

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

ระบบ 
7. สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
๘.  สถานศึกษาประเมินผลและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

- ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผล 
  กลางภาคไปปลายภาค 
- ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง 
- ตัวอย่างเอกสารทางการศึกษา (ปพ๑, ปพ.๖) 
- ตัวอย่างข้อสอบวัดผลกลางภาคปลายภาค 
- บันทึกการนิเทศ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
  วิชาการ 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

       - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
       - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

           ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

การเรียนรู้ 
2. สถานศึกษาจัดท าปฏิทินและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. สถานศึกษานิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ 
4. สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการนิเทศ  
๕. สถานศึกษาน าผลการนิเทศมาปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 

- ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
  วิชาการ 
- โครงการนิเทศภายใน 
- บันทึกการนิเทศภายใน 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
- โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 
- ฐานข้อมูล MIS SCHOOL 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

       - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   - ควรมีระบบการติดตาม การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง  
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
๒.   สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน  - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

                     มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา         ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕  ของสถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕ .๐๐ 
  ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐      คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

6.1  สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ 

๑๐๐      

6.2  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม  

๑๐๐ 
    

 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๑๐๐      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการ

เรียนรู้ 
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

         ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

ท้องถิ่นได้หลากหลาย 
2. สถานศึกษาจัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน 
3. สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 
๔.  สถานศึกษาสร้างเครือข่าย เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูล

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศิลปะ  
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคม การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สายชั้น ม.๑-๖  
- เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการค่ายวิชาการ  

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

-  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- สถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยี สารสนเทศ มาปรับใช้ในการจัดท าข้อมูล 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการให้เข้ากับเนื้อหาวิชาการทุกกลุ่มสาระ และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยจัดท าข้อมูลเนื้อหาความรู้ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
สอดคล้องกับสังคม  
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามี  
 ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

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

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ  
    ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
๒. สถานศึกษาประเมิน สรุปผลการจัดกิจกรรมการใช้   
    แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.  สถานศึกษาน าผลการประเมิน การจัดกิจกรรมจาก  
    แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปปรับปรุงพัฒนา  
๔.  สถานศึกษาร่วมกับชุมชนอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิ  
    ปัญญาท้องถิ่น 
 

- โครงการค่ายวิชาการ ค่ายพักแรมลูกเสือ    
  เนตรนารี 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการค่ายวิชาการ 
  และโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่น 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

-  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- สถานศึกษาและชุมชนควรร่วมปูองกันเป็นแกนหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และให้ข้อมูล

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายๆด้าน และจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารของสังคม  
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน  - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

            มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๖  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 6  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕ .๐๐ 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตาม   
      นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

๑๐๐.๐๐      

๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ  
     สถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
     การศึกษา 

๑๐๐.๐๐      

7.3  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๙๓.๓๓      
7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา  
     ของสถานศึกษา 

๙๓.๓๓      

7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
     การศึกษา 

๑๐๐.๐๐      

7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
      ตามมาตรฐานการศึกษา 

๑๐๐.๐๐      

7.7 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน   
     ประเมินคุณภาพภายใน 

๑๐๐.๐๐      

7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง  
      ต่อเนื่อง 

๙๗.๓๓      

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๗.๕๐      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
    มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ  
    ภายในให้ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาก าหนดเปูาหมาย ความส าเร็จของ 
    แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
3. สถานศึกษามีมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้อง 
    กับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ของ 
    สถานศึกษา 
4. ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษาของ 
    สถานศึกษาให้ครอบคลุมสอดคล้องและปฏิบัติ 
    ได้ 
5. สถานศึกษาจัดท าและประกาศมาตรฐานและ 
    ตัวบ่งชี้ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

-  ค าสั่งที่ ๗๙/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ 
   ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการประเมินมาตรฐาน 
   การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
-  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน   
   พื้นฐานและการก าหนดค่าเปูาหมายตามกฎกระทรวงโรงเรียน  
   เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (บทที่ ๔ บัญชี 
   โครงการ/กิจกรรม) 
-  แผนพัฒนาการศึกษา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

366 



ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษา   

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

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ 

ต้องการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเปูาหมายม ี
จุดเน้นที่คุณภาพเด็กตามหลักสูตรปรากฏ 
ความส าเร็จที่ชัดเจน 

๒. สถานศึกษาก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

๓. สถานศึกษาก าหนดให้ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นในการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  

๔. สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมไว้อย่าง 
ชัดเจน 

๕. สถานศึกษาก าหนดการใช้งบประมาณและ 
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเปูาหมายของ 
โครงการกิจกรรม 

๖. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที ่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

๗. สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ  

    สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

-  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ 
   สถานศึกษา 
-  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
   ๒๕๖๐ (ภาคผนวก) ค าสั่งที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินงานกิจกรรมประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา : แผน  
   พัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ                      
   ปี ๒๕๖๐  
-  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (บทที่ ๔ บัญชี 
   โครงการ/กิจกรรม) 
-  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/รายงานผล 
-  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-  โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณี 
   วัฒนธรรมไทย 
-  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)  

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคผนวก) 
   ค าสั่งที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
   แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา : แผนพัฒนา 
   การศึกษา ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) และแผนปฏิบัติ 
   การ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
-  ท าเนียบผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕  
   (วัดหัวปูอมนอก)  
-  ค าสั่งที่ ๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและ

เจ้าหน้าที่บริหารและด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

-  ค าสั่งที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่บริหารและด าเนินงานพัฒนาระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูลโรงเรียน (MIS – School) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

-  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/รายงาน 
   การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
   เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน  
   (www.ts5.ac.th)  
-  การจัดท าระบบ Miss School ส าหรับบุคลากรทุกฝุาย 
   งาน 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- การเข้าใช้ข้อมูลสารสนเทศยังไม่เอ้ือต่อการน ามาใช้งาน 
- ผู้ดูแลระบบและครูที่ต้องการใช้ข้อมูล เพ่ือด าเนินการงานยังไม่ชัดเจนในขั้นตอนการใช้

ข้อมูล 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- งานประกันคุณภาพการศึกษาและครูผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงเรียนต้องท างาน

ควบคู่กัน 
- ระบบสารสนเทศควรเอื้อต่อการดึงข้อมูลมาใช้งาน โดยผู้ดูแลควรดึงข้อมูล เพ่ืออ านวย

ความสะดวกและสามารถน ามาใช้งานได้รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เอ้ือต่อการท างาน  
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา   
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

-  ปฏิทินการปฏิบัติโครงการของแต่ละโครงการ 
-  ภาพการประชุมนิเทศ ติดตามผลด าเนินงานตาม 
   แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
-  แฟูมกิจกรรมก ากับติดตามการใช้เครื่องมือประเมิน 
   มาตรฐานและตัวบ่งชี้  
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (บทที่ ๕    
    การติดตามและประเมินผล 
-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  
   ๒๕๖๐  
-  ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ : กิจกรรมการประเมิน 
   คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
   ๒๕๖๐ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   
- การสรุปผลโครงการไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 
- รายงานสรุปผลโครงการขาดการตรวจสอบความถูกต้อง อาจเนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ มี

ภาระงานอื่นๆ 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- ฝุายงานที่รับผิดชอบในโครงการนั้นๆ ต้องมีผู้ติดตาม ตรวจสอบเป็นระยะท่ีชัดเจน และ

เข้าใจการส่งงานอย่างท่ังถึง  
- ครูทุกคนผู้รับผิดชอบโครงการต้องตระหนักในความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับ

มอบหมายยิ่งขึ้น 
- มีช่วงเวลาให้ครูได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการและอุปกรณ์ในการจัดท า 

เพ่ืออ านวยความสะดวก  
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

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

-  ค าสั่งที่ ๕๖/๒๕๖๑ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
-  ภาพประกอบกิจกรรมการประชุมการประเมินคุณภาพ 
   ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
-  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมประเมิน 
   คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ   

- 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    
- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา   
ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

-  ค าสั่งที่ ๗๙/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการ 
   ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการประเมิน 
   มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา  
   ๒๕๖๐  
-  ภาพการประชุมมอบหมายงาน เพ่ือเตรียมความพร้อม 
   ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                         
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเอกสารการน าเสนอ power   
    point  
-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๐  
   (เผยแพร่เว็บไซต์)  
-  ค าสั่งกรรมการประชุมประเมินคุณภาพการศึกษา 
-  ค าสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๐ (แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาการ 
   ประกันฯ) 

  
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

   -   
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -   
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.7   สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
๒. คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์ และ 
    แปรผล 
๓. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานประจ าปี 
๔. คณะกรรมการฯ น ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานและเปิดเผย 
    ต่อสาธารณชน ติดตามผล และรับข้อมูลย้อนกลับ 

-  ค าสั่งที่ ๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพ 
   ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
-  ค าสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารและ  
   ด าเนินงานพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา 
   ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
-  การเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา  
   ๒๕๖๐ ในเว็บไซต์โรงเรียน 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

   -   
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
   -   
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

   ภายนอกมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

   การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒. สถานศึกษาใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือ 
   พัฒนาแผนการจัดการศึกษาในปีถัดไป  
๓. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
   ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อยกระดับและพัฒนาการศึกษา 
๔. สถานศึกษาพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมภายในสถานศึกษา 
    อย่างต่อเนื่อง     
๕. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ 
    พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 

-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม/ 
ข้อเสนอแนะ 

-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (บทที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

-  แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๖๐  
-  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๐  
-  ภาพบุคลากรให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ 
   คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
   นครสงขลา  

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

   -   
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนท าความเข้าใจ 

และน าไปใช้ในการด าเนินงาน เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา 2๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ                ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๗ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

        มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา          ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๗  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน  
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพระดับ   ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม 
       นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

๘๓.๓๓      

8.2  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมายในการ     
      ยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ   
      เป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๙๓.๓๓ 
    

 
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๘.๓๓      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

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

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑.  สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จาก   
    การประเมิน และน ามาใช้ก าหนดนโยบาย โครงการ /   
    กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๒.  สถานศึกษาด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมพิเศษท่ี  
    ก าหนดไว้อย่างชัดเจนอย่างน้อย 2 โครงการ  ต่อปี  
    การศึกษา 
๓.  สถานศึกษาด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ  
    (PDCA) 
๔.  สถานศึกษาด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินงาน  
    เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนที่ก าหนด  
๕.  สถานศึกษาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในโครงการพิเศษร้อยละ  
    80 ขึ้นไป  
๖. สถานศึกษาด าเนินโครงการพิเศษท่ีเกิดประโยชน์เป็น  
    แบบอย่าง และสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษาและชุมชน 

- นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
- ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้น 
 พื้นฐาน 

- แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
-  เอกสารการก ากับติดตามการใช้แผนพัฒนา 

ศึกษา 
-  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-  โครงการพิเศษ โครงการปันอ่าน ปันรู้ ปันเรียน 
-  โครงการพิเศษ วิถีพุทธ วิถีธรรม น้อมจิตน าถึง 
   พระองค์  
-  โครงการตามแนวทางพัฒนาของแผนปฏิบัติการ 
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
-  ค าสั่งโรงเรียน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
   และประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาของ 
   สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- โครงการพิเศษ ปันอ่านปันรู้ ปันเรียน ขาดการก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้บาง
ช่วงเวลาขาดหายไป 

- สถานศึกษาไม่ได้ก าหนด โครงการพิเศษอย่างต่อเนื่องชัดเจน ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรมีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เดือนละ ๑ ครั้ง 
- ควรเพิ่มโครงการพิเศษในด้านค่านิยม ๑๒ ประการตามนโยบายของรัฐ 
- ควรเพิ่มโครงการพิเศษที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วย 
- สถานศึกษาควรก าหนดโครงการพิเศษไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑  
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.2 สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ  
                   พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏรูิปการศกึษา 

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

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑.  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ   
    สถานศึกษาตามโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพ่ือปรับปรุง  
    พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒.  บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม  
     โครงการ / กิจกรรมพิเศษ 
๓.  สถานศึกษา ติดตาม  ตรวจสอบ การด าเนินงานตาม  
    แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการ /  
    กิจกรรมพิเศษ 
๔.  สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
     ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการ /  
    กิจกรรมพิเศษ 
๕. ผลที่เกิดจากการด าเนินงาน โครงการ / กิจกรรมพิเศษ  
   เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่าง สร้างคุณค่าแก่สถานศึกษา 

- แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การ 
ปฏิบัติ 

- แต่งตั้งอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 

- เอกสารประกาศโรงเรียนเทศบาล ๕  
  (วัดหัวปูอมนอก) 
- แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
- เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาท้ัง ๓ แผน 
- ค าสั่งโครงการพิเศษ วิถีพุทธ วิถีธรรม น้อมจิต 
  น าถึงพุทธองค์ 
- ค าสั่งโครงการพิเศษ ปันอ่าน ปันรู้ ปันเรียน 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ช่วงเวลาของการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานตามแผน มักจะมีกิจกรรมอ่ืนซ้ าซ้อน  
- ครูยังไม่ได้น าตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้

ส าเร็จตามเปูาหมาย 
- ครูผู้รับผิดชอบบางโครงการยังไม่ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการการ

ด าเนินการตามโครงการเท่าท่ีควร  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- จัดหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานหรืออาจติดตามเป็น

รายเดือนในการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน 
- เน้นย้ าให้ครูเห็นความส าคัญของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ              ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

     มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา        ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
    ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีมาก 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น   

มาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดี เยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐  ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย  ๔ .๕๐ 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

9.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรม 
      เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 

๙๓.๙๓      

9.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตพูดแต่ความจริงไม่โกหก  
      ไม่ลักขโมยหรือน าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน 

๙๗.๕๕     
 

9.3 มีความกตัญญูกตเวที ๙๘.๖๙      
9.4 มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม  
      และมีจิตสาธารณะ 

๙๓.๖๓     
 

9.5 ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม 
      อย่างคุ้มค่า 

๙๕.๒๕     
 

9.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
      ไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

๙๕.๕๘     
 

9.7 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๙๑.๐๘      
9.8 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบ 
      ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๙๔.๒๐     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๔.๙๙      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ  
  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

และเหมาะสมตามกาลเทศะ  
4. ผู้เรียนที่เดินผ่านครูและผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อยมี

สัมมาคารวะ  
5. ผู้เรียนที่มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
6. ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

 

- กิจกรรมคัดกรอง 
- กิจกรรมสร้างเสริมวินัยนักเรียน 
- แบบประเมินคุณลักษณะนักเรียน (ปพ.๖) 
- โครงการแหลงใต้ ไหว้สวยแต่งกายด้วยผ้าไทย 
- โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดฯ 
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมศาสนาอิสลาม 
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมชั้น ม.๑-ม.๖ 
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจ าสัปดาห์ 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการฝึกอบรมนักเรียนตามที่โรงเรียน
ก าหนดให้มากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- โรงเรียนจะต้องท าเอกสารเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างจริงจังในการช่วยกันติดตามดูแล  
- คณะครูคอยติดตามพฤติกรรมนักเรียนให้ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๒  มีความซ่ือสัตย์สุจริต  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

การบ้าน 
2. ผู้เรียนที่พูดแต่ความจริง(ไม่โกหก) 
3. ผู้เรียนที่ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน 

- รายงานคะแนนความประพฤติคงเหลือ 
- แบบบันทึกการอบรมในชั้นเรียน 
- กิจกรรมคัดกรอง 
- กิจกรรมสร้างเสริมวินัยนักเรียน 
- แบบประเมินคุณลักษณะนักเรียน (ปพ.๖) 
- แบบบันทึกรายการเงินหายได้คืน 
 

 

  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- การหาเอกสาร หลักฐาน โครงการ/กิจกรรม หรือภาพถ่ายมายืนยันให้ตรงตามประเด็น

การพิจารณาค่อนข้างยาก ไม่เป็นรูปธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรสร้างเครื่องมือในการประเมินผู้เรียนที่เจาะจงให้ตรงประเด็น และการให้ข้อมูลต้อง

เป็นแบบตรงไปตรงมา 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๓ มีความกตัญญูกตเวที  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้เรียนที่เคารพรักพ่อแม่ ผู้ปกครอง แสดงออกซ่ึงการ    
    ตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม 
๒. ผู้เรียนที่ระลึกพระคุณของครู อาจารย์แสดงออกซ่ึงการ  
    ตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม 
๓. ผู้เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน  
    พระมหากษัตริย์ 
๔. ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกที่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ  
    ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 

- โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 
- โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมคัดกรอง 
- แบบประเมินคุณลักษณะนักเรียน (ปพ.๖) 
 
 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- การตอบแบบสอบถามหรือแบบคัดกรองอาจเกิดค่าเบี่ยงเบนได้  เพราะไม่ได้ตอบแบบ
ตรงไปตรงมา แต่ตอบแบบเข้าข้างตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรให้ความรู้ในการท าแบบสอบถามเพ่ือให้ค่าคะแนนที่ได้ไม่เกิดความเบี่ยงเบนมากนัก  
- ควรมีการประเมินจากหลายด้าน หลายบุคคล  เช่น  จากครูที่ปรึกษา ตัวนักเรียน และ

ผู้ปกครอง 
- ควรจัดโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้เจาะจง  และท าให้เกิดความตระหนักถึง  

ความกตัญญูกตเวทีได้ตามตัวชี้วัด 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๔  มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ   
  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้เรียนที่มีจิตสาธารณะ 
๒. ผู้เรียนที่แสดงออกถึงความมีน้ าใจ หรือให้ความ   
    ช่วยเหลือผู้อื่น 
๓. ผู้เรียนที่รู้จักแบ่งปันทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพ่ือผู้อื่น และ                
   เพ่ือส่วนรวม 
 

- โครงการพัฒนาชุมชน 
- โครงการดนตรีไทยบริการชุมชน 
- โครงการลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
- โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 
- กิจกรรมฌาปนกิจร่วมใจ  
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ในการร่วมกิจกรรมจิตอาสา/บริการชุมชน บางครั้งส่งผลกระทบต่อการเรียนของ

นักเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- โรงเรียนควรวางแผนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๕ ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  

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

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนรู้จักใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนอย่างเหมาะสม 

คุ้มค่า 
2. ผู้เรียนใช้อุปกรณ์การเรียน อย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
3. ผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการประหยัด เช่น ธนาคารขยะ 

การออมทรัพย์ กิจกรรมรีไซเคิล ฯลฯ 
4. ผู้เรียนที่ใช้น้ า ไฟฟูา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ทั้งของ

ตนเองและของส่วนรวมอย่างประหยัด และรู้คุณค่า 
 

- แบบบันทึกการหักเงินค่าประกันของเสียหาย 
- โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียนเพ่ือการออม 
- กิจกรรมคัดกรอง 
- กิจกรรมสร้างเสริมวินัยนักเรียน 
- แบบประเมินคุณลักษณะนักเรียน (ปพ.๖) 
- โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

   
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ขาดโครงการ/ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้น้ า ไฟฟูา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ทั้งของ

ตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่าโดยตรง 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้น้ า ไฟฟูา และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ทั้งของตนเอง

และส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่าโดยตรง 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๖ นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ  
                   ความเป็นไทย 
  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และ

ประเพณีของท้องถิ่น 
2. ผู้เรียนที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท่ี

ดีงามของท้องถิ่นและของไทย 
3. ผู้เรียนที่สนใจ ประพฤติปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมท่ี

แสดงออกถึงการนิยมไทย 
4. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา

ไทย 
 

- กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบสาน 
  ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
- โครงการแหลงใต้ ไหว้สวยแต่งกายด้วยผ้าไทย 
- โครงการดนตรีไทยบริการชุมชน 
- โครงการดนตรี นาฎศิลป์เพื่อชุมชน 
- โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่วิถีพอเพียง 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- นักเรียนยังเห็นคุณค่าของการร่วมกิจกรรมน้อยเกินไป  ควรกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม

และอยากท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ควรส่งเสริมให้นักเรียนหลากหลายชั้นเรียนเข้าร่วม 

และน าความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้มากข้ึน   
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๗ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม    
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนบอกผลกระทบที่เกิด ขึ้นต่อตนเองและสังคม  

จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนช่วยรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ

รักษาสาธารณสมบัติ 
3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและ

ท้องถิ่น 
 

- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
  อาชีพฯและศิลปะ 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้แผนการเรียนภาษาไทย- 
  สังคม-อังกฤษ 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา ท่องเที่ยว 
  ทะเลใต้ 
- โครงกาอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- โครงการพัฒนาชุมชน 
- โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
- กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- กิจกรรมที่จัดไม่สามารถสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับ

นักเรียนได้ครบทุกคน 
 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- โรงเรียน/ครู ควรอบรมแนะน า สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับ

นักเรียนตลอดเวลาที่มีโอกาส 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๘ ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  
                    ทรงเป็นประมุข 
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง   
     และผู้อ่ืน 
๒.  ผู้เรียนที่กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น  
     ของผู้อื่น 
๓.  ผู้เรียนที่ปฏิบัติตนตามกฎกติกา ข้อตกลงโรงเรียน 
๔.  ผู้เรียนที่ใช้สิทธิในการเลือกตั้งสภานักเรียน 
๕.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

- โครงการประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 
- กิจกรรมกีฬาภายใน 
- แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- จ านวนนักเรียนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตย  
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ในกิจกรรม/โครงการบางอย่างเกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน เช่น  ในด้านรูปแบบ 

การจัด สภาพดินฟูาอากาศ และการกระทบเวลาเรียนของนักเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรส่งเสริมและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้เข้าใจและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.   ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
      ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๒.    สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน  - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๙ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 
      มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๙  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๙ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

388 



มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน  
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตาม  
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๙๗.๔๒      

10.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและ 
รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 

๙๘.๐๑     
 

10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิ 
ปัญญาอาเซียน 

๙๖.๙๓     
 

10.4 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้านและทักษะอาชีพ 

๙๖.๔๒     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๗.๒๐      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร พิจารณาจากการรับและส่ง

สาร วัฒนธรรมในการใช้ภาษา การเลือกใช้และบูรณาการ
สื่อหรือเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อการถ่ายทอด  

    การแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง 
2. ความสามารถในการคิดพิจารณาจากการคิดวิเคราะห์ คิด

อย่างสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่ามีวิจารณญาณ 
และการคิดเป็นระบบ การคิดวางแผนท างานอย่างเป็น
ระบบ การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา พิจารณาจากการเข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
สังคม การแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาได้การใช้เหตุผล คุณธรรมและ
ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต พิจารณาจากการ
ติดต่อสื่อสารและ สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในเชิงบวก 
และท างาน ความรับผิดชอบในหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิก
ในสังคม การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม ความสามารถในการเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค ์

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยพิีจารณาจากการใช้   
เทคโนโลยีในการศึกษา เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้
เหมาะสมกับวัย 

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในรายวิชาพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- แบบรายงานผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  
  และเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง   
  ประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- แบบสรุปรายงานผลการจัดโครงการพัฒนาทักษะ 
  ภาษาต่างประเทศ 
-โครงการสื่อสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและพัฒนา 
  ศักยภาพนักเรียน 

390 



  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
- ผู้เรียนบางส่วนยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างทั่วถึงในการเรียนการสอน 

ในชั้นเรียน  และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเอง 
 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- สถานศึกษาควรจัดห้องพิเศษส าหรับบริหารให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูล  

ทางอินเตอร์เน็ตในการใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างท่ัวถึง  และส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๒ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
  ผลการประเมิน   ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลประชาคม

อาเซียน 
2. ผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลทั่วไปของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 
3. ผู้เรียนที่มีความตระหนักเห็นความส าคัญของ

ประชาคมอาเซียน 
4. ผู้เรียนที่มีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างด้าน

วัฒนธรรม 

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาเซียน 
  ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ที่ผ่าน 
  การประเมิน 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา  
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา       
  ๒๕๖๐ 
 
 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  - ผู้เรียนบางส่วนยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาอาเซียนศึกษา ในระดับชั้น 
                       มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - ควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียนในชั้นเรียนและ 
                       จัดโครงการเพ่ือส่งเสรมิให้เห็นความส าคัญและรับผิดชอบในฐานะพลเมืองอาเซยีน 

  เพ่ิมเติมจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๓ ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน  

  ผลการประเมินได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
2. ผู้เรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วิชาอาเซียนศึกษา 
- แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง   
  ประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบสาน 
  ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
- โครงการแหลงใต้ ไหว้สวยแต่งกายด้วยผ้าไทย 
 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ผู้เรียนบางส่วนยังแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทยไม่ชัดเจนในลักษณะที่
เป็นรูปธรรม 
 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- สถานศึกษาควรเน้นการจัดโครงการแหลงใต้ ไหว้สวยสู่ผู้เรียนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและทักษะ   
                    อาชีพ 
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สร้างสรรค ์
2. ผู้เรียนที่มีทักษะในการพูดค าทักทาย หรือค าพ้ืนฐาน

อ่ืนๆ ด้วยภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. ผู้เรียนที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

ตามระดับชั้น 
4. ผู้เรียนที่มีทักษะอาชีพ 

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รายวิชาการงานอาชีพและ 
  เทคโนโลย ี
- โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- โครงการสื่อสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและพัฒนา 
  ศักยภาพนักเรียน 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
- โครงการพัฒนาการใช้ภาษสู่ประชาคมอาเซียน 
-  Speech Contest 
-  English  Quiz 
-  Singing  Contest 
 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ผู้เรียนบางส่วนยังใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ไม่ดีเท่าที่ควร  และทักษะ  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนยังไม่ครอบคลุม 
 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- สถานศึกษาควรจัดหาครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษามาร่วมจัดการเรียนการสอน 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 
            มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๐ ของสถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม  
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
   ค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน  
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดี เยี่ยม  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐  ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ 
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วย ความ
พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระท่ังงานส าเร็จ 

8๐.๘๐ 
   

 
 
 

 

11.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 8๔.๓๓      
11.3 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
9๕.๘๙     

 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๗.๐๑      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด 

รอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ 
  ผลการประเมินได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน 
2. ผู้เรียนที่มีการท างานครบตามล าดับขั้นตอน 
3. ผู้เรียนที่อธิบายขั้นตอนการท างานและผลงานที่

เกิดข้ึนทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่มีข้อบกพร่อง 
4. ผู้เรียนที่ปรับปรุง (1) งานและพัฒนาผลการท างานให้

บรรลุเปูาหมาย  
5. ผู้เรียนที่รักการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 

และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

- แบบประเมินมาตรฐานที่ 11 (ผู้เรียนมีทักษะในการ 
  ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ 
  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ข้อที่ ๑-๕)  
 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ  

- นักเรียนบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้น ขาดความเพียรพยายาม ขยัน อดทน รวมทั้ง
ขาดความละเอียดรอบคอบในการท างานอยู่บ้าง 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรเพ่ิมกิจกรรมให้นักเรียนตระหนักถึงงานที่จะท าให้มีความละเอียด ส่งเสริมให้

นักเรียนมีความขยัน อดทน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียน เช่น กิจกรรมเสริมสร้างวินัย 
ในการเรียน กิจกรรมบูรณาการวิชาการ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น 
ส่งงานออนไลน์ การอัพโหลดงานขึ้น Facebook ส่งงานในกลุ่ม Line เป็นต้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๒ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่สามารถใช้กระบวนการกลุ่มและการร่วมกัน

ท างานเป็นทีม  
2. ผู้เรียนที่รับผิดชอบงานที่กลุ่มมอบหมายและขจัด

ความขัดแย้งในการท างานได้ 
๓. ผู้เรียนที่สามารถแสดงความชื่นชม หรือตั้งข้อสังเกต

เกี่ยวกับการท างานในกลุ่มได้อย่างชัดเจนตน 
 

- แบบประเมินมาตรฐานที่ 11 (ผู้เรียนมีทักษะในการ 
  ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ 
  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ข้อที่ ๑-๓)  
 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการแสดงความคิดเห็นที่จะปรับปรุงพัฒนางานในกระบวนการ
กลุ่ม 

- การท างานกลุ่ม นักเรียนบางส่วนยังไม่มีความรู้และขาดความเข้าใจในการท างาน  
- นักเรียนบางส่วนไม่กล้าชื่นชมการท าความดีของผู้อื่น 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- จัดกิจกรรมที่ฝึกการออกความคิดเห็นให้มากข้ึน ชี้แนะข้อบกพร่อง ข้อดีต่าง ๆ  

ให้นักเรียนได้เห็นเป็นตัวอย่าง 
- มอบหมายงานที่เป็นกลุ่มให้นักเรียนมากข้ึนเพื่อฝึกให้มีความคุ้นเคยและตระหนัก  

ในการท างานเป็นทีม 
- ฝึกการประเมินการท างานในด้านดีให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนกล้าที่จะชื่นชมกันมากขึ้น  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๓ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.  ผู้เรียนที่จ าแนกอาชีพที่สุจริตและไม่สุจริต 
2.  ผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
3.  ผู้เรียนที่สามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจพร้อมให้    

 เหตุผลประกอบ 
 

- แบบประเมินมาตรฐานที่ 11 (ผู้เรียนมีทักษะในการ 
  ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ 
  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ข้อที่ ๑-๓)  
 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
                     -    นักเรียนส่วนน้อยที่ยังไม่สามารถแยกแยะในเรื่องอาชีพสุจริตได้ แต่นักเรียนส่วนใหญ่  

มีความรู้และเข้าใจดี 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรสอดแทรกเรื่องแนวทางอาชีพสุจริตในทุกวิชา ไม่ใช่เฉพาะวิชาแนะแนว เพื่อ

ประโยชน์ที่เกิดข้ึนแก่นักเรียน ให้ความรู้เพ่ิมเติมในทุกๆระดับชั้นเพื่อเมื่อนักเรียนจบ
หลักสูตรการศึกษาได้มีแนวทางการเลือกศึกษาต่อให้สอดคล้องกับอาชีพที่นักเรียนเลือก
ในอนาคต 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
     ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน  - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

มี พัฒนาการของคุณภาพการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๑  ของ
สถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีมาก 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดี เยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  ๙๒.๒๘      
12.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
๙๗.๕๕     

 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๔.๙๒      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่สามารถคิดวิเคราะห์ 
2. ผู้เรียนที่สามารถคิดสังเคราะห์ 
3. ผู้เรียนที่สามารถคิดสร้างสรรค์ 
4. ผู้เรียนที่สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
5. ผู้เรียนที่สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 

 

- โครงการประชาธิปไตยในวิถี 
- โครงการค่ายวิชาการ  
- โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้  
- โครงการพัฒนาการใช้ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
  (Speech Contest) 
- โครงการพัฒนาการใช้ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
  (English Quiz) 
- แบบประเมินการคิดวิเคราะห์สมรรถนะส าคัญทุกวิชา 
  (ตั้งแต่ระดับผ่านเกณฑ์ข้ึนไป) 
 

   
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
-  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงการต่างๆ ให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้น  

    ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดที่หลากหลาย เนื่องจากผู้เรียนคุ้นชินกับระบบที่มีครูผู้สอน
    ปูอนความรู้ให้เพียงอย่างเดียว ท าให้ขาดความกล้าในการคิดและการแสดงออก  
    อย่างสร้างสรรค์  

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง  

โดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้นครูผู้สอนท าหน้าที่ให้ค าแนะน า  แต่กระบวนการเรียนรู้ให้เน้นไปท่ี
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างแรงจูงใจในการเรียนและให้ก าลังใจเมื่อผู้เรียนท าถูกต้องและ  
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ มีระบบ และมีวิจารณญาณ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง 
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถและรับผิดชอบในการท างาน 
3. ผู้เรียนที่อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
4. ผู้เรียนที่ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

สังคมและสภาพแวดล้อม  
5. ผู้เรียนที่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

 

- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมกีฬาภายใน) 
- โครงการรณรงค์ปูองกันยาเพติดในถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบคุณธรรม 
- โครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียน 
- โครงการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
-   ผู้เรียนบางส่วนขาดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  ละเลยและ 

     ไม่สนใจที่จะปฏิบัติ เช่น การส่งงาน การท าเวรในเขตท่ีรับผิดชอบ ทั้งนี้ผู้เรียนส่วนนี้เลือก
     ที่จะต่อต้านและฝุาฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นเหตุให้ไม่   
     สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ต้องก ากับติดตามพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญ

กับผู้เรียน คอยประสานงานแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบเป็นระยะๆ 
ทั้งนี้ควรหาวิธีจูงใจให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ในส่วนของความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจะต้องสร้างข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขให้ชัดเจน ใช้เหตุผลในการพูดคุย จะท าให้ผู้เรียนยอมรับและปฏิบัติตาม   
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.   ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.     สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน  - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ        ไม่ด าเนินการ 
  ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

      มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒  ของ
สถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม  
แผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕ .๐๐ 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ๙๐.๓๒      
13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ    
         เศรษฐกิจพอเพียง 

9๕.๗๒     
 
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๓.๐๒      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของผู้เรียนที่ค้นคว้าหาความรู้ และสรุปได้ด้วย
ตนเอง 

- โครงการหนังสือน่าอ่าน / หนังสือเล่มโปรด  
- โครงการบันทึกการอ่าน 
- โครงการรักการอ่าน 
- โครงการรักบรรณารักษ์อาสา 
- กิจกรรมพัฒนาระบบ Wi-Fi 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์ 
- โครงการตามรอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- นักเรียนไม่ค่อยบันทึกการอ่าน 
- นักเรียนมีเวลาเข้าห้องสมุดน้อย 
- นักเรียนขาดวินัยในการคืนหนังสือ 
- สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้าและไม่ทั่วถึงพ้ืนที่การใช้งาน 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีระยะเวลาการใช้จ ากัด 
- ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเพราะต้องสอน (เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ)   

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ต้องจัดท าสถิติการบันทึกประจ าเดือนและรายงานผล 
- ต้องบูรณาการวิชาต่างๆ ในการน านักเรียนมาเข้าใช้ห้องสมุด  
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ตัวบ่งช้ีที่ 13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  กิจกรรมผลิตน้ าหมักชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดล้อม (ภาพถ่าย) 
- โครงการปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
  เศรษฐกิจพอเพียง (ตลาดนัดพอเพียง) 
 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
                     - โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมพบปัญหาในส่วนของนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการดูแล  

                     อุปกรณ์ในการใช้งาน ในส่วนของขวดบรรจุน้ ายาลา้งมือทีต่ดิตัง้ตามจุดตา่งๆ ภายในหอ้งน้ า 
- โครงการปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบปัญหาส่วนของ 
  ระบบเครื่องเสียงไม่เอ้ืออ านวยต่อการประชาสัมพันธ์ภายในงานตลาดนัดพอเพียง 

 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
      -  สร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของน้ ายาล้างมือ  
      -  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทางในการจัดงานแต่ละครั้ง 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑.   ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๒.    สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน  - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
 ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๓ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

            มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา         ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๓  ของ
สถานศึกษา 
    บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
    ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
    ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย  ๕.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ 
       สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๗.๗๑      

14.2 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
       สภาวะที่เสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา 
       ทางเพศ 

9๖.๖๗     
 

14.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจกล้า 
       แสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

9๓.๒๐     
 

14.4 ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์  
       ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 

9๒.๖๗     
 

14.5 ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ 
       นนัทนาการ 

9๕.1๖     
 

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 9๕.๐๘      
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ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้เรียนที่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า 
๒. ผู้เรียนที่มีสุขภาพกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด   
     เรียบร้อย และเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด  
๓. ผู้เรียนที่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๔. ผู้เรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
    กระทรวงสาธารณสุข 
๕. ผู้เรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
    กระทรวงสาธารณสุข  
๖. ผู้เรียนที่ได้รับการตรวจร่างกาย และมีรายงานผลการ   
    ตรวจร่างกาย  
๗ . ผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
    มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขหรือ   
    กรมพลศึกษา หรือ ส านักงานกองทุนการสร้างเสริม  
    สุขภาพ (สสส.) 

- โครงการพัฒนาระบบโภชนาการโดย อย. น้อย 
- โครงการบริการสุขภาพ 
- แบบสรุปสถิติการเข้ารับบริการห้องพยาบาล 
- โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน
ด้านกีฬา  
- อัตราความชุกของปัญหาโภชนาการ 
- ใบทดสอบสมรรถภาพประจ าตัวผู้เรียน 
- ภาพกิจกรรม 
 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
- การให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลเรื่องน้ าหนัก-ส่วนสูง ยังเก็บข้อมูลได้ล่าช้า  

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรให้การสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๒ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงต่อ โรคภัย อุบัติเหตุ  
    และปัญหา   
  ผลการประเมินได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

ติดและสิ่งมอมเมา 
2. ผู้เรียนที่ปลอดจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาเช่น  

สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 
3. ผู้เรียนที่รู้จักประโยชน์และโทษของการใช้

อินเทอร์เน็ต และเกมคอมพิวเตอร์ 
4. ผู้เรียนที่มีส านึกแห่งความปลอดภัยและการปฏิบัติตน

อย่างถูกต้องตามวัย 
5. ผู้เรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ เช่น ปัญหาชู้สาว 

ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร ฯลฯ 

6. ผู้เรียนที่ปลอดจากอบายมุข 
 

- โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
- โครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียน 
- โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบสาน 
  ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบคุณธรรม 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- นักเรียนยังมีปัญหาจากทางครอบครัว ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องมายังโรงเรียน การ
ช่วยกันดูแลนักเรียนในโรงเรียน จึงเป็นสิ่งที่ต้องร่วมท าอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดของครูประจ าชั้น และทุกๆ คนร่วมมือกันเมื่อมีปัญหา 

สามารถดูแลช่วยเหลือได้ทันที  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๓ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจกล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกในทางที่

เหมาะสม 
2. ผู้เรียนมีความร่าเริงแจ่มใสยิ้มแย้มพูดคุยทักทาย 

เพ่ือน ครูและผู้อ่ืน 
3. ผู้เรียนที่มีกิจกรรมนันทนาการกับเพ่ือนตามวัย 
4. ผู้เรียนเข้ากับเพ่ือนได้ดีเป็นที่รักของเพ่ือน 
5. ผู้เรียนที่มาเรียนสม่ าเสมอและตั้งใจเรียน 

 

- กิจกรรม Speech contest  
- กิจกรรม Singing contest 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา                        
  (การท่องเที่ยวทะเลใต)้ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน  
  ด้านกีฬา 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   
  และสาระศิลปะ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนตามโครงการแข่งขัน 
  คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 

   
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
-  

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
-   
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๔  ผู้เรียนที่มีความรู้สึกซาบซ้ึงในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณศิลป ์
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนที่มีความสนใจ ศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี 

นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี 

นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
3. ผู้เรียนที่มีผลงานด้านศิลปะ และการวาดภาพที่ตนเอง

ภาคภูมิใจ 
4. ผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพด้าน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี 

นาฏศิลป์และวรรณศิลป์ 
 

- โครงการค่ายวิชาการศิลปะ (ภาพถ่ายการท ากิจกรรม) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของ     
  นักเรียน (บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน) 
- โครงการดนตรี นาฏศิลป์เพื่อชุมชน (ภาพถ่ายการเข้า  
  ร่วมกิจกรรม) 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

-   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-   
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๕ ผู้เรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  

  ผลการประเมินได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

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

และภายนอกสถานศึกษา 
4. ผู้เรียนที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

 

- โครงกาพัฒนาศักยภาพตามความสามารถพิเศษของ  
  นักเรียนด้านกีฬา 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมขาวเทาสัมพันธ์สัตบรรณช่อใหม่ 
 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

-  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
-  
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน  - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ               ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

มี พัฒนาการของคุณภาพการศึกษา           ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๔  ของ
สถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็น
ลักษณะเด่นของผู้เรียน 

๑๐๐.๐๐      

15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๑๐๐.๐๐    
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๑๐๐.๐๐      
 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏ
เป็น  ลักษณะเด่นของผู้เรียน  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงานใน

การพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนโดยระบุเปูาหมาย
และวิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ตามวิธีการที่ก าหนด 

๓. สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น และวัตถุประสงค์ 

๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามเปูาหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๕. อัตลักษณ์ของผู้เรียนได้รับการยอมรับจากองค์กร
และหน่วยงานภายนอก 
 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 25๖๐ 
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการ 
  พัฒนา 
- รายงานผล โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
   โครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียน/โครงการส่งเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม/โครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยน 
   พฤติกรรมนักเรียน/โครงการแหลงใต้-ไหว้สวย แต่งกาย 
   ด้วยผ้าไทย  
- ภาพถ่ายที่แสดงอัตลักษณ์ของผู้เรียนมีระเบียบวินัยและ 
  แต่งกายเหมาะสม/ภาพกิจกรรมดีเด่นแสดงอัตลักษณ์ 
  ผู้เรียน 
- แบบประเมินคุณลักษณะข้อ ๓ มีวินัย/ข้อ ๙ ปฏิบัติ 
  ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานจาก 
  คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา    
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก าหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการ

พัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดยระบุเปูาหมาย 
และวิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
วิธีการที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาเกิดผลดีต่อชุมชน
และท้องถิ่น 

5. เอกลักษณ์ของสถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก
องค์กรและหน่วยงานภายนอก 
 

- หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษา 
  ตอนปลายตามแผนการเรียน 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐/ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
- รายงานผลโครงการ ได้แก่ 
    - โครงการเสริมความถนัดทางด้านวิชาชีพและวิชาการ 
    ของนักเรียน ม.๓ – ม.ปลาย  
    - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนชั้น ม.ต้น –  
      ม.ปลาย  
    - โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปะ 
      หัตกรรมนกัเรยีน 
    - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนตามโครงการ 
      แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
    - โครงการแข่งขันเอแม็ท ครั้งท่ี ๕ 
    - โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถพิเศษของ 
      นักเรียน 
    - โครงการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Mos 
    - โครงการค่ายวิชาการ 
    - โครงการ English Quiz 
    - โครงการ Singing Contest 
    - โครงการ Speech Contest 
    - ภาพถ่ายแสดงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาส่งเสริมและ 
      พัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มศักยภาพ/ภาพ 
      กิจกรรมดีเด่นแสดงเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
    - เอกสารบันทึกความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานจาก 
      คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
                   - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข               
            - 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๒. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

ด าเนินการ              ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

         มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา        ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๕  ของ
สถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 5.00 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดี เยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย 5.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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มาตรฐานที่ ๑๖  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  
 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ  
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

16.1  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ 
        ผู้เรียน 

๙๐.๔๐      

16.2  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู ๙๔.๑๒      
16.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร 
         สถานศึกษา 

๙๑.๙๘    
  

16.4  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา ๙๔.๐๐      
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๒.๖๓      

 
ผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 16.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 

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

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน

ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
2. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน

ด้านความสามารถในการคิด 
3. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน

ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
6. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(อัตลักษณ์) 
 

- โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน จากแบบประเมิน            
ข้อ ๔ ความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียน 
   

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจและขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนถึงผู้ปกครอง   
     เช่น การแจกแผ่นพับ  ภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู   
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการ

ปฏิบัติตนต่อศิษย์ด้วยความรักและความเมตตาอย่าง
เสมอภาค 

2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการ
จัดการเรียนรู้  

4. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการ
ติดตามและรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการให้
ความช่วยเหลือและบริการชุมชน 
 

- โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน จากแบบประเมิน               
  ข้อ ๓ ความพึงพอใจด้านครูผู้สอน 
- โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน จากแบบประเมิน               

ข้อ ๑๐ การสร้างสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง และ
จากแบบประเมินโครงการข้อ 12 ความพึงพอใจในการ
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 
  ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

- ผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
- ครูและผู้ปกครอง ควรสร้างความเป็นกัลยาณมิตรและอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ปกครองช่วยต่อยอดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนของนักเรียน เช่น  
การติดตามการบ้าน  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร

สถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

2. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาในการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา 

3. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

4. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาในการให้บริการชุมชน 

5. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีพัฒนาสถานศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ 
 

- โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียนจากแบบประเมิน 
  โครงการข้อ ๒ ความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาชุมชน 
- โครงการดนตรี นาฏศิลป์ เพ่ือชุมชน 
- โครงการดนตรีไทยบริการชุมชน 

   
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

  - 
 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 - 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๔  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา

ในด้านเอกลักษณ์และชื่อเสียงของสถานศึกษา 
2. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา

ในด้านการจัดการเรียนการสอน  
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา

ในระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและการบริการ 
4. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา

ในด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ 
 

- โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียนจากแบบประเมิน 
  โครงการข้อ ๕ ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาของโรงเรียน 
 

   
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการ 

  - 
 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- 
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ได้ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
    ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
๒. สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน - ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา   

       ด าเนินการ             ไม่ด าเนินการ 
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   สรุปว่า 

                 มีพัฒนาการของคุณภาการศึกษา            ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๖  ของ
สถานศึกษา 
   บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน      
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ ดเียี่ยม 
ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ ดี เยี่ยม 
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ขึ้นไป จากระบบ ๕ ระดับคุณภาพ คือ มีค่าเฉลี่ย ๕.00 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับคุณภาพ......................  
 เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา  
 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ๓ .๐๐     คือ มีค่าเฉลี่ย.................. 
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๓.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๓.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
จุดเด่น  
 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   มีความสามารถ
ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 
จุดด้อย   
 ครูขาดการเก็บรวบรวมผลงานเป็นรูปเล่มที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
 
จุดที่ควรพัฒนา   
 ครูควรมีแฟูมสะสมผลงานที่เป็นปัจจุบัน 
 

 มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ 
  บริหารจัดการศึกษา 
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
จุดเด่น   
 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเข้าใจหลักการจัดการศึกษา   มีความคิดริเริ่มมีวิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีความรู้และเป็นผู้น าในการจัดการศึกษามีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
จุดด้อย   
 จุดที่ควรพัฒนา  ผู้บริหารควรน าผลการประเมินการบริหารมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา   
 - 
 

 มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็น
  สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย ๕.00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
จุดเด่น    

- สถานศึกษามีอาคารเรียน  อาคารประกอบห้องเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
- สถานศึกษามีวัสดุ  คุรุภัณฑ์เพียงพอและท่ัวถึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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- สถานีศาลมีห้องเรียน    ห้องปฏิบัติการห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ 

- สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายใน   สามารถน านักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้ 100 
เปอร์เซ็นต ์

- สถานศึกษามีระบบปูองกันและกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนได้เพียงพอและ
เหมาะสม 

- สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน
ผู้ปกครองน ามาพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างพอเพียง 

- สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา   ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

 
จุดด้อย   
 สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการจัดการที่เป็นระบบ   ควรมีห้องส าหรับจัดเก็บและมี
การพัฒนานวัตกรรมให้มีความร่วมสมัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา   
 ควรมีการอบรมครูในการพัฒนานวัตกรรมให้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐาน ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย ๕ .00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบิหารถูกต้องครบถ้วน มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและตัดสินร่วมกัน และผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีไว้อย่างชัดเจนสามารถด าเนิน
โครงการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและครอบคลุมตามโครงสร้างการบริหารงาน 
 
จุดด้อย  
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการประชุมน้อยกว่าภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และน าผลมาปรับปรุง
และพัฒนา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
   จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อน า
ผลมาปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา 
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มาตรฐาน  ๕   สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ผลการประเมิน ได้มาตรฐาน โดยมีคา่เฉล่ีย ๕ .00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
จุดเด่น 
 - มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานศึกษา  
 - มีระบบก ากับ ติดตาม การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้โดยฝุายบริหาร คณะกรรมการบริหารงาน
หลักฐานและวัดการสถานศึกษา 
 - มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน (มีค าสั่ง) 
 
จุดด้อย 
  ควรจัดท าแผนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 ส่งเสริมการวัดท าแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
            ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน     โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
จุดเด่น 

- สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบน าเสนอข้อมูลทางเทคโนโลยี   
  สารสนเทศเป็นปัจจุบัน 
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายรูปแบบและอย่างต่อเนื่อง  
- สถานศึกษาและชุมชนร่วมมือกันจัดท า ส่งเสริม และพัฒนาข้อมูล แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
จุดด้อย 
 -  

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  ควรมีการน าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการเข้ากับเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการ    

   เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

มาตรฐานที่ ๗    สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน      โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
จุดเด่น 

 สถานศึกษามีการจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย ๑๖ มาตรฐาน 
๗๐ ตัวบ่งชี้ และน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีเน้นคุณภาพคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษา และน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
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จุดด้อย   
  - 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา   
- การรายงานสรุปผลโครงการควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน หลังจากด าเนินงานเสร็จสิ้น หรือ 
  ส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด 
- ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบร่วมกันติดตาม ตรวจสอบการสรุปผลโครงการ และเอ้ือข้อมูล เพ่ือให้การ  
  ท างานสะดวก รวดเร็ว 
- ระบบสารสนเทศมีการพัฒนาขึ้น แต่ยังไม่ทั่วถึงต่อการเข้าใช้งานของบุคลากร ต้องให้ความรู้ในการใช้ 
  งานและการดึงข้อมูลมาใช้จริงให้มากขึ้น 
- สร้างความตระหนักถึงการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมจาก 
  ทุกฝุายของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานที่ ๘   สถานศึกษาพัฒนานโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ  

                   ยกระดับคณุภาพการศกึษาให้สูงข้ึน 

  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๔ .๕๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 

จุดเด่น 

  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
โดยค านึงถึงคุณภาพของเด็กและชุมชนเป็นส าคัญ 
 
จุดด้อย   

โครงการ/กิจกรรมพิเศษยังไม่เป็นกิจกรรมที่สามารถสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและส่งเสริมการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างชัดเจน 
 

จุดที่ควรพัฒนา   
  ควรจัดท ากิจกรรม/โครงการพิเศษนอกเหนือจากกิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาตามปกติท่ีส่งเสริม สนั บสนุนให้บรรลุ ตามเปูาหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

 
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๙    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย   ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
จุดเด่น 

กิจกรรม/โครงการต่าง ๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือผู้เรียนเป็นกิจกรรม/โครงการที่ดีอยู่แล้ว  
เพราะมีความหลากหลาย ครอบคลุมกับผู้เรียนทั้งหมด 
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จุดด้อย 
กิจกรรม/โครงการในด้านกตัญญูกตเวที โรงเรียนส่งเสริมได้เพียงเล็กน้อย เพราะสภาพ 

ความเป็นอยู่ของผู้เรียน สิ่งแวดล้อมในแหล่งอาศัย การประกอบอาชีพของผู้ปกครอง ไม่เอ้ืออ านวย ท าให้  
ไม่เกิดความซาบซึ้งในด้านกตัญญูกตเวทีเท่าที่ควร ท าให้ค่าประเมินในด้านนี้น้อย  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

-  ควรจะมีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมในด้านพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างเต็มที่ เข้มแข็ง  
และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ครู ผู้เรียนให้มากกว่าเดิม เพื่อช่วยในการดูแลผู้เรียน 
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 
   ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน      โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 
จุดเด่น 

 สถานศึกษาได้ก าหนดรายวิชาตามโครงร้างหลักสูตรสถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วยวิชาอาเซียนศึกษา วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษนอกจากนี้ยังจัดโครงการพัฒนาการใช้ภาษา
สู่ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย Speech Contest  , English Quiz  และ Singing Contestซึ่งมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ อย่างทั่วถึง 

 
จุดด้อย   
 ผู้เรียนบางกลุ่มมีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทั่วถึง  และมีผลสัมฤทธิ์ด้าน  
การเรียนภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร 
 

จุดที่ควรพัฒนา   
 สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดโครงการเพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ด้านการใช้เทคโนโลยี  

สารสนเทศอย่างทั่วถึงและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน  และควรจัดหาครูชาวต่างชาติซึ่งเป็น
เจ้าของภาษามาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ  
การสื่อสาร 

 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕ .๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 

จุดเด่น 

 ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  และสามารถสืบค้นเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
จะประกอบอาชีพในอนาคต  และมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมที่ตนเองสนใจและมีความถนัดเฉพาะ
ด้าน 
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จุดด้อย   
 มีผู้เรียนบางส่วนที่ยังขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายขาดความกระตือรือร้น  

ในการท างานกลุ่มให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าภาคภูมิ  และผู้เรียนบางส่วนยังขาดการวางแผนหรือกระบวนการ  
ในการท างาน 
 

จุดที่ควรพัฒนา   
 ครูช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  เช่น   

การเสริมแรงทางบวกเมื่อนักเรียนมีความรับผิดชอบน าตัวอย่างผลงานที่ดีมาก มาเป็นแบบอย่าง สร้างแรง
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลงานของตนเอง  และจัดกิจกรรมกลุ่มให้มีความถ่ีมากขึ้น  เพ่ือให้ผู้เรียน  
มีทักษะกระบวนการกลุ่ม เรียนรู้แบบบูรณาการมากขึ้น 

 

 
มาตรฐานที่ ๑๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕ .๐๐   ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 

จุดเด่น 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ อย่างมี  

วิจารณญาณ และเป็นระบบ โดยฝึก และเสริมทักษะจากชิ้นงาน ผลงานผู้เรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในห้องเรียน และนอกสถานที่ ผู้เรียนมีความสามารถ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้จักปรับตัว 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
จุดด้อย  
 ผู้เรียนขาดกระบวนการคิดที่หลากหลาย  และไม่กล้าแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์  
 

จุดที่ควรพัฒนา   
 ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดของตนเองอย่างหลากหลาย  
 

มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
  อย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย   ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 
จุดเด่น 

 - นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
 - นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 - นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  
 
จุดด้อย 
 - นักเรียนบางส่วนขาดวินัยการใช้ห้องสมุด  
 - สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้าและไม่ทั่วถึงพ้ืนที่การใช้งาน  
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 - เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ปลูกฝังวินัยการใช้ห้องสมุด  
 - ปรับปรุงระบบ Wi-Fi ให้ทั่วถึง ครอบคลุม 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
  ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน     โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕ .๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 
จุดเด่น 

 นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬาและศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความกล้าแสดงออก มีความสุข มี
สุนทรียภาพซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาด้านสมองให้มีความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ในทุกๆด้าน 
 
จุดด้อย   
 นักเรียนยังขาดระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะด้านศิลปะ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ระดับประเทศ  จึงท าให้การประเมินตัวบ่งชี้ลดน้อยลง 
 

จุดที่ควรพัฒนา   
 การตระหนักให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ เห็นคุณค่าของตัวเอง และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีทุกคนในสังคม 

 
มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 

 ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 

จุดเด่น 

 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็นลักษณะ
เด่นของผู้เรียนเนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
“ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและการแต่งกายเหมาะสม ”โดยระบุเปูาหมายและวิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานตามวิธีการที่ก าหนดทั้งโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน โครงการแหลงใต้-ไหว้สวย แต่งกายด้วยผ้าไทยท าให้
สถานศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์มีอัตลักษณ์ของผู้เรียนได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานภายนอกคือ รางวัลคนดีศรีสงขลา 
 

จุดด้อย   
 -  
จุดที่ควรพัฒนา   
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 - 
มาตรฐานที่ ๑๖   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  

   ผลการประเมิน  ได้มาตรฐาน   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕ .๐๐   ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 

จุดเด่น 

 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับไว้วางใจ ส่งบุตร
หลานมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 
 

จุดด้อย  
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา   
 -  

 

 
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะท างาน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน 
จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ประถมศึกษาปีที่  ๖
มัธยมศึกษาปีที ่๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 การประเมินในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  ๓ ประถมศึกษาปีที่  ๖ มัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปี เป็น
เปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ ๑  – มัธยมศึกษา               
ปีที่ ๖) จึงออกแบบเครื่องมือวัดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ดังนี้ 

 ๑ .  ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒ .  ความสามารถในการคิด 
 ๓ .  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๔ .  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ๕ .  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)  สังกัด เทศบาลนครสงขลา  ได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน 3๔๘ คน  และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน  126 คน  
โดยจัดการประเมินในวันที่  2๒ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 25๖1 รวมจ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน 
จ านวน ๔74 คน  โดยมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ที ่ ชั้นเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการ 

สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี รวม 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

1 ม.3 / 1 ๔2 7.07 70.71 5.24 52.38 3.79 37.86 6.67 66.67 7.12 71.19 29.88 59.76 
2 ม.3 / 2 ๔2 6.02 60.24 4.79 47.86 4.12 41.19 5.81 58.10 5.88 58.81 26.62 53.24 
3 ม.3 / 3 38 6.18 61.84 4.97 49.74 3.58 35.79 6.08 60.79 6.55 65.53 27.37 54.74 
4 ม.3 / 4 41 6.15 61.46 4.20 41.95 3.66 36.59 5.95 59.51 5.66 56.59 25.61 51.22 
5 ม.3 / 5 ๓7 5.68 56.76 4.16 41.62 3.57 35.68 4.81 48.11 5.76 57.57 23.97 47.95 
6 ม.3 / 6 ๓๘ 6.03 60.26 3.66 36.58 3.71 37.11 5.55 55.53 5.58 55.79 24.53 49.05 
7 ม.3 / 7 ๓7 5.46 54.59 4.11 41.08 3.30 32.97 4.70 47.03 4.89 48.92 22.46 44.92 
8 ม.3 / 8 ๓๙ 6.87 68.72 4.90 48.97 3.92 39.23 6.18 61.79 7.10 71.03 28.97 57.95 
9 ม.3 / 9 ๓4 7.24 72.35 5.79 57.94 4.15 41.47 6.68 66.76 7.41 74.12 31.26 62.53 

รวม 56.69 566.9
4 

41.81 418.1
2 

33.79 337.8
8 

52.43 524.2
8 

55.95 559.5
3 

240.6
8 

481.3
5 คะแนนเฉลี่ย 6.30 62.99 4.65 46.46 3.75 37.54 5.83 58.25 6.22 62.17 26.74 53.48 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.64 1.68 1.33 1.64 1.95  

ร้อยละ 62.99 62.99 46.46 46.46 37.54 37.54 58.25 58.25 62.17 62.17 53.48 53.48 

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ๖ .๓๐ คิดเป็นร้อยละ  ๖ 2.99 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  4.65 คิดเป็นร้อยละ  46.46 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  3.75 คิดเป็นร้อยละ  37.54 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.83 คิดเป็นร้อยละ  58.25 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  6.22 คิดเป็นร้อยละ  62.17 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 26.74 คิดเป็นร้อยละ  53.48 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(คะแนนเฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อยละ 37.54) 
 ๒. ควรพัฒนาความสามารถในการคิด  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสาร
ตามล าดับ 
 
แนวทางการพัฒนา 
   ๑. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการ แก้ปัญหาในทุกกลุ่มสาระโดยเน้นการบูรณาการกับ
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของนักเรียนกลุ่มสาระ 
 ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิด การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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       ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

 

ที ่ ชั้นเรียน 
จ านวน 
นักเรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ความสามารถในการ 

สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี รวม 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

1 ม.๖ / 1 31 6.65 66.45 7.74 77.42 5.97 59.68 7.19 71.94 6.42 64.19 33.97 67.94 
2 ม.๖ / 2 34 5.59 55.88 7.09 70.88 5.50 55.00 6.59 65.88 5.59 55.88 30.35 60.71 
3 ม.๖ / 3 31 5.42 54.19 6.32 63.23 5.39 53.87 6.87 68.71 4.81 48.06 28.81 57.61 
4 ม.๖ / 4 30 5.33 53.33 6.20 62.00 5.67 56.67 7.07 70.67 5.53 55.33 29.80 59.60 

รวม 22.99 229.8
6 

27.35 273.5
3 

22.52 225.2
2 

27.72 277.1
9 

22.35 223.4
7 

122.9
3 

245.8
5 คะแนนเฉลี่ย 5.75 57.47 6.84 68.38 5.63 56.30 6.93 69.30 5.59 55.87 30.73 61.46 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.53 1.81 1.37 1.18 1.70  

ร้อยละ 57.47 57.47 68.38 68.38 56.30 56.30 69.30 69.30 55.87 55.87 61.46 61.46 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.75 คิดเป็นร้อยละ  57.47 
๒. ความสามารถในการคิด     นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  6.84 คิดเป็นร้อยละ  68.38 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย    5.63 คิดเป็นร้อยละ  56.30 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  6.93 คิดเป็นร้อยละ  69.30 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  5.59 คิดเป็นร้อยละ  55.87 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 30.73 คิดเป็นร้อยละ  61.46 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรพัฒนาความสามารถการใช้เทคโนโลยีเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

(คะแนนเฉลี่ย 5.59 คิดเป็นร้อยละ 55.87) 
 ๒. ควรพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การสื่อสาร การคิด และการใช้ทักษะชีวิต 
ตามล าดับ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการใช้เทคโนโลยีในทุกกลุ่มสาระโดยเน้นกลุ่มสาระ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๒.ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในแก้ปัญหา การสื่อสาร การคิด และการใช้ทักษะชีวิต 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น 
ระดับมัธยมศึกษา (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

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

๑. ภาษาไทย ๑,๕๙๓ ๗๑๒ ๑๐๔ ๓๗ ๔๑ ๔๓ ๕๕ ๖๒.๒๗ 
๒. คณิตศาสตร์ ๑,๕๒๙ ๔๖ ๔๐ ๔๑ ๑๗ ๓๒ - ๑๑.๕๑ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๑,๑๙๐ ๓๘ ๗๘ ๔๕ - - - ๑๓.๕๓ 

๓.๑ ฟิสิกส์ ๘๗ - - - ๒ ๓ ๑๖ ๒๔.๑๔ 
๓.๒  เคมี ๘๗ - - - ๑๗ ๙ ๒๑ ๕๔.๐๒ 
๓.๓  ชีววิทยา ๘๗ - - - - ๑๐ ๑๘ ๓๒.๑๘ 
๓.๔  ดวงดาวและโลกของเรา ๘๓ - - - - ๓ - ๓.๖๑ 

๔.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑,๑๔๖ ๑๗๖ ๑๑๓ ๒๔๔ ๖๙ ๘๗ ๘๑ ๖๘.๙๔ 
ประวัติศาสตร์ ๑,๐๒๑ - ๙๓ ๑๗๗ ๗๘ - - ๔๓.๐๘ 
๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๑๔๖ - ๑๑๓ ๑๓๑ ๓ ๖ ๑๐ ๒๒.๙๕ 
๖.  ศิลปะ ๑,๔๕๘ ๓๔๔ ๒๖๕ ๒๘๒ ๑๑๘ ๑๔๒ ๑๒๓ ๘๗.๓๘ 
๗.  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๑,๑๙๑ ๒๗๓ ๓๒๕ ๑๙๘ ๗๙ ๑๓๙ ๑๑๔ ๙๔.๗๑ 
๘.  ภาษาต่างประเทศ ๑,๑๙๑ ๑๓๘ ๕๑ ๗๑ ๔๙ ๓๘ ๕๓ ๓๓.๕๙ 

ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น  ๑๔.๖๒ ๑๐.๐๐ ๑๑.๙๒ ๔.๐๑ ๔.๓๔ ๔.๑๖  

 
ระดับมัธยมศึกษา(ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

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

๑.  ภาษาไทย ๑,๕๙๖ ๑๖๖ ๗๕ ๘๙ ๒๗ ๔๐ ๗๐ ๒๙.๒๖ 
๒.  คณิตศาสตร์ ๑,๕๖๑ ๖๑ ๔๐ ๖๗ ๓๓ ๒๗ ๘๙ ๒๐.๓๐ 
๓.  วิทยาศาสตร์ ๑,๑๙๓ ๒๙ ๖๖ ๓๖ ๙ ๙ ๓๕ ๑๕.๔๒ 

๓.๑ ฟิสิกส์ ๘๗ - - - - ๘ ๖ ๑๖.๐๙ 
๓.๒  เคมี ๘๗ - - - ๑๐ ๕ ๑๗ ๓๖.๗๙ 
๓.๓  ชีววิทยา ๘๗ - - - - ๖ ๒๑ ๓๑.๐๓ 
๓.๔  ดวงดาวและโลกของเรา ๓๓ - - - - ๗ - ๒๑.๒๑ 

๔  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑,๕๙๖ ๑๙๓ ๑๓๖ ๒๑๐ ๔๗ ๗๖ ๘๙ ๔๗.๐๖ 
ประวัติศาสตร์ ๑,๓๓๖ ๒๕๘ ๑๙๒ ๒๐๙ ๗๘ ๑๓๒ - ๖๕.๐๔ 
๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๔๖๑ ๑๓๐ ๑๓๑ ๒๗๘ ๕๗ ๑๗ ๓๕ ๔๔.๓๕ 
๖.  ศิลปะ ๑,๕๙๖ ๓๖๖ ๒๒๓ ๒๗๗ ๑๒๐ ๑๔๒ ๑๒๕ ๗๘.๕๐ 
๗.  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๑,๕๒๖ ๒๙๔ ๒๗๘ ๑๕๓ ๑๐๔ ๗๑ ๔๓ ๖๑.๘๐ 
๘.  ภาษาต่างประเทศ ๑,๕๙๖ ๘๓ ๑๓๐ ๘๑ ๓๘ ๕๔ ๖๐ ๒๗.๙๔ 

ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น  ๘.๖๐ ๖.๙๒ ๗.๖๒ ๒.๘๕ ๓.๒๔ ๓.๒๑  
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 ๔.๔   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
   

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน

เฉลี่ยรวม 
(ปีปัจจุบัน) 
ปี ๒๕๖๐ 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม

ย้อนหลัง ๑ ป ี
ปี ๒๕๕๙ 

ผลต่าง
คะแนน 
 ๒ ปี 

การศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

สังคม
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร ์

สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ การงานฯ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔9.34 _ 28.31 23.59 32.01 _ _ _ 33.31 39.73 6.42 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 53.20 36.11 27.09 25.22 30.15 _ _ _ 34.35 34.76 0.41 

 
 ๔.๕   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

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

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

 
  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 449 259 58 122 27.17 59 13.14 9 2.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 406 244 60.09 98 24.13 16 3.94 48 11.82 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 340 196 57.64 101 29.70 43 12.64 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 138 100 100 38 22.61 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 143 97 68.83 45 31.46 1 0.69 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 126 97 76.98 20 15.87 9 - - - 

รวม 1,602 993 424 128 57 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ 61.98 26.46 2.03 3.55 
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 ๔.๖   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 4๓๗ 71 16.๒๕ 3๖๓ ๘๓.๐๗ 3 0.๖๙ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3๗๙ 130 3๔.๓๐ 2๔๒ ๖๓.๘๕ 3 0.7๙ 4 1.0๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 36๖ 76 20.๗๗ 284 ๗๗.๖๐ 6 1.6๔ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 16๓ 120 ๗๓.๖๒ 4๓ ๒๖.๓๘ - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 130 39 30.00 91 70.00 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 137 109 79.56 28 20.44 - - - - 

รวม 1,6๑๒ 545 1,0๕๑ 12 ๔ 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ 33.๘๑ ๖๕.๒๐ 0.7๕ 0.๒๕ 

 
 
  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 451 139 30.82 312 69.17 2 0.44 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 406    28 56.40 175 43.10 3 0.73 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 343 135 39.35 206 60.05 2 0.44 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 139 57 41 79 56.83 1 0.71 2 1.27 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 144 35 24.30 109 75.70 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 126 71 56.34 55 43.65 - - - - 

รวม 1,609 665 936 8 2 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ 41.33 58.17 0.51 0.13 
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 ๔.๗   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 455 447 98.24 8 1.76 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 413 384 92.97 29 7.02 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 348 329 94.54 19 5.49 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 145 140 96.55 5 3.44 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 146 139 95.20 7 5 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 126 125 99.20 1 0.1 

รวม 1,633 1,560 69 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ 95.52 4.22 
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