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ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการประเมินพัฒนาการ และผล
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง ๕ ด้าน ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ สถานศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนาและวางแนวทางการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต ดังนี้ 
 
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
 ๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
 จุดเด่น 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษาและครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ
มีผลการประเมินได้มาตรฐานระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมาก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้มีผลการประเมินได้มาตรฐานระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.หน่วยงานต้นสังกัดควรก าหนดนโยบายและวางแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มี
อย่างเหมาะสม 
  2. สถานศึกษาควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
 ด้านกระบวนการทางการศึกษา  
 จุดเด่น 
  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการจัดท า
และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพร้องทั้งสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษามีผล  
การประเมินได้มาตรฐานระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 จุดด้อย  
 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริมเพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นมีผลการประเมินได้มาตรฐานระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริม 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นให้ปรากฏผลเด่นชัด 
 

 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
 จุดเด่น 
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 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนมีผลการประเมินได้
มาตรฐานระดับคุณภาพดีมาก 
 จุดด้อย  
 ผู้เรียนบางส่วนยังมีความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน มีทักษะ 
ในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และสถานศึกษา  
ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความรู้ และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  
สู่ประชาคมอาเซียน 
 2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมเน้นทักษะในการท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 3. สถานศึกษาก าหนดนโยบายพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ  
จุดเน้นอย่างชัดเจน 
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โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ   
 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพนักเรียนทางด้านวิชาการชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

2. โครงการเสริมความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

๔. โครงการรักการอ่าน 
1) กิจกรรมหนังสือน่าอ่าน/หนังสือเล่มโปรด 
2) กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
3) กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา 
4) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

5. โครงการหนังสือน่าอ่าน/หนังสือเล่มโปรด งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

๖. โครงการบันทึกการอ่าน - 

๗. โครงการบรรณารักษ์อาสา - 

๘. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
1) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทัศนศิลป์ 
2) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาษาจีน 
4) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1 
5) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2 
6) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 
7) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 - ม.6 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

๙. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

๑๐. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา                  
(การท่องเที่ยวทะเลใต)้ 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

๑๑. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ แผนการเรียนภาษาไทย-
สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

1๒. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 
1๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ 

1) กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑๔. โครงการสอบธรรมสนามหลวง งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
๑๕. โครงการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ และ
แสดงผลงานนักเรียน  

1) ระดับภาคใต้ 
2) ระดับประเทศ 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

๑๖. โครงการประกวดแข่งขันทักษาทางวิชาการ และ
แสดงผลงานนักเรียน เทศบาล 5 วิชาการ ครั้งที่ 3 ปี
การศึกษา 2560 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

๑๗. โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

๑๘. โครงการแนะแนวสัญจร งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
๑๙. โครงการเสริมความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

๒๐. โครงการส่งเสริมสุขภาพ งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
2๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบโภชนาการโดย อย.น้อย - 

๒๒. โครงการบริการสุขภาพ งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
๒๓. โครงการค่ายวิชาการ งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
๒๔. พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษ 

1) ด้านกีฬา 
2) แข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย ระดับมัธยมศึกษา 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) และงบเทศบาล 

๒๕. โครงการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MOS งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
๒๖. โครงการแข่งขันเอแม็ท (แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ล เกม
ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2560) 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

๒๗. โครงการประกวดวงโยธวาฑิต งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 
๒๘. พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียนใน
ด้านกีฬา 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

๒๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนคนเก่ง ในการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นภาคเรียนที่ 1 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) และงบเทศบาล 

๓๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนคนเก่ง ในการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นภาคเรียนที่ 2 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) และงบเทศบาล 

๓๑. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และผลิต
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (1/2560) 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

๓๒. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผลิต
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (2/2560) 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) และงบเทศบาล 

๓๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
๓๔. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมสากล งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๓๕. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ 

1) ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
2) พัฒนาทักษะลูกเสือเนตรนารี 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

๓๖. โครงการลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ - 
๓๗โครงการพัฒนาทักษะลูกเสือเนตรนารี งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 
๓๘. โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

๓๙. ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

๔๐. ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

๔๑.  โครงการจัดการเรียนการสอนสามภาษา   งบเทศบาล 
๔๒. โครงการพัฒนาการใช้ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
Speech Contest ๒๐๑๗ 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

๔๓. โครงการพัฒนาการใช้ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
English Quiz ๒๐๑๗ 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

44. โครงการพัฒนาการใช้ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
Singing Contest 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

45. โครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
๔๖. โครงการรณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด
ในสถานศึกษา 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) และงบเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๔๗. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบคุณธรรม งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 
4๘. โครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียน งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 
๔๙. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา งบอุดหนุนชายแดนใต้ 
๕๐. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าสัปดาห์                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

- 

๕๑. โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบทอด
สานประเพณีวัฒนธรรมไทย 

งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 

๕๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 
5๓. โครงการเทิดทูนสถาบันฯ งบเงินอุดหนุน(พัฒนาผู้เรียน) 
๕๔. โครงการตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
๕๕. โครงการปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศษฐกิจพอเพียงแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

๕๖. โครงการธนาคารโรงเรียนเพ่ือการออม งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
๕๗. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล - 
5๘. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม - 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๕๙. โครงการประชาธิปไตยในวิถีชีวิต งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
๖๐. โครงการสภาขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียน - 
๖๑. โครงการแหลงใต-้ไหว้สวย แต่งกายผ้าไทย - 
๖๒. โครงการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

๖๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร - 
๖๔. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา งบเงินอุดหนุน(รายหัว) และงบเงินอุดหนุนกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๖๕. โครงการนิเทศภายใน - 
๖๖. โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน - 
๖๗. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 

1) สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา 
2) จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
3) จัดท าทะเบียนอบรม 

งบเงินรายได้จัดหาเอง 

๖๘. โครงการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา งบเงินรายได้จัดหาเอง 
๖๙. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (งบ 60) งบเงินอุดหนุน(รายหัว) และ  

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕) 
๗๐. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (งบ 61) งบเทศบาลและงบเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕) 
๗๑. โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (งบ 60) งบเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕) 
๗๒. โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (งบ 61) งบเทศบาลและงบเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕) 
7๓. โครงการครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา (งบ 60) งบเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕)และงบเทศบาล 
๗๔. โครงการครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา (งบ 61) งบเทศบาล 
๗๕. โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมฯ (งบ60) งบเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๗๖. โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมฯ (งบ61) งบเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๗๗. โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ งบ SBMLD 
๗๘. โครงการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติม เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน 

งบ คก. SBMLD 

๗๙. โครงการโรงเรียนในใจชุมชน งบกิจกรรม 
๘๐. โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน (งบ 60) งบเทศบาลงบและเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕) 
๘๑. โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน (งบ 61) งบเทศบาลงบและเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕) 
๘๒. โครงการดนตรีนาฏศิลป์เพื่อชุมชน งบกิจกรรม 
๘๓. โครงการดนตรีไทยเพ่ือชุมชน - 
๘๔. โครงการพัฒนาชุมชน - 
๘๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (งบ 60) 

1) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
งบเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕) 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๘๖. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (งบ 61) 

1) ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕) 

๘๗. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
1) ให้ความรู้และสาธิตการใช้ถังดับเพลิง 
2) กิจกรรม 5 ส. 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 

๘๘. โครงการสถานศึกษาน่าอยู่น่าเรียน งบเงินอุดหนุน(รายหัว) 
89. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งบเทศบาล 
๙๐. โครงการสื่อสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและพัฒนาศัย
ภาพนักเรียน (งบ 6๐) 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕) 

๙๑. โครงการสื่อสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน (งบ 61) 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕) 

๙๒. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
(งบ 60) 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕) 

๙๓. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ   
(งบ 61) 

งบเงินอุดหนุน(รายหัว) ๙(๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



442 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ   
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
๑. โครงการ SMART TEEN “วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จัก
ป้องกัน” 

ระยะเวลาและวิทยากรไม่เอ้ืออ านวย 

๒. โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิทยากรและสถานที่ไม่เอ้ืออ านวย 
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รออนุมัติการด าเนินการจากทางเทศบาล 
๔. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ รออนุมัติการด าเนินการจากทางเทศบาล 
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

รออนุมัติการด าเนินการจากทางเทศบาล 

๖. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รออนุมัติการด าเนินการจากทางเทศบาล 
๗. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน รออนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 
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๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
      ๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

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

จุดอ่อน 
           โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  
มีระบบจัดข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานมีจ านวนผู้เรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์   
มีครูไม่เพียงพอ  ครูบางส่วนมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
และการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ชัดเจน  ผู้เรียนบางส่วน  
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิด  
อย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง   
คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ มีวิสัยทัศน์  ทักษะ  
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  การรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ความพากเพียร
พยายาม ขยันและอดทน ความละเอียดรอบคอบ  
ในการท างานค่อนข้างน้อย มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น(ต่อ) 

           ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงาน 
ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี                   
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น า  และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  
สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ  
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   ผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ผู้เรียน  
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  เป็นสมาชิก  
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข   

จุดอ่อน(ต่อ) 
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ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส 

            โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  
เป็นโรงเรียนก่อตั้งใหม่ท่ีมีพัฒนาตามนโยบายการกระจาย
การศึกษา มีการสนับสนุนงบประมาณของกรมปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือการสร้างองค์ความรู้เพื่อชุมชน  
การประชาสัมพันธ์เพื่อ การแข่งขันกับสถานศึกษา  
ที่มีชื่อเสียงบริเวณใกล้เคียง  ตั้งอยู่บริเวณใกล้ใจกลาง
เมืองสงขลาแหล่งเศรษฐกิจสร้างรายได้ที่หลากหลาย    
มีสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสอง
ด้าน  คือ ทะเลอ่าวไทย ทะเลสาบสงขลา สะพานเปรมฯ  
เกาะยอ เป็นต้น  สะดวกในการคมนาคม  การติดต่อ 
สื่อสารที่มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้าน Internet  
ที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการเรียนรู้   มีแหล่งเรียนรู้เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้ 
ทางธรรมชาติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการสนับสนุนจากองค์กรต่าง  ๆ ทั้งองค์กร
ศาสนา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองเครือข่าย 
มูลนิธิพลเอกเปรม   ติณสูลานนท์ ฯลฯ ในการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเต็มตามศักยภาพ 

อุปสรรค 
        โรงเรียนเทศบาล ๕  (วัดหัวป้อมนอก) ตั้งอยู่บน
พ้ืนที่จ ากัดไม่สามารถขยายและปรับปรุงพื้นท่ีได้มากนัก   
การเมืองในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหาร            
จัดการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและ  
มาแน่นอน  ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่หย่าร้าง  
แยกกันอยู่ นักเรียนอยู่ในความดูแลของตา ยาย ญาติ    
พ่ีน้องจึงมีภาวะเสี่ยงต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในด้านลบ  
ทั้งสื่ออนาจาร  เกม  พฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม 
และผู้ปกครองบางส่วนยังยึดติดกับค่านิยมในการเลือก
สถาบันการศึกษาต่อของบุตร  จึงเลือกโรงเรียนใกล้เคียง  
ที่มีความพร้อมและมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู้ปกครอง  
ในโรงเรียนระดับจังหวัดที่มีชื่อเสียงมาช้านาน  และ  
การขาดความร่วมมือกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
ต่างสังกัดในพื้นที่เดียวกัน  
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๒.๒ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล 
      และหน่วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 
 1. การพัฒนาการสอนบทสวดมนต์สรภัญญะโดยใช้แหล่งเรียนรู้จากยูทูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. ผลการศึกษาทักษะปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash 
CS6 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

3. การพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Mind mapping ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
4. ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น ม.1/8 โรงเรียนเทศบาล 5(วัดหัวป้อมนอก) 
5. การศึกษาผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ชั้น ม.1/1 โดยใช้                  

การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ผสมกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
6. รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องบุคคลส าคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทยและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 

7. การแก้ปัญหานักเรียนไม่น าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวน ในรายวิชาไม้ดอกไม้ประดับ 5                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

8. การแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าใจ ค าถามประจ าหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

10. การพัฒนาผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ม.2 

11. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสารถในการคิดวิเคราะห์ของระดับชั้น ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์  
เรื่องทรัพยากรธรณี  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

12. การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ส่งงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
13. รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
14. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความวิตกในการเตรียมตัวศึกษาต่อเพ่ือจบมัธยมศึ กษาปีที่ 3 จากโรงเรียน

เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
15. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพ่ิม) ให้มีวินัยและ

ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2/2560  โรงเรียนเทศบาล5  (วัดหัวป้อม
นอก) สังกัดเทศบาลนครสงขลา 

16. การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้นวัตกรรมเครื่องเป่าส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
17. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยประกอบบทเพลงพระราช

นิพนธ์ความฝันอันสูงสุดส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5(วัดหัวป้อมนอก) 
18. รายงานผลการใช้บทเรียนส าเร็จรูป   ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
19. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 20. การพัฒนาการสอนโดยการใช้การสอนแบบกระบวนการกลุ่มส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 

21.  ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง Tense  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  
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22. การพัฒนารูปแบบการสอนโครงงานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดหัวป้อมนอก) 

23. การออกแบบเทคนิคศิลปะรูปแบบใหม่ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดหัวป้อมนอก) 

24. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1/2  โรงเรียนเทศบาล 5(วัดหัวป้อมนอก) โดย เครื่องมือ Powerpoint  ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม 

25. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาอสมการโดยใช้เทคนิค   K-W-D-L               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5(วัดหัวป้อมนอก) 

26. รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง ดารา
ศาสตร์และอวกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

27. การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
28. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง  สิ่งเสพติดให้โทษของนักเรียน               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนกับวิธีการสอนแบบปกติ โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดหัวป้อมนอก) 

29. รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด  welcome to Songkhla               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

30. การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  กราฟ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

31. การศึกษาที่มีต่อการใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ ส าหรับนักเรียน                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

32. การพัฒนาทักษะการวาดภาพสีน้ าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  33. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  เอกภพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

34. รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
35. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 1  เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรงกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสอนซ่อมเสริมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

36. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน  เรื่อง เล่าแดนใต้   รายวิชาวรรณกรรมถิ่นใต้   
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5(วัดหัวป้อมนอก) 

37. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โดยใช้
เทคนิคผังกราฟิก 

38. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  การวัดค่ากลางของข้อมูลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล 

39. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน   การแต่งค าประพันธ์   รายวิชาแต่งค า
ประพันธ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
 40. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง  ย้อนรอยอารยธรรมโบราณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน 
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41. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

42. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1  โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง  ระบบย่อยอาหาร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

43. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

44. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 

45. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 เรื่อง เมทริกซ์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้กระบวนการสอนซ่อมเสริมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

46. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การท างานทาง
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ผังมโนทัศน์ 
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๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)มีทิศทางการพัฒนาใน  3  ด้าน  ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
 

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  จึงก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  ดังนี้ 
๑) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
๒) ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
๓) พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
๖) พัฒนาอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๗) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๘) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
๙) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


