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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเทศบาล  ๕  (วัดหัวปูอมนอก)  ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ     ต าบลบ่อยาง    อ าเภอเมืองสงขลา                       
จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์  ๙๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๒-๑๖๐๑ โทรสาร ๐-๗๔๓๑-๖๖๔๒ 
e-mail : ts5school@hotmail.com   website : http://www.ts5.ac.th   facebook : โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดหัวปูอมนอก) 
สังกัด ส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๓๙ ห้องเรียน 
โรงเรียนมีเนื้อที่  ๖  ไร่   ๓  งาน 
  ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 
                      โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก)  ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ  ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ .ศ. 2546  โดยการริเริ่มและด าเนินการของ
นายนิพนธ์ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา และนายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
สงขลาขณะนั้น ซึ่งพระครูปราการถิรวัตรให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดหัวปูอมนอก  6 ไร่  3 งานโดยมี
จุดมุ่งหมายให้เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของเทศบาลนครสงขลา และได้เปิดท าการสอน
ในช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  นักเรียนทั้งหมด ๙๐๐ คน ครูจ านวน ๕๑ คน  ภารโรง  ๓  คน  ด าเนินการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 254๔ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยมีระยะเวลา  ดังนี้คือ 

พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)   
พ.ศ. 2547  เปิดสอนครั้งแรกโดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล1 (ถนนนครนอก) ภายใต ้

การบริหารงานของนายนิคม  จันพุ่ม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
พ.ศ. 2548  ได้ย้ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 5(วัดหัว 

ปูอมนอก) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๔๘    
พ.ศ. 2550   ด าเนินการขยายชั้นเรียนโดยเปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   

จ านวน  2   แผนการเรียน  คือ   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  และแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา- 
ภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2551  เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน 3 แผนการเรียน  คือ              
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษและแผนการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2553  เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน  1 ห้องเรียน  

 พ .ศ. 2554  เปิดโครงการภาษาจีน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน  2 ห้องเรียน  
พ.ศ. 255๗ เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน  ๔  แผนการเรียน   

คือ  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ   แผนการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  
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  ปัจจุบันปีการศึกษา 25 60   เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน   ๓  แผนการเรียน  คือ  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษและแผนการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  โดยมีนายสมชาติ  เหลืองสะอาด  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันมี
นักเรียนทั้งหมด 1,668  คน ครูจ านวน 79  คน  ภารโรงจ านวน  6  คน  (ข้อมูล  10  มิถุนายน  2560)  
 
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายสมชาติ  เหลืองสะอาด  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม .)  สาขา  การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๑ -๕๙๗๖๓๒๒   e-mail :   -                   
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  3  ปี  ๗  เดือน 
  ๒ ) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน  ๓  คน 
 ๒ .๑ นางสุรีย์พร  สงค์ประกอบ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)    
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๗๖๗๙๔๓  e-mail :  - รับผิดชอบฝุายบริหาร 
 ๒.๒ นางสนธยา  ส่งศรี วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)    
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๙๘-๖๗๑๓๗๑๕  e-mail : Sontaya_mam@hotmail.com 
รับผิดชอบฝุายวิชาการ 
 ๒.๓ ว่าที่ร้อยเอกบุญเสริม หัดประสม วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)    
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๔๐๙๔๗๙  e-mail : boonserm@hotmail.com 
รับผิดชอบฝุายปกครอง 
     ๒.๔ นางเมธินี  จินเดหวา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)    
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๒๗๓๖๒๖  e-mail : matineejindewa@hotmail.com                  
รับผิดชอบฝุายบริการ 
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๓.  ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ(ปี) อายุราชการ ต าแหน่ง/ วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ        

การเรียนรู้ 
จ านวนครั้งและช่ัวโมง         
ที่เข้ารับการพัฒนา/ปี 

๑ ว่าที่ร้อยเอก มโนทย์  ชูพรหม ๔๓ ๑๙ ครู อันดับคศ.๔/ 
ครูเชี่ยวชาญ 

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๒ นายสัมภาศ  เจริญคง ๕๒ ๒๒ ครู อันดับคศ.3/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๓ นางจิรารักษ์  ชนกสุนันทพล ๔๕ ๒๒ ครู อันดับคศ.3/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๔ นางพิณญา  นวลแก้ว 
 

๔๓ ๒๐ ครู อันดับคศ.3/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๕ นางสาววรารัตน์  ปิ่นทองพันธุ์ 5๑ ๒๔ ครู อันดับคศ.3/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๖ นายกฤตภาส  วงศ์วาทยากร ๔๓ 1๓ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๗ นางสาวกาญจนา  เทพรัตน์ ๓๖ ๑๒ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๘ นางสาวชนาธิป  มณีโชติ 4๑ ๑๒ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๖  ครั้ง ๗๒ ชั่วโมง 

๙ นางฐิตาภา  สุวรรณวงศ์ ๔๘ ๑๔ ครูอันดับ คศ.2/ 
ครชู านาญการ 

กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๑๐ นางสาวทองขาร  พอใจ ๓๙ ๑๒ ครู อันดับ คศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี  

๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๔ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ(ปี) อายุราชการ 
ต าแหน่ง/     วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ 

จ านวนครั้งและช่ัวโมง         
ที่เข้ารับการพัฒนา/ปี 

๑๑ นายธีธัช  เอียดดี 4๑ 1๑ ครู อันดับคศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๑๒ นางสาวนงค์นุช  ศิริสมบัติ ๕๔ ๑๒ ครู อันดับคศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๑๓ นางพนิดา  หัดประสม ๔๔ ๒๐ ครู อันดับคศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

วท.บ. สถิติ คณิตศาสตร์ ๖  ครั้ง ๘๘ ชั่วโมง 

๑๔ นางพรทิพย์  นวลแก้ว ๔๖ 2๑ ครู อันดับคศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 5  ครั้ง ๘๐ ชั่วโมง 

๑๕ นางพรทิพย์  พงษ์พราหมณ์ ๕๔ ๒๘ ครู อันดับคศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

5  ครั้ง ๘๐ ชั่วโมง 

๑๖ นางพิกุล  แก้วค า ๔๘ ๒๔ ครู อันดับคศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ๗  ครั้ง ๑๙๒ ชั่วโมง 

๑๗ นางสาวมลฤดี  เพ็ชร์สุวรรณ ๓๗ ๑๒ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๑๘ นางวันดี  จุลนันโท ๓๖ ๑๑ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๑๙ นายวิวัฒน์  เชื้อแหลม ๔๙ ๒๓ ครู อันดับคศ.๒/ 
ครชู านาญการ 

ค.บ. นาฏศิลป์ ศิลปะ ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๒๐ 
 

นายวีระพงศ์  วิไลรัตน์ ๕๖ ๒๔ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๒๑ นายเวียง  ไชยสวัสดิ์ ๕๕ ๑๗ ครู อันดับคศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๕ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ(ปี) อายุราชการ 
ต าแหน่ง/     วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ 

จ านวนครั้งและช่ัวโมง         
ที่เข้ารับการพัฒนา/ปี 

๒๒ นายศักดิ์ดา  เอมเอก ๔๓ ๒๐ ครูอันดับ คศ.3/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ๔  ครั้ง ๘๐ ชั่วโมง 

๒๓ นางสาวศศิธร  ล่องชุม ๓๗ ๙ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๒๔ นางสวการย์  ชูแสง ๔๓ 1๑ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

กศ.ม. การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๒๕ นางสาวสัจจะ  สวนจันทร์ ๔๐ ๑๗ ครู อันดับคศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๒๖ นางสาวสาวบน  เด็นหมัด ๓๙ ๑๔ ครู อันดับคศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

กศ.ม. เคมี วิทยาศาสตร์ ๖  ครั้ง ๘๘ ชั่วโมง 

๒๗ นายสิทธิชัย  แก้วค า ๔๕ ๑๘ ครู อันดับคศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

๖  ครั้ง ๘๘ ชั่วโมง 

๒๘ นางสิริพรรณ  มูลบุญ ๔๐ ๑๖ ครู อันดับคศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 6  ครั้ง ๙๖ ชั่วโมง 

๒๙ นางสุมณฑา  เอมเอก ๔๖ ๒๒ ครู อันดับคศ.3/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ๕  ครั้ง ๘๘ ชั่วโมง 

๓๐ นางสาวสุรพร  ลอยวิสุทธิ์ ๔๒ ๑๒ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๓๑ นายสุรมย์  รุ่งเรือง ๔๙ ๑๙ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๓๒ นายสุริยันต์  ด าแปูน ๓๙ 1๑ ครู อันดับคศ.๓/ 
ครชู านาญการพิเศษ 

กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๖ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ(ปี) อายุราชการ 
ต าแหน่ง/     วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ 

จ านวนครั้งและช่ัวโมง         
ที่เข้ารับการพัฒนา/ปี 

๓๓ นางอาภรณ์  มณีรัตน์ ๔๐ ๑๒ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

กศ.ม. การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ภาษาต่างประเทศ 5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๓๔ นางสาวจารุวรรณ  อรุณลิ่มสวัสดิ์ ๓๓ ๖ ครู อันดับคศ.๒/ 
ครชู านาญการ 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๓๕ นางสาวจันทิมันตุ์  เป็นสุข ๓๓ ๗ ครูอันดับ คศ.๒/ 
ครชู านาญการ 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 5  ครั้ง ๗๒ ชั่วโมง 

๓๖ นางทิพวรรณ  ลิ่มแก้ว ๓๖ ๗ ครู อันดับคศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๓๗ นายธรรมรงค์  จองเจริญผล ๓๓ ๗ ครู อันดับคศ.1 ศศ.บ. ดุริยางค์ศาสตร์สากล ศิลปะ 5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๓๘ นายนรบดี สุวรรณโมสิ ศุภมัสดุวรกุล ๓๕ ๗ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๓๙ นางสาวสมฤดี  ดุกหลิ่ม ๓๓ ๘ ครู อันดับคศ.2/ 
ครชู านาญการ 

กศ.ม. การมัธยมศึกษา              
(การสอนคณิตศาสตร์) 

คณิตศาสตร์ 6  ครั้ง ๕๖ ชั่วโมง 

๔๐ นางสาวธิดารัตน์  ขวัญศรีสุทธิ์ 3๑ ๕ ครู อันดับคศ.1 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 
๔๑ นางสาวเนตรนภา  ฆังคะมโณ ๓๕ ๘ ครู อันดับคศ.๒/ 

ครชู านาญการ 
กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

42 นางสาวปัทมา  ชุมอินทร์ ๓๓ ๖ ครู อันดับ คศ.1 ศษ.บ. เทคโนโลยีการวัดผล - ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 
๔๓ นางฝารีด้า  มะยีหมูด ๓๗ ๖ ครู อันดับคศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 
๔๔ นางสาววรรณา  มณี 

 
๔๒ ๗ ครู อันดับคศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ

และวัฒนธรรม 
5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๔๕ นางสาววรรณา  สุวรรณพงษ์ ๓๕ ๗ ครู อันดับคศ.1 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การงานอาชีพและ   
เทคโนโลยี 

5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๔๖ นางสาวรินต์ณพัต  ดาเล้ง ๓๖ ๘ ครู อันดับคศ.๒/ 
ครชู านาญการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๗ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ(ปี) อายุราชการ 
ต าแหน่ง/     วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ 

จ านวนครั้งและช่ัวโมง         
ที่เข้ารับการพัฒนา/ปี 

๔๗ นางสาวสมร  สุดสุข ๓๕ ๕ ครู อันดับคศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๔๘ นางสุชาดา   ณ สงขลา ๓๕ ๗ ครู อันดับคศ.๒/ 
ครชู านาญการ 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร์ ๖  ครั้ง ๗๘ ชั่วโมง 

๔๙ นางสาวกุลนิดา  จันทร์คง ๓๗ ๕ ครู อันดับคศ.1 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 
๕๐ นายอาทิตย์  โชยรัมย์ 4๑ ๕ ครู อันดับคศ.1 กศ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพและ 

เทคโนโลยี 
๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๕๑ นายยาหรีนฮัจชา ๓๔ ๕ ครู อันดับคศ.1 กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๕๒ นายนัสรณ ยีแหล่หมัน ๓๖ ๖ ครู อันดับ คศ.1 ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๕๓ นางยูจีน  ยุทธนากุล 4๑ ๔ ครู อันดับ คศ.1 ศศ.บ บรรณารักษศาสตร์ ภาษาไทย ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๕๔ นายยมนา  วงศ์มณี 3๑ ๗ ครู อันดับคศ.1 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

5  ครั้ง ๔๐ ชั่วโมง 

๕๕ นางสาวกวินปัทม์  สังข์ศิลป์ชัย 4๓ ๖ ครู อันดับ คศ.๒/ 
ครชู านาญการ 

กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๕๖ นางสาวกิรณาอินทจันทร์ 3๗ ๕ ครู อันดับ คศ.1 คศ.บ คหกรรมศาสตร์ศึกษา การงานอาชีพและ                
เทคโนโลยี 

๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๕๗ นางสาวปิญาวดี  รักษาแก้ว ๓๓ ๖ ครู อันดับ คศ.1 กศ.ม. การวิจัยและประเมิน การงานอาชีพและ                
เทคโนโลยี 

๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

58 นางมนัสดา  ด าแก้ว ๓๕ ๑๑ ครู อันดับ คศ.๒/ 
ครชู านาญการ 

วทม. พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 5  ครั้ง ๗๒ ชั่วโมง 

59 นางภาชินี  คันธชาต ิ ๕๐ ๑๒ ครู อันดับ คศ.๒/ 
ครชู านาญการ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๖๐ นายสมศักดิ์  ตูสุวรรณ   ๓๕ ๗ ครู อันดับ คศ.1 ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ ภาษาไทย ๔  ครั้ง ๓๒ ชั่วโมง 

๘ 
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 ๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน)  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายธนโชติพสิทธิ์  จิระศักดิ์ขี ๓๗ ๕ วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟูาฯ การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

เทศบาลนครสงขลา 

๒ นายธนวรรณน์ เจริญดี ๔๐ ๕ ศศ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ เทศบาลนครสงขลา 
๓ นางสาวปิยนุช  เดชะมาก ๓๐ ๕ ศศ.บ. อาหารและ

โภชนาการ 
การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

เทศบาลนครสงขลา 

๔ นายปิยะ  ปรงแก้ว 3๑ ๕ ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

เทศบาลนครสงขลา 

๕ นางร ายอง  วานิชกุล ๔๓ ๔ ศศ.บ. การจัดการ การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

เทศบาลนครสงขลา 

๖ นายวัฒนพล  จาระโห 3๑ ๔ ศศ.บ. ศิลปะการแสดง ศิลปะ เทศบาลนครสงขลา 
๗ นางสาววีวิมลไพจิตรจินดา ๒๗ ๓ กศ.บ. จิตวิทยา  

การแนะแนว 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เทศบาลนครสงขลา 

๘ นางสาวศิรินันท์  ขุนชุม ๓๓ ๖ กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

เทศบาลนครสงขลา 

๙ นายสัจจะ  เอียดมิ่ง ๓๗ ๑๒ ศศ.บ. ศิลปกรรม 
 

ศิลปะ เทศบาลนครสงขลา 

๑๐ นายอนุรักษ์  กักกอ ๓๐ ๗ ศศ.บ. นาฎศิลป์และ 
การละคร 

ศิลปะ เทศบาลนครสงขลา 

๑๑ นายพงษ์พิพัฒน์  วีระประทุม ๒๖ ๓ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ เทศบาลนครสงขลา 
๑๒ นางสาววีดา  สาแลแม 2๖ ๒ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เทศบาลนครสงขลา 

๑๓ นางสาวกนกพรรณ  ศิริยอด 2๕ ๒ ศศ.บ ภาษาจีน ภาษาจีน เทศบาลนครสงขลา 

๙ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ้างด้วยเงิน 

๑๔ นางสาวมาลัยทิพย์  ซุ้นสั้น 2๙ ๒ ศศ.บ ดนตรีไทย ดนตรีไทย เทศบาลนครสงขลา 

๑๕ นางสาวพิชามญชุ์  บุญรังศรี ๒๕ ๑ คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทศบาลนครสงขลา 

๑๖ นายสุระเชฐ  แก้วมะโน ๒๓ ๑ คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา เทศบาลนครสงขลา 

๑๗ นายตะวัน  วงศ์พลธรา ๒๔ ๑ ศศ.บ. ศิลปการแสดง ศิลปะ เทศบาลนครสงขลา 

๑๘ นางสาวรูซีดา  เจ๊ะแต ๒๖ ๑ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เทศบาลนครสงขลา 

๑๙ นายพิชญะ  ลียะผลมงคล ๒๕ ๑ ดศ.บ. ดุริยางค์ ศิลปะ เทศบาลนครสงขลา 

 

 ๓.๓  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
๑ นางสาวกัณฑ์ชุติสราวรธนณุกรณ์ ๓๘ บุคลากรสนับสนุน   

การสอน 
บธ.บ. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ/
การเงิน 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๒ นางสาวจิระประภา  วงศ์ทอง ๒๖ บุคลากรสนับสนุน   
การสอน 

บช.บ. การบัญชี เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๓ นางสาวกมลรัตน์ ทวีศรี ๔๐ บุคลากรสนับสนุน   
การสอน 

ปวส. การตลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ/
การเงิน 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๔ นางชมัยภรณ์  จามิตร ๓๕ บุคลากรสนับสนุน   
การสอน 

บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ/
การเงิน 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๕ นางสาววัชราภรณ์อูปค า ๓๕ บุคลากรสนับสนุน   
การสอน 

บธ.บ. การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ/
การเงิน 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๖ นางสาวรณาพร  มากจันทร์ ๒๘ บุคลากรสนับสนุน   
การสอน 

วท.บ. 
วิทยาศาสตร์-
สุขภาพ 

เจ้าหน้าที่งานอนามัย
โรงเรียน 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 

๑๐ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
๗ นางสาวศิริลักษณ์  แซ่อ้ึง ๓๔ พนักงานจ้าง กศ.บ. เทคโนโลยี- 

ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) 

๘ นางสาวฉันพิดา  เลขข า ๒๗ พนักงานจ้าง ทร.บ. เทคโนโลยี-
อุตสาหกรรม 

ถ่ายเอกสาร/บริการ
ทั่วไป 

โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) 

๙ นายวิรัช  มะศรีภูมิ ๔๙ พนักงานจ้างทั่วไป ม.๓ - พนักงานขับรถ โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) 

๑๐ นายถาวร  อ่อนคง 5๑ ลูกจ้างประจ า ม.๖ - ภารโรง เทศบาลนครสงขลา 
๑๑ นายวิชิต  มิล าเอียง ๕๒ ลูกจ้างประจ า ป.๔ - ภารโรง เทศบาลนครสงขลา 
๑๒ นายวิโรจน์  วงศ์สุวรรณ ๕๖ ลูกจ้างประจ า ม.๖ - ภารโรง เทศบาลนครสงขลา 
๑๓ นายสฐาน  เลขข า ๕๖ พนักงานจ้าง มศ.๓ - ภารโรง เทศบาลนครสงขลา 
๑๔ นายนฐกร  จันพรมรัตน์ ๕๗ พนักงานจ้าง ม.๓ - ภารโรง เทศบาลนครสงขลา 
๑๕ นางทองปุาน  แก้วประดิษฐ์ ๕๒ พนักงานจ้าง ม.๓ - ภารโรง เทศบาลนครสงขลา 
๑๖ นายปรีชา  ทองบัว ๓๗ พนักงานจ้าง ปวช. ช่างยนต์ ยามรักษาการ เทศบาลนครสงขลา 

๑๑ 
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๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - - - - - 
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ - - 4 - 4 

รวม - - ๕ - ๕ 
2. ครูผู้สอน - - - - - 

- ข้าราชการ/พนักงานครู - ๔1 19 - 6๐ 
- พนักงานจ้าง(สอน) - ๑๘ 1 - ๑๙ 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 
                        รวม  - ๕9 20 - ๗๙ 

3. บุคลากรสนับสนุน - - - - - 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - 6 - - 6 
- พนักงานจ้างทั่วไป ๕ ๒ - - ๗ 
- ลูกจ้างประจ า ๓ - - - ๓ 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม ๘ ๘ - - 1๖ 
รวมท้ังสิ้น ๘ ๖7 ๒5 - ๑๐๐ 

  
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จ านวน…๙…......คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    จ านวน…๗…......คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จ านวน…๙…......คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน…๑1......คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน…๔…......คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐
  
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     จ านวน…๑๐......คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน…๑๔......คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จ านวน…9…......คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จ านวน…๕…......คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    จ านวน…๗๘.....คน 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      จ านวน…๗๘......คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด      จ านวน…๗๘......คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์    เท่ากับ.....๒๐.......ชั่วโมง: สัปดาห์   
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๔. ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น …1,668…คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๙ 239 222 461 51 

ม.๒ ๙ 203 215 416 46 

ม.๓ ๙ 172 188 360 40 

ม.๔ ๔ 58 97 155 39 

ม.๕ ๔ 56 90 146 37 

ม.๖ 4 51 77 128 32 

รวม ๓9 799 889 1668 245 

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน............... -...............คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = …21....:…๑….เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๑,267 ๗5.95 

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหร่ี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

๑,๕๙๕ ๙๘.๒๗ 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 12 0.๗๓ 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 401 24.05 
๕. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๖83 ๔1.62 
๖. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 106 6.53 
๗. จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๙๔ ๕.๖๔ 
๘. สถิติการขาดเรียน 1,190 ๗๑.34 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 23 ๑.57 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น  ๓3๖ ๙๘.๒๕ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๑๒๕ ๑๐๐ 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและ
นันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

๑,๖๖๘ ๑๐๐ 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑,480 90.18 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑,555 94.75 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก

โรงเรียน 
๑,6๖๘ 100 

๑๕. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

๑,6๖๘ 100 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารตามท่ีก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,6๖๘ 100 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑,6๖๘ ๑๐๐ 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,6๖๘ 100 

๑๙. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะ
ชีวิต ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,6๖๘ 100 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,6๖๘ 100 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียนถาวร      ๕     หลัง 
๒ ห้องน้ า/ห้องส้วม     ๒๔    ห้อง 
๓ สนามกีฬา      ๑     สนาม 
๔ จ านวนห้องเรียนทั้งหมด ๔1    ห้อง 
๕ ห้องผู้บริหาร ๕    ห้อง 
๖. ห้องพักครู       ๔    ห้อง 
๗ ห้องธุรการ       ๑    ห้อง 
๘ ห้องทะเบียนวัดผล       ๑    ห้อง 
๙ ห้องประชุม       ๓    ห้อง 

๑๐ ห้องสมุด ๑    ห้อง 
๑๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๖    ห้อง 
๑๒ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๓    ห้อง 
๑๓ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๓    ห้อง 
๑๔ ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลยี ๑    ห้อง 
๑๕ ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ๑    ห้อง 
๑๖ ห้องปฏิบัติการวงโยธวาธิต ๒    ห้อง 
๑๗ ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ๑    ห้อง 
๑๘ ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ ๑    ห้อง 
๑๙ ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ ๑    ห้อง 
๒๐ ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ ๑    ห้อง 
๒๑ ห้องบาติก ๑    ห้อง 
๒๒ ห้องคณิตศาสตร์ ๑    ห้อง 
๒๓ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑    ห้อง 
๒๔ ห้องพยาบาล  ๑    ห้อง 
๒๕ ห้องแนะแนว  ๑    ห้อง 
๒๖ ห้องส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย   ๑    ห้อง 
๒๖ ห้องภาษาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๑    ห้อง 
๒๗ ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ ๑    ห้อง 
๒๘ ห้องท่ีท าการคณะกรรมการนักเรียน ๑    ห้อง 
๒๙ ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   ๑    ห้อง 
๓๐ ห้องพัสดุ ๑    ห้อง 
๓๑ ห้องอาเซียน  ๑    ห้อง 
๓๒ ห้องตัดผมสัตตบรรณบาร์เบอร์  ๑    ห้อง 
๓๓ ห้องนอนเวร ๑    ห้อง 
๓๔ ห้องรักษ์ศิลป์-โนรา ๑    ห้อง 
๓๕ ห้องปฏิบัติการทางเคมี       ๑    ห้อง 
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ที่ รายการ จ านวน 
๓๖ ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์       ๑    ห้อง 
๓๗ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ๑    ห้อง 
๓๘ ห้องประชาสัมพันธ์ ๑    ห้อง 
๓๙ ห้องเกียรติยศ ๑    ห้อง 

 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ….๒๕60…. (ปีงบประมาณล่าสุด) 
 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง 
๑.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
๒.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
๓.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
๔.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
๕. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับประโยชน์ 
    จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
๖. เงินที่ได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคลได้รับประโยชน์จาก 
    การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
๗. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
๘. รายได้อ่ืน ๆ 

- 
- 
- 

40,000 
694,800 
150,240 

 
- 
 

28,313 
- 

- 
- 
- 

33,920 
616,714 
100,000 

 
- 
 
- 
- 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา  
และเงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน 
    ๑.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ 
         สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         เอง 

 
 

1,225,200 

 
 

1,200,917 

 ๒.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้ง 
งบประมาณให้สถานศึกษา 

 ๒.๑เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน, ในการซ่อมแซมอาคารเรียนฯลฯ 

 

 
 

444,600 

 
 

418,309 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

๒.๒ เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

๒.๓  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 

425,000 
 
 
 

219,000 

- 
 
 
 

219,000 

 ๓.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 

5,816,800 
- 

752,800 
1,515,837 
699,740 

1,460,170 

 
 

4,117,559 
- 

767,300 
1,130,000 
694,970 

1,164,151 

ค.  เงินอ่ืนๆ (ระบ)ุ - - 

รวม 13,472,500 10,462,840 
 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด  
 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จ านวน   3,009,660 บาท  
 เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ ๓๐  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕ ๙  จ านวน  5,787,519 บาท 
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๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๗.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะอยู่ใจกลางเมืองถูกล้อมรอบด้วยชุมชนแออัด บริเวณ

ทางเข้าออกไม่สะดวก  สถานที่ตั้งอยู่ในจุดที่สังเกตยาก  ไม่ได้อยู่ติดกับถนนสายหลัก  ถ้าไม่ใช่คนในพ้ืนที่จะไม่ค่อย
ทราบเส้นทางการเดินทางมาติดต่อราชการ มีประชากรประมาณ  ๗๖,๖๘๒  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ วัดหัวปูอมนอก  วัดหัวปูอมใน  ตลาดศาลาลุงแสง  ชุมชนบ้านตากแดด  ชุมชนหัวปูอมนอก  คิวรถบัส
ประจ าทาง/รถตู้ประจ าทางสงขลา-ระโนด-นครศรีธรรมราช โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยา  คริสตจักร ชุมชนวังเขียว
วังขาว ชุมชนริมทางรถไฟนอก ชุมชนวชิราอาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง ประมง ค้าขายและอ่ืนๆ  ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ ๙๐  และนับถือศาสนาอิสลามและอ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ ๑๐  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีท าบุญวันสารทเดือนสิบ/ประเพณีในวันส าคัญต่าง ๆ ทาง
พระพุทธศาสนา 

๗.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป .๔ – มศ.๓  อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ประมง ค้าขายและอ่ืนๆ  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปีประมาณ  
๑๐๐,๐๐๐-๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๗.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส 
 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) เป็นโรงเรียนก่อตั้งใหม่ท่ีพัฒนาตามนโยบายการกระจายการศึกษา 
มีการสนับสนุนงบประมาณ ของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการสร้างองค์ความรู้เพื่อชุมชน  มีการประชาสัมพันธ์
เพ่ือการแข่งขันกับสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงบริเวณใกล้เคียง  ตั้งอยู่บริเวณใกล้ใจกลางเมืองสงขลาแหล่งเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ท่ีหลากหลายมีสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสองด้าน  คือ ทะเลอ่าวไทย  ทะเลสาบ
สงขลา  สะพานเปรมฯ  เกาะยอ เป็นต้นสะดวกในการคมนาคม  การติดต่อสื่อสารที่มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้าน Internet ที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น แหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรศาสนา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการ
ชมรมผู้ปกครองเครือข่าย มูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ฯลฯ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างหลากหลายเต็มตามศักยภาพ 

ข้อจ ากัด 
โรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหัวปูอมนอก) ตั้งอยู่บนพื้นที่จ ากัดไม่สามารถขยายและปรับปรุงพื้นท่ีได้มากนัก   

การเมืองในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและไม่แน่นอน  
ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่หย่าร้าง  แยกกันอยู่ นักเรียนอยู่ในความดูแลของตา ยาย ญาติพ่ีน้องจึงมี            
ภาวะเสี่ยงต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในด้านลบ ทั้งสื่ออนาจาร  เกมส์  พฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม และ
ผู้ปกครองบางส่วนใหญ่ยังยึดติดกับค่านิยมในการเลือกสถาบันการศึกษาต่อของบุตร จึงเลือกโรงเรียนใกล้เคียงท่ีมี 
ความพร้อมและมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองในโรงเรียนระดับจังหวัดที่มีชื่อเสียงมาช้านาน  และการขาด
ความร่วมมือกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่างสังกัดในพ้ืนที่เดียวกัน  
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๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงใน
ตารางดังนี้ 
๘.๑  ระดับมัธยมศึกษา 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนปกต)ิ 
 

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
จ านวนชั่วโมง/ปีการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย 120 120 120 
2.คณิตศาสตร์ 120 120 120 
3. วิทยาศาสตร์ 120 120 120 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 160 160 

- สังคมศึกษา 120 120 120 
- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 

5. สุขศึกษา และพลศึกษา 80 80 80 
6. ศิลปะ 80 80 80 
7. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 80 80 80 
8. ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 
   รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 880 880 

- รายวิชาเพ่ิมเติม 240 240 240 
   รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) 240 240 240 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
    ลูกเสือ เนตรนารี/ชุมนุม 

80 80 80 

3. กิจกรรมเพื่อสังคม  และ 
    สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 

    รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 135 135 135 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,255 1,255 1,255 
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- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)  

 
 

 
 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
จ านวนชั่วโมง/ปีการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย 120 120 120 
2.คณิตศาสตร์ 120 120 120 
3. วิทยาศาสตร์ 120 120 120 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 160 160 

- สังคมศึกษา 120 120 120 
- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 

5. สุขศึกษา และพลศึกษา 80 80 80 
6. ศิลปะ 80 80 80 
7. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 80 80 80 
8. ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 
   รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 880 880 
- รายวิชาเพ่ิมเติม 280 240 240 

1. ภาษาอังกฤษ 40 40 40 
2. วิทยาศาสตร์ 120 120 120 
3. คณิตศาสตร์ 80 80 80 

   รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) 280 280 280 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. วิทยาศาสตร์ 120 120 120 
2.  คณิตศาสตร์ 120 120 120 
รวมเวลากิจกรรมเสริมหลักสูตร 240 240 240 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
    ลูกเสือ เนตรนารี/ชุมนุม 

80 80 80 

3. กิจกรรมเพื่อสังคม  และ 
    สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 

    รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 135 135 135 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,535 1,535 1,535 



21 
 

 

 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาจีน) 

 
 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนทั้งปี   

- ห้องเรียนปกติ เท่ากับ ๑ ,๒๕๕ ชั่วโมง 
- ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่ากับ ๑ ,๕๓๕ ชั่วโมง 
- ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาจีน  เท่ากับ ๑,๒๙๕ ชั่วโมง 
 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
จ านวนชั่วโมง/ปีการศึกษา 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย 120 120 120 
2.คณิตศาสตร์ 120 120 120 
3. วิทยาศาสตร์ 120 120 120 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 160 160 

- สังคมศึกษา 120 120 120 
- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 

5. สุขศึกษา และพลศึกษา 80 80 80 
6. ศิลปะ 80 80 80 
7. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 80 80 80 
8. ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 
   รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 880 880 
- รายวิชาเพ่ิมเติม 240 240 240 

1. ภาษาอังกฤษ 40 40 40 
2. ภาษาจีน 160 160 160 

   รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) 240 240 240 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. ภาษาอังกฤษ 40 40 40 
รวมเวลากิจกรรมเสริมหลักสูตร 40 40 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
    ลูกเสือ เนตรนารี/ชุมนุม 

80 80 80 

3. กิจกรรมเพื่อสังคม  และ 
    สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 

    รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 135 135 135 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,295 1,295 1,295 
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 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนโครงการ 

เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
ภาษาจีน ที่ใช้ระบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

 
สาระการเรียนรู้/วิชา 

จ านวนชั่วโมง/ปีการศึกษา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวม 
พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

1. ภาษาไทย 80 - 80 - 80 - 240 
2. คณิตศาสตร์ 120 160 120 160 - 160 720 
3. วิทยาศาสตร์ 240 260 - 420 - 400 1,320 
4. สังคมศึกษา  80 - 80 40 80 40 320 
5. ประวัติศาสตร์ 40 - 40 - - - 80 
6. สุขศึกษา และพลศึกษา 40 - 40 - 40 - 120 
7. ศิลปะ 40 - 40 - 40 - 120 
8. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 40 80 40 80 40 - 280 
9. ภาษาต่างประเทศ 80 120 80 120 80 120 600 
    รวมสาระการเรียนรู้ 760 620 520 820 360 720 3,800 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
2. กิจกรรมนักเรียน 80 80 80 240 
3. กิจกรรมเพื่อสังคม   20 20 20 60 
    รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 140 140 140 420 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,420 1,480 1,220 4,220 
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- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ) 
 

 
สาระการเรียนรู้/วิชา 

จ านวนชั่วโมง/ปีการศึกษา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวม 
พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

1. ภาษาไทย 80 160 80 160 80 160 720 
2. คณิตศาสตร์ 120 - 120 - - 40 280 
3. วิทยาศาสตร์ 80 - 80 - 80 - 240 
4. สังคมศึกษา  80 160 80 200 80 200 800 
5. ประวัติศาสตร์ 40 - 40 - - - 80 
6. สุขศึกษา และพลศึกษา 40 - 40 - 40 - 120 
7. ศิลปะ 40 - 40 - 40 - 120 
8. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 40 80 40 80 40 80 360 
9. ภาษาต่างประเทศ 80 120 80 120 80 120 600 
    รวมสาระการเรียนรู้ 600 520 600 560 440 600 3,320 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
2. กิจกรรมนักเรียน 80 80 80 240 
3. กิจกรรมเพื่อสังคม   20 20 20 60 
    รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 140 140 140 420 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,260 1,300 1,180 3,740 
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- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 
 

 
สาระการเรียนรู้/วิชา 

จ านวนชั่วโมง/ปีการศึกษา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวม 
พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

1. ภาษาไทย 80 40 80 40 80 40 760 
2. คณิตศาสตร์ 120 160 120 160 - 160 720 
3. วิทยาศาสตร์ 80 - 80 - 80 - 240 
4. สังคมศึกษา  80 40 80 80 80 80 440 
5. ประวัติศาสตร์ 40 - 40 - - - 80 
6. สุขศึกษา และพลศึกษา 40 - 40 - 40 - 120 
7. ศิลปะ 40 - 40 - 40 - 120 
8. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 40 80 40 80 40 80 360 
9. ภาษาต่างประเทศ 80 200 80 200 80 200 840 
    รวมสาระการเรียนรู้ 600 520 600 560 440 560 3,220 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
2. กิจกรรมนักเรียน 80 80 80 240 
3. กิจกรรมเพื่อสังคม   20 20 20 60 
    รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 140 140 140 420 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,260 1,300 1,140 3,700 
 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนทั้งปี   
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ เท่ากับ ๑ ,๔๒๐ , ๑,๔๘๐ และ ๑,๒๒๐ 
  ชั่วโมงตามล าดับ 
- แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษม.๔-ม.๖เท่ากับ ๑,๒๖๐ ,  ๑,๓๐๐ และ   
  ๑,๑๘๐ชั่วโมงตามล าดับ 
- แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  ม.๔-ม.๖ เท่ากับ ๑,๒๖๐ , ๑,๓๐๐ และ ๑,๑๔๐ 
  ชั่วโมงตามล าดับ 

 แผนการเรียน /จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , แผนการเรียนภาษาไทย -สังคมศึกษา -ภาษาอังกฤษ และแผนการ
เรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ระบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๙.๑ ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ….๓๘๔….ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน…2๓,๔๙๓… เล่มมีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน.....๓๐......ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ…LibraryMis…. 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน ๒ เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้
ห้องสมุด ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เฉลี่ย...1๖๒....คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ....๙.๘๑.......ของนักเรียนทั้งหมด มีการ
ให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย.....-......คน ต่อปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ......๒๖........ ห้อง จ าแนกเป็น  

๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน ………๖………. ห้อง 
๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน ………4………. ห้อง 
๓) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน ………๓………. ห้อง 

  ๔)  ห้องอ่ืนๆ (ระบุ)     จ านวน ………๑๓…….. ห้อง 
   -  ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลยี  ๑ ห้อง 

-  ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล  ๑ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการวงโยธวาธิต  ๒ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย  ๑ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์  ๑ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์  ๑ ห้อง  
-  ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ   ๑ ห้อง 
-  ห้องบาติก    ๑ ห้อง 
-  ห้องคณิตศาสตร์   ๑ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ ๑ ห้อง  
-  ห้องอาเซียน    ๑ ห้อง  
-  ห้องรักษ์ศิลป์-โนรา   ๑ ห้อง  
- ห้องเกียรติยศ    ๑ ห้อง  

๙.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน .........218........... เครื่องจ าแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน ……๑85…………. เครื่อง 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์เช่า    จ านวน ……๑53…………. เครื่อง 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์โดยกรมฯ จัดสรร  จ านวน ……๒0…………. เครื่อง 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน   จ านวน ……๑2…………. เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน ……๑๐…………. เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรยีนท่ีใช้บรกิารสบืค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต็ ในปกีารศึกษา ๒๕ 60 
เฉลี่ย......150........คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ....๘.๙๙.....ของนักเรียนทั้งหมด 
  ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน)  จ านวน ………23………. เครื่อง 
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 ๙. ๓  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
๑ ห้องสมุด/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/E-Learning ๓๒,๔๕๔ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒,000 
๓ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๒๔๐ 
๔ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๓๘๓ 
๕ ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลยี ๔๐ 
๖ ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ๓๖๐ 
๗ ห้องปฏิบัติการวงโยธวาธิต ๗๙๐ 
๘ ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ๑๙๐ 
๙ ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ ๕๗๐ 

๑๐ ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ ๔๙๐ 
๑๑ ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ ๑๒๐ 
๑๒ ห้องบาติก ๑๒๐ 
๑๓ ห้องคณิตศาสตร์ ๘8 
๑๔ ห้องพยาบาล 1,200 
๑๕ ห้องแนะแนว 250 
๑๖ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๙0 
๑๗ ห้องภาษาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - 
๑๘ ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ 65 
๑๙ ห้องท่ีท าการคณะกรรมการนักเรียน ๔๕ 
๒๐ ห้องส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ๑๕๗ 
๒๑ ห้องอาเซียน ๒๑๐ 
๒๒ ห้องรักษ์ศิลป์โนรา ๔๓๐ 
๒๓ ห้องปฏิบัติการทางเคมี ๙0 
๒๔ ห้องเกียรติยศ ๑0 
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 ๙. ๔  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
๑ วัดหัวปูอมนอก ๗ 
๒ ก าแพงเมืองสงขลา ๒ 
๓ เจดีย์วิหารแดงเขาตังกวน/เขาน้อย/เขาตังกวน ๑ 
๔ สวนสัตว์สงขลา ๑ 
๕ หาดสมิหลา/สวนสองทะเล/ทะเลสาบสงขลา ๗ 
๖ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑ 
๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ๓ 
๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๓ 
๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๑ 

๑๐ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ฐานทัพเรือสงขลา จ.สงขลา ๓ 
๑๑ แหล่งเรียนรู้ทะเลใต้จ.ตรัง จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ ๑ 
๑๒ หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ 
13 มัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๑ 
๑๔ แหล่งเรียนรู้แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม-ภาษาอังกฤษ ภาคกลาง ๑ 
๑๕ แหล่งเรียนรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดเพชรบูรณ์  
๑๖ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์  

จ.สงขลา 
๑ 

๑๗ หับ โห้ หิ้น ๑ 
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 ๙.๕ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑ นางฉัตรวารี  แท่นสุวรรณ - โรคติดต่อ 
- เพื่อนใจวัยรุ่น 
-  การปูองกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงที่ 
   ก่อให้เกิดโรค 

๑ 
๒ นายธวัช  คานินี 
๓ นางสาวบุญศิริ  จินศิริมงคล 
๔ น.ต นพ. บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ 
๕ ดร. นพ. นพพร  ตันติรังสี 
๖ คุณว่าลักษณ์  วงศราวิทย์ 
๗ นายธนูรัตน์  พุทธชาต 
๘ นางสาวพรชนก  สุวรรณพรรค 
๙ นางอุบล  วรรณกิจ 

๑๐ นางสาวสุภาพ  แสงดี 
๑๑ นายศักดิ์สิทธ์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
๑2 พระครูโสภณจิรานุกูล  วัดโพธ์ปฐมาวาส การสอบธรรมศึกษา ๑ 

13 นางสาวกิ่งแก้ว  กาญจนรัตน์ 
นางสาวจตุพร  เชื้อชูช่วย  
นางสาวนฤมล  บุญราศี 

การปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบอาหาร สาร
ห้ามใช้ในเครื่องส าอาง ข้อมูลเกี่ยวกับ
แมลงและสัตว์มีพิษ 

 
1 

๑4 นายพุ  ส าเริง การรณรงค์ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1 

๑5 ดร.ศักรินทร์  สี่มหาศาล อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน 

๑ 

1๖ นายประภัทร  เดชะมาก        ภูมิปัญญาด้านการแทงหยวก ๑ 
1๗ นายวสันต์  เส้งเลี่ยม         ภูมิปัญญาด้านบาติก ๑ 
1๘ นายสิปปภาส  นิลพาณิชย์  ภูมิปัญญาด้านตัดผม ๑ 
๑๙ นางสาวสกุณา  แกล้วกล้า ภูมิปัญญาด้านมโนราห์ ๑ 
๒0 นายมงคล  รัตนพันธุ์ ภูมิปัญญาด้านหนังตะลุง ๑ 
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๑๐. ผลงานดีเด่นในปีการศึกษา ๒๕60 
 ๑๐ .๑ ผลงานดีเด่น 
ประเภทครู 

๑. นางสาวสาวบน  เด็นหมัด  ได้รับรางวัลครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๐  
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ณ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒ . นางสาวสาวบน  เด็นหมัด  ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากคุรุสภา  
ในงานวันครูครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้รับรางวัลครูดีเด่นสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2560 

๓. นางวันดี  จุลนันโท  ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากคุรุสภา  
ในงานวันครูครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  

๔. นายศักดา  เอมเอก  ได้รับรางวัลครูดีเด่น สังกัดเทศบาลนครสงขลา ในงานวันครู ๒๕๖๑   
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

๕. นางทิพวรรณ  ลิ่มแก้ว ได้รับรางวัลครูดีเด่น สังกัดเทศบาลนครสงขลา ในงานวันครู ๒๕๖๑  
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖. นายธรรมรงค์ จองเจริญผล   ได้รับรางวัลครูดีเด่น สังกัดเทศบาลนครสงขลา ในงานวันครู ๒๕๖๑                    
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

๗. นางชนาธิป  มณีโชติ  ได้รับรางวัลครูดีเด่น สังกัดเทศบาลนครสงขลา ในงานวันครู ๒๕๖๑ 
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

๘. นางสิริพรรณ  มูลบุญ  ได้รับรางวัลครูดีเด่นสังกัดเทศบาลนครสงขลา ในงานวันครู  ๒๕๖๑                    
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
ประเภทนักเรียน 
 ๑. โรงเรีย นเทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลเรียบเรียงเสียง
ประสานยอดเยี่ยม การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 7 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 
1,000,000 บาท จัดโดยกองทัพบก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

๒. วงดนตรีโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีระดับ
มัธยมศึกษา โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 11 ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรม ลี
การ์เดนส์ พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) 

๓. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เส้งเนตร  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) การแข่งขันคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๒ ในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ โรงแรมอเล็กซาน
เดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๘-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๔. นางสาวลดา  คะระนันท์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับเกียรติบัตร การแข่งขัน
คนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
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ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครในระหว่าง 
วันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๕. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณละออง  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับเกียรติบัตร 
การแข่งขันคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครใน
ระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๖. เด็กหญิงสิรินดา  บิลกะเส็ม  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับเกียรติบัตร การ
แข่งขันคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในโครงการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานครในระหว่าง วันที่ ๕ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๗. นายจักรรินทร์ เพ็ชรคง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง     
การแข่งขันคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในโครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานครในระหว่าง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 ๘. วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก)ได้รับรางวัลทุนส่งเสริมระดับความสามารถเหรียญ
เงินการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค  4 ภาค และกรุงเทพมหานคร  ประจ าปี 2561 ประเภทการเดินขบวน
พาเหรด ( PARADE) จ านวน 30,000 บาท  จากการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้  ประจ าปี  2561 
ระหว่างวันที่19-21 เมษายน 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 
 ๙. วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก)  ได้รับรางวัลรางวัลทุนส่งเสริมระดับความสามารถ
เหรียญเงินการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค  4 ภาค  และกรุงเทพมหานคร  ประจ าปี  2561 ประเภท              
การประชันการตีกลอง ( DRUM DUAL) จ านวน 25,000 บาท จากการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้
ประจ าป ี2561 ระหว่างวันที่19-21 เมษายน 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 
 ๑๐. วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก) ได้รับรางวัลทุนส่งเสริมระดับความสามารถเหรียญ
เงินการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค  4 ภาค และกรุงเทพมหานคร  ประจ าปี 2561 ประเภทการเดินขบวน
พาเหรด ( PARADE) รางวัลคฑากรดีเด่นจ านวน  5,000 บาท  จากการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้
ประจ าป ี2561 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

๑๑. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (เหรียญทอง) ใน
การแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ช่วงชั้น ม.๔-ม.๖ ของงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 
๑๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน        
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๒. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (เหรียญทอง) ใน
การแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ไม่จ ากัดช่วงชั้น ของงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน         
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๓. นางสาวจิรัชญา วรรณรัตน์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงานแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระหว่างวันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๑๔. นายภานุวัฒน์ ไซมอนส์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงานแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๕. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองค า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
 (เหรียญทอง) ในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้น ม.๑-ม.๓ ของงานแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง
วันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐   

๑๖. นางสาวพัชริดา รอดขาว , นางสาววดี โรจเรณุมาศ และนางสาวผ่องพรรณ ระย้า นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันตอบปัญหาสารนุกรม 
ช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐              
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐    

๑๗.  เด็กหญิงกนกพร แก้วกระจ่าง และเด็กหญิงกรรณิกา แสงช่วย นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕                 
(วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา             
ช่วงชั้น ม.๑  - ม.๓ ของงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐                
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐     

๑๘. นางสาวลดา คะระนันท์  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ช่วงชั้น ม.๔-ม.๖ ของงานแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง
วันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐       

๑๙. นายณัฐภัทร  ภัทรชนม์  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญ
ทอง) ในการแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง ช่วงชั้น ม.๔-ม.๖ ของงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน                   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๐. เด็กหญิงภัทรวดี  แสงมณี  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ช่วงชั้น ม.๑-ม.๓ ของงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๑ 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐   

๒๑. นายณัฐปพน  โสเจยัง , นายศุภเดช  นิ่มนวล และนายโภคิน เส็นหล๊ะ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕     
(วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วง
ชั้น ม.๔ - ม.๖ ของงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐       
 ๒๒ . นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญเงิน) 
ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น ม.๑ - ม.๓ ของงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน        
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๓. เด็กหญิงจุไรรัตน์ สังคโต , นายนัฐดนัย สุวรรณชาติ และเด็กหญิงอรนิตย์ แซ่อ้ัน นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันการประกวดงาน
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ประดิษฐ์จากใบตอง ช่วงชั้น ม.๑  - ม.๓ ของงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐      

๒๔. นางสาวกัลยกร เพ็ญจันทร์, นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณทิพย์ และนางสาวจุฑามาศ เกตุมงคล นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันการประกวดงาน
ประดิษฐ์จากใบตอง ช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐      

๒๕. นางสาวจิรัญญา หนูน้อย , นางสาวชื่นนภา หนูน้อย และสุนันทา พรศรีชาดาวดี นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันการประกวดงาน
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ า                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   

๒๖. นายธนภัทธ จันทนะ และนางสาวสุนิสา เทพฉิม   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงาน
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐      

๒๗. นายภานุวัฒน์ ไซมอนส์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง ของการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.๔  - ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้   
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุราษ ฎร์พิทยา ในระหว่าง 
วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  

๒๘. เด็กชายศรันย์  มีเสน , เด็กชายศุภกร ทองนวน  และเด็กชายอนีส  สายสลาม นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับเหรียญทอง   ของการประกวดแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.๑  - ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐             
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  

๒๙. นักเรียนวงโยธวา ทิตโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  
การประกวดดนตรี ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับ ม.๑  - ม.๓ ของงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ในระหว่างวันที่                  
๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
         ๓๐. นางสาวนรีกานต์ งามเสมอ  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.๔  - ม.๖ ของงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ในระหว่างวันที่                  
๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
         ๓๑. เด็กหญิงหยาดฟ้า  หวานทอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง  การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-ม.๓ ของงานศิลปะหัตกรรม
นักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ในระหว่างวันที่ 
๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓๒. นายกวิน  ถาวรบุตร  , เด็กหญิงประภาพรรณ  เพชรบูรณ์ , เด็กหญิงหยาดฟ้า  หวานทอง , 
เด็กชายอธิบดี  มุมส าและเด็กชายเชษฐวัฒน์  ทุ่มสวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีสตริง ระดับ ม.๑-ม.๓ ของงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๑๙  - ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๐  
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๓๓ . นางสาวศศิธร  ร่มแก้ว  และนางสาวสุณิสา  พูดเพราะ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕                 
(วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ระดับ ม.๔-ม.๖ ของงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓๔. เด็กหญิงสิริพร  ขุนฤทธิ์แก้ว และเด็กชายณัฐดนัย  ตั้งวงศ์งาม นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  (วัดหัว
ป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ                 
ม.๔ - ม.๖ ของงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสุราษ ฎร์ธานี ใน
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓๕. ทีมนักเรียนฟุตซอลหญิง รุ่น ๑๖ ปีหญิง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับ รางวัลชนะเลิศ 
ในการแข่งขันฟุตซอลหญิง รุ่น ๑๖ ปีหญิง ของการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
๓๕ "เมืองลุงเกมส์" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จังหวั ดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๑๑  - ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐  

๓๖. ทีมนักเรียนฟุตซอลหญิง รุ่น ๑๘ ปีหญิง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับ รางวัลชนะเลิศ 
ในรางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลหญิง รุ่น ๑๘ ปีหญิง ของการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย   
ครั้งที่ ๓๕ "เมืองลุงเกมส์" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จังหวั ดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๑๑  - ๒๐ ตุลาคม    
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
          ๓๗. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๑เปตอง (ประเภทคู)่ รุ่น ๑๔ปีชาย ของการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ 
"เมืองลุงเกมส์" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
          ๓๘. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒เปตอง (ประเภทคู)่ รุ่น ๑๘ ปีชาย ของการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ 
"เมืองลุงเกมส์" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
          ๓๙. นางสาวขจีวรรณ์ ผอมเก้ือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ     ใน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒เปตอง (ประเภทเดี่ยว) รุ่น ๑๘ ปีหญิง ของการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ "เมืองลุงเกมส์" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จังหวั ดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๑๑  - 
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
          ๔๐. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒เปตอง (ประเภทคู)่ รุ่น ๑๘ ปีหญิง ของการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ 
"เมืองลุงเกมส์" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔๑. นางสาวธัญวรัตน์ แก้วค า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน
การแข่งขันภาพวาดระบายสี เกษตรพระราชา ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จังหวัดสงขลา  

๔๒. นางสาวมัญฑิตา จันทวงค์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก ) ได้รับรางวัลล าดับที่ ๒ ใน
การแข่งขันภาพวาดระบายสี เกษตรพระราชา ระหว่างวันที่ ๒๗  - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
สงขลา จังหวัดสงขลา  

๔๓. นางสาวปิยพัชร เพ็งลักษ์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก ) ได้รับรางวัลชมเชย ในการ
แข่งขันภาพวาดระบายสี เกษต รพระราชา ระหว่างวันที่ ๒๗  - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  
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๔๔. นายธนวัฒน์  ธานี นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก ) ได้รับรางวัล Popular Vote ใน
การแข่งขันภาพวาดระบายสี เกษต รพระราชา ระหว่างวันที่ ๒๗  - ๒๙กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จังหวัดสงขลา 

๔๕. นายธนภัทร จันทนะ , นายศักบดินทร์  ประดับ และนางสาวสุนิสา  เทพฉิม นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (เหรียญเงิน) ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๗  - ๑๙ เดือนตุลาคม          
พ.ศ. ๒๕๖๐    

๔๖. นางสาวพรรณารายณ์  ภูมิงาม นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับเกียรติบัตร 
“เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ สวนเสรี จังหวัดสงขลา ใน
ระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
         ๔๗. นางสาวภัทธิรา เพ็ชรคง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับเกียรติบัตร “เด็กดี     
ศรีสงขลา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ สวนเสรี จังหวัดสงขลา  ในระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๑ 

๔๘. นายณัฐภัทร  ภัทรชนม์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับเกียรติบัตร “เด็กดี           
ศรีสงขลา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ สวนเสรี จังหวัดสงขลา  ในระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๑  

๔๙. นายอานนท์  เพ็รชพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับเกียรติบัตร “เด็กดี           
ศรีสงขลา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ สวนเสรี จังหวัดสงขลา  ในระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๑  

๕๐. นายธนกฤต  มีแต้ม นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับเกียรติบัตร “เด็กดี ศรี
สงขลา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ สวนเสรี จังหวัดสงขลา  ในระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๑  

๕๑. นายธวัชชัย จันทร์ไฝ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับเกียรติบัตร “เด็กดี ศร-ี
สงขลา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ สวนเสรี จังหวัดสงขลา  ในระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๑ 

 ๕๒ . นางสาวมัญฑิตา จันทวงค์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
พร้อมเงินรางวัล ๕ ,๐๐๐ บาท ในการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เด็กไทยในยุค 4.0” ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑   ณ พิพิธภัณ ฑ์สัตว์น้ าสงขลา จังหวัดสงขลา  ใน
ระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
 ๕๓. นายธนวัฒน์  ธานี และนายวสินธุ์  แก้วมณี  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับ
รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัลละ ๑ ,๐๐๐ บาท ในการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ เด็กไทยในยุค 4.0” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑  ณ พิพิธภัณ ฑ์สัตว์น้ าสงขลา จังหวัด
สงขลา ในระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
 ๕๔. นายณัฐวัฒน์  พลทา นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   
อันดับ ๑ การแข่งขัน Microsoft Word ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ส าหรับเยาวชน จังหวัดสงขลา ( MOSCAMP SONGKHLA 2018)                   
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑  



35 
 

 

๕๕. นายอานนท์  เพ็ชรพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับเกียรติบัตร           
การคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ในการฝึกภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ในระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๕๖. นายภานุวัฒน์ ไซมอนส์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญ
ทอง) ในการแข่งขัน Multi Skills Competition ช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่างวันที่ 
๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕๗. นาย ศุภกร คงประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้นับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันเล่านิทาน ( Story telling ) ช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                
เขต ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕๘. เด็กหญิงสิริพร ขุนฤทธิ์แก้ว นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น ม.๑ - ม.๓ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่าง
วันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๙. นายณัฐพล ทองบัว นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ             
ที่ ๑  (เหรียญทอง) ในการแข่งขันอัจ ฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น ม.๔- ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๖๐. นายณัฐภัทร ภัทรชนม์ , นายพสธร บัวทอง และนางสาวเกศิณี ค าสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science- 
Show ) ช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม                 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖๑. เด็กหญิงมัญฑิตา จันทวงศ์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑  (เหรียญทอง) ในการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ช่วงชั้น ม.๑- ม.๓ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๖๒ . นายวสินธุ์ ห้องโสภา นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) ในการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ช่วงชั้น ม.๔- ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาครั้งท่ี ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่างวันที่                
๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    

๖๓. เด็กหญิงวรรณษา ใจคง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑  (เหรียญทอง) ในการแข่งขันภาพวาดระบายสี ช่วงชั้น ม.๑- ม.๓ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๖๔. นางสาวปราถนา วุ่นเหล็ม นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑  (เหรียญทอง) ในการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ช่วงชั้น ม.๑- ม.๓ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๖๕. นายธนวัฒน์ ธานี นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
(เหรียญทอง) ในการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ช่วงชั้น ม.๔- ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่างวันที่              
๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๖๖. เด็กหญิงลักษณาวจี จิตต์ประเสริฐ และเด็กหญิงวริสรา จิตต์ประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการประดิ ษฐ์ ช่วงชั้น         
ม.๑- ม.๓ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๖๗. นางสาวปฐมาวดี ยุทธเสนีย์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) ในการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( Drawing ) ช่วงชั้น ม.๑  - ม.๓ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    

๖๘. นางสาวปิยาพัชร เพ็งลักษ์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) ในการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( Drawing ) ช่วงชั้น ม.๔- ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๖๙. นายณัฐวัฒน์ ใจบรรหาร นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) ในการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาครั้งท่ี ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่าง  
วันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๗๐. เด็กชายอชิรญาณ์ ขวัญเต่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ช่วงชั้น ม.๑- ม.๓ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่าง
วันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๗๑. นายเมธี ประทุมวัลย์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 
๒  (เหรียญทอง) ในการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ช่วงชั้น ม.๔- ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาครั้งท่ี ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่าง  
วันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๗๒. นายชนานันท์ ดีแก้ว นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  
ที่ ๑ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ช่วงชั้น ม.๔- ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาครั้งท่ี ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่าง  
วันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๗๓. นางสาวธัญญารัตน์ ไชยรัตน์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) ในการแข่งขันเดี่ยว ขิม ๗ หย่อง ช่วงชั้น ม.๔- ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาครั้งท่ี ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่าง                     
วันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   
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๗๔. เด็กหญิงปัญญาพร เทพทวี นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒  (เหรียญทอง) ในการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ช่วงชั้น ม.๑- ม.๓ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

 
 
๗๕. วงดนตรีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการ

แข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริง ช่วงชั้น ม.๑- ม.๓ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้ง
ที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙                   
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    

๗๖. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันการ
ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม ( Wind Ensemble ) ช่วงชั้น ม.๑- ม.๓ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๗๗. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (เหรียญทอง) ใน
การแข่งขันการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม ( Wind Ensemble ) ช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๗๘. นายปฏิภาณ นวลแก้ว นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ ๑ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายช่วงชั้น ม.๔  - ม.๖ ของงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา              
เขต ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๗๙. นางสาวนรีกานต์ งามเสมอ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงช่วงชั้น ม.๔- ม.๖ ของงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๘๐. นางสาววรรษชล ผอมคง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงช่วงชั้น ม.๔- ม.๖ ของงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   
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 ๑๐.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ(การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียน
ทางด้านวิชาการชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 

๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ด้านวิชาการในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
๒. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
๓. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนในการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และผู้ที่เก่ียวข้องมีความความพึงพอใจ 
3. ร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและมีผลการสอบเข้าเรียน
ต่อที่พึงพอใจ 

๒ โครงการเสริมความถนัดทางวิชาชีพและ
วิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพขอนักเรียน
ทางด้านวิชาการในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
3.  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนในการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และผู้ที่เก่ียวข้องมีความความพึงพอใจ 
3. ร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและมีผลการสอบเข้าเรียน
ต่อที่พึงพอใจ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ด้านวิชาการในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนในการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และผู้ที่เก่ียวข้องมีความความพึงพอใจ 
3. ร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและมีผลการสอบเข้าเรียน
ต่อที่พึงพอใจ 

๔ โครงการรักการอ่าน 
1) กิจกรรมหนังสือน่าอ่านหนังสือเล่ม
โปรด 
2) กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
3) กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา 
4) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

1. เพ่ือให้ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วารสารน่าอ่านเพ่ิมเติม 
2. เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน เห็น
ความส าคัญของการบันทึกการอ่าน 
3. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการ
บ าเพ็ญประโยชน์แสดงความสามารถ
ตามความถนัด และความสนใจของ
นักเรียน 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 
 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีการบันทึก
การเรียนรู้จากการอ่านอย่างสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการ
ห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการ
ท างาน รักการท างานกับบุคคลอ่ืน
อย่างมีความสุข 
 

 
 
 

39 



40 
 

 

 

ที่ 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕ โครงการหนังสือน่าอ่าน/หนังสือเล่มโปรด 
ภาคเรียนที่ ๒/2560 

๑. เพ่ือจัดซื้อสิ่งพิมพ์ให้บริการผู้เข้าใช้
ห้องสมุดอย่างหลากหลายตรงตาม
ความต้องการ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก) มีนิสัยรัก
การอ่าน 

๖ โครงการบันทึกการอ่าน 
ภาคเรียนที่ ๒/2560 

๑. เพ่ือฝึกนักเรียนให้มีทักษะการ
บันทึกการอ่าน 
๒. เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านเห็น
ความส าคัญของการอ่าน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการบันทึก
การอ่านอย่างสม่ าเสมอ 

๗ โครงการบรรณารักษ์อาสา 
ภาคเรียนที่ ๒/2560 

๑. เพ่ือสร้างบรรณารักษ์อาสาประจ า
โรงเรียน 
๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มีนิสัยรักการ
อ่าน มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ
ห้องสมุด 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ห้องสมุด และตระหนักถึงบทบาท
ส าคัญของการให้บริการห้องสมุดจาก
ประสบการณ์ตรง 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างานกับบุคคลอ่ืน
อย่างมีความสุข 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๘ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
1) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทัศนศิลป์ 
2) ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาษาจีน 
4) ศึกษาแหล่งเรียนรู้สายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
5) ศึกษาแหล่งเรียนรู้สายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
6) ศึกษาแหล่งเรียนรู้สายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
7) ศึกษาแหล่งเรียนรู้สายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

๑. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่                 
๒/๙ และ ๓/๙ ซึ่งเป็นนักเรียนใน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน   
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่ง
เรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางด้าน
ภาษาจีนให้กับนักเรียน 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ซึ่งก่อให้เกิด
ความตระหนักและ เห็นความส าคัญของ
การเรียนรู้  อันเป็นประโยชน์ส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
5. เพื่อศกึษาแนวทางการประกอบ

อาชีพในชุมชนและอาชีพเกษตรกรรม

ทางภาคใต้ 

๖. เพ่ือให้นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยตรง 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2. จ านวนกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๙ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

๑. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่
หลากหลายสร้างองค์ความรู้ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัด
ทางภาคกลาง และภาคเหนือ 
2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 
   
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ครูสามารถสร้าง
องค์ความรู้และการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจาก
ประสบการณ์ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม 
๓. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป นักเรียนมีความ
ตระหนักเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต
และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใน
การเรียนรู้ได้เหมาะสม 

๑๐ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคม
ศึกษา (การท่องเที่ยวทะเลภาคใต้) 
ภาคเรียนที่ 2 /2560 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทะเลใต้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรัก และหวง
แหนทรัพยากรการท่องเที่ยวทะเลใต้ 
3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ 
 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทะเลใต้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เกิดความรัก
และหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทะเลใต้ 
3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๑ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้แผนการ
เรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา-
ภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่
หลากหลาย สร้างองค์ความรู้ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
มีทักษะและประสบการณ์จากกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

12 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 /2560  

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ในด้าน
ต่างๆจาก ประสบการณ์ตรง 
2. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
ลักษณะนิสัยบุคคลแห่งการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน 
3. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
และรู้จักการ ท างานร่วมกัน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ 
๑) ตามรอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนทราบประวัติและเห็น
คุณค่าผลงานของสนุทรภู ่
๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย
อย่างถูกต้อง 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
รอยสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
๔. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ
และเห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๔ โครงการสอบธรรมสนามหลวง 
ภาคเรียนที่ 2 /2560 
 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
พระพุทธศาสนา 

 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่สอบผ่านธรรม
ศึกษา 

๑๕ โครงการประกวด/แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและแสดงผลงาน
นักเรียน 
๑) ระดับภาคใต้ 
๒) ระดับประเทศ 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
๒. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และน าเสนอ
ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับต่อ
สาธารณชน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการฝึกฝนจน
เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่ง
ตามลักษณะกิจกรรมตามท่ีตนสนใจและ
มีรางวัลเป็นผลจากการแข่งขัน 

๑๖ โครงการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและแสดงผลงานนักเรียน 
เทศบาล ๕ วิชาการ  ครั้งท่ี ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
ภาคเรียนท่ี 2/2560 

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
๒. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และน าเสนอ
ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๓. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับต่อสาธารณชน 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑. ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๗ โครงการประกวด/แข่งขันทักษะทาง
วิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน                
ปีการศึกษา 2560 
 

๑. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาความ สามารถ
พิเศษของนักเรียนในด้านวิชาชีพและ
วิชาการ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์ และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่นักเรียน และโรงเรียน 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการฝึกฝนจน
เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่ง
ตามลักษณะกิจกรรมตามท่ีตนสนใจและ
มีรางวัลเป็นผลจากการแข่งขัน 

๑๘ โครงการแนะแนวสัญจร 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก) 
๒. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
นครสงขลาได้ทราบข้อมูลข่าวสารการศึกษา
ต่อจากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปูอม
นอก)โดยตรง 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทีส่นใจในการเลือกศึกษาต่อที่ 
โรงเรียน เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
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ที่ 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๙ โครงการเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
และวิชาการของนักเรียน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แนวทางในการศึกษาต่อในสายสามัญและ
สายอาชีพ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตรงตาม
ความชอบ  ความถนัดและความสามารถ
ของตนเอง 
๓.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้นและลดความขัดแย้งระหว่างนักเรียน
และผู้ปกครอง  

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่มีแนวทางในการปรับตัว การเลือก
ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 

๒๐ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
๑) ขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร 
2) บริการสุขภาพ 
 

๑.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  และ
ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยและ
วินัยจราจร 
๒.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ    มีความปลอดภัยในการเลือก
บริโภคอาหาร  และมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
๓.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยและน าไปปฏิบัติให้เกิดทักษะใน
การดูแลสุขภาพ 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑.ร้อยละของผู้เรียนเกิดความตระหนัก
และมีจิตส านึกให้ถึงความส าคัญของ
ความปลอดภัยและวินัยจราจร  
๒.ร้อยละของผู้เรียนเกิดจิต ส านึกและ
ตระ หนักถึงความ ส าคัญของความ
ปลอดภัยในการบริโภค 
3.ร้อยละของผู้เรียนเกิดเจตคติและ
ค่านิยมท่ีดีเกี่ยวกับการปูอง กันทางเพศ
ท่ีถูก 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
โภชนาการโดย อย.น้อย 
ภาคเรียนท่ี ๒/2560 
 

๑.  เพื่อให้นักเรียนแกนน าที่เป็นอาสาสมัคร 
อย.น้อย น าความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่นักเรียน
โรงเรียน 
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
๒.  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕                
(วัดหัวปูอมนอก) ทุกคนได้รู้จักเลือกบริโภค
อาหารอย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์ 
๓. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕                
(วัดหัวปูอมนอก) ทุกคนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตส านึกและ
ตระหนักถึงความส าคัญของความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร 

22 โครงการบริการสุขภาพ 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

 

๑. เพ่ือให้ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ครู 
และบุคลากรในโรงเรียน 
๒. เพ่ือช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้แก่ นักเรียน  ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา 
๓. เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้
เรียนรู้วิถีชีวิตในการสร้างสุขภาพที่ดี 
๔. เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและน าไป
ปฏิบัติให้เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพ 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

นักเรียนมีสุขภาพที่ดีข้ึน เจ็บปุวย
น้อยลง 
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ที่ 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒3 โครงการค่ายวิชาการ 
๑) ค่ายวิทยาศาสตร์ 
๒) ค่ายคณิตศาสตร์ 
๓) ค่ายศิลปะ 
๔) ค่ายสังคมศึกษา 
5) ค่ายภาษาอังกฤษ 
6) ค่ายภาษาจีน 
7) ค่ายเสริมสร้างศักยภาพวิทย์ 
คณิต 
8) ค่ายวิชาการนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

1. เพ่ือฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้
โดยวิธีการ    ต่าง ๆ ที่หลากหลายจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  
2. เพ่ือส่งเสริมและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลายให้แก่นักเรียน 
 
 
 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2. จ านวนค่ายวิชาการ 

๒๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถพิเศษของนักเรียน 
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิชาการให้เป็นที่
ยอมรับ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างโอกาสและประสบการณ์
ในการพัฒนาทักษะด้านวงดนตรีสากลร่วม
สมัยของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 
๔. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
พิเศษของนักเรียนในด้านวิชาชีพและ
วิชาการ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ความสามารถและความถนัดอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
๒.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจาก
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

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

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี เกิดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ทางด้านไอทีภายใต้
มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ 
ความสามารถทางด้านไอทีภายใต้
มาตรฐานสากล 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

1. นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขัน MOS Olympic Thailand  
2. นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ
ทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่
ทั่วโลกให้ 
การยอมรับ  
อยู่ในระดับดี  
ขั้นไป 

๒๖ โครงการแข่งขัน เอแม็ท (แม็กซ์
พลอยส์  ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์
ภาคใต้ ครั้งที่  ๕ ประจ าปี ๒๕๖๐) 
ภาคเรียนที่ 2/2560  

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันและ
แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ 
เทคนิคในการแข่งขันมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ 
๓. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถในการ
แข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจาก
ผู้เรียนที่ฝึกซ้อมและเข้าร่วมโครงการ
ของโรงเรียน 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๗ โครงการประกวดวงโยธวาทิต 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

1. เพ่ือสร้างโอกาสและประสบการณ์ในการ
พัฒนาศักยภาพด้านวงโยธวาทิตของนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความ 
สามารถในทางสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพ
ตามความสามารถ และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์อย่างมีคุณค่า 
3. นักเรียนได้เข้าร่วมในการประกวดวง              
โยธวาทิต และสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่
ยอมรับแก่โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

๒๘ โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถ
พิเศษของนักเรียนด้านกีฬา 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะทางด้านกีฬา
ให้กับนักเรียน 
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้นักเรียน 
และโรงเรียน 
 
 
 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

1. ร้อยละของ ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนคน
เก่งตามโครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น 
ภาคเรียนที่ 1 /2560 

๑. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เป็นตัวแทนนักเรียนคนเก่งเข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพนักเรียนตามโครงการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจ าปี
การศึกษา 2560 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของ
ตัวแทนนักเรียนคนเก่งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก) 
และเทศบาลนครสงขลาในการเข้าร่วม
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
ระดบัเทศบาลนครสงขลา และระดับประเทศ  
จ านวน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปูอมนอก) และ
เทศบาลนครสงขลา   
 
 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒. จ านวนวิชาที่นักเรียนได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทน 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนคน
เก่งตามโครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น 
ภาคเรียนที่ 2/2560  

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของ
ตัวแทนนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปูอมนอก) และเทศบาลนครสงขลา
ในการเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น ระดับเทศบาลนครสงขลา
และระดับประเทศ จ านวน ๕ รายวิชา คือ 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  วิชา
ภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชา
ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
2.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) และ
เทศบาลนครสงขลา 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๑. จ านวนวิชาที่นักเรียนได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเทศบาล 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ระดับ ประเทศ 
 

๓๑ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และผลิตสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือบริการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เพียงพอเหมาะสม 
๒. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ  

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

1. ครูมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์และใช้สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอในการจัดการเรียน
การสอน 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีศักยภาพ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓๒ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และผลิตสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือบริการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เพียงพอเหมาะสม 
๒. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ  

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. ครูมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์และใช้สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอในการจัดการเรียน
การสอน 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีศักยภาพ 

๓๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ
ในด้านการเล่นกีฬาที่ตนเองชอบและ
ถนัด 
๒. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือน รุ่นพี่
ปัจจุบัน รุ่นพี่ศิษย์เก่า และคณะครู 
โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) และสามารถปรับตัว
เข้ากับสถานศึกษาได้ 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความ สามารถ
ในการท างานเป็นหมู่คณะและแสดง 
ออกถึงความสามัคคี มีจิตสาธารณะ มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา 
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพ จิตที่ดีมีสุนทรียภาพทางด้าน   
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓๔ โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมสากล 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมสากล (วันปีใหม่) 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมวันปีใหม่ 
๓. เพื่อส่งเสริมทักษะการท างานและการท า
กิจกรรมให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน 
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะของ
นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 

๓๕ โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ 
๑) ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
๒) กิจกรรมพัฒนาทักษะลูกเสือ- 
เนตรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี  สามารถพัฒนา
ทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
๒. เพื่อสนองจุดประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ – เนตรนารี 
๓. เพื่อฝึกลูกเสือ – เนตรนารี ให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในหัวข้อ
การบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ เกิด
จิตส านึกเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความ
ภาคภูมิใจในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ความกตัญญูกตเวที เป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ลูกเสือ – เนตรนารี  ร้อยละ  ๑๐๐  
เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
และเป็นผู้มีจิตสาธารณะลูกเสือ – 
เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
จ านวน ๒๐ คน ลูกเสือ – เนตรนารี  
ผ่านการพัฒนาด้านทักษะลูกเสือ-เนตร
นารี จ านวน ๕๐ คน 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓๖ โครงการลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน ์
 

๑. เพื่อฝึกลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ นักศึกษาวิชาทหาร  
ให้บรรลุตามคุณลักษณะของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ในหัวข้อการบ าเพ็ญตน                
เพื่อสาธารณะประโยชน์ เกิดจิตส านึกเป็นผู้มี
ระเบียบ วินัย มีความภาคภูมิใจในการแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความ
กตัญญูกตเวที เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล     

๑.ร้อยละ ๘๐ ของลูกเสือ-เนตรนารีที่
ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์พึงพอใจต่อ
กิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของลูกเสือ-เนตรนารี 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)เข้า
ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์

๓๗ โครงการพัฒนาทักษะลูกเสือ-เนตร
นาร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี  สามารถพัฒนา
ทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
๒. เพื่อสนองจุดประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ – 
เนตรนาร ี
๓. เพื่อฝึกลูกเสือ – เนตรนารี ให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในหัวข้อ
การบ าเพ็ญตน เพื่อสาธารณะประโยชน์ เกิด
จิตส านึกเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความภาคภูมิใจ
ในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ความกตัญญูกตเวที เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล     

ร้อยละ๘๐ ของลูกเสือ – เนตรนารี  ที่
เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการพัฒนาด้าน
ทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓๘ โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่                   ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 

๑. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้อยู่ค่ายพักแรม
และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
๒. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี มีระเบียบวินัย  มี
ความอดทน  มีความเสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนแสดงออก
ในทางที่สร้างสรรค ์
๓. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้ศึกษาและ
ทบทวนความรู้ตามที่ได้เรียนในหลักสูตร 
๔. เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้ทดสอบ
กิจกรรมตามหลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ - เนตร
นารี  สามัญรุ่นใหญ ่

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑. ประเมินด้านคุณภาพจากการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ 
และผ่านการทดสอบตามหลักสูตรวิชา
พิเศษ 
๒. ประเมินจากภาพถ่ายการร่วมกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญช่ั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๑  
 

๓๙ โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ -  เนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 

๑.เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้อยู่ค่ายพักแรม
และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
๒.เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี มีระเบียบวินัย มี
ความอดทน      มีความเสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนแสดงออก
ในทางที่สร้างสรรค ์
๓.เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้ศึกษาและ
ทบทวนความรู้ตามที่ได้เรียนในหลักสูตร 
๔.เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้ทดสอบ
กิจกรรมตามหลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ - เนตร
นารี  สามัญรุ่นใหญ ่

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑.ประเมินด้านคุณภาพจากการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรวิชาพิเศษ 
๒.ประเมินจากภาพถ่ายการร่วมกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔๐ โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ -  เนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

๑.เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้อยู่ค่ายพักแรม
และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
๒.เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี มีระเบียบวินัย มี
ความอดทน      มีความเสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนแสดงออก
ในทางที่สร้างสรรค ์
๓.เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้ศึกษาและ
ทบทวนความรู้ตามที่ได้เรียนในหลักสูตร 
๔.เพื่อให้ ลูกเสือ - เนตรนารี  ได้ทดสอบ
กิจกรรมตามหลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือ - เนตร
นารี  สามัญรุ่นใหญ ่

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑.ประเมินด้านคุณภาพจากการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรวิชาพิเศษ 
๒.ประเมินจากภาพถ่ายการร่วมกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

๔๑ โครงการจัดการเรียนการสอน
สามภาษา  
ภาคเรียนที่ ๒/2560 
 

๑. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
โครงการพิเศษภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)  
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาจีนระดับเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถใช้ในการสื่อสารได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมจีนภายในประเทศ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาจีนร่วมกับเจ้าของภาษา 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีความรู้
ความสามารถภาษาจีนเบื้องต้น 
2. ร้อยละ ๙๐ นักเรียนผ่านกิจกรรม
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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ที่ 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  

๕. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
และวัฒนธรรมจีนในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 
6. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่อไป 

  

๔๒ โครงการพัฒนาการใช้ภาษาสู่
ประชาคมอาเซียน Speech 
Contest ๒๐๑๗ 
ภาคเรียนที่ ๒/2560 

๑.เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.๑-๖ เข้าร่วม
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
๒.เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนให้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
๓.เพื่อส่งเสริมความสามารถนักเรียนในการกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ต่อหน้าสาธารณชน อย่าง
คล่องแคล่ว ชัดเจน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
ประกวดในโครงการ Speech Contest 
๒๐๑๗ 
2. ร้อยละของผลการประเมินทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เข้าร่วม
ประกวดผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับด ี

๔๓ โครงการพัฒนาการใช้ภาษาสู่
ประชาคมอาเซียน English Quiz 
๒๐๑๗ 
ภาคเรียนที่ 2/2560 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในยุคปัจจุบันเพื่อ
บูรณาการกับการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม 
๒. เพื่อส่งเสริม และพัฒนานักเรียนด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบของ 
Listening and speaking ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
๓. เพื่อสร้างความตระหนัก และเจคติที่ดีในการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่สามารถ
ตอบค าถามได้ถูกต้อง 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการ 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔๔ โครงการพัฒนาการใช้ภาษาสู่
ประชาคมอาเซียน Singing 
Contest 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖0 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้าน
การออกเสียง   ภาษาอังกฤษในรูปแบบ 
Accent and Intonation ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียงโดยใช้เสียงเพลงใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจใน
ตนเอง  
กล้าแสดงออก ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ต่อหน้าสาธารณะชนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ร้องเพลงได้
ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษและสื่อความหมายได้อย่าง
ชัดเจน 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการ 

๔๕ โครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน 
 

๑. เพ่ือคัดกรองนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
กลุ่มเด็กพิเศษ 
๒. เพ่ือส่งต่อนักเรียนกลุ่ม กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
มีปัญหา กลุ่มเด็กพิเศษ เพื่อช่วยเหลือ
แก้ไขพัฒนาและส่งเสริมเป็นล าดับต่อไป  
๓. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หัวปูอมนอก) ทุกคนได้รับการส่งเสริม
ปลูกฝังระเบียบวินัยและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การศึกษาเป็นรายกรณีและได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประพฤติตนตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔๖ โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพย์ติด
ในสถานศึกษา 

๑. เพ่ืออบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีผลจาก
การคัดกรองให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด
อย่างถูกต้อง 
๒. เพื่อสร้างแกนน านักเรียนให้มีบทบาท
และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้รู้โทษและพิษภัย
ของยาเสพติดได้ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละ 90 ของผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้
และความเข้าใจ ปูองกันตนเองจากพิษ
ภัยของยาเสพติดและสิ่งมอมเมาให้โทษ 

๔๗ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
ระบบคุณธรรม 

เพ่ืออบรมพัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด   

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละ 97 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด   

๔๘ โครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียน เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) ให้ มีระเบียบวินัย  
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
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ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔๙ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมและกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจ
นักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค า
สอนที่ตนนับถือ  น าไปประยุกต์ใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญและประเพณีวัฒนธรรม 
3.เพ่ือให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมมีความพึง
พอใจในระดับดีข้ึนไป 

๕๐ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ประจ าสัปดาห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมและกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจ
นักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค า
สอนที่ตนนับถือ น าไปประยุกต์ใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
๒เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ถึงหลักธรรมเบื้องต้น
ตามศาสนาที่ตนนับถือและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 
3 เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักและปฏิบัติ
ตนตามค่านิยม 12 ประการได้ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕๑ โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและกล่อมเกลาพัฒนา
จิตใจนักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนที่ตนนับถือ 
น าไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญและประเพณีวัฒนธรรม 
3 เพ่ือให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนิยมไทย เห็น
คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิใจใน
วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

๕๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๑) วันไหว้ครู 
๒) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
๓) บุญประเพณีวันก่อตั้งโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) 
๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมศาสนา
อิสลาม 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดีงามในการปฏิบัติระหว่างศิษย์
กับครู 
๒.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม เรื่องความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
๓.เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรได้ร่วม
ร าลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียน วันที่ ๒ 
มิถุนายน ๒๕๔๗  
๔. เพ่ือจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่ีดีงามในการปฏิบัติระหว่าง
ศิษย์กับครู 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม 
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
๓. ร้อยละของผู้เรียนและบุคลากรได้ร่วม
ร าลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียน 
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ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕๓ โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม เรื่องความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๕๔ โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑) เผยแพร่ความรู้สู่ความพอเพียง 
๒) ส่งเสริมการออม 
๓) เรียนรู้วิถีพอเพียง 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
น าองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะนิสัย
การประหยัดและอดออม 
๓. ร้อยละของนัก เรียนที่สามารถน าองค์
ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพร่และประยุกต์ใช ้

๕๕ โครงการปลูกฝังการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงไป
เผยแพร่และประยุกต์ใช้    
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก)  ทุกคน
เข้าร่วมโครงการ 
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ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕๖ โครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อการ
ออม 
 
 

๑. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยการประหยัดและอด
ออมให้กับนักเรียน 
๒. เพื่อปลูกฝังวินัยด้านการใช้จ่ายและการพึ่งตนเอง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑. นักเรียนทุกคนมีบัญชีออมทรัพย์กับ
ธนาคารโรงเรียน 
๒. นักเรียนมีวินัยด้านการใช้จ่ายและการ
พึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕๗ โครงการธนาคารขยะ 
รีไซเคิล 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการแยกขยะแต่ละ
ประเภท 
๒. เพ่ือให้นักเรียนที่น าขยะที่ได้จากการแยกน ามา
จ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันรณรงค์ลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมมีปลูก
จิตส านึกช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

58 โครงการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนช่วยกันท าให้โรงเรียนสะอาด
ปราศจากมลพิษ  และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดี
ขึ้นด้วยการใช้ EM 
๒. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอม
นอก)  เห็นคุณค่าจากวัตถุดิบเหลือใช้ในโรงเรียนและ
ในครัวเรือนมาท าให้เกิดประโยชน์เป็นน้ า EM ช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน 
๓. เพื่อให้นักเรียนช่วยกันประหยัดน้ า-ไฟฟูา รู้คุณค่า 
ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมมีปลูก
จิตส านึกช่วยกันอนุรักษ์และประหยัด
พลังงาน 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

59 โครงการประชาธิปไตยในวิถีชีวิต ๑.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
๒.เพื่อฝึกคณะกรรม 
การสภานักเรียนให้มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของ ผู้เรียนท่ีมีความเข้าใจ และมีวิถีการ
ด าเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 

๖๐ โครงการสภาขับเคลื่อนกิจกรรม
นักเรียน 
 
 

๑. เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้น าและ
ผู้ตามท่ีดี 
๒. เพื่อฝึกนักเรียนให้มีความกล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงอออกและรู้จักการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและมีจิตสาธารณะใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชน
ตามโอกาสต่างๆ 
๔. เพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
ผู้อื่นได้ในด้านการท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๖๑ โครงการแหลงใต้-ไหว้สวยแต่ง
กายด้วยผ้าไทย 

๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาภาษาถ่ินใต้ 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนน าภาษาถ่ินใต้ไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมีมารยาท 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การทักทายและไหว้ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยอัน
ดีงาม 
๔. เพ่ือให้นักเรียนทักทายด้วยการไหว้ได้อย่าง
สวยงามและถูกต้องตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยอัน
ดีงาม 
๕. เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ 
ของคนไทยในท้องถิ่นใต้ในการใช้ภาษาและการไหว้  

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณ ค่าและ
น าภาษาถ่ินใต้ ไปใช้สื่อ สารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมี
มารยาท 
๒. ร้อยละของผู้เรียนสืบสาน
เอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นภาคใต้
ด้วยการใช้ภาษา การไหว้ การแต่ง
กาย และการมีมารยาทอันงดงาม  

๖๒ โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เทศบาล ๕  (วัดหัวปูอมนอก) 
ภาคเรียนที่ 1/2560 
 

๑. เพื่อพัฒนาครูให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ 
๒. เพื่อให้ครูสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
๓. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้รับความรู้ ทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
โดยการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
๔. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆจากการศึกษาดูงานน ามาประยุกต์ใช้
ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1.จ านวนครแูละบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามภารกิจ 
2. จ านวนครูที่มีความก้าวหน้าใน                 
วิทยฐานะต่อปี 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

63 โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและ
บุคลากร 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
๒. เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ครูและบุคลากร
ดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจที่มีแก่ครูและ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 
 

จ านวนครูและบุคลากรที่รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
 

๖4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖0 
 

1. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ให้เหมาะ
กับความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับการประกาศใช้ตัวชี้วัดใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษามีรายวิชาและ
กิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน
และท้องถิ่น 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของ
ผู้เรียน และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของ
ท้องถิ่นเพ่ือผลิตผู้เรียนเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๖5 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

1. เพ่ือนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู 
3. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาการ
สอน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. ร้อยละของครูที่มีการพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น 

๖6 โครงการส่งเสริมการท าวิจัยใน             
ชั้นเรียน 
 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูท าวิจัยแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัย
และน ามาพัฒนาปรับปรุง 
การจัดกิจกรรมการเรียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของครูที่จัดท างานวิจัย 
ในชั้นเรียน 

๖7 โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากร 
1) กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรทาง
การศึกษา 
2) กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
3) กิจกรรมจัดท าทะเบียนอบรม 
 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
 
 
 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
สอนที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ดี 
๒. สถานศึกษามีระบบข้อมูลของ
บุคลากรที่จ าเป็นส าหรับน าไปใช้
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๖8 โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากร 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

เพ่ือจัดหาบุคลากรสนับสนุนการสอนและการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการสอนที่มีผล 
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับด ี

69 โครงการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖0 
 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงานที่จ าเป็นให้เพียงพอ
เหมาะสมต่อการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้แก่นักเรียนและการบริหารงานตามภาระงานของ
สถานศึกษา  

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๗0 โครงการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖0 
 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงานที่จ าเป็นให้ครบถ้วนและมี
จ านวนเพียงพอในการสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
ต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนและการบริหารจัดสถานศึกษา 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๗1 โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของโรงเรียน
เทศบาล ๕              (วัดหัว
ปูอมนอก) 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
 

เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ช ารุดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของโครงการ 
ที่ด าเนินการและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗2 โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของโรงเรียน
เทศบาล ๕ 
(วัดหัวปูอมนอก) 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ช ารุดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของโครงการ 
ที่ด าเนินการและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๗3 โครงการครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้มีเพียงพอและเหมาะสม
ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑.ร้อยละของจ านวนวัสดุครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อได้เพียงพอและครบตาม
ก าหนดในแผนงบประมาณ 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่พัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ได้ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

๗4 โครงการครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

๑. เพ่ือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้มีเพียงพอและเหมาะสม
ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑.ร้อยละของจ านวนวัสดุครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อได้เพียงพอและครบตาม
ก าหนดในแผนงบประมาณ 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่พัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ได้ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
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ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗5 โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ภาคเรียนที่ 1/2560 

๑. เพ่ือสนับสนุน และแบ่งเบาค่า ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่
จ าเป็นส่งผล ให้การ พัฒนาคุณภาพ ของ นักเรียน
เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องเงินที่จัดสรร 
๒. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๓. เพ่ือจัดซื้อแบบเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติมให้แก่นักเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร 
๔. เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่นไปยังนักเรียนที่มีฐานะ
ยากจน 
๕. เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มี
ฐานะยากจนได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
๖. เพ่ือจัดซื้อหนังสือคู่มือ หนังสือประกอบการเรียน
ตามความต้องการของครู และนักเรียน 
๗. เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
๘. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 
 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 
 

ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗6 โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๐ 

1. เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภา พ
การจัดการศึกษาท้องถิ่นไปยังนักเรียนที่มีฐานะ
ยากจน 

๑. 2. เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มี
ฐานะยากจนได้รับการศึกษาในระดับทีสูงขึ้น 
๓. นักเรียนทุกคนได้รับเงินไปแล้วน าใช้เงินตาม
วัตถุประสงค์ของเงินและความต้องการ 
๔. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของโครงการทีด่ าเนินการและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗7 โครงการพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ครูได้รับความรู้ จากการศึกษาดูงานพัฒนาการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมน ามาพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๒.เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรง และ
เข้าใจบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๓.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครูและบุคลากรของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

จ านวน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน            
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗๘ โครงการจัดการเรียนการสอนใน
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน (ตามโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น : SBMLD) 
1) ด้านอาหารไทย 
2) ด้านภาษาจีน 
๓) ด้านงานประดิษฐ์ 

 ๑. เพ่ือจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามศักยภาพความ
ถนัดและสนใจของตนเอง  
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ ทักษะตาม
อัจฉริยภาพไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้ 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสาระการ
เรียนรู้เพิ่มเติมเพ่ือส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านอาชีพทางตามความต้องการ
ของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
๒. โรงเรียนด าเนินการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านอาชีพเป็นระยะตามแผน 

79 โครงการโรงเรียนในใจชุมชน 
๑) กิจกรรมดนตรี  
๒) นาฏศิลป์เพื่อชุมชน 
๓) กิจกรรมดนตรีไทย 
๔) บริการชุมชน 
๕) กิจกรรมพัฒนา 
๖) ชุมชน     
ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้บริการทางดนตรีนาฏศิลป์แก่ชุมชนและ
สังคม 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานจากการ
เรียนรู้ตามความสามารถที่ตนเองความถนัด 
๓. เพื่อเสริมสร้างวินัยและจิตสาธารณะแก่นักเรียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละ ๙๕ ผู้ปกครองที่มีความพึง
พอพอใจต่อการให้บริการชุมชน 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

80 โครงการสานสัมพันธ์บ้าน
โรงเรียน 1/2560 

๑. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 

๒.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาของนักเรียนทั้งทางด้าน     
การเรียนการสอน  การขาดเรียน  การมาสาย  และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
๓. เพ่ือให้ครูได้รู้สภาพปัญหาของนักเรียนและ  
ผู้ปกครองอย่างแท้จริง 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑. ร้อยละ ๙๕ ของการออกเยี่ยม
บ้าน 
๒. ร้อยละ ๙๕ ของผู้ปกครองเข้า
ร่วมประชุม 

81 โครงการสานสัมพันธ์บ้าน
โรงเรียน 2/2560 

๑.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
๒ เพ่ือสรรหาชมรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาของนักเรียนทั้ง
ด้านการเรียนการสอน การขาดเรียน การมาสาย 
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
๓ เพ่ือให้ครูได้รู้สภาพปัญหาของนักเรียนและ
ผู้ปกครองอย่างแท้จริง และโรงเรียนได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เช่น เรื่อง
ทุนการศึกษา เรื่องการพัฒนาศักยภาพตามความ
ถนัดของนักเรียน 
 
 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑. ร้อยละ ๙๕ ของการออกเยี่ยม
บ้าน 
๒. ร้อยละ ๙๕ ของผู้ปกครองเข้า
ร่วมประชุม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

82 โครงการดนตรีนาฏศิลป์เพื่อ
ชุมชน 

๑. เพ่ือให้บริการทางดนตรีนาฏศิลป์แก่ชุมชนและ
สังคม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ทักษะ กระบวนการด้าน
การแสดงใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ร่วมอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
๓. เพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและสร้างชื่อเสียง
ให้กับตนเอง  โรงเรียนและเทศบาลนครสงขลา 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละ 85 ของผู้ปกครอง และ
ชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน 

83 โครงการดนตรีไทยเพ่ือชุมชน ๑. เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงาน
เอกชนและชุมชน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์มี
โอกาสเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
๓ นักเรียนได้เผยแพร่ผลงานและแสดงออกตาม
ความสามารถและความถนัดของตนเอง 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละ 85 ของผู้ปกครอง และ
ชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน  

84 โครงการพัฒนาชุมชน 
 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ละแวกใกล้เคียงและแหล่งสาธารณะ 
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและ 
สถานศึกษา  
๓. เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีวินัยและจิตสาธารณะ 
๔. ปลูกจิตส านึกให้แก่นักเรียนในการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมและมีความภาคภูมิใจในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาสังคม 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของผู้ปกครอง และชุมชนที่มี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

75 
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ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

85 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ภาคเรียนที ่1/2560 
 

1. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. เพ่ือก ากับติดตามและประเมินผลการน า
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 

86 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ภาคเรียนที ่2/2560 
 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด รองรับการประเมินภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. เพ่ือก ากับติดตามและประเมินผลการน า
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษาที่เน้นคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  
2. สถานศึกษามีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 

๘๗ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน  
1) การให้ความรู้และสาธิตการใช้
ถังดับเพลิง 
2) กิจกรรม 5 ส 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

1.เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ช ารุดทรุด
โทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัยสูงสุดและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3. เพื่อให้คณะครู นักเรียน และชุมชน มีสถานที่
เพียงพอ เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เรียนอย่างมีความสุข 
4. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

รอ้ยละของครูบุคลากร นักเรียน และ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากร
ที ่ส่งเสริมสุขอนามัย และความ
ปลอดภัยในระดับดี 
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ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

88 โครงการสถานศึกษาน่าอยู่น่าเรียน ๑. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการ
รักษาดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของห้องเรียน ห้องพิเศษ และ
บริเวณโรงเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการท างานให้แก่บุคลากร
ทุกระดับ 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละ 85 ของครู บุคลากร นักเรียน
และผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับดีขึ้น
ไป 

89 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
เทศบาล ๕  (วัดหัวปูอมนอก)   
 

๑. เพ่ือติดตั้งม่านกันแสงห้องเรียน
คุณภาพ จ านวน ๑๐ ห้อง 
๒. เพ่ือปรับเปลี่ยนม่านกันแสงห้องประชุม 
อาคาร ๑-๒ 
๓. เพ่ือติดตั้งประตูกระจกห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์๔. เพ่ือติดตั้งครื่องปรับ
อากาศห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
๕.  เพ่ือติดตั้งปูายอาคารสถานที่ 
 
 
 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของนักเรียน ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมและบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

77 



78 
 

 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

90 โครงการสื่อสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตรายการ
โทรทัศน์และท างานเป็นทีมได ้
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีถ่ายภาพ 
๓. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวในด้านต่างๆ ของโรงเรียนตามโอกาส 
๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านของโรงเรียน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ 
ความเข้าใจน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ และมีความพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับดขีึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 

91 โครงการสื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
๑) กิจกรรมวารสารโรงเรียน 
๒) กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๓) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียน
คอมพิวเตอร์ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

1. เพื่อจัดท าวารสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมของโรงเรียนให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. เพื่อจัดท าสารสนเทศประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
ที่ผ่านหน้าโรงเรียน 
3. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม                
ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
และบุคลากร 
4. เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนเกิด
กระบวนการทางเทคโนโลยีสามารถน าไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมายได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน มีความพงึพอใจ
อยู่ใน ระดับ ด ี
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ 
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร ์ที่
ทันสมัยอยู่เสมอ มีความพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับ ด ี
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

92 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ  
๑) กิจกรรมพัฒนาระบบ Wi-Fi โรงเรียน 
๒) กิจกรรมพัฒนาระบบเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
๓) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
สารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ 1/2560 

๑. เพ่ือให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต 
Wi-Fi โรงเรียนนอก) และให้นักเรียน 
ครู และบุคลากรสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
๒. เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
สารสนเทศในการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
แม่นย า สะดวก และรวดเร็วในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง 
ๆ ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรได้มี
ความทันสมัย ครอบคลุม ทันต่อการ
ใช้งาน และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละ 90 นักเรียน ครู และบุคลากร
งานระบบ Wi-Fi โรงเรียนได้และมีระบบ
สารสนเทศที่ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว 
ตลอดเวลา อยู่ในระดับดี 

93 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ   
๑) กิจกรรมพัฒนาระบบ  Wi-Fi โรงเรียน 
๒) กิจกรรมพัฒนาระบบเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
ภาคเรียนที่ ๒/2560 

เพื่อบริการอินเตอร์เน็ต  
Wi-Fi โรงเรียนให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากรสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 

๑. เตรียมงาน ประชุม วางแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
๔. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๕. ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละ 90 นักเรียน ครูและบุคลากร 
ใช้บริการระบบ Wi-Fi โรงเรียน อยู่ใน
ระดับดี 
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๑๐.๓  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 
 ๑ .  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  
 ๒.  โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน  
 ๓ .  โครงการประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน  
 ๔.  โครงการจัดการเรียนการสอนสามภาษา  
 5.  โครงการรักการอ่าน  
 ๖.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 ๗.  โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 
 ๘ .  โครงการโรงเรียนในใจชุมชน 
 ๙. โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๐. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ๑๑. โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑ ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑๓. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
 ๑๔ . โครงการปันอ่าน ปันรู้ ปันเรียน 
 ๑๕ . โครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม น้อมจิตน าถึงพุทธองค์ 

ฯลฯ
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา....๒๕๕๙..... (ในปีการศึกษาที่แล้ว) 
 ๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(๑๖ มาตรฐาน)  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่  ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการ                    

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า  
                   และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียน มีทรัพยากร สภาพแวดล้อม  
ที่สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย 
                   ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นส าคัญ 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
                  ท้องถิ่น 

5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 

4.50 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ 
                     ประชาคมอาเซียน 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                     ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่  ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้      
  อย่างมีความสุข 

5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่  ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ    
  เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของ    
  เศรษฐกจิพอเพียง 

4.50 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและม ี 
  สุนทรียภาพ 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์  และ  
  จุดเน้น 5.00 ดีเยี่ยม ✔ 

มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
                     ของผู้ปกครองและชุมชน 

3.00 พอใช้ ✔ 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.81 ดีเยี่ยม ✔ 
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๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ๑๐.๐๐ ๙.๙๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๙.๓๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๑๖ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๒๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
๕.๐๐ ๔.๙๔ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๐๑ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา .......๘๕.๐๑............คะแนน  มีคุณภาพระดับ......ดี..........   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ        รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ...........................................- ......................................................................... 
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ข้อเสนอแนะ  
 

๑. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีอย่างยั้งยืน  โดยสถานศึกษาจึงควรด าเนิน  
โครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรีเป็นคนละ ๑ ชนิด  
และสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะให้มีชิ้นงานปรากฏให้มากยิ่งขึ้น  และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  
การประกวดชิ้นงานทางด้านศิลปะ  ดนตรี  อย่างต่อเนื่อง 
 ๒ . ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ท่ีดีอย่างยั่งยืน  โดย
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมทุกวันพระ  ฝึกการเป็นพิธีกรทางศาสนา  ฝึกมารยาท
การไหว้ที่สวยงาม  การพูดจามีหางเสียงอย่างต่อเนื่องจนสามารถปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัยทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษา  
 ๓ .  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความใฝุรู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน  โดยสถานศึกษาควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใฝุรู้  ใฝุเรียนให้มากขึ้น  เช่น  การตอบปัญหาจากสารานุกรม  เรื่องน่ารู้จากอาเซียน  โดยติด
ค าถามไว้หน้าห้องสมุดและรับใบค าตอบจากผู้เรียนในวันถัดไป  มีการเฉลย  และมอบรางวัลหน้าเสาธง เป็นต้น  
 ๔ .  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างยั่งยืน  โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการ
สอนเสริมกระบวนการคิด  ให้ผู้เรียนได้สรุปองค์ความรู้โดยใช้แผนที่ความคิด  บันทึกการอ่าน  การจัดท าโครงงาน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการปรับตัวเข้ากับสังคม  และการปฏิบัติตน
ในสถานศึกษา  การปรบตัวเข้ากับสังคมภายนอกและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
 ๕ .  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สถานศึกษา
ควรมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบและแนวข้อสอบ O-NET  ของผู้เรียนในปีที่ผ่านมา  และควรมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน  รวมไปถึงการประสานผู้เกี่ยวข้องในการ
ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  และจัดจ าลองสนามสอบ  
O-NET  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการท าข้อสอบมากขึ้น 
 ๖ .  ครูควรได้รับการส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างยั่งยืน  โดยครูควรมีการ 
วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลแล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของ
ผู้เรียน  การจัดห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๗.  สถานศึกษาควรรักษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน   
โดยสถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง  
และให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่
วันที่มีการประชุม 
 ๘.  สถานศึกษาควรด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างยั่งยืน  โดยควรส่งเสริมให้ครูทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน  และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ด าเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตามผลการ
ท างานเป็นระยะเพ่ือน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๙ .  สถานศึกษาควรด าเนินงานตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา  สะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนในด้าน “นักเรียนมีระเบียบวินัย  และแต่งกายเหมาะสม” ให้มีความ
ต่อเนื่องยั่งยืน  โดยสถานศึกษาควรฝึกการแต่งกายให้เหมาะสมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาและคัดเลือกผู้เรียนที่มีมารยาทดีเด่น  และปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา  
เดือนละ  ๑  คน  มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพ่ือน 
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 ๑๐.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในด้าน  “เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มศักยภาพ”  ให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน  สถานศึกษาควรต่อยอดในการพัฒนา  
โดยควรเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินความส าเร็จที่เกิดผลจากการพัฒนาโดยจัดท าเครื่องมือ  ก าหนดรูปแบบ  
วิธีการ  ให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการด าเนินงานสถานศึกษาเที่ยงตรง
ยิ่งขึ้น 
 ๑๑.  สถานศึกษาควรส่งเสริมการด าเนินงานโครงการพิเศษอย่างต่อเนื่อง  ควรวิเคราะห์ปัญหา  ปัจจัย
เสี่ยงของการบริหารการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา  น าสู่การก าหนดนโยบายในการ
แก้ปัญหา/ปัจจัยเสี่ยง  อย่างชัดเจนในทุก ๆ ด้าน  โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย  และด าเนิน
โครงการพิเศษให้สามารถเป็นแบบอย่างสถานศึกษาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม  
 ๑๒ .  สถานศึกษาควรด าเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน  โดยสถานศึกษาควรวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษา  ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินภายในและการประเมินภายนอกของ สมศ.  แล้วก าหนดนโยบาย  เปูาหมายที่ชัดเจน  จัดท าแผนงาน  
โครงการที่สนองต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  


