
ผลการจัดการศึกษา (ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ) 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ยทุธศาสตร์ ที่   ๖.พฒันาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวทางพฒันา ๖.๒.พฒันาสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรที่ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 

โครงการ  
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการดาํเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการดาํเนินการ และขอ้เสนอแนะ 

 

โครงการพฒันา

สภาพแวดลอ้มและ

ทรัพยากรที่สงเสริมสุขภาพ

อนามยัและความปลอดภยั

ของผูเ้รียน 

     -กิจกรรม ซ่อมแซม        

อาคารเรียน 

-กิจกรรม การใหค้วามรู้และ

สาธิตการใชถ้งัดบัเพลิง

ภายในโรงเรียน 

    -กิจกรรม สถานที่มีชื่อ 

แหล่งเรียนรู้ หบั โห ้หิ้น 

    -กิจกรรม ๕ ส. 

 

 

๑.. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียน หอ้งเรียน หอ้งนํ้า ใหเ้ป็น

หอ้งเรียนอาคารหอ้งนํ้าส่งเสริม

สุขภาพอนามยัและความปลอดภยั

ของครูและนกัเรียน 

๒. เพื่อสร้างความตระหนกัและ

ส่งเสริมนกัเรียน ครู และบุคลากรให้

มีความรู้เกี่ยวกบัการดบัเพลิง

เบื้องตน้ 

๓.เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ

ประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นที่รับทราบ

โดยทัว่กนัและกระตุน้ใหบุ้คลากร

ในสถานศึกษาตื่นตวัเพื่อเป็น

พื้นฐานการพฒันาตาม

มาตรฐานสากล 

๔.เพื่อสร้างลกัษณะนิสยัที่ดีของ

บุคลากรดา้นกิจกรรม ๕ ส.และเพิ่ม

ศกัยภาพของบุคลการใหม้ีคุณภาพ

และความปลอดภยั 

๑.สถานศึกษาสามารถปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งเรียน

และปรับเปลี่ยนประตแูละผนงั

หอ้งนํ้าหอ้งส้วม ใหส้่งเสริม

สุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยัของครูและนกัเรียน  

๒.สถานศึกษาสามารถ

ดาํเนินการไดต้ามที่ตั้งไว ้

๓. สถานศึกษามีชื่อเรียกแหล่ง

เรียนรู้ป้ายอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 

ของโรงเรียน 

๔.บุคลากรในโรงเรียนเทศบาล

๕ (วดัหวัป่อมนอก)มีลกัษณะ

นิสัยที่ดีตามหลกักิจกรรม ๕ ส. 

และมีศกัยภาพ มีคุณภาพ

ประสิทธิภาพและความ

ปลอดภยั 

เชิงปริมาณ 

๑.ซ่อมแซมประต ูผนงักั้นหอ้ง

นํ้าจากพลาสติกเป็นอลมูิเนียม

จาํนวน ๓๒ หอ้ง ส่งเสริม

สุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยัของครูและนกัเรียน 

๒. นกัเรียนและครูและ

บุคลากร จาํนวน ๑,๗๒๓คนมี

ความรู้เกี่ยวกบัการดบัเพลิง

เบื้องตน้ 

๓.สถานศึกษามีสถานที่จาํลอง

แหล่งเรียนรู้ มีป้ายแหล่งเรียนรู้ 

ป้ายอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 

๔.นกัเรียน ครู และบุคลากร 

จาํนวน ๑,๗๒๓ คน เขา้ร่วม

กิจกรรม ๕ ส. 

 

 

เชิงปริมาณ 

๑.ซ่อมแซมประต ูผนงักั้นหอ้ง

นํ้าจากพลาสติกเป็นอลมูิเนียม

จาํนวน ๓๒ หอ้ง ส่งเสริม

สุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยัของครูและนกัเรียน 

๒. นกัเรียนและครูและ

บุคลากร จาํนวน ๑,๗๒๓ คน 

มีความรู้เกี่ยวกบัการดบัเพลิง 

เบื้องตน้ 

๓.สถานศึกษามีสถานที่จาํลอง

แหล่งเรียนรู้ มีป้ายแหล่งเรียนรู้ 

ป้ายอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 

๔.นกัเรียน ครู และบุคลากร 

จาํนวน ๑,๗๒๓ คน เขา้ร่วม

กิจกรรม ๕ ส. 

 

-ประเมินประสิทธิภาพการดาํเนิน

โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

และทรัพยากรที่ส่งเสริมสุขภาพ

อนามยัและความปลอดภยัของ

ผูเ้รียนเป็นไปตามกระบวนการ 

PDCA อยูใ่นระดบั มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ๔.๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๔ 

-ประเมินประสิทธิผลการดาํเนิน

เป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบั 

มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖ คิดเป็น

ร้อยละ ๙๒ 

-ร้อยละ๑๐๐ นกัเรียน ครูและ

บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ

โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

และทรัพยากรที่ส่งเสริมสุขภาพ

อนามยัและความปลอดภยัของ

ผูเ้รียน 

 



 

ผลการจัดการศึกษา (ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ) 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ยทุธศาสตร์ ที่   ๕.พฒันาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ 

แนวทางพฒันา ๕.๒.พฒันาสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรที่ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 

โครงการ  
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการดาํเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการดาํเนินการ และขอ้เสนอแนะ 

 

โครงการติดตั้งกลอ้งวงจร

ปิด 

 

 

๑. เพื่อติดตั้งกลอ้งวงจรปิด

ภายในบริเวณโรงเรียน

สาํหรับป้องกนัรักษาความ

ปลอดภยัต่อชีวิตและ

ทรัพยส์ินของนกัเรียนละ

บุคลากรของสถานสึกษา 

๒. เพื่อควบคุมและดูแล

พฤติกรรมนกัเรียนทั้งใน

นอกเวลาการเรียนการสอน 

 

๑.สถานศึกษาสามารถ

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภ

ภายในบริเวณโรงเรียน

สาํหรับป้องกนัรักษาความ

ปลอดภยัต่อชีวิตและ

ทรัพยส์ินของนกัเรียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา 

 ๒.สามารถควบคุมและ

ดูแลพฤติกรรมนกัเรียนทั้ง

ในนอกเวลาการเรียนการ

สอน 

เชิงปริมาณ 

๑.จดัติดตั้งกลอ้งวงจรปิด

ภายในโรงเรียนจาํนวน ๖ 

จุด 

เชิงคุณภาพ 

๒.โรงเรียนเทศบาล๕ (วดั

หวัป้อมนอก)มีระบบ

ป้องกนั ดูแลทรพยส์ิน ดว้ย

กลอ้งวงจรปิดที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

 

เชิงปริมาณ 

๑.ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด

ภายในโรงเรียนจาํนวน ๖ 

จุด เรียบร้อยตามที่กาํหนด

ไว ้

เชิงคุณภาพ 

๒.โรงเรียนเทศบาล๕ (วดั

หวัป้อมนอก) มีระบบ

ป้องกนั ดูแลทรัพยส์ิน ดว้ย

กลอ้งวงจรปิดที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

 

๑.ประสิทธิภาพการดาํเนิน

กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย 

อยูใ่นระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 

๔.๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 

๒.ประสิทธิผลของการ

ดาํเนินกิจกรรมเป็นไปตาม

เป้าหมาย อยูใ่นระดบัมาก

ค่าเฉลี่ย ๔.๖ คิดเป็นร้อยละ 

๙๒ 

๓. ระดบัความพึงพอใจระดบั

ดีขึ้นไปร้อยละ 100 
 

 

 

 

 

 



 

ผลการจัดการศึกษา (ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ) 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ยทุธศาสตร์ ที่   ๕.พฒันาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ 

แนวทางพฒันา ๕.๓มีการจดัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ วสัดุ-คุรุภณัฑแ์ละสิ่งอาํนวยความสะดวกเพียงพอและอยูใ่นสภาพใชง้านไดด้ี  

โครงการ  
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการดาํเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการดาํเนินการ และขอ้เสนอแนะ 

 

โครงการหอ้งเรียนคุณภาพ 

 

๑.. เพื่อเปลี่ยนกระจก

หอ้งเรียนคุณภาพจากบาน

เกลด็เป็นกระจกติดตั้งถาวร 

จาํนวน ๒ หอ้ง 

๒. เพื่อติดตั้งปรับเปลี่ยน

ม่านกนัแสงหอ้งเรียน 

จาํนวน ๕ หอ้ง 

 

 

๑.สถานศึกษาเปลี่ยน

กระจกหอ้งเรียนคุณภาพ

จากบานเกลด็เป็นกระจก

ติดตั้งถาวร จาํนวน ๒ หอ้ง 

๒. สถานศึกษาติดตั้ง

ปรับเปลี่ยนม่านกนัแสง

หอ้งเรียน จาํนวน ๕ หอ้ง 

 

เชิงปริมาณ 

๑. เปลี่ยนกระจกหอ้งเรียน

คุณภาพจากบานเกลด็เป็น

กระจกติดตั้งถาวร จาํนวน 

๒ หอ้ง 

๒. เพื่อติดตั้งปรับเปลี่ยน

ม่านกนัแสงหอ้งเรียน 

จาํนวน ๕ หอ้ง 

เชิงคุณภาพ 

   สถานศึกษามีหอ้งเรียน

คุณภาพที่ไดม้าตรฐาน

ส่งเสริมและพฒันาในการ

เรียนการสอนใหม้ี

ประสิทธิภาพและ   

เชิงปริมาณ 

๑.นกัเรียนมีสมาธิ เอื้อต่อ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่างๆ เรียนรู้อยา่งมี

ความสุข พร้อมทั้งมีแหล่ง

การเรียนรู้ ใน

สภาพแวดลอ้มที่ดี 

เชิงคุณภาพ 

หอ้งเรียนคุณภาพมีการ

ปรับเปลี่ยนม่านกนัแสง

หอ้งเรียนที่ชาํรุดจากการใช้

งานเป็นระยะเวลานาน 

จาํนวน 10 หอ้ง  

๑.  ประสิทธภาพการดาํเนิน

กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย 

อยูใ่นระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒.ประสิทธิผลของการ

ดาํเนินกิจกรรมเป็นไปตาม

เป้าหมาย อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ย ๕ คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐ 

๓. ระดบัความพึงพอใจระดบั

ดีขึ้นไปร้อยละ 100 

 

 



ผลการจัดการศึกษา (ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ) 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ยทุธศาสตร์ ที่   ๕.พฒันาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ 

แนวทางพฒันา ๕.๓มีการจดัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ วสัดุ-คุรุภณัฑแ์ละสิ่งอาํนวยความสะดวกเพียงพอและอยูใ่นสภาพใชง้านไดด้ี  

โครงการ  
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการดาํเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการดาํเนินการ และขอ้เสนอแนะ 

   เอื้อต่อการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่างๆ  เรียนรู้อยา่งมี

ความสุข   

สามารถป้องกนัแสงแดด

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



ผลการจัดการศึกษา (ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ) 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ยทุธศาสตร์ ที่   ๖.พฒันาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวทางพฒันา ๖.๒.พฒันาสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรที่ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 

โครงการ  
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการดาํเนินการ ที่ตั้งไว ้ ผลการดาํเนินการ และขอ้เสนอแนะ 

กิจกรรม 5 ส  

 

 

๑. เพื่อเสริมสร้างลักษณะ

นิสยัในการรักษาดูแลความ

สะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของ            

ห้องเรียน ห้องพิเศษ และ

บริเวณโรงเรียน 

๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการพฒันาคุณภาพ

การทาํงานให้แก่บุคลากร

ทุกระดบั 

๓. เพื่อใหโ้รงเรียนมี

สภาพแวดลอ้มที่ดี มี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

๑. นกัเรียนทุกคน บุคลกร

ทุกระดบั ร่วมมือกนัดาํเนิน

กิจกรรม 5 ส ทาํให้

โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มที่

ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

๒. โรงเรียนมีความสะอาด 

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ส่งเสริมอนามยัและความ

ปลอดภยั 

๑. เชิงปริมาณ 

   นกัเรียนทุกคน บุคลกร

ทุกระดบั ร่วมมือกนัดาํเนิน

กิจกรรม ๕ ส 

๒. เชิงคุณภาพ 

    นกัเรียนทุกคน บุคลกร

ทุกระดบั ของโรงเรียน

เทศบาล ๕ (วดัหวัป้อม

นอก)เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 

มีทศันคติที่ดีในการทาํงาน 

๑. เชิงปริมาณ 

   นกัเรียนทุกคน บุคลกร 

ร่วมมือกนัดาํเนินกิจกรรม 

๕ ส 

๒. เชิงคุณภาพ 

    นกัเรียนทุกคน บุคลกร

ทุกระดบั ของโรงเรียน

เทศบาล ๕ (วดัหวัป้อม

นอก) เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพ มีทศันคติที่ดีใน

การทาํงาน 

๑. ประสิทธภาพการดาํเนิน

กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย 

อยูใ่นระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 

๔.๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 

๒.ประสิทธิผลของการ

ดาํเนินกิจกรรมเป็นไปตาม

เป้าหมาย อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ย ๔.๔ คิดเป็นร้อยละ 

๘๘ 

๓. ระดบัความพึงพอใจระดบั

ดีขึ้นไปร้อยละ ๙๗.๒ 
 

 

 


