
ผลการจัดการศึกษาในปท่ีผานมา  (ปการศึกษา 2559) 
ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

    ๑.๖ แนวทางพัฒนา จัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมีความหลากหลายเพ่ือสงเสริมความสามารถและความถนัดของผูเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว  ผลการดําเนินการ ที่ตั้งไว ผลการดําเนินการ และขอเสนอแนะ 

๓. เพ่ิมประสิทธิภาพนักเรียน
คนเกงในโรงเรียนทองถ่ิน
ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพนักเรียนตาม
โครงการแขงขันคนเกงใน
โรงเรียนทองถ่ิน  
(ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา
2559) 
 

  ๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางดานวิชาการของตัวแทน
นักเรียนคนเกงของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอมนอก) 
และเทศบาลนครสงขลาใน
การเขารวมโครงการแขงขัน
คนเกงในโรงเรียนทองถ่ิน
ระดับประเทศ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2  และ
มัธยมศึกษาปท่ี 5  จํานวน  
๕  รายวิชา  คือ  รายวิชา
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร   
ภาษาไทย  สังคมศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ 
   ๒. เพ่ือประชาสัมพันธการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอมนอก)  

  ๑. ไดพัฒนาศักยภาพ
ทางดานวิชาการของตัวแทน
นักเรียนคนเกงของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอมนอก) 
และเทศบาลนครสงขลาใน
การเขารวมโครงการแขงขัน
คนเกงในโรงเรียนทองถ่ิน
ระดับประเทศ  ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2  และ
มัธยมศึกษาปท่ี 5  จํานวน  
๕ รายวิชา  คือ  รายวิชา
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  ๒. ไดประชาสัมพันธการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอม
นอก)  

เชิงปริมาณ 
   1. ตวัแทนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ และ 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอมนอก)  
ใน ๕ รายวิชาคือ วิชาคณิต- 
ศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  
วิชาภาษาไทย วิชาสังคม-
ศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ   
จํานวน  ๑๐ คน 
  2. พนักงานครเูทศบาล 
และครูอัตราจาง จํานวน   
๕๐  คน 
 

เชิงปริมาณ 
  1. ตัวแทนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ และ 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอมนอก)  
ใน ๕ รายวิชาคือ วิชาคณิต- 
ศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  
วิชาภาษาไทย วิชาสังคม-
ศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ   
จํานวน  ๑๐ คน 
  2. พนักงานครเูทศบาล 
และครูอัตราจาง จํานวน   
๕๐  คน 
 

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
2  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5
ท่ีเปนตัวแทนนักเรียนคนเกง
ในการเขารวมแขงขันคนเกง
ในโรงเรียนทองถ่ินระดับ- 
ประเทศมีความตื่นตัวในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองดาน
วิชาการอยางเต็มความสามารถ  
จนทําใหไดรับเหรียญรางวัล
ตางๆ ดังนี้ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
-  วิชาภาษาไทย  
เด็กหญิงปวรรัตน เทียมจันทร  
   ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
-  วิชาคณิตศาสตร  เด็กหญิง
สิริพร  ขุนฤทธิ์แกว 
    ไดรับเกียรติบัตรผานรอบ
สัมภาษณ 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว  ผลการดําเนินการ ที่ตั้งไว ผลการดําเนินการ และขอเสนอแนะ 

  และเทศบาลนครสงขลาให
เปนท่ีรูจักในโรงเรียนทองถ่ิน 

และเทศบาลนครสงขลาให
เปนท่ีรูจักในโรงเรียน
ทองถ่ิน 

เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีความตื่นตัวใน
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยางเต็มความสามารถ มีเวที
ในการแสดงออกมีความชื่น
ชมในตัวเอง 
  2. ครผููสอนพัฒนากระบวน 
การเรียนการสอนในดาน 
ความรูและทักษะการคิดตาม
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนไดเปนตัวแทน
เขารวมโครงการแขงขันคน
เกงระดับประเทศท้ัง ๑๐ คน 
และไดพัฒนาประสิทธิ- ภาพ
ทางดานวิชาการสามารถ
สรางชื่อเสียงใหแกตนเอง  
โรงเรียน และเทศบาลนคร
สงขลา 
  ๒. คณะครูมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนดี
ข้ึน 

-  วิชาวิทยาศาสตร เด็กหญิง
อมรรัตน  เนียมใหม 
   ไดรับเกียรติบัตรและ
คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 
-  วิชาสังคมศึกษา  
เด็กหญิงกนกพร  แกวกระจาง 
   ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
-  วิชาภาษาอังกฤษ  
 เด็กชายณัฐวัฒน  พลทา 
   ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 
- วิชาภาษาไทย   

นายณัฐภัทร   ภทัรชนม 
   ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  
   คะแนนสูงสุดอันดับ 3 
- วิชาคณิตศาสตร   

นายณัชพล  ทองบัว 
ไดรับเกียรติบัตรผานรอบ
สัมภาษณ 

- วิชาวิทยาศาสตร   
นางสาวสุนิสา  เทพฉิม 
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 

 
 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ตั้งไว  ผลการดําเนินการ ที่ตั้งไว ผลการดําเนินการ และขอเสนอแนะ 

     - วิชาสังคมศึกษา  
นายยุรเดช    สินสโมสร 
ไดรับเกียรติบัตรผานรอบ
สัมภาษณ 

-  วิชาภาษาอังกฤษ   
   นายภานุวัฒน   ไซมอนส 
   ไดรับรางวัลเหรียญทอง     
   คะแนนสูงสุดอันดับ 1 

 -  ประสิทธิภาพการดําเนิน
กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 88 

 - ประสิทธิผลของการดําเนิน
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 92   

 
 

 


	ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา  (ปีการศึกษา 2559)
	ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

