
ผลการจัดการศึกษา (ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ)  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

     ยุทธศาสตร์ ที่ ๔   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    แนวทางพัฒนา๖  สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

โครงการ / กจิกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมนิเชงิคุณภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการฌาปนกิจร่วมใจ 
 
 
 
 

๑.  เพื่อเป็นการปลอบขวัญ
และให้ก าลังใจแก่ผู้สูญเสีย
ทั้งบุคลากร นกัเรียน และ
ผู้ปกครอง 
๒.  เพื่อสานสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน 
๓.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่
นักเรียนในด้านการเสียสละ 
และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น 

๑.  ปลอบขวัญและให้
ก าลังใจแก่ผู้สญูเสียทั้ง
บุคลากร นักเรยีน และ
ผู้ปกครอง 
๒.สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สถานศึกษากบัผู้ปกครอง
และชุมชน 
๓. ปลูกฝังคุณธรรมแก่
นักเรียนในด้านการ
เสียสละ และการ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนและผู้ปกครอง
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  
๕ (วัดหัวป้อมนอก)  
๒. ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน รวมทั้ง
บุคลากรในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) ได้แสดงออกถึง
การมีน้้าใจมีความเสียสละ 
ต่อการให้การช่วยเหลือผู้อื่น 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนและผู้ปกครอง
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 
๕ ( วัดหัวป้อมนอก)  
จ้านวนครอบครัวผู้สูญเสีย  
๖ ราย 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ครแูละนักเรียน รวมทั้ง
บุคลากรในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ป้อมนอก) ได้แสดงออกถึง
การมีน้้าใจมีความเสียสละ 
ต่อการให้การช่วยเหลือผู้อื่น 
 

ความพึงพอใจของการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหวา่ง
ชุมชนและโรงเรียน ผลความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ ดี   
ค่าร้อยละ ๗๕.๓๘ 

 
 
 
 
 
  



ผลการจัดการศึกษา (ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ) 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารจดัการศึกษา 
แนวทางพัฒนาที่ ๖ ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

ทีต่ั้งไว้  ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการโรงเรยีนใน
ใจชุมชน 
๑) กิจกรรมดนตรี  
นาฏศิลป์เพื่อชุมชน 
๒) กิจกรรมดนตรี
ไทยบริการชุมชน 
๓) กิจกรรมพฒันา
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้บริการทางดนตรี
นาฏศิลป์แก่ชุมชนและสังคม 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส
เผยแพร่ศิลปะของไทย 
๓. เพื่อปลูกฝังวินัยและจิต
สาธารณะแก่นักเรียน 

๑. เพื่อให้บริการทางดนตรี
นาฏศิลป์แก่ชุมชนและสังคม 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส
เผยแพร่ศิลปะของไทย 
๓. เพื่อปลูกฝังวินัยและจิต
สาธารณะแก่นักเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนในโครงการ
ฝึกทักษะทางด้านดนตรี - 
นาฏศิลป์ จ้านวน ๙0 คน   
  ๒. นักเรียนกลุ่มกิจกรรม
ดนตรีไทย จ้านวน ๒๐ คน 
  ๓. นักเรียนกลุ่มอาสา
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ้านวน  
๑๔o คน 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการแสดง
โดยได้รับประสบการณ์ตรง   
  ๒. สถานศึกษาได้รับ
ชื่อเสียงและการยอมรับใน
วงกว้าง 
  ๓. นักเรียนมีจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
และมีความภาคภูมิใจใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนในโครงการฝึก
ทักษะทางด้านดนตรี - 
นาฏศิลป์ จ้านวน ๙0 คน  
ให้บริการชุมชุน ๖ ครั้ง  
  ๒. นักเรียนกลุ่มกิจกรรม
ดนตรีไทย จ้านวน ๒๐ คน 
ให้บริการชุมชุน ๓ ครั้ง  
  ๓. นักเรียนกลุ่มอาสา
โรงเรียนเทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) จ้านวน  
๑๔o คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการแสดงโดย
ได้รับประสบการณ์ตรง   
  ๒. สถานศึกษาได้รับ
ชื่อเสียงและการยอมรับใน
วงกว้าง 
 

 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
นักเรียนและครูในโครงการ
โรงเรียนในใจชุมชน ผลความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 
 ค่าร้อยละ ๙๔.๖๙ 
 



 
ผลการจัดการศึกษา (ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ) 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารจดัการศึกษา 
แนวทางพัฒนาที่ ๖ ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

ทีต่ั้งไว้  ผลการด าเนนิการ ทีต่ั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ และข้อเสนอแนะ 
โครงการสานสัมพันธ์
บา้นโรงเรียน 
กิจกรรมชมรม
ผู้ปกครองนักเรียน
และครูโรงเรียน
เทศบาล ๕  
(วัดหัวป้อมนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อสรรหาคณะกรรมการ
ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู 
๒.เพื่อร่วมกันก้าหนดนโยบาย 
การบริหารจัดการ ด้าเนิน
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 
๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและโรงเรียน 

๑.สรรหาคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองนักเรียนและคร ู
๒.ร่วมกันก้าหนดนโยบาย 
การบริหารจัดการ ด้าเนิน
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 
๓. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
ภาคเรียนที่ ๑ ประจ้าปี 
๒๕๕๙ ในวันที่ ๕ – ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองนักเรียนและคร ู
จ้านวน ๓๙  คน ประชุม
ร่วมกันภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
จ้านวน ๑,๖๒๕ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการชมรมผู้ปก- 
ครองนักเรียนและครูได้มี
ส่วนร่วมในการจดัการ 
ศึกษาร่วมกันกา้หนดวาง 
แผนนโยบายเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนและสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับทราบแนว
ทาการพัฒนาของนักเรียน
และรับทราบผลการเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ                                                                            
คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองนักเรียนและคร ู
จ้านวน ๓๙  คน ประชุม
ร่วมกันภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองนักเรียนและครูได้
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ร่วมกันก้าหนด 
วางแผนนโยบายเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑.สถานศึกษาและชมรม
ผู้ปกครองมีเป้าหมายและ
แนวทางในการพัฒนาใน
แนวทางที่ตรงกันอย่างมีสิทธิ
ภาพสูงสุด 
๒. ชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อ
สถานศึกษาและเล็งเห็นถึง
ความส้าคัญของการศึกษา 
 
- ความพึงพอใจกิจกรรมชมรม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
ร้อยละ ๙๔.๗๙ 

 


