
บทที่ ๒ 
ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ที่ผ่านมา  โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า  สังกัดเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ได้ด าเนินงานต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า   
“ภายในระยะเวลา 3 ปี 2561 – 2563 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเน้น พัฒนาการทางด้านภาษา โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม 
มีสุขนิสัย และสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม  จริยธรรม รู้จักการแก้ปัญหา และใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย น านวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการท้องถิ่นโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน” ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการบริหารงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า ได้ด าเนินงานภายใต้ความดูแล
ของกองการศึกษา สังกัดเทศบาลต าบลเวียงพางค า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าจัดขึ้น ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าวโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากชุมชนทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

๑. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบและเข้าใจถึง 
หลักการ ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
นโยบาย การจัดการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็กอนุบาล 
หลักสูตรการเรียนการสอน 
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าตลอดจนแนว
ทางการปฏิบัติงานต่างๆ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันและยังเป็น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าและผู้ปกครอง 
ให้ประสานร่วมมือกันใน
การพัฒนาเด็ก 

- ผู้ปกครองได้รับทราบและ
เข้าใจถึง หลักการ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ นโยบาย การ
จัดการศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับเด็ก
อนุบาล หลักสูตรการเรียน
การสอน งาน/โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า
ตลอดจนแนวทางการ
ปฏิบัติงานต่างๆ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันและยังเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าและผู้ปกครอง 
ให้ประสานร่วมมือกันในการ
พัฒนาเด็ก 

1. ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
มาร่วมประชุม อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ 
ปรัชญาวิสัยทัศน์ 
นโยบาย การจัดการ
ศึกษาส าหรับเด็กอนุบาล, 
หลักสูตรการเรียนการ
สอน ตลอดจนการ
บริหารงานและแนว
ทางการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 

1. ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
เข้าร่วมประชุม  
ร้อยละ 9๐ 
๒. ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ 
ปรัชญาวิสัยทัศน์ 
นโยบาย การจัดการ
ศึกษาส าหรับเด็กอนุบาล, 
หลักสูตรการเรียนการ
สอน ตลอดจนการ
บริหารงานและแนว
ทางการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 
- งบประมาณจ านวน 
10,๐๐๐ บาท 
 

- ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
เข้าร่วมประชุม  
ร้อยละ 90 
 1. อยากให้ปรับปรุงถนน
หน้าโรงเรียน เวลาฝนตก
ถนนเป็นขี้โคลน ควรเป็น
ถนนคอนกรีต 

2. เพ่ือความสะดวกในการ
เดินทาง การดูแลเด็กเมื่อ
จบระดับชั้นอนุบาล อยาก
ให้ทางเทศบาลต าบลเวียง
พางค า ส่งเสริมการศึกษา
ในระดับชั้นประถมศึกษา
ต่อไปอีก  
3. อยากให้เด็กได้เรียน
ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
นอกจากภาษาอังกฤษที่มี  

 
 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
      3. เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นร่วมกันและยังเป็น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าและผู้ปกครอง 
ให้ประสานร่วมมือกันใน
การพัฒนาเด็ก 

 

   สอนเสริมแล้ว เช่น 
ภาษาจีน ภาษาพม่า 
4. สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เช่น สนามใน
โรงเรียน ตัดหญ้าให้
เรียบร้อยไม่ควรใช้ยาฆ่า
แมลง เพราะเป็นสารเคมี 
มีพิษอาจเป็นอันตรายต่อ
เด็กหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณ
นั้นเป็นอันตรายได้ (สาร
ก่อมะเร็งและสารพิษ) 
5. ขอให้เสริมทักษะการใช้
ชีวิตประจ าวันให้มากขึ้น 
เช่น ความมีระเบียบวินัย
และเรื่องอ่ืนๆ 
6. หนังสือเรียนเพ่ือเสริม
ทักษะให้กับเด็กๆ มากขึ้น 
มีภาพ สี เป็นสิ่งดึงดูด
ให้กับเด็กๆ 



 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
2. โครงการพัฒนาปฐมวัย
ต้นแบบ 
-  กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาเด็ก 
-  กิจกรรมพัฒนาห้องสื่อ
ปฐมวัยที่มีสื่อหลากหลาย
และทันสมัย 

1. เพ่ือพัฒนาห้องสื่อ
ปฐมวัยที่มีสื่อหลากหลาย
และทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาห้องศูนย์การ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย 
3. จัดหาเครื่องเล่นสนามท่ี
มีความคงทนและให้
เพียงพอส าหรับเด็ก 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่ง 
แวดล้อมให้สวยงามและ 
น่าอยู่ 
5. จัดอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
เสรมิสร้างและพัฒนาเด็ก 

- พัฒนาห้องสื่อปฐมวัยที่มี
สื่อหลากหลายและทันสมัย 
- พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้
ระดับปฐมวัย 
- มีเครื่องเล่นสนามที่มี
ความคงทนและให้เพียงพอ
ส าหรับเด็ก 
- โรงเรียนมภีูมิทศัน์และ
สิ่งแวดล้อมให้สวยงามและ
น่าอยู่ 
- อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาเด็ก 
 

- นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค ามีสื่อ
ส าหรับพัฒนาการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผู้ปกครอง จ านวน  80 
คน ไดอ้บรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาเด็ก 
 

- เด็ก/ครู มีสื่อใช้ในการ
เรียนการสอนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ผู้ปกครอง จ านวน  80 
คน ไดอ้บรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาเด็ก 
 

- ครูผู้สอนมีความสามารถ
ในการผลิตสื่อขึ้นใช้เอง 
- เด็กนักเรียนมีสื่อใช้
ประกอบในการท า
กิจกรรม 
- ผู้ปกครองมีความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการ 

3. โครงการพัฒนางาน
บริหารงานวิชาการ 

เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการให้ได้มาตรฐาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

-  นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
-  ครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า ได้รับ
การพัฒนาทางด้าน
วิชาการ  สามารถจัด
การศึกษาได้มาตรฐาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
ได้รับการพัฒนาทางด้าน
วิชาการ  สามารถจัด
การศึกษาได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ
ที่ดี ครบทั้ง 4 ด้าน 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๔. โครงการจัดหาบุคลากร  
(ครูพ่ีเลี้ยง) 

1. เพื่อให้สามารถดูแล
นักเรียนอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้เหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียน 
3. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- ได้รับการสนับสนุนครู
พ่ีเลี้ยง จ านวน 3 อัตรา 

- นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

- เด็กนักเรียนได้รับการ
ดูแลอย่างท่ัวถึง มี
จ านวนครูเหมาะสมกับ
จ านวนเด็ก 

- เด็ก / ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการดูแลและเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา 

๕. โครงการโรงเรียน 
น่าอยู่น่ามอง 
(แม่บ้าน , นักการภารโรง) 

๑. เพ่ือให้อาคารเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า สะอาด น่าอยู่ 
ปลอดภัย เป็นระเบียบถูก 
สุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก 
ผู้ปกครอง ประชาชนใน
ชุมชน ผู้มาติดต่อราชการ 
๒. เพ่ือดูแลความเรียบร้อย
ของสนามหน้าโรงเรียนและ
บริเวณโดยรอบ การก าจัด
วัชพืช การดูแลสวนหย่อม 
งานซ่อมแซมอุปกรณ์ 

- อาคารเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า สะอาด  
น่าอยู่ ปลอดภัย เป็น
ระเบียบถูก สุขอนามัย
ที่ดีแก่เด็ก ผู้ปกครอง 
ประชาชนในชุมชน ผู้
มาติดต่อราชการ 

- โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า สะอาด  
น่าอยู่ ปลอดภัย  
เป็นระเบียบ ปราศจาก
ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก 
สร้างเสริมสุขภาพและ
อนามัยที่ดีแก่เด็ก 
ผู้ปกครอง ประชาชนใน
ชุมชน และผู้มาติดต่อ
ราชการ 

- โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า สะอาด  
น่าอยู่ ปลอดภัย  
เป็นระเบียบ ปราศจาก
ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก 
สร้างเสริมสุขภาพและ
อนามัยที่ดีแก่เด็ก 
ผู้ปกครอง 

- โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า สะอาด  
น่าอยู่ ปลอดภัย  
เป็นระเบียบ ปราศจากฝุ่น
ละออง และสิ่งสกปรก 
สร้างเสริมสุขภาพและ
อนามัยที่ดี 

- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 

 
             
 



 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๖. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง
นักเรียน 

เพ่ือให้ความสะดวกแก่
ผู้ปกครองที่ไม่สามารถ 
รับ-ส่ง นักเรียน ด้วย
ตนเอง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงการจ้างเหมารถรับ-
ส่งนักเรียน 

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนเข้ารับบริการรถรับ-
ส่ง และสามารถ  อ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง 

๗. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียน การสอนด้านภาษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศให้กับ
นักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทางด้านภาษาไทยและ
ภาษาต่าง -ประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มากยิ่งขึ้น 

๘. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร ์
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

๙. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
ครูผู้สอนคณิตศาสตร ์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

 
 



 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
ครูผู้สอนวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ - เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

บรรลุตามเป้าหมาย - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
ครูผู้สอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ - เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

บรรลุตามเป้าหมาย - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สุข
ศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมขึ้น 

๑๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
ครูผู้สอนศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ - เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

บรรลุตามเป้าหมาย - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
เพ่ิมขึ้น 

๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนวชิา
วิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
ครูผู้สอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ - เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

บรรลุตามเป้าหมาย - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 

 



 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๑๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดประสบการณ์แก่เด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือจัดหาครูปฐมวัยให้
เพียงพอ ส าหรับการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็ก
ปฐมวัยของสถานศึกษาใน
สังกัด 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ - จัดหาบุคลากรครูปฐมวัย
ที่มีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ศูนย์เพ่ิมศักยภาพในการ
เรียนรู้ขอของเด็กตาม
ช่วงอายุ จ านวน 5 คน 

บรรลุตามเป้าหมาย - มีบุคลากรที่เพียงพอเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนของเด็ก
ได้รับการจัดประสบการณ์
ตามช่วงอายุ 

๑๕. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
(ห้องสมุด) 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
โรงเรียนเทศบาล     
เวียงพางค า 

บรรลุตามเป้าหมาย - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค ามีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

๑๖. โครงการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ โรงเรียน
เทศบาล   เวียงพางค า 

เพ่ือสร้างบรรยากาศการ
เรียนของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
โรงเรียนเทศบาล     
เวียงพางค า 

บรรลุตามเป้าหมาย - โรงเรียนมีเครื่องปรับอากาศ 
เพ่ือสร้างบรรยากาศการ
เรียนของนักเรียนเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๑๗. โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือ
ขยายพ้ืนที่โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค า 

เพ่ือจัดซื้อที่ดินบริเวณ
ใกล้เคียงเพ่ือขยายพ้ืนที่
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค าให้เพียงพอรองรับการ
ขยายตัวของโรงเรียนใน
อนาคต 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ - จัดซื้อที่ดินบริเวณ
ใกล้เคียงเพ่ือขยายพ้ืนที่
โรงเรียนส าหรับการ
ก่อสร้างอาคารเรียนใน
อนาคต 

บรรลุตามเป้าหมาย - มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม
และการเรียนการสอน 

 



    กลยุทธ์ที่  ๑.๒  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๑๘. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา ได้
ตระหนักเห็นความส าคัญ
และร่วมกันรับผิดชอบการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
ชุมชนและท้องถิ่น 
๓. เพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
สามารถรับทราบผลการ
ด าเนินงานจัดการศึกษา
และเข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบของในการจัด 
การศึกษามากยิ่งขึ้น 

- ครูตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ประเมินตนเองและ
การประเมินผลภายใน
ของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานที่โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า
ก าหนด 
- ผู้บริหาร ครูผู้สอน
และผู้เรียนมคีุณภาพ
ตามมาตรฐานโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า
และมาตรฐานของ  
สมศ. 
 

๑. นักเรียนพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ 
๒. ครูผ่านการประเมิน
มาตรฐาน 
๓. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน 

๑. เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. ครูผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพและมี
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน  
- โรงเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 
 



  กลยุทธ์ที่  ๑.๓  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร การได้รับบริการค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภคเพื่อการบริหารการศึกษา 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๑๙. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

เพ่ือสนับสนุน พัฒนา การ
จัดการเรียน การสอนแก่
นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า ทั้งระบบตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ                           
1. สนบัสนุนอาหาร
กลางวัน                    
2. ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น  
3. ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น  (ค่า
ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน)  

บรรลุตามเป้าหมาย เด็กนักเรียนในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค าได้การ
ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ร่างกายและการเรียนรู้
เหมาะสมกับวัย 
 

๒๐. โครงการจัดซื้อ 
วัสดุส านักงาน  

1. เพ่ือใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกข้อ 
2. เพ่ือให้บุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ ใน
การจัดการเรียนการสอนแก่
นักเรียน 
3. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- บุคลากรของโรงเรียน
มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ ใน
การจัดการเรียนการ
สอนแก่นักเรียน 
 

นักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 

นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง
ครบถ้วน 

 

- นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างครบถ้วนและ
เพียงพอ 

 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๒1. โครงการจัดซื้อวัสดุ
การศึกษา 

1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. เพ่ือกิจกรรมของโรงเรียน
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
3. เพ่ือให้บุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ ใน
การจัดการเรียนการสอนแก่
นักเรียน 
4. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

- บุคลากรของโรงเรียน
มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ ใน
การจัดการเรียนการ
สอนแก่นักเรียน 
 

นักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 

นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง
ครบถ้วน 

 

- นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างครบถ้วนและ
เพียงพอ 

๒๒. โครงการพัฒนา
สารสนเทศประเทศไทย 
4.0 

1. เพ่ือการจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ  
2. เพ่ือการจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สนับสนุนต่อ
การเรียนการสอน  
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าพ้ืนฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม
และทันสมัย 

บรรลุตามเป้าหมาย 1. การจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ  
2. การจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สนับสนุนต่อ
การเรยีนการสอน  
 

 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย   
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ และบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย  
4. พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ และบุคลากรให้มี
ความ 

๒๓. โครงการจัดซื้อวัสดุ  
งานบ้าน งานครัว  

1. เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ
โรงเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกข้อ 
2. เพ่ือให้บุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ 
ในการจัดการเรียนการ
สอนแก่นักเรียน 
3. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- กิจกรรมของโรงเรียน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ทุกข้อ 

- บุคลากรของโรงเรียน
มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ ใน
การจัดการเรียนการ
สอนแก่นักเรียน 
 
 
 

นักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 

นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง
ครบถ้วน 

 

- นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างครบถว้น 

และเพียงพอ 

 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
2๔. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษาเพ่ือ
จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับเด็ก
นักเรียนและครู 

1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีดีมี
คุณภาพเพียงพอและตรงกับ
การใช้งาน 
2. เพื่อให้บริการแก่ครู 
นักเรียน และเพ่ือรองรับ
จ านวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน  
3. เพ่ือให้บุคลากรรู้จักใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- จัดหาครุภัณฑ์ที่ดีมี
คุณภาพเพียงพอและ
ตรงกับการใช้งาน 
- บุคลากรรู้จักใช้
ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

นักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 

นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีครุภัณฑ์
การศึกษา โต๊ะ เก้าอ้ี
ส าหรับเด็กนักเรียนและ
ครใูช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่าง
ครบถ้วน 

 

- นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมคีรุภัณฑ์การศึกษา 
โต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับเด็กนักเรียน
และครูใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ 

 

๒๕. โครงการ ติดตั้งเครื่อง
ขยายเสียงภายในโรงเรียน 

1. เพ่ิมคุณภาพการบริการให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้
นักเรียนได้มีการแสดงออก
ทางความคิดโดยออกมาใน
รูปแบบการจัดรายการเสียง
ตามสายภายในโรงเรียน3. 
เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์
งานการศึกษาอย่างทั่วถึง    
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 

บรรลุตามเป้าหมาย 1.เพ่ิมคุณภาพการบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
นักเรียนได้มีการแสดงออก
ทางความคิดโดยออกมาใน
รูปแบบการจัดรายการเสียง
ตามสายภายในโรงเรียน3. ให้
มีการประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษาอย่างทั่วถึง    

 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
 3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ

ประสานงานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคม
อ่ืนที่จัด 
4. เพ่ือสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  
5. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

    

๒๖. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน (ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 20 ชุด) 
 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
เรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้น 

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

 

 



 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๒๗. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กิจกรรมค่าใช้สอยค่า
สาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษาตั้ง
ไว้ 
-กิจกรรมขยายขอบข่ายการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

๑. เพ่ือให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค า 
๒. เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีความเป็นเลิศทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของ
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับโรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค า 

บรรลุตามเป้าหมาย ๑. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความพร้อม
ให้บริการแก่บุคลากรฝ่าย
ต่างๆ ในโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความพร้อมใน
การให้บริการแก่หน่วยงาน 

๒8. โครงการค่าใช้สอยค่า
สาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือจ่ายเป็นค่า
อินเตอร์เน็ตที่ใช้ใน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค า 
2. เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าน้ า
ดื่มและน้ าประปาที่ใช้ใน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค า 
 

- โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าได้รับ
สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่า
อินเตอร์เน็ต , ค่าน้ าดื่ม
และน้ าประปา  

1. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า  
มีงบประมาณส าหรับจ่าย
เป็นค่าอินเตอร์เน็ต 
2. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามีงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเป็นค่าน้ าดื่ม
และน้ าประปา 

- โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า ตั้งจ่ายค่า
สาธารณูปโภคเพ่ือ
การศึกษาจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

- โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าได้รับสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายเป็น
ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าน้ าดื่ม
และน้ าประปา ที่เพียงพอ 



 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๒๙. โครงการพัฒนาระบบ
บริหาร และข้อมูล
สารสนเทศภายในโรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  

๑. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและ
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. เพ่ือน าผลการประเมินมา
จัดท าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

- ไม่ได้ด าเนินการ ๑. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 
๒. บุคลากรในโรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
กระบวนการพัฒนา 
๓. การศึกษาได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผู้เรียน 

  กลยุทธ์ที่  ๒.๑  จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓๐. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วันส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
- วันอาสาฬหบูชา / วัน
เข้าพรรษา 
- วันปวารณาวันออก
พรรษา 
- วันมาฆบูชา 
- วันสงกรานต์ 
- วันวิสาขบูชา 
- วันลอยกระทง 

 

๑. เพ่ือคณะผู้บริหาร  
พนักงานเทศบาล 
เวียงพางค า  นักเรียนและ
บุคลากร  
๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมและ
ช่วยกันรักษา ท านุบ ารุง
ศาสนาและสืบทอดประเพณี
อันดีงามของไทยที่มีมาแต่
โบราณ 
 

- ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 
- นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมและ
ช่วยกันรักษา ท านุ
บ ารุงศาสนาและสืบ
ทอดประเพณีอันดีงาม
ของไทยที่มีมาแต่
โบราณ 

คณะผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาลเวียงพางค า  
นักเรียนและบุคลากร  
 

๑. คณะครูและบุคลากร  
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม 
อันเป็นประเพณีอันดีงาม 
ของท้องถิ่น 
๒. คณะครูและบุคลากร 
นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงามให้สืบต่อไป 

- คณะครูและบุคลากร 
นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงามให้สืบต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓๑. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วันส าคัญ 
ของชาติ 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร  
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
- วันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  
บรมนาถบพิตร 
- วันปิยมหาราช 
- วันชาต ิ
 

๑. เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการคิด 
3. เพื่อให้บุตรธิดาส านึกใน
บุญคุณ และได้แสดงความ
กตัญญู กตเวทิตาต่อบิดา
มารดา 
4. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
5. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้ส านึกใน
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนในฐานะเป็นแม่ 
 

- นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด 
- บุตรธิดาส านึกใจ 
บุญคุณ และได้แสดง
ความกตัญญู 
กตเวทิตาต่อบิดา
มารดา 
- เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

คณะผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาลเวียงพางค า  
นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า  
 

๑.นักเรียนได้พัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้และ 
กระบวนการคิด 
2. นักเรียนมีจิตส านึกใน 
บุญคุณ และได้แสดงความ 
กตัญญู กตเวทิตาต่อบิดา 
มารดา 
3. นักเรียนได้รับ 
ประสบการณ์ตรงอย่าง 
ถูกต้องและดีงาม 
4. นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน 
การจัดกิจกรรมและช่วยกัน 
รักษา ท านุบ ารุงศาสนาและ 
สืบทอดประเพณีอันดีงาม 
ของไทยที่มีมาแต่โบราณ 
 

- นักเรียนไดพั้ฒนาทักษะ 
การเรียนรู้และ 
กระบวนการคิด 
- นักเรียนมีจิตส านึกใน 
บุญคุณ และได้แสดงความ 
กตัญญู กตเวทิตาต่อบิดา 
มารดา 
- นักเรียนได้รับ 
ประสบการณ์ตรงอย่าง 
ถูกต้องและดีงาม 
 

 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๓๒. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้กิจกรรม 
วันส าคัญ 
- วันไหว้ครู 
- วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
ปีใหม่ 
- วันเด็กแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับท้องถิ่น 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงอย่างถูกต้องและดีงาม 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมและช่วยกัน
รักษา ท านุบ ารุงศาสนาและสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของไทย
ที่มีมาแต่โบราณเรียนรู้เพณี
วัฒนธรรมไทย  สามารถ
ปฏิบัติสมาธิได้จริงและ
ถูกต้อง 
4. เพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล ที่มุ่ง
ส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้ร่วมกันระดมสรรพก าลังใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชน ตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
หน้าที่เพื่อพัฒนาชาติสืบไป 

- นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงอย่าง
ถูกต้องและดีงาม 
- นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมและ
ช่วยกันรักษา ท านุบ ารุง
ศาสนาและสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยที่มีมาแต่โบราณ
เรียนรู้เพณีวัฒนธรรม
ไทย  สามารถปฏิบัติ
สมาธิได้จริงและ
ถูกต้อง 
- นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมอันมีสาระ
ความรู้และความ
บันเทิง 
 

คณะผู้บริหาร พนักงาน 
เทศบาล ครูและบุคลากร 
ผู้ปกครอง นักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม การมี
ส่วนร่วมของประชาชน
กับท้องถิน่ 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงอย่าง
ถูกต้องและดีงาม 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมและ
ช่วยกันรักษา ท านุบ ารุง
ศาสนาและสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของไทย
ที่มีมาแต่โบราณเรียนรู้
เพณีวัฒนธรรมไทย  
สามารถปฏิบัติสมาธิได้
จริงและถูกต้อง 
4. เพ่ือจัดกิจกรรมอันมี
สาระความรู้และความ
บันเทิงให้ 
กับเด็ก 

  - นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงอย่างถูกต้องและดีงาม 

  - เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมและช่วยกันรักษา 
ท านุบ ารุงศาสนาและสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมา
แต่โบราณเรียนรู้เพณีวัฒนธรรม
ไทย  สามารถปฏิบัติสมาธิได้
จริงและถูกต้อง 

 



โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
- วันสุนทรภู ่
- วันอาเซียน 

๕. เพ่ือจัดกิจกรรมอันมีสาระ
ความรู้และความบันเทิง
ให้กับเด็ก 

 
 
 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ 

  
 
 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ 

  
 

 
 
 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ 

 



  กลยุทธ์ที่  ๒.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรี และกีฬาให้ผู้เรียน 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๓๓. โครงการเด็กดโีรงเรียน 
 

๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรมไทยให้นักเรียน  
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีมารยาทที่ดีงาม
เหมาะสมกับวัย  
๓. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนมีมารยาทที่ดีงาม และ
ถูกต้องตามกาลเทศะได้ดี 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

1. นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๓๔. โครงการหนูน้อย 
คนเก่ง 
 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการให้กับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค าเช่น ด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา 
2. ส่งเสริมให้เด็กได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

1. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๓๕. โครงการงาม 
อย่างไทย 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ค่านิยมท่ีดี มีมารยาทตาม
แบบอย่างและมี
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
2. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๓๖. โครงการหนูรักดนตรี 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน

มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก 
 2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 3. เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษท้ังใน
ด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปะ ให้มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

1. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๓๗. โครงการจัดตั้งห้องดนตรี
นาฏศิลป์ 

เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมขีด
ความสามารถการจัดการ
เรียนการสอนด้านศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ แก่
นักเรียน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าได้เรียนรู้
ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนมีความสามารถด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์ที่เกิดจากการ
ส่งเสริมและการจัดการเรียน
การ 
สอน 

 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๓๘. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ 
 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะและความสามารถ
ด้านดนตรีแก่นักเรียน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค ามีครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
ที่ใช้ส าหรับจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมขีด
ความสามารถด้านดนตรี
แก่นักเรียน 

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนมีทักษะและ
ความสามารถในการใช้เครื่อง
ดนตรีแต่ละประเภทได้ 
 

๓๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องดนตรีไทย 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะและความสามารถ
ด้านดนตรีไทยแก่นักเรียน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค ามีครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
ไทยที่ใช้ส าหรับจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมขีด
ความสามารถด้านดนตรี
แก่นักเรียน 

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนมีความสามารถด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์ที่เกิดจากการ
ส่งเสริมและการจัดการเรียน
การ 
สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๔๐. โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
ดนตรีพื้นเมือง 

๑.เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ความเป็นเลิศให้นักเรียนมี
ความสามารถด้านดนตรี
พ้ืนเมือง 
๒.เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะการ
ดนตรีพื้นเมืองที่เป็น
เอกลักษณ์ของภาค 
๓.เพ่ือให้บริการแก่ชุมชน
ด้านกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 
๔.เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลต าบล
เวียงพางค า 
๕.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑.นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางดนตรีคนละ ๑ อย่าง 
๒.นักเรียนมีผลงานและ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน 

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนมีความสามารถและมี
ทักษะความเป็นเลิศทางด้าน
ศิลปะดนตรีพ้ืนเมืองและการ
แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ของตนเองด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 
 
 
 



 
โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๔๑. โครงการส่งเสริมนาฏศิลป์
ไทย 

๑.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์ไทย 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรักและชื่นชมการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย 
๓.เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทาง
นาฏศิลป์ไทย 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑.นักเรียนทุกคนได้แสดง
นาฏศิลป์ไทย 
๒.นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย
ได้แสดงนาฏศิลป์ไทย     
 

บรรลุตามเป้าหมาย ๑.นักเรียนทุกคนรู้จักหลักการ
ของนาฏศิลป์ไทย 
๒.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
ความกล้าแสดงออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กลยุทธ์ที่  ๒.๓   จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๔๒. โครงการโรงเรียนน้อม
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   - กิจกรรมหนูน้อยรักการ
ออม 
 
 
   -  กิจกรรมประดิษฐ์ของ
ใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติ
และเศษวัสดุ 
  - กิจกรรมเกษตรพอเพียง 
  - กิจกรรมตลาดนัก
พอเพียง 

- เพ่ือให้นักเรียนน าแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ตาม
ศักยภาพเหมาะสมตามวัย  
 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
- เพ่ือให้เด็กได้รู้จักผักสวน
ครัวชนิดต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
- เพ่ือให้นักเรียนมีวิธี
ประหยัดรู้จักการอดออม  
รู้จักใช้วัสดุ  สิ่งของ
ทรัพยากรอย่างพอเพียง 

- นักเรียนน าแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ตาม
ศักยภาพเหมาะสม
ตามวัย 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

  เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า
สามารถน าแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ตาม
ศักยภาพเหมาะสมตาม
วัย  

1. นักเรียนน าแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ตาม
ศักยภาพเหมาะสมตาม
วัย 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
- ไม่ไดด้ าเนินการ 
 

1. นักเรียนน าแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตาม
ศักยภาพเหมาะสมตามวัย 
 
 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๔๓. โครงการส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา
พอเพียงสู่การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า
สามารถน าแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ตามศักยภาพเหมาะสม
ตามวัย 
 

บรรลุตามเป้าหมาย ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรัก
ภูมิใจในภูมิปัญญาไทย
ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ฝึกปฏิบัติจริง  เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนว
พระราชด าริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กลยุทธ์ที่ ๒.๔ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนมีความศรัทธาและเชื่อม่ันเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๔๔. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

๑. นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการ
ปฏิบัติตนตามวิถี
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและ
ได้เข้าใจบทบาทการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๒. นักเรียนสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ ๑. นักเรียนเรียนรู้วิธีการ
ปฏิบัติตนตามวิถี
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
และได้เข้าใจบทบาทการ
ปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
๒. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค าอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ของนักเรียน 
   กลยุทธ์ที่  ๓.๑   ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

2  ๔๕.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาระดับอนุบาล
และ ระดับประถมศึกษา 
 

๑.เพ่ือเป็นคู่มือและสื่อการ
เรียนการสอนส าหรับครูและ
นักเรียน 
   - ค่าหนังสือเรียน 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน 
   - ค่ าเครื่องแบบนักเรียน 
๒ .เพ่ื อส่ ง เสริม พัฒ นาการ
นักเรียนครบทั้ง ๔ ด้าน 
 

- นั ก เรียน ได้ รับคู่ มื อ
และสื่อการเรียนการ
สอน ส าห รับ ค รู แล ะ
นักเรียน 
- นักเรียนมีพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน 
 

ครูและนักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

๑.เพ่ือเป็นคู่มือและสื่อการ
เรียนการสอนส าหรับครู 
และนักเรียน 
   - ค่าหนังสือเรียน 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน 
   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๒.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
นักเรียนครบทั้ง ๔ ด้าน 
 

- นักเรียนมีพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน 
- ครูและนักเรียนมีคู่มือและ
สื่อการเรียนการสอน  

๔๖. โครงการส ารวจความ
พึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และการบริหารจัดการ
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 

1.  

1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองและชุมชน ที่มี
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า 
๒. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของครู ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
หลักสูตรโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

- ผู้ปกครองและชุมชน
มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ใน
ด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 
- ผู้ปกครองและชุมชน
มีความพึงพอใจใน
หลักสูตร 
 

-โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าสามารถ
ปรับปรุงหลักสูตรได้ตาม
ความตอ้งการของชุมชน 
เพ่ือน าไปสู่การบริหาร
จัดการทีดี่ 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในด้าน
การบริหารจัดการโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
๒. ผู้ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจในหลักสูตร 
 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในด้าน
การบริหารจัดการโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
๒. ผู้ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจในหลักสูตร 

 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๔๗.  โครงการจัดป้ายนิเทศ
เพ่ือการศึกษา 
 

๑.  เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ ด้าน 
๒.  เพ่ือให้กระตุ้นเด็กให้เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง 
3. เพื่อให้เด็กและผู้ปกครอง
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน 
4.  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของ
หลักสูตร 

- นักเรียนมีพัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ ด้าน 
- เด็กเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 
- นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 
 

๑. นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
๒. นักเรียนมีพัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ ด้านได้เรียนรู้
และรับรู้ข่าวสารจากการ           
จัดป้ายนิเทศ  มี
สภาพแวดล้อมที่ดีใน
ห้องเรียน 

๑. นักเรียนมีพัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ ด้าน 
๒. นักเรียนเรียนรู้
ประสบการณ์ตรงการจาก
จัดป้ายนิเทศ 
๓. นักเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดีใน
ห้องเรียนและบริเวณ
อาคารเรียน 
๔. เด็กและผู้ปกครอง
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน 

๑.  นักเรียนมีพัฒนาการครบ
ทั้ง ๔ ด้าน 
๒.  เด็กเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
3. นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน 
4. นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
ดีในห้องเรียนและบริเวณ
อาคารเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๔๘. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้ป้ายนิเทศเพ่ือ
การศึกษา 

๑.  เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ ด้าน 
๒.  เพ่ือให้กระตุ้นเด็กให้เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง 
3. เพื่อให้เด็กและผู้ปกครอง
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน 
4.  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของ
หลักสูตร 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑. นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
๒. นักเรียนมีพัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ ด้านได้เรียนรู้
และรับรู้ข่าวสารจากการ           
จัดป้ายนิเทศ  มี
สภาพแวดล้อมที่ดีใน
ห้องเรียน 

บรรลุตามเป้าหมาย ๑. นักเรียนมีพัฒนาการครบ
ทั้ง ๔ ด้าน 
๒. นักเรียนเรียนรู้
ประสบการณ์ตรงการจากจัด
ป้ายนิเทศ 
๓. นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
ดีในห้องเรียนและบริเวณ
อาคารเรียน 
๔. เด็กและผู้ปกครองได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๔๙. โครงการพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 

1. เพื่อให้ครูได้พัฒนา
กระบวนการวัดประสบการณ์
ให้กับเด็ก 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดในรูปแบบที่
หลากหลาย 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
- เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

1. ครูมีการพัฒนา
กระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
2. นักเรียนได้รับการฝึก
ทักษะการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย มีความรู้
ความสามารถ กล้าคิด
กล้าท าและกล้าแสดงออก 

1. ครูมีการพัฒนา
กระบวนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
2. นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย มี
ความรู้ความสามารถ กล้าคิด
กล้าท าและกล้าแสดงออก 
ตามวัย 

๕๐. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการการจัดการเรียน
การสอน 
-กิจกรรมการเรียนรู้สาระตัว
เรา 
- กิจกรรมการเรียนรู้สาระ
บุคคลและสถานที่รอบตัว 
- กิจกรรมการเรียนรู้สาระ
ธรรมชาติรอบตัว 
- กิจกรรมการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆรอบตัว 

1. เพื่อพัฒนาสื่อให้มีความ
ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ 
ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนเกินไป
ส าหรับนักเรียน 
2. เพื่อให้เด็กในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า ได้รับ
ผลิต พัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์ 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๘0 ของนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค า 

บรรลุตามเป้าหมาย 1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า ได้ใช้สื่อที่ทัน 
สมัยเข้ากับเหตุการณ์ ใช้ได้
สะดวก ไม่ซับซ้อนเกินไป 
2. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า ได้ใช้สื่อที่ทันสมัย
เข้ากับเหตุการณ์ ได้ใช้สื่อที่
ผลิต และพัฒนาสื่ออย่าง
สร้างสรรค ์

 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอน ระดับชั้น
ประถมศึกษา 

     

๕๑. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น มีความรัก 
ความผูกพันและมีความ
ภาคภูมิใจท้องถิ่นของตน 
๒. เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมี
พัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน 

- ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น มี
ความรัก ความผูกพัน
และมีความภาคภูมิใจ
ท้องถิ่นของตน 
- ผู้เรียนน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
ความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน 
- นักเรียนมีพัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ ด้าน 

๑. เชิงปริมาณ ผู้เรียนทุก
คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒. เชิงคุณภาพ ผู้เรียนได้
มีการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตน 
 

๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น มีความ
รัก ความผูกพันและมี
ความภาคภูมิใจท้องถิ่น
ของตน 
๒. ผู้เรียน ชุมชน มีส่วน
ร่วมจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตรงกับความต้องการ 

 

1. ผู้เรียนได้มีการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตน 

 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๕๒. โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์จาก
สถานที่จริง 
2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 
3. สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
4. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- นักเรียนได้เพ่ิมพูน
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
สถานที่จริง 
- นักเรียนจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า ที่เข้าร่วม
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

1. ผู้เรียนและครูที่เข้า
ร่วมโครงการ ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ 
เรียนรู้สู่โลกกว้างและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน 
2. ผู้เรียนและครูที่เข้า
ร่วมโครงการได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 
3. ผู้เรียนและครูที่เข้า
ร่วมโครงการมีจิตส านึก
ในการ 
 

1. ผู้เรียนและครู ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ 
เรียนรู้สู่โลกกว้างและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน 
2. เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๕๓. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 
สาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น มีความรัก 
ความผูกพันและมีความ
ภาคภูมิใจท้องถิ่นของตน 
๒. เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมี
พัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน 
 

- ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น มี
ความรัก ความผูกพัน
และมีความภาคภูมิใจ
ท้องถิ่นของตน 
- เพ่ือให้นักเรียนมี
พัฒนาการครบทั้ง ๔ 
ด้าน 

๑. เชิงปริมาณ ผู้เรียนทุก
คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒. เชิงคุณภาพ ผู้เรียนได้
มีการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตน 
 

๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น มีความ
รัก ความผูกพันและมี
ความภาคภูมิใจท้องถิ่น
ของตน 
๒. ผู้เรียน ชุมชน มีส่วน
ร่วมจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตรงกับความต้องการ 

 

1. ผู้เรียนได้มีการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีพัฒนาการครบ
ทั้ง ๔ ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๕๕. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑. เพ่ือเป็นแผนและเป็น
ข้อก าหนดในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 
๒. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ โดยส่งเสริมให้แต่ละ
บุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของตนเอง 
๓. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนตรง
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

- แผนและเป็น
ข้อก าหนดในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
- ผู้เรียนมีความรู้ โดย
ส่งเสริมให้แต่ละบุคคล
พัฒนาไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของตนเอง 
- ครูผู้สอนมีการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนตรงตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ 

๑. สามารถปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
หลากหลาย 
๒. ผู้สอนร้อยละ๘๐ มี
ความรู้ตรงกับสาระการ
เรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ผู้สอนสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ 
๔. ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและพัฒนา
ตนตามศักยภาพ 

๑. โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค าพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
มาตรฐานช่วงชั้นของ
หลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับศักยภาพ
ของนักเรียน 
๒. ผู้สอนมีความรู้ตรงกับ
สาระเรียนรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
๓. ผู้สอนพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ 
๔. ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตามเกณฑ์ 

 

๑. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและมาตรฐานช่วง
ชั้นของหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับศักยภาพของ
นักเรียน 
๒. ผู้สอนมีความรู้ตรงกับสาระ
เรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. ผู้เรียนมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๕๕. โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  

1. เพื่อให้นักเรียนรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพ
ติดให้โทษ  
2. เพื่อลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
3. เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

- นักเรียนรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติดให้โทษ  
- ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

นักเรียนร้อยละ๗๕ 
สามารถปฏิบัติตนตามวิถี
ประชาธิปไตย 

นักเรียนได้รู้ถึงโทษของยา
เสพติด 
 

1. นักเรียนได้รู้ถึงโทษของยา
เสพติด 
2. ลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษา 

๕๖. โครงการ To be 
Number one 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาปลอด
จากสารเสพติดทุกชนิด 
2. เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง
กับสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. เพ่ือให้นักเรียน และ
บุคลากรภายในโรงเรียน
ปลอดจากสิ่งเสพติดและสาร
มอมเมาทุกชนิด 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค า 

บรรลุตามเป้าหมาย 1. สถานศึกษาปลอดจากสาร
เสพติดทุกชนิด 
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. นักเรียน และบุคลากร
ภายในโรงเรียนปลอดจากสิ่ง
เสพติดและสารมอมเมาทุก
ชนิด 

 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  ๓.๒  พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๕๗. โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและเข้าร่วม
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
ในระดับต่างๆ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรัก
และความสามัคคีในหมู่คณะ 
๒. เพ่ือสร้างเสริมความรัก 
ผูกพันและหวงแหนใน
สถานศึกษา 
๓. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและส านึกใน
พระคุณของครู 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความกล้าแสดงออกในด้าน
ต่างๆ 

- ไม่ได้ด าเนินการ ๑. จัดงานบัณฑิตน้อย 
๒. ผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
- คณะครูทุกท่าน 
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้บริหารทุกท่าน 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง 
- นักเรียนและบุคลากร 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๕๘. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑. เพ่ือเป็นแผนและเป็น
ข้อก าหนดในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 
๒. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ โดยส่งเสริมให้แต่ละ
บุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของตนเอง 
๓. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนตรง
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

- แผนและเป็น
ข้อก าหนดในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
- ผู้เรียนมีความรู้ โดย
ส่งเสริมให้แต่ละบุคคล
พัฒนาไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของตนเอง 
- ครูผู้สอนมีการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนตรงตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ 

๑. สามารถปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
หลากหลาย 
๒. ผู้สอนร้อยละ๘๐ มี
ความรู้ตรงกับสาระการ
เรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ผู้สอนสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ 
๔. ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและพัฒนา
ตนตามศักยภาพ 

๑. โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค าพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
มาตรฐานช่วงชั้นของ
หลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับศักยภาพ
ของนักเรียน 
๒. ผู้สอนมีความรู้ตรงกับ
สาระเรียนรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
๓. ผู้สอนพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ 
๔. ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตามเกณฑ์ 

 

๑. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและมาตรฐานช่วง
ชั้นของหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับศักยภาพของ
นักเรียน 
๒. ผู้สอนมีความรู้ตรงกับสาระ
เรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. ผู้เรียนมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๕๙. โครงการอบรมเทคนิค
วิธีการในการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ 

๑. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการเขียน
แผนการสอนได้อย่างถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีการจัด
เตรียมการเขียนแผนการสอน
และจัดเตรียมสื่อล่วงหน้าก่อน
เสมอ 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ที่ดีและเกิดทักษะ
กระบวนการการเรียนรู้ที่ดี
จากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

- ครูผู้สอนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
เขียนแผนการสอนได้
อย่างถูกต้อง 
- ครูผู้สอนมีการจัด
เตรียมการเขียน
แผนการสอนและ
จัดเตรียมสื่อล่วงหน้า
ก่อนเสมอ 
- ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ี
ดีและเกิดทักษะ
กระบวนการการเรียนรู้
ที่ดีจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

๑. ครูทุกคนในโรงเรียนมี
การจัดท าแผนการเรียน
การสอนและสรุปบันทึก
หลังการสอนทุกครั้ง 
๒. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาที่ถูกต้องและยั่งยืน 
๓. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าด าเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
 

๑. ครูผู้สอนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
เขียนแผนการสอนได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒. ครูผู้สอนมีการจัด
เตรียมการเขียนแผนการ
สอนและจัดเตรียมสื่อ
ล่วงหน้าก่อนเสมอ 
๓. ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดี
และเกิดทักษะ
กระบวนการการเรียนรู้ที่
ดีจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

๑. ครูผู้สอนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการเขียนแผนการสอนได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒. ครูผู้สอนมีการจัด
เตรียมการเขียนแผนการสอน
และจัดเตรียมสื่อล่วงหน้าก่อน
เสมอ 
๓. ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีและ
เกิดทักษะกระบวนการการ
เรียนรู้ที่ดีจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๖๐. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนส่งเสริม
ทักษะวิชาการ 
-  กิจกรรมแข่งทักษะทาง
วิชาการภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน 
-  กิจกรรมค่ายวิชาการ 
(ค่ายสามภาษา) 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบ
ความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ ของตนเอง และ
ได้พัฒนาความสามารถนั้นเต็ม
ศักยภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความกล้าแสดงออกในด้าน
ต่างๆ  

- ไม่ได้ด าเนินการ นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

๖๑. โครงการ SBMLD 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถเป็นบุคลากรต้นแบบ  
2. เพ่ือกระตุ้นให้ครูต้นแบบ
เป็นครูผู้น าทางการเรียนรู้รุ่น
ใหม่ที่สามารถพัฒนาครูคนอ่ืน 
ๆ และพัฒนาผู้เรียนต่อไป  
3. เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ครูต้นแบบน าไปประยุกต์ใช้
กับผู้เรียนให้มากที่สุด 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนเทศบาล เวียง
พางค า 

บรรลุตามเป้าหมาย 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถเป็นบุคลากรต้นแบบ  
2. กระตุ้นให้ครูต้นแบบเป็น
ครูผู้น าทางการเรียนรู้รุ่นใหม่
ที่สามารถพัฒนาครูคนอ่ืน ๆ 
และพัฒนาผู้เรียนต่อไป  
3. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครู
ต้นแบบน าไปประยุกต์ใช้กับ
ผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๖๒. โครงการติดตั้ง
กระดานไวท์บอร์ด 

1. เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ใช้
อุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น  
3. เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อหน่วยงาน 

- ไม่ได้ด าเนินการ นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนเทศบาล เวียง
พางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 1. การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งข้ึน 
2. เด็กนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ที่
ทันสมัยขึ้น  
3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
หน่วยงาน 
 

๖๓. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน (ห้องปฏิบัติการ        
ทางภาษา 40 ที่นั่ง) 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะ
ทางด้านภาษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพทางดา้น
ภาษาต่างประเทศ ให้กับ
ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 

บรรลุตามเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ      มี
ประสิทธิภาพและผู้ใช้
ห้องปฏิบัติการ     มีความพึง
พอใจ 

๖๔. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้าน
ภาษาไทย 
- กิจกรรมภาษาไทยวันละ
ค า 
- กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนในด้านภาษาไทย 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความสนใจและ
ความถนัดด้านภาษาไทยให้มี
ความเป็นเลิศ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียน โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า 
 

บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพทางด้านภาษาไทย
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๒๙.  โครงการพัฒนาสื่อ
และของเล่นระดับปฐมวัย 

1. เพื่อพัฒนาสื่อให้มีความ
ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ 
ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนเกินไป
ส าหรับนักเรียน 
2. เพื่อให้เด็กในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า ได้รับ
ผลิต พัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์ 
3. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- สื่อมีความทันสมัยเข้า
กับเหตุการณ์ ใช้ได้
สะดวก ไม่ซับซ้อน
เกินไปส าหรับนักเรียน 
- เด็กในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
ได้รับผลิต พัฒนาสื่อที่
สร้างสรรค ์
- เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ร้อยละ ๘0 ของนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 

1. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า ได้ใช้
สื่อที่ทัน สมัยเข้ากับ
เหตุการณ์ ใช้ได้สะดวก 
ไม่ซับซ้อนเกินไป 
2. ครูและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า ได้ใช้สื่อที่
ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ 
ได้ใช้สื่อที่ผลิต และ
พัฒนาสื่ออย่างสร้างสรรค์ 

1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า ได้ใช้สื่อที่ทัน 
สมัยเข้ากับเหตุการณ์ ใช้ได้
สะดวก ไม่ซับซ้อนเกินไป 
2. ครูและบุคลากรโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า ได้ใช้สื่อ
ที่ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ ได้
ใช้สื่อที่ผลิต และพัฒนาสื่อ
อย่างสร้างสรรค์ 
3. ครโูรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า ได้ผลิตสื่อเพ่ือ
ประกอบการจัดกิจกรรม 

 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๖๕. โครงการห้องศูนย์สื่อ 1. เพ่ือให้เด็กนักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 
2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 
3. เพ่ือให้เด็กนักเรียนเล่น 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
4. เพ่ือให้เด็กนักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
5. เพ่ือให้เด็กนักเรียนเกิด
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เชิงปริมาณนักเรียนได้คน 
ได้เข้าศึกษาศูนย์การ
เรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
พัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 
 

บรรลุตามเป้าหมาย 1. ห้องเรียนปฐมวัยมีสื่อ
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 
2. เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้
อย่างมีความสุข   
มีมุมต่างๆ ที่นักเรียนควรรู้จัก
และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีจิตนการและเกิดการ
กระท าอย่างมีความหมาย 

๖๖. โครงการจัดซื้อ 
ชั้นหนังสือ ที่วางหนังสือ 
โต๊ะห้องสมุด 

1. เพื่อใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมภายในห้องสมุดให้
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
2. เพ่ือให้บุคลากรและเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์อ านวยในการอ่าน
หนังสือและใช้บริการห้องสมุด 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนเทศบาล เวียง
พางค า 

บรรลุตามเป้าหมาย เด็กนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้
ภายในห้องสมุดอย่างครบถ้วน 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๖๗. โครงการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1.เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ
สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนครบตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
3.เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใน
การพัฒนาความรู้ตาม
หลักสูตรและสร้างสรรค์
ผลงาน 

- ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 1. เด็กนักเรียนได้ฝึก
ทักษะการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรใน
สถานศึกษาได้พัฒนา
ความรู้ ความสามารถ 
ทางด้านข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ไม่บรรลุเป้าหมาย 1. สถานศึกษาได้พัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใช้งานของเด็ก
นักเรียน 
3. บรรยากาศใน
ห้องปฏิบัติการสะดวกสบาย
เหมาะแก่การเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๖๘. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้วยภาษา 

1.เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ
สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนครบตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
3.เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใน
การพัฒนาความรู้ตาม
หลักสูตรและสร้างสรรค์
ผลงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

บรรลุตามเป้าหมาย 1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค ามีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า 
ภาษาจีน เพื่อการเรียนการ
สอนการติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2.นักเรียนเรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า 
ภาษาจีน เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร สามารถใช้ 
 

๖๙. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  
(ห้องเรียนอัจฉริยะ) 

เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใน
รูปแบบใหม ่

บรรลุตามเป้าหมาย ห้องเรียนอัจฉริยะท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาทางด้านการเรียนการ
สอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๗๐. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นประถม 
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนการสอนสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านและเขียน
ภาษาไทย 
- กิจกรรม English Camp 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาศิลปะดนตรี
นาฏศิลป์ 
 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นและมีนักเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่
เกิน ร้อยละ 3 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีวิจารณะญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย และเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้นและมีนักเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่
เกิน ร้อยละ ๓ 
๒. นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณเป็น 
๓. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค ามี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ 
 

บรรลุตามเป้าหมาย ๑. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีและ
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
ตรงกับศักยภาพ 
๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 
๓. นักเรียนได้ใช้ความรู้ไปต่อ
ยอดในระดับที่สูงขึ้น 
๔. เพ่ิมเครือข่ายการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 
๕. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

  ๔. นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัมนา
ตนเองได้อย่างเมาะสม 

  

๗๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ 
-กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนซึ่ง
ส่วนมากเป็น
พุทธศาสนิกชน ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ หลักธรรมของ
พระพุทธศานา และได้
สอบธรรมศึกษาตรี โท 
เอก 
๒. เพ่ือพัฒนาให้ได้เรียนรู้
มารยาทตามแบบแผนที่
ถูกต้อง เป็นการรักษา
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดี
ของชาติ 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑.นักเรียนทุกคนมีความรู้
ด้านธรรมศึกษาตรี โท 
เอก 
๒.นักเรียนทุกคนมีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
๓.นักเรียนทุกคนเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม และ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

บรรลุตามเป้าหมาย ๑.นักเรียนมีความประพฤติดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
๒.นักเรียนมีความรักและหวง
แหน เห็นคุณค่าปรพเพณี
วัฒนธรรมความเป็นไทย 
- ๓.นักเรียนมีความจงรักภักดี

ต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง

ตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อ
ประกาศตนจะน าค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าและ
น าไปปฎิบัติเพื่อให้เกิด 
 

    

๗๒. โครงการค่าใช้จ่าย
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน 

1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ที่ให้จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
2. เพื่อเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาแก่นักเรียนที่ให้
ได้รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงการค่าใช้จ่ายค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนทุกคน 

บรรลุตามเป้าหมาย ๑. นักเรียนยากจนสามารถ
จัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต  
2. นักเรียนยากจนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๗๓. โครงการงานทะเบียน
นักเรียน 

๑. เพ่ือการบริการชุมชน
ในการรับนักเรียน  ตาม
นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
๒. เพ่ือให้การด าเนินการ
รับนักเรียนเป็นไปตาม
แผนที่โรงเรียนก าหนด
และบังเกิดความ
เรียบร้อยในการรับสมัคร
นักเรียน 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑. นักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการทุกคนเข้าเรียนใน
โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค า 
๒. นักเรียน อ.๓ (เดิม) 
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค าได้ศึกษาต่อในระดับชั้น 
ป.๑ ร้อยละ ๕๐ 
 

บรรลุตามเป้าหมาย ๑. ผู้ปกครองนักเรียนในเขต
อ าเภอเทศบาลเวียงพางค า
และอ าเภอใกล้เคียงนิยมส่ง
บุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
๒. นักเรียนระดับชั้น อ. 3 
เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น 
ป.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๗๔. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
-กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับชั้นประถม 
-กิจกรรมชุมนุม 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ระเบียบ วินัย มีความ
อดทน มีอุดมการณ์ความ
รักชาติ  พัฒนาลักษณะ
ผู้น าให้กับนักเรียน และ
ท าประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตามกฎ ค าปฏิญาณ 
ระเบียบ ข้อบังคับ คติ
พจน์ของลูกเสือ  และ
ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือได้ 
ตามขั้นตอนและวิธีการ 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ลูกเสือส ารอง ชั้นประถม 
ร้อยละ 100  มีระเบียบ
วินัย มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ  ได้
พัฒนาลักษณะผู้น า มี
ความสามัคคีในการ
ท างานเป็นหมู่คณะ และ
ท าประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม  
 

บรรลุตามเป้าหมาย ๑. นักเรียนสามารถเป็นผู้น า
และผู้ตามได้ 
๒. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงที่จะ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันและ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 
๓. นักเรียนได้เรียนรู้กฎ 
ระเบียบวินัยของลูกเสือ และ
ประพฤติตามได้ 
๔. นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
อุดมการณ์รักชาติ ความ
อดทน  และมีระเบียบวินัย      

 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  ๓.๓  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๗๕. โครงการห้องสมุด
โรงเรียน 

๑. เพ่ือจัดซื้อหนังสือท่ี
เหมาะสมกับวัยและความ
ต้องการของเด็ก 
๒. เพ่ือสร้างความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า
และผู้ปกครองนักเรียน 
๓. เพ่ือปลุกฝังนิสัยรักการ
อ่าน และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้จากการอ่าน
หนังสือที่ตนเองชอบ 
 

- นักเรียนมีหนังสือที่
เหมาะสมกับวัยและ
ความต้องการ 
- นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน และการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
- นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการอ่าน
หนังสือที่ตนเองชอบ 
 

๑. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามีหนังสือที่
เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
๒. ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 

๑. โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค ามีหนังสือที่
เหมาะสมกับวัยและความ
ต้องการของเด็ก 
๒. นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน และใช้เวลาว่าให้
เป็นประโยชน์ 
๓. นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากการอ่านหนังสือที่
ตนเองชอบ 

๑. โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค ามีหนังสือที่เหมาะสมกับวัย
และความต้องการ 
๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
และใช้เวลาว่าให้เป็น
ประโยชน์ 
๓. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การอ่านหนังสือที่ตนเองชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๗๖. โครงการอบรมซ้อม
แผนความปลอดภัย 

๑. เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้มี
ความรู้และทักษะในการหนีไฟ
จากอาคารได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
๒. เพ่ือให้ครแูละนักเรียน
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันใน
การป้องกันตนเองได้อย่าง
ปลอดภัย 
 

- ครูและนักเรียนมี
ความรู้และทักษะใน
การหนีไฟจากอาคารได้
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
- ครแูละนักเรียนน า
ความไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในการ
ป้องกันตนเองได้อย่าง
ปลอดภัย 
 

ครแูละนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
 

๑. ครูและนักเรียนมี
ความรู้และทักษะในการ
หนีไฟจากอาคารได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
๒. ครแูละนักเรียน 
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ในการป้องกันตนเองได้
อย่างปลอดภัย 

๑. ครูและนักเรียนมีความรู้
และทักษะในการหนีไฟจาก
อาคารได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
๒. ครแูละนักเรียนน าความไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันในการ
ป้องกันตนเองได้อย่าง
ปลอดภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กลยุทธ์ที่  ๓.๔   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๗๗. โครงการอาหาร
กลางวัน 

1. เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มีคุณภาพ
และสารอาหารครบ 
ทั้ง 5 หมู่ 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 
- นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่มี
คุณภาพและสารอาหาร
ครบ 
ทั้ง 5 หมู่ 
- เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

1. นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 
2. นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพและ
สารอาหารครบ 
ทั้ง 5 หมู่ 
 

1. นักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทาน 
2. นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพและ
สารอาหารครบ 
ทั้ง 5 หมู่ 
 

๗๘. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ร่างกาย  รักษาอนามัยส่วนตน  
โดยปฏิบัติตามสุขบัญญัติ  ๑๐ 
ประการและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
น้ าหนัก  ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 
 
 

- นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย  รักษาอนามัย
ส่วนตน  โดยปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติ  ๑๐ 
ประการและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
- นักเรียนมีน้ าหนัก  
ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
 
 

๑. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
มีสุขภาพ  อนามัย
สมบูรณ์แข็งแรงมี
พัฒนาการ  ทั้ง  ๔  ด้าน  
ที่สมวัย 

๑. นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยดีแข็งแรงสมบูรณ์  
มีน้ าหนัก  ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ 
๒.  นักเรียนมีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกและให้
เกียรติผู้อื่นตลอดจนมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน
ร่วมทั้งมีสุขภาพจิต 
ที่ด ี

๑. นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพร่างกาย  รักษา
อนามัยส่วนตน  โดยปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติ  ๑๐ ประการ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
๒. นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความมั่นใจ   กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมและให้เกียรติ
ผู้อื่นตลอดจนมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี ต่อผู้อ่ืน  ร่วมทั้งมี
สุขภาพจิตที่ดี 

    

๗๙. โครงการหนูน้อย 
ฟันสวย 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า  มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสภาวะทันต
สุขภาพของตนเอง 
2. เพื่อให้เด็กในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า ได้รับการ
รักษาและส่งเสริมป้องกันทาง
ทันตสุขภาพ 
3.เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

- ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า  มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสภาวะทันต
สุขภาพของตนเอง 
- นักเรียนได้รับการ
รักษาและส่งเสริม
ป้องกันทางทันต
สุขภาพ 
- เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

1. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล เวียงพางค ามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
ส่งเสริม 
ทันตสุขภาพ 
 2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค า มีแนว ทางในการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพของ
เด็กมีสภาวะ 
ทันตสุขภาพที่ดีขึ้น 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลเวียง
พ างค า  มี แน วท างใน การ
ส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็ก 
มีสภาวะทันตสุขภาพที่ดีข้ึน 

 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๘๐. โครงการอาหารเสริม
นม 

๑. เพ่ือให้เด็กมีอาหารเสริม 
(นม) รับประทาน 
๒. เพ่ือให้เด็กมีร่างกายที่
แข็งแรง 

- เด็กมีอาหารเสริม 
(นม) รับประทาน 
- เด็กมีร่างกายที่
แข็งแรง 

นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

๑. เพ่ือให้เด็กมีอาหาร
เสริม (นม) รับประทาน 
๒. เพ่ือให้เด็กมีร่างกายที่
แข็งแรง 
 

๑. เพ่ือให้เด็กมีอาหารเสริม 
(นม) รับประทาน 
๒. เพ่ือให้เด็กมีร่างกายที่
แข็งแรง 

๘๑. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน(เครื่องเล่นสนาม) 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาของเด็ก 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนทุกคนได้เล่นของ
เล่นเพ่ือเพ่ิมทักษะ
กระบวนการเรียนรู้และ
ได้ออกก าลังกาย 

บรรลุตามเป้าหมาย เครื่องเล่นมีความปลอดภัย
นักเรียนมีเครื่องเล่นที่
เหมาะสมตามวัย และมีการ
พัฒนาทุกด้านอย่างเหมาะสม 

๘๒. โครงการหนูน้อย 
วัยใส ใส่ใจออกก าลังกาย 

1. เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย
และปลอดภัยจากโรคต่างๆ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
3.เพ่ือให้เด็กมีทักษะในการ
ทรงตัว และเคลื่อนไหว
ร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว
และม่ันคง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

บรรลุตามเป้าหมาย 1. เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 
เจริญเติบโตตามวัยและ
ปลอดภัยจากโรคต่างๆ 
2.เด็กได้ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
3.เด็กมีทักษะในการทรงตัว 
และเคลื่อนไหวร่างกายได้
อย่างคล่องแคล่วและม่ันคง 

 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๘๓. โครงการปรับปรุงพื้น
สนามเด็กเล่น 

1. เพ่ือเป็นการเอ้ืออ านวยต่อ
การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
ความปลอดภัย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

บรรลุตามเป้าหมาย 1. เอ้ืออ านวยต่อการเล่น
เครื่องเล่นสนามอย่างความ
ปลอดภัย 

๘๔. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
สานสัมพันธ์ครอบครัว 

๑. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยให้ครบทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
รู้จักความสามัคคี รู้จักแพ้  
รู้ชนะและรู้อภัย 
๓. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง 
ครู บุคลากรและผู้บริหาร 
๔. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้รับ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ต่อไป 

- ไม่ได้ด าเนินการ   1. นักเรียนและ 
  ผู้ปกครองโรงเรียน 
  เทศบาลเวียงพางค า 
  2. คณะผู้บริหาร 
  พนักงานเทศบาล ครูและ

บุคลากร 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๘๕. โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากลุ่มโซนเหนือ 

๑. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มี
สมรรถภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรง 
๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมที่ดี 
๓. เพ่ือสร้างผลงานนักกีฬา
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางราง
กาย และจิตสังคมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค าได้
ก าหนดไว้ 
 

บรรลุตามเป้าหมาย ๑. นักเรียนมีสมรรถภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
๒. นักเรียนมีทักษะในการ
แข่งขันกีฬา 
๓. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค ามีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  ๓.๕  ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมและเห็นคุณค่าของตนเอง มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนาที่ตนนับถือยึดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๘๖. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับผู้เรียน 
2. เพ่ือให้เป็นพุทธศาสนิกชน
ที่แท้จริง เสริมสร้างความเข็ม
แข็งด้านศีลธรรม บ้าน วัด 
โรงเรียน ในเขตบริการของ
โรงเรียน 
3. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
- เป็นพุทธศาสนิกชนที่
แท้จริง เสริมสร้างความ
เข็มแข็งด้านศีลธรรม 
บ้าน วัด โรงเรียน ใน
เขตบริการของโรงเรียน 
 

นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนทุกคนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
2. บ้านและวัดให้ความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาใน
การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
2. เป็นพุทธศาสนิกชนที่
แท้จริง เสริมสร้างความเข็ม
แข็งด้านศีลธรรม บ้าน วัด 
โรงเรียน ในเขตบริการของ
โรงเรียน 
 

๘๗. โครงการMini Scout 
ส ารวจธรรมชาติ  
(ลูกเสือ-เนตรนารี) 

1. ส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับ
นักเรียน  เรียนรู้นอก
ห้องเรียนภายในท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 
๘๘. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
-กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับชั้นประถม 
-กิจกรรมชุมนุม 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ระเบียบ วินัย มีความ
อดทน มีอุดมการณ์ความ
รักชาติ  พัฒนาลักษณะ
ผู้น าให้กับนักเรียน และ
ท าประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตามกฎ ค าปฏิญาณ 
ระเบียบ ข้อบังคับ คติ
พจน์ของลูกเสือ  และ
ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือได้ 
ตามขั้นตอนและวิธีการ 
 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ลูกเสือส ารอง ชั้นประถม 
ร้อยละ 100  มีระเบียบ
วินัย มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ  ได้
พัฒนาลักษณะผู้น า มี
ความสามัคคีในการ
ท างานเป็นหมู่คณะ และ
ท าประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม  
 

บรรลุตามเป้าหมาย ๑. นักเรียนสามารถเป็นผู้น า
และผู้ตามได้ 
๒. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงที่จะ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันและ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 
๓. นักเรียนได้เรียนรู้กฎ 
ระเบียบวินัยของลูกเสือ และ
ประพฤติตามได้ 
๔. นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
อุดมการณ์รักชาติ ความ
อดทน  และมีระเบียบวินัย      

 
 
 
 
 
 
 



 กลยุทธ์ที่  ๓.๖    เสริมสร้างการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่ง
ที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม ระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๘๙. โครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น 

1. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ถึง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนเป็น
พลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึก
รักษ์ท้องถิ่นของตนเอง 
4. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  ๔.๑ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมทักษะความสามารถ ทางการวิจัย ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๙๐. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า 

1. เพ่ือให้ครูสามารถท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ครูสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
3. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

- ครูสามารถท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาสื่อและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- ครูสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 

บุ คลากรของโรงเรี ยน
เทศบาล เวียงพางค า 

-ครูได้รับการพัฒนา
ตนเองในการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนและสามารถจัด
ประสบ การณ์การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในทุกด้านได้
ตามาตรฐานการศึกษา 

1. ครูสามารถท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 

๙๑. โครงการจัดท า
แผนพัฒนา ๔ ปี และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 

- เพ่ือได้ระดมความคิดและ
ร่วมมือกันจัดท าแผนพัฒนา
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า 

- ไดร้ะดมความคิดและ
ร่วมมือกันจัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
 

โรงเรียนเทศบาล  
เวียงพางค ามีแผนพัฒนา 
ถูกหลักทฤษฎี 
สมเหตุสมผล    
ทุกฝ่ายเห็นชอบ 
 

โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค ามีแผนพัฒนาที่ได้
มาตรฐาน 

โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค ามี
แผนพัฒนาที่ได้มาตรฐาน 

 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๙๒. โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

๑. เพ่ือให้ครูใช้ความรู้
ความสามารถผลิตสื่อที่มี
ความหลากหลายมาใช้
ประกอบการเรียนการสอน 
๒. เพ่ือให้ครูได้สร้างสื่อ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือศึกษา
ค้นคว้าวิจัยและน ามาพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน 
๓. เพ่ือให้ครูได้ใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย มาปรับ
ใช้ในการเรียนการสอนให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- ครูใช้ความรู้
ความสามารถผลิตสื่อที่
มีความหลากหลายมา
ใช้ประกอบการเรียน
การสอนมากข้ึน 
- ครูได้สร้างสื่อ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยและ
น ามาพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน 
- ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มาปรับใช้
ในการเรียนการสอนให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑. ครูมีการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
๒. ครูมีการเลือกใช้สื่อ
การสอนที่หลากหลาย 
๓. ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้สื่อ 
๔. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษา และน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๕. ครูได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการผลิตสื่อหรือ
อบรมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 

๑.ครูสามารถน า
นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลายมาปรับใช้ใน
การเรียนการสอน 
๒.มีสื่อเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
๓.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
๔.ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑.ครูสามารถน านวัตกรรมสื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลายมา
ปรับใช้ในการเรียนการสอน 
๒.มีสื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า 

 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๙๓. โครงการนิเทศภายใน ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
พัฒนาการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนา
และปรับปรุงบรรยากาศใน
การจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข 
๓. เพ่ือช่วยเหลือครูแก้ปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอน 

๑. ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาการเรียนการ
สอนและปรับปรุง
บรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข
และเต็มตามศักยภาพ 
๒. ช่วยเหลือครู
แก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

๑. เชิงปริมาณ พัฒนา
ครูผู้สอนในด้านการ
จัดการเรียนการสอน
และจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอน 
๒. เชิงคุณภาพ  
ครูผู้สอน ได้รับการ
พัฒนาและจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครูได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ และสามารถ
น ามาใช้ในด้านการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ในห้องเรียนมบีรรยากาศ
การเรียนการสอนเด็กนักเรียน
ไดเ้รียนรู้อย่างมีความสุขและ
เต็มตามศักยภาพ 
- ครสูามารถแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนได้ดี 
  
 

๙๔. โครงการส่งเสริมการ
จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
พัฒนาการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 
๓. เพ่ือช่วยเหลือครูแก้ปัญหา
ให้กับนักเรียน 
 

- ครูพัฒนาการเรียน
การสอนให้นักเรียนได้
เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
- ครูพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 
- ครสูามารถแก้ปัญหา
ให้กับนักเรียน 
 

๑. เชิงปริมาณ พัฒนา
ครูผู้สอนในด้านการ
จัดการเรียนการสอน
และจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอน 
๒. เชิงคุณภาพ  
ครูผู้สอน ได้รับการ
พัฒนาและจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครูและนักเรียนได้รับการ
พัฒนาในด้านต่างๆ และ
สามารถน ามาใช้ในด้าน
การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ครูและนักเรียนได้รับการ
พัฒนาในด้านต่างๆ และ
สามารถน ามาใช้ในด้านการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 



กลยุทธ์ที่  ๔.๒ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๙๕. โครงการเกษตร
อินทรีย์ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้ ด้วยการพ่ึงพาตนเอง
ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล 
มั่นคงและยั่งยืน 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผักที่ปลอด
สารพิษไว้รับประทานเพ่ือ
สุขภาพร่างกายที่แข็ง   
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ในการใช้เวลา
ร่วมกัน 
4. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 



 กลยุทธ์ที่ ๔.๓ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครูให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจรรยาบรรณครู เพื่อเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และเป็นแบบอย่างที่ดีใน
องค์กรและท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๙๖. โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมี
คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. เพ่ือพัฒนาให้ครูมีความรู้  
ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและพัฒนาตนเอง
ให้เป็นครูมืออาชีพ 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๙๗. โครงการประชุม
ประจ าเดือน 

๑. เพ่ือให้บุคลากร ครู 
อาจารย์ในโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าได้รับรู้ข่าวสาร
และความเคลื่อนไหวต่างๆ  
๒. เพ่ือเป็นการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา 
๓. เพ่ือร่วมกันหาแนวทางใน
การพัฒนาหน่วยงานและ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

- บุคลากร ครู อาจารย์
ในโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าได้รับรู้
ข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวต่างๆ  
- ครูและบุคลากรได้
ร่วมกันหาแนวทางใน
การพัฒนาหน่วยงาน
และแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดข้ึน 

๑. บุคลากรของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค าเข้า
ร่วมประชุมประจ าเดือน
ทุกครั้ง 
๒. บุคลากรทุกคนได้รับรู้
ข่าวสารและทันต่อ
เหตุการณ์ 

บุคลากรในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค าได้รับ
ความรู้ข่าวสารความ
เคลื่อนไหว ทันต่อ
เหตุการณ์และเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

๑. บุคลากร ครู อาจารย์ใน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า
ได้รับรู้ข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวต่างๆ  
2. ครูและบุคลากรได้ร่วมกัน
หาแนวทางในการพัฒนา
หน่วยงานและแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาด้านสภาพแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่  ๕.๑ จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๙๘. โครงการโรงเรียนสวย
ด้วยมือเรา 

๑. เพ่ือโรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค ามีแหล่งการเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติภายในสถานศึกษา 
๒. เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ปฏิบัติจริงและเกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและเกิด
ความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนและชุมชน
ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการ  
สอนและการศึกษาค้นคว้าได้
ตามอัธยาศัย 
๔. เพ่ือเป็นการร่วมอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชาวบ้าน 

- โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค ามีแหล่งการ
เรียนรู้ทางธรรมชาติ
ภายในสถานศึกษา 
- ผู้เรียนได้รับการ
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
ปฏิบัติจริงและเกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและเกิดความ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
- เพ่ือให้นักเรียนและ
ชุมชนได้ใช้แหล่งเรียนรู้
ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการ  
สอนและการศึกษา
ค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย 

๑. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามีแหล่งการ
เรียนรู้ทางธรรมชาติภาย
ใสถานศึกษา 
๒. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามีสถานที่ให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
ปฏิบัติจริงและเกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและเกิดความใฝ่
รู้อย่างต่อเนื่อง 
๓. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าได้เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชาวบ้าน 
 

๑. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามีแหล่งการ
เรียนรู้ทางธรรมชาติ
ภายในสถานศึกษา 
๒. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามีสถานที่ให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
ปฏิบัติจริงและเกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและเกิดความ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
๓. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าได้เข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของการ
อนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ชาวบ้าน 

๑. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามีแหล่งการเรียนรู้
ทางธรรมชาติภายใน
สถานศึกษา 
๒. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงปฏิบัติจริง
และเกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและเกิด
ความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 

 



กลยุทธ์ที่  ๕.๒  จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๙๙. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 
คน 8 ห้องเรียน เนื้อท่ี 
734 ตารางเมตร ตอก
เสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

๑. เพ่ือให้โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค ามีห้องเรียน
เพียงพอส าหรับเด็กในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. เพ่ือรองรับจ านวนนักเรียน
ที่เพ่ิมขึ้น 

- โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค ามีห้องเรียน
เพียงพอส าหรับเด็กใน
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

๑. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามีห้องเรียน
เพียงพอส าหรับเด็กใน
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
๒. เพ่ือรองรับจ านวน
นักเรียน 

๑. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า มีห้องเรียน
เพียงพอส าหรับเด็กใน
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
๒. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า มีจ านวน
นักเรียนที่เพิ่มข้ึน 
 

๑. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า มีห้องเรียน
เพียงพอส าหรับเด็กในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า มีจ านวนนักเรียน
ที่เพ่ิมขึ้น 
 

๑๐๐. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมทางระบายน้ า 
 

1. เพ่ืออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยส าหรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า
และผู้ปกครอง 
2. เพ่ือให้มีความม่ันคงคงทน
และถาวร 
3. อ านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ปกครอง ครู นักเรียนที่มารับ 
– ส่งบุตรหลาน 
4. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

นักเรยีนโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๐๑. โครงการก่อสร้างรั้ว
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค า 

1. เพ่ือกั้นแนวเขตพ้ืนที่ของ
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า
และเพ่ือความปลอดภัยของ
นักเรียน 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

นักเรียน โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๑๐๒. โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมทางเดินใน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค า 

1. เพ่ือให้ร่มเงาแก่นักเรียน 
ครูโรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค าและผู้ปกครอง       
2. เพื่อป้องกันแดดและฝน
ให้กับนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง 
3. เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      

- ไม่ได้ด าเนินการ นักเรียนและครูโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค ามี
หลังคาพร้อมทางเดิน
เชื่อมระหว่างอาคารเรียน
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในการ
ป้องกันแดด 
และฝน 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

๑๐๓. โครงการต่อเติมหลังคา
กันสาดบริเวณอาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า 

เพ่ื ออ านวยความสะดวกแก่
นักเรียน ผู้ปกครอง และให้เกิด
ความปลอดภัยแก่นักเรียน และ
รักษาทรัพย์สินของทางราชการ 

- ไม่ได้ด าเนินการ ต่อเติม 
หลังคากันสาดอาคาร 
เรียน 
โรงเรียน 
เทศบาลเวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๐๔. โครงการติดตั้งเหล็กดัด 
ประตู - หน้าต่างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า 
 

เพ่ือติดตั้งเหล็กดัดประตูและ
หน้าต่างอาคารเรียน เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยแก่นักเรียนและ
ทรัพย์สินของทางราชการ  

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ติดตั้งเหล็กดัด ต่อเติม
โครงสร้างอาคารสถานที่
ต่างๆของอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๑๐๕. โครงการปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม และ
ต่อเติมโครงสร้างอาคารสถาน  
ที่ต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ มั่นคง ปลอดภัย 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

มีอาคารสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่แข็งแรง มั่นคง
และปลอดภัย เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๑๐๖. โครงการก่อสร้างโรง
คลุมสนามโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

1. เพื่อใช้เป็นสถานที่ส่งเสริม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของเด็กนักเรียน 
2. เพื่อใช้คลุมลานกีฬาในการ
ออกก าลังกายของเด็ก
นักเรียน ผู้ปกครองและ
ผู้ใช้บริการในชุมชน 
3. เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับ
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ในบางโอกาสที่สภาพอากาศ
ไม่เอ้ืออ านวย 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ต่อเติมโครงสร้างอาคาร 
สถานที่ต่างๆ ของ
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค าให้มีความคงทน พร้อม
ให้บริการ 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๐๗. โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ า โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

เพ่ือให้มีห้องน้ าไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ และได้มาตรฐาน 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

มีห้องน้ าไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ และได้มาตรฐาน 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๑๐๘. โครงการก่อสร้างอ่าง
แปรงฟัน-ล้างมือ โรงเรียน
เทศบาล 
เวียงพางค า  

เพ่ือให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี - ไม่ได้ด าเนินการ โครงการก่อสร้างอ่าง
แปรงฟัน-ล้างมือ 
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค าเพ่ือให้นักเรียนมี
สุขอนามัยที่ดี 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๑๐๙. โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่จอดรถของ
บุคลากรในโรงเรียนและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  

- ไม่ได้ด าเนินการ โรงจอดรถโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๑๑๐. โครงการก่อสร้างโรง
อาหาร-หอประชุม แบบ 
100/27 พิเศษ 

เพ่ือให้มีโรงอาหาร      
หอประชุม เพ่ือรองรับการใช้
ประโยชน์ต่างๆ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ ก่อสร้างโรงอาหาร-
หอประชุม แบบ 
100/27 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

๑๑๑. โครงการก่อสร้าง
ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

เพ่ือให้มีห้องสมุด ไว้ส าหรับ
เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ ก่อสร้าง 
ห้องสมุดโรงเรียน ๑ ห้อง 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๑๒. โครงการต่อเติม
ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าให้ได้มาตรฐานแล
เหมาะสมต่อนักเรียน 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ต่อเติมห้องสมุดให้ได้
มาตรฐาน 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๑๑๓. โครงการก่อสร้างโรง
อาหาร-หอประชุม ปรับปรุง
ชั้นบนเน้นโรงพลศึกษา 
แบบ 101ล/27 พิเศษ 

เพ่ือให้มีโรงอาหาร-หอประชุม 
และปรับปรุงชั้นบนเน้นโรงพล
ศึ กษ า  เพ่ื อ รอ งรั บ ก าร ใช้
ประโยชน์ต่างๆ 

- ไม่ได้ด าเนินการ ก่อสร้างโรงอาหาร-
หอประชุมปรับปรุงชั้นบน
เน้นโรงพลศึกษา แบบ 
101ล/27 พิเศษ 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

๑๑๔. โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ แบบ 
สปช 206/26 

เพ่ือให้มีอาคารเอนกประสงค์
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมของครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

- ไม่ได้ด าเนินการ ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ แบบ สปช 
206 -26 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

๑๑๕. โครงการก่อสร้างอ่าง
แปรงฟัน- ล้างมือ โรงเรียน
เทศบาล   เวียงพางค า และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

เพ่ือให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี 
และสามารถรองรับกับจ านวน
นักเรียนที่เพิ่มข้ึนได้ 

- ไม่ได้ด าเนินการ ก่อสร้างอ่างแปรงฟัน-ล้าง
มือ โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค าและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

๑๑๖. โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่จอดรถของ
บุคลากรในโรงเรียนและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

- ไม่ได้ด าเนินการ ก่อสร้างโรงจอดรถ
โรงเรียนเทศบาล     เวียง
พางค า 1 แห่ง 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๑๗. โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๑๑๘. โครงการก่อสร้าง โรง
อาหาร 

เพ่ือให้มีโรงอาหารที่มี
มาตรฐานไว้ส าหรับ
รับประทานอาหารและใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
อ่ืนๆ ของครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

- ไม่ได้ด าเนินการ ก่อสร้างโรงอาหารที่ได้
มาตรฐานในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

๑๑๙. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เสน้ทางโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 
 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
สัญจรของนักเรียน ผู้ปกครอง 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
4.00ม. หนา 0.15. พ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
184.00 ม.ไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. ความยาว  
ตามขนาด   พ้ืนที่  ก่อสร้าง 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

๑๒๐. โครงการปรบัปรุงต่อ
เติมหลังคาอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า 

เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความมั่นคง แข็งแรงปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
หลังคาอาคารเรียน 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๒๑. โครงการก่อสร้างประตู
ทางเข้า - ทางออก โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
 

เพ่ือป้องกันอันตรายและเพ่ือ
ความปลอดภัยแก่นักเรียนและ
ทรัพย์สินของทางราชการ และ
เป็นไปตามมาตรฐานด้านอาคาร
สถานที่ของสถานศึกษา 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ก่อสร้างประตูทางเข้า 
- ทางออก 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๑๒๒. โครงการปูกระเบื้อง
ทางเดินและใต้ถุนอาคาร
เรียน 2 ชั้นโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

เพ่ือปรับปรุงทางเดินอาคาร
เรียนและใต้ถุนอาคารให้
สวยงาม เอ้ือต่อการจัด
บรรยากาศการเรียนการสอน 

- ไม่ได้ด าเนินการ ปูกระเบื้องทางเดินและใต้
ถุนอาคาร 2 ชั้น 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

๑๒๓. โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ 4/12  
(4 ชั้น 12 ห้องเรียน) 

เพ่ือรองรับจ านวนนักเรียนที่
เพ่ิมข้ึน และรองรับการขยาย
ชั้นเรียนจากระดับอนุบาลขึ้น
เป็นระดับประถมศึกษา 

- ไม่ได้ด าเนินการ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 
4 ชั้น 12 ห้องเรียน 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

๑๒๔. โครงการต่อเติม
หลังคาอาคารเรียนบริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค า 

เพ่ือต่อเติมหลังคาอาคารเรียน 
ให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย 
กันฝนได้ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ ก่อสร้าง/ต่อเติมหลังคา
อาคารเรียนบริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลัง
อาคารเรียน 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๒๕. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
 

1. เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในบริเวณโรงเรียน 
2. เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน
ที่มารับ – ส่งบุตรหลาน 
3. เพ่ือก่อสร้างทางระบายน้ า
ภายในโรงเรียน 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ก่อสร้างทางระบายน้ า
ภายในโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๑๒๖. โครงการต่อเติม 
รางริน – กันสาดรอบ
อาคารเรียน 

๑. เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม 
และต่อเติมโครงสร้างอาคาร
สถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ มั่นคง 
ปลอดภัย 
 ๒. เพ่ือปรับเปลี่ยน 
โครงสร้างอาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน 
3. เพื่อจัดระเบียบบริเวณ
ทั่วไปของโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า ให้สวยงาม ความ
ปลอดภัย 
 

- โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า มีสถานที่
ต่างๆ ทีใ่ห้อยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ มั่นคง 
ปลอดภัย 
- อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 
- อาคารสถานที่มีความ
คงทนพร้อมให้บริการ 

ต่อเติมโครงสร้างอาคาร
สถานที่ต่างๆ ของ
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค าให้มคีวาม
คงทนพร้อมให้บริการ 

- โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า มีโครงสร้าง
อาคารสถานที่ต่างๆ ให้
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
มั่นคง ปลอดภัยสวยงาม 
ให้เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 
 
 

- โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า มีโครงสร้าง
อาคารสถานที่ต่างๆ ทีอ่ยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ มั่นคง 
ปลอดภัยสวยงาม 
และเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๒๗. โครงการติดตั้งหลังคา
คลุมสนามกีฬาเอนกประสงค์ 

๑. เพ่ือใช้เป็นสถานที่ส่งเสริม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของเด็กนักเรียน  
๒. เพ่ือใช้คลุมลานกีฬาในการ
ออกก าลังกายของเด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการใน
ชุมชน 
๓. เพ่ือใช้เป็นสถานที่รองรับ
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนใน
บางโอกาสที่สภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวย 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ต่อเติมโครงสร้างอาคาร
สถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค าให้มี
ความคงทนพร้อม
ให้บริการ 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

๑๒๘. โครงการตาวิเศษ 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษา
ความสะอาดและทิ้งขยะ
สิ่งของให้เป็นที่ 
2. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 



  กลยุทธ์ที่  ๕.๓  จัดสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๒๙. โครงการ
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 

 1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
นักเรียน มีความรักและเห็น
คุณค่าของพืชพรรณไม้ ไม่คิด
ท าลายและมีแนวคิดในการ
อนุรักษ์ต่อไป 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ 
ข้อมูลพรรณไม้และการเก็บ
รักษาเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษาและเผยแพร่ต่อไป     
3. เพ่ือสร้างบรรยากาศของ
ของโรงเรียนให้ร่มรื่น 
สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน  
 4. เพ่ือให้ความรู้ด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน
บูรณาการกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน     
 5. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 - นักเรียน มีความรัก
และเห็นคุณค่าของพืช
พรรณไม้ ไม่คิดท าลาย
และมีแนวคิดในการ
อนุรักษ์ต่อไป 
- โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพรรณ
ไม้ ข้อมูลพรรณไม้และ
การเก็บรักษาเพ่ือ
ประโยชน์ทาง
การศึกษาและเผยแพร่
ต่อไป     
- บรรยากาศของ
โรงเรียนให้ร่มรื่น 
สวยงามและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน  
- เกิดความร่วมมือ
ระหว่างครู นักเรียน
และผู้ปกครอง 

๑. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามีบรรยากาศ
ที่สวยงาม ร่มรื่น และเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้รวมถึงมี ภูมิ
ทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒. โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค ามีสถานที่ใช้
ส าหรับจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบ
ทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์-จิตใจ, ด้าน
สังคมและด้านสติปัญญา
เจริญเติบโตเหมาะสมตาม
วัย 

1. นักเรียน มีจิตส านึก มี
ความรักและเห็นคุณค่า
ของพืชพรรณไม้ ไม่คิด
ท าลายและมีแนวคิดใน
การอนุรักษ์ 
    2. โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ 
ข้อมูลพรรณไม้และการ
เก็บรักษาเพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษา  
    3. โรงเรียนมี
บรรยากาศทีร่่มรื่น 
สวยงามและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน 
4. โรงเรียนด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการ
สอนบูรณาการกับงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 

 1. นักเรียน มีความรักและ
เห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ 
ไม่คิดท าลายและมีแนวคิดใน
การอนุรักษ์ต่อไป 
 2. โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ 
ข้อมูลพรรณไม้และการเก็บ
รักษาเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษาและเผยแพร่ต่อไป     
 3. บรรยากาศของโรงเรียน
ให้ร่มรื่น สวยงามและเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  
4. เกิดความร่วมมือระหว่าง
ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 



โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

 
 
 

6. เพ่ือให้นักเรียนตลอดจนผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนรัก
และภาคภูมิใจในกิจกรรมใน
ท้องถิ่นของตน 

  5. นักเรียนตลอดจนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนรัก
และภาคภูมิใจในกิจกรรม
ในท้องถิ่นของตนและ
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์ที่  ๖.๑   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๓๐. โครงการจัดการ
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
(อุ้ยสอนหลาน) 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น มีความรัก 
ความผูกพันและมีความ
ภาคภูมิใจท้องถิ่นของตน 
๒. เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
๓. เพ่ือให้สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางจัดท าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นที่เหมาะสม 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ ๑. เชิงปริมาณ ผู้เรียนทุก
คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒. เชิงคุณภาพ ผู้เรียนได้
มีการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตน 

- ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  ๖.๒  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สนับสนุนให้บริการด้านต่าง ๆ แก่องค์กรอื่นตามบทบาทและศักยภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๓๑. โครงการจัดท า
วารสาร/สานสัมพันธ์
บ้าน-โรงเรียน 
 
 

๑. เพ่ือทางโรงเรียนเทศบาลเวียงพางค าจะได้
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้ที่เก่ียวข้อง  
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทศบาลเวียงพาง
ค าในแต่ละเดือน 
๒. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู  โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค า ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องให้มีความ
รัก  ความสามัคคีท่ีดีต่อกัน  เพ่ือให้ห้องเรียนและสถานที่
ท างานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
๓. เพ่ือให้ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเด็กในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

- โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าได้
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครอง  ชุมชน  
และผู้ที่เก่ียวข้อง  
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าในแต่
ละเดือน 
- คร ูผู้ปกครอง  
ชุมชนและทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องได้ให้
ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเด็กใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

นักเรียน ครู และ
บุคลากร  โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า
และผู้ปกครอง 

๑. มีสานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
2. เด็กมีความพร้อม 
ทาง ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 
3. ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กในระดับ
ปฐมวัย ภายใน
โรงเรียนมากยิ่งขึ้น
สุขภาพจิตที่ดี 

๑. โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าได้
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครอง  ชุมชน  
และผู้ที่เก่ียวข้อง  
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
โรงเรียนเทศบาลเวียง
พางค าในแต่ละเดือน 
2. คร ูผู้ปกครอง  
ชุมชนและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้ให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือเด็ก
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพที่ดีข้ึน 



โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๓๒. โครงการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
 
 

๑. เพ่ือสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางค าและผู้ปกครองนักเรียน 
๒. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้รับทราบข้อมูลพ้ืนฐาน เห็นสภาพ
ความเป็นอยู่ของนักเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ
และพัฒนา 

- โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าและ
ผู้ปกครองนักเรียน
มีความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
- ครูผู้สอนได้
รับทราบข้อมูล
พ้ืนฐาน เห็นสภาพ
ความเป็นอยู่ของ
นักเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการ
ช่วยเหลือและ
พัฒนา 

๑. ด้านปริมาณ   
คณะครูและ
เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยม
บ้านเด็กนักเรียนทุก
คนที่อยู่โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า 
๒. ด้านคุณภาพ  
การพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก
นักเรียนจะมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

๑. โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า
และชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 
๒. พ่อแม่ และ
ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือและเห็น
ความส าคัญของการ
พัฒนาเด็ก 
๓. ครูผู้สอนได้
รับทราบข้อมูลของ
นักเรียน สามารถ
น าไปช่วยเหลือและ
พัฒนานักเรียนได้ 

๑. โรงเรียนเทศบาล
เวียงพางค าและ
ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
๒. ครูผู้สอนได้
รับทราบข้อมูลพื้นฐาน 
เห็นสภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียน 
เพ่ือเป็นแนวทางใน
การช่วยเหลือและ
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน 

๑๓๓. โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 
เวียงพางค า  

1. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารโรงเรียน 
2. เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการพัฒนา
สถานศึกษา 
3. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารโรงเรียน 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการพัฒนา
สถานศึกษา 
- เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า /
ชมรมผู้ปกครอง 

1. ชุมชนมีส่วนรว่มใน
การบริหารโรงเรียน 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค าได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

1. ชุมชนมีส่วนรว่มในการ
บริหารโรงเรียน 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
3. เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


