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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการ

กีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนอืกวา่ 
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1.1 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน (ระดับประเทศ) 

 หลักการและเหตุผล 

 ที่มา :  การจัดการศึกษาในอนาคตของประเทศไทยเป็นการมองภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งใน

ลักษณะที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ควบคู่กันทั้งนี้เพื่อวางแนวทางการศึกษาในอนาคตให้

สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสของโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยี

สารสนเทศอันมีอิทธิพลท าให้การศึกษาของประเทศไทยต้องเปลี่ยนไป แผนการศึกษาแห่งชาติ        

พ.ศ.2545-2559  ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้จัดท าขึ้นจึงเป็นแนวทางในการจัด

การศึกษาของประเทศไทย โดนแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับดังกล่าวภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นปรัชญาพื้นฐานในการก าหนดแผน โดยมีการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ 

บูรณาการเชื่อมโยงเป็นกระบวนการโดยรวมที่ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการ

พัฒนาที่ยั่งยืน มีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ส าหรับองค์การทาง

การศึกษาหรือสถานศึกษาทุกแห่ง จ าเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ (Knowledge based economy) และสังคมฐานความรู้ (Knowledge based society) ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพซึ่งการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2546 

โดยก าหนดให้จัดการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐานสร้างสังคมเป็นแกนหลักในการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น สันนิบาตเทศบาลภาคใต้และเทศบาลเมืองกระบี่ ได้จัดงานโครงการประชาสัมพันธ์

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2555 ณ เทศบาลเมือง

กระบี่ และก าหนดจัดงานมหกรรมการจัดงานศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมและแสดง

สินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2555 เพื่อรองรับและสนับสนุนทางด้าน

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาคใต้ให้มีคุณภาพ ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย 

อาทิ การแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ   

การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ทั้งในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศกึษา 

 สภาพปัญหา/ความตอ้งการ : คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง มีนโยบายการจัดการศึกษาน า

การพัฒนา และผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ “กระบี่วิชาการ” นักเรียน       

 

1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวชิาการ 
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ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 นั้นจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศ งานมหกรรมการจัด

การศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่าง        

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2555 จ านวน 10 รายการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล  

วัดชัยชุมพล โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสงและโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง              

การด าเนินงาน ดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้งบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนวัสดุ 

อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมตลอดการแข่งขันของนักเรียน และจัดบูธนิทรรศการ เพื่อกระตุ้นและพัฒนา

ศักยภาพของครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาล ให้มีความรู้ ความสามารถและน าไปใช้ ในการพัฒนา

ตนเอง ตลอดจนน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดความสามารถของ

นักเรียนและครูภายในโรงเรียนได้อกีด้วย 

 ความเร่งด่วน :  การส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโดย              

มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาล      

เมืองทุ่งสงเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน และเป็นการส่งเสริมนักเรียนและเยาวชนได้พัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา พร้อมทั้งยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ หน่วยศึกษานิเทศก์   

กองการศกึษาจงึได้จัดท าโครงการนีข้ึน้ 
 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเองและสามารถแข่งขันกับ

องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา 

3. เพื่อประชาสัมพันธ์การศกึษาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

519,885.90 บาท 
 

วิธีด าเนินการ 

1. ร่วมประชุมระดับเทศบาล 

2. ประชุมและประสานงานสถานศกึษา/ผู้เกี่ยวข้อง 

3. จา้งเหมาท าโครงสรา้งจัดแสดงนทิรรศการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ฝกึซ้อมและใชใ้นการแขง่ขันนักเรียน 

5. ด าเนนิการตามโครงการ 

6. สรุปผลโครงการ 
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ผลการด าเนนิงาน 
 

1. ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการจ านวนรายการท่ีส่งท้ังหมด 97 โครงการ จ านวนเหรียญ

รางวัลที่ได้รับ 82 เหรยีญ  เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้  80%  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมอยู่ในระดับ

ดีมาก 

 เทศบาลส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ 10 รายการ  

 ผลการแข่งขันระดับประเทศอันดับที่ 1 ประเภทคัดลายมือโรงเรียนเทศบาล             

วัดโคกสะท้อน  อันดับที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง อันดับที่ 3 

โครงงานสังคม โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมอืงทุ่งสง รางวัลชมเชยโครงงานศิลปะ โรงเรียนเทศบาล

วัดชัยชุมพล และกล่าวสุนทรพจน ์โรงเรียนมัธยมศกึษาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
 

2. การแข่งขันประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกอบด้วย  กิจกรรมการแข่งขัน ทั้งหมด 

97 รายการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง     

ทุกฝ่าย  ท าให้งานประสบผลส าเร็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  โรงเรยีน  เหรยีญทอง  เหรยีญเงนิ เหรยีญทองแดง แข่งขันต่อระดับประเทศ 

ท.1 10 13 7 1 รายการ  : โครงงานศลิปะ 

ท.2 4 5 1                     - 

ท.3 15 6 4 8 รายการ : คัดลายมือ สุนทรพจน ์      

ร้อยมาลัย แกะสลัก โครงงานสุขฯ   

คณิต   ไทย   สังคม 

ท.4 2 1 -                     - 

ท.5 2 1 - 1 รายการ  :  สวนถาดแหง้  

ท.6 4 2 5                     - 

รวม 37 28 17       รวม   82  เหรยีญ  

 

2.1 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  นักเรียนช่วงช้ันที่ 2  จ านวน 33 กิจกรรม ได้รับรางวัล  

30รายการ  และได้เป็นตัวแทนแข่งขันตอ่ระดับประเทศ จ านวน  1  รายการ ดังนี้ 

กลุ่ม รายการแข่งขัน ชื่อ-สกุลนักเรยีน รางวัล ครูผู้ควบคุม 

ศลิปะ โครงงานศลิปะ 1. ด.ญ.พัฒฑิตา  ปากแดง 

2.  ด.ญ.สุจิตรา  สมัครธรรม 

3.  ด.ญ.รัตติกาล  ศลิารัตน์ 

เหรียญทอง ล าดับ

ที่ 3   

นางขนษิฐา  เอี่ยมวงศ์ 
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2.2 โรงเรียนมัธยมศกึษาเทศบาลเมืองทุ่งสง  นักเรียนช่วงช้ันที่ 3  จ านวน 31 กจิกรรม และ

ได้เป็นตัวแทนแขง่ขันต่อระดับประเทศ จ านวน  8  รายการ ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
รายการแข่งขัน ชื่อ-สกุลนักเรยีน รางวัล ครูผู้ควบคุม 

ภาษาไทย 
1. การประกวดกล่าว

สุนทรพจน ์ม.ต้น 
ด.ญ.สาวิตร  ค าแสน 

เหรียญทอง  

ล าดับที่ 1   
นางกรรณิการ์  บุษบา 

ภาษาไทย 

2. การแขง่ขันคัด

ลายมอืภาษาไทย ม.

ต้น 

ด.ญ.วราภรณ์  มากแก้ว 
เหรียญทอง  

ล าดับที่ 3   
นางอลติา  สมสงข์ 

ภาษาไทย 
3. โครงงานภาษาไทย    

ม.ตน้ 

ด.ญ.สิรกิัญญา  ทองสม 

ด.ญ.อัญชนา  มะสุวรรณ 

ด.ญ.จันทิมา  ศรีภูมิราช 

 เหรียญทอง 

ล าดับที่ 2   

 นางกรรณิการ์  บุษบา 

นางสาวพินัน  รัตนสุภา 

สุขศึกษา 
4. โครงงาน 

สุขศึกษาฯ ม.ต้น 

ด.ญ.ณัฐธิดา  เชยบัวแก้ว 

ด.ญ.พิชชา  เพ็ญชาติ 

ด.ญ.สิรกิานต์  แซ่ย่อง 

เหรียญทอง  

ล าดับที่ 3    

นายพิชัย  จรูญรัตน์ 

นางกัลยา  รักษ์พงษ์ 

การงานฯ 
5. การประกวด

แกะสลักผลไม้ ม.ต้น 

ด.ญ.ฐปวรรณ  นาคฤทธิ์ 

ด.ญ.สุทิศา  ภักดีชน 

ด.ญ.บงกชมาศ  เพชรฤทธิ์ 

เหรียญทอง  

ล าดับที่ 3 

นางพัชรี  ทุมมากรณ์ 

นางวาสนา  ทองค าดี 

การงานฯ 

6. การประกวดงาน

ประดิษฐ์รอ้ยมาลัย  ม.

ต้น 

ด.ญ.สมฤดี  โพธิ์ทอง 

ด.ญ.ณัฐญา  นาคสีทอง 

ด.ช.อาทิตย์  ศรีเพ็ง 

เหรียญทอง  

ล าดับที่ 2  

นางพัชรี  ทุมมากรณ์ 

นางอัจฉราพร บุญส่ง 

คณิตศาสตร์ 
7. โครงงานคณิต 

ศาสตร์ ม.ต้น 

ด.ญ.ธัญญลักษณ์  ศิรมิาศ 

ด.ญ.ปัทมาวดี  พรมมา 

ด.ญ.ปิยนันท์  ทองค าชุม 

 เหรียญทอง 

ล าดับที่ 3 

นางสาวปริญา  ศริิวงศ์ 

นางสาวจรัสศร ี รัตนมาศ 

สังคมฯ 
8. โครงงานสังคม

ศกึษาฯ ม.ตน้ 

ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ไชยเดช 

ด.ญ.บุษกร  หนูพริบตา 

ด.ญ.วริษฐา  สมศักดิ์ 

เหรียญทอง  

ล าดับที่ 2   

นางอรัญญา  ธนาวุฒิ 

นางสุกัญญา  บุญมาก 
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2.3 โรงเรยีนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  นักเรียนช่วงช้ันที่ 3  จ านวน 3 กิจกรรม และได้เป็น

ตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ จ านวน  1 รายการ ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
รายการแข่งขัน ชื่อ-สกุลนักเรยีน รางวัล ครูผู้ควบคุม 

การงานฯ 
1. การประกวด 

จัดสวนถาดแหง้ 

ด.ช.ธีระศักดิ์  ประเสริฐศักดิ์   

นายชนะชัย  รอดกูล 

นายบุญถิ่น  พันธ์ฤทธิ์ด า 

นายธวัชชัย  ประเสริฐศักดิ์ 

เหรียญทอง  

ล าดับที่ ๒  
นายชนะชัย  รอดกูล 

 

3.  การจัดบูธนิทรรศการ ประกอบด้วย  คอื  

 3.1 การจัดบูธนิทรรศการ  ได้ก าหนดขอบข่ายของเนื้อหาในการจัดบูธนิทรรศการ

ประกอบด้วย  นโยบาย วิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษา  โครงการเด่น/ผลงานทางวิชาการของเทศบาลและโรงเรียน พร้อมทั้ง

กิจกรรม เคลื่อนไหว  เช่น       การร ามโนราห์  การตกแต่งบูธด้วยซุ้มเศรษฐกิจพอเพียง และกระถาง

ต้นไม ้ดอกไม้  

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 
 

โลโก้การจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2555 

และการเสวนาพิธีเปิดงาน 3 สิงหาคม 2555 
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 รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมคัดลายมือ   โรงเรยีนมัธยมศกึษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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รางวัลรวมโรงเรียนมัธยมศกึษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานคณิตศาสตร์ โรงเรยีนมัธยมศกึษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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รางวัลชมเชย  โครงงานศิลปะ   โรงเรยีนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การแสดงร ามโนราห์  โรงเรยีนเทศบาลบ้านนาเหนือ  เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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1.2 กิจกรรมแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

หลักการและเหตุผล 

 ที่มา :  การจัดการศึกษาในอนาคตของประเทศไทยเป็นการมองภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งใน

ลักษณะที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ควบคู่กันทั้งนี้เพื่อวางแนวทางการศึกษาในอนาคตให้

สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสของโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยี

สารสนเทศอันมีอิทธิพลท าให้การศึกษาของประเทศไทยต้องเปลี่ยนไป แผนการศึกษาแห่งชาติ        

พ.ศ.2545-2559  ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้จัดท าขึ้นจึงเป็นแนวทางในการจัด

การศึกษาของประเทศไทย โดนแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับดังกล่าวภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นปรัชญาพื้นฐานในการก าหนดแผน โดยมีการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ 

บูรณาการเชื่อมโยงเป็นกระบวนการโดยรวมที่ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการ

พัฒนาที่ยั่งยืน มีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ส าหรับองค์การทาง

การศึกษาหรือสถานศึกษาทุกแห่ง จ าเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ (Knowledge based economy) และสังคมฐานความรู้ (Knowledge based society) ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพซึ่งการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยก าหนดให้จัดการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐานสร้างสังคมเป็น

แกนหลักในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย ตามที่         

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดโครงการแข่งขันคนเก่งประจ าปี 2555 และก าหนดสอบประมาณ

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยจัดสอบในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2  วิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ

ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมโครงการและทดสอบ

ความสามารถของตนเองในด้านวิชาการ เพื่อไปแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่

องค์กร เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

 สภาพปัญหา/ความตอ้งการ : คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง มีนโยบายการจัดการศึกษาน า

การพัฒนา ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในสังกัด

เทศบาล ให้มีความรู้ ความสามารถและน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนน านักเรียนเข้าร่วม

แขง่ขันทักษะวิชาการ อีกทั้งยังเป็นตัวชีว้ัดความสามารถของนักเรียนและครูภายในโรงเรียนได้อกีด้วย 

 ความเร่งด่วน :  การส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโดย              

มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาล      

เมืองทุ่งสงเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน  ด้วยการส่งคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนในแต่ละวิชาและแต่ละระดับ

ขึน้ คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเทศบาลเมอืงทุ่งสงไปแขง่ขันตอ่ในระดับประเทศ  
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 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้

ทางด้านวิชาการด้วยการทดสอบความสามารถของตนเองและสามารถแข่งขันกับผู้อื่น

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเทศบาลไปแข่งขันด้านวิชาการในระดับประเทศในการ

สร้างช่ือใหแ้ก่โรงเรียนและวงศต์ระกูล 

3. เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาของเทศบาลเมืองทุ่งาสงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

30,000 บาท 
 

วิธีด าเนินการ 

1. ร่วมประชุมระดับเทศบาล 

2. ประชุมและประสานงานสถานศกึษา/ผู้เกี่ยวข้อง 

3. จา้งเหมาท าโครงสรา้งจัดแสดงนทิรรศการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ฝกึซ้อมและใชใ้นการแขง่ขันนักเรียน 

5. ด าเนนิการตามโครงการ 

6. สรุปผลโครงการ 
 

ผลการด าเนนิงาน 

 จัดกิจกรรมแข่งขันนักเรียนคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่   2  เมื่อ

วันที่ 31  ส.ค.55 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  เมื่อวันที่ 28  ส.ค.55  ณ โรงเรียนเทศบาล     

บ้านนาเหนอื 

 ผลการด าเนนิการคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศ ระดับละ 1 คน  
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1.3 กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา (จัดสอนโดยครู

ภาษาต่างประเทศ) 

 หลักการและเหตุผล 

 ที่มา : ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง คณะผู้บริหารมีนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า ซึ่งด้านการศึกษานั้นได้ เน้นให้มีการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  การศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานภายใต้โครงการมัธยมสองภาษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (วัดท่าแพ) มุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน   

การสอนศิลปะและ Graphic Design และโรงเรียนในระดับประถมศึกษาต้องการเน้นพื้นฐานในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ตลอดจนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

ตั้งแตป่ี พ.ศ.2558 เป็นต้นไป 

 สภาพปัญหา : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรที่ก าหนดแต่

นักเรียนไม่สามารถพูดหรือสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้อาจเป็นเฉพาะนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ

กับครูคนไทยจึงไม่ได้การพูด นักเรียนบางสว่นพูดได้บ้างแต่ส าเนียงการพูดไม่เป็นไปตามสากล ดังนั้นจึง

มีความจ าเป็นต้องใช้ครูที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดเทศบาล 

 ความจ าเป็น/ความเร่งด่วน : โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ระดับช้ันประถมศึกษาซึ่ง

เทศบาลเมือทุ่งสงได้เล็งเห็นประโยชน์ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรซึ่งเน้นให้

ผู้เรียนมีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในด้านการพูดและการฟังนั้นการเรียนการ

สอนจะสัมฤทธิ์ผลดีที่สุดผู้เรียนจากผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา และมีโอกาสได้น าความรู้ที่ได้เรียนตาม

ทฤษฏีไปใช้ในสถานการณจ์รงิคอืได้ฝึกพูดและฟังกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ

ในการใช้ภาษา มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษเมื่อมีโอกาสได้พบชาวต่างประเทศ ซึ่ งเป็นจุดมุ่งหมาย

ส าคัญของหลักสูตร คือผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ        

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้สอนในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เป็นผู้สอนในกลุ่มสาระวิชา

ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะมีโอกาสฝึกทักษะการพูดและปร  กษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของ

ภาษา ซึ่งจะเป็นผลดีตอ่นักเรียนอันเป็นเปูาหมายส าคัญ และหากทางโรงเรียนมีครูชาวต่างประเทศก็จะ

เกิดประโยชน์มากขึ้นกับนักเรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนจะมีความหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการ

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียน และการสนทนา ติดต่อกับครูชาวต่างประเทศเพิ่ม

มากขึ้น 
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งานวจิัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงทุ่งสง   
 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูภ้าษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของครูไทยกับครูชาวต่างประเทศ 

3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วชิาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

  1,271,572.83 บาท 
 

 วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุม ก าหนด แผนงานการท างาน 

 2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณา ตรวจสอบอนุมัติตามล าดับ 

 3. รับสมัครทดสอบสอนท าสัญญาจา้ง 

 4. จัดครูเข้าสอน ท.1-ท.6 โรงเรียนละ 1 คน 

 5.  ส ารวจความคิดเห็น สังเกต สัมภาษณ์ นิเทศการสอน 

 

ผลการด าเนนิงาน 

 - จ้างครูต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทุกระดับช้ัน จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.เทศบาล

วัดชัยชุมพล ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน ร.ร.มัธยมศกึษาเทศบาล ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนอืและรีสอร์

ทอนุบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




