
                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                                                            
  

 

 

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 

การกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
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 1.1 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงาน(ระดับประเทศ) 

 หลักการและเหตุผล 
 ท่ีมา :  การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยก าหนดให้จัด
การศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างสังคมเป็นแกนหลักในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่
ประชาชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินสันนิบาตเทศบาลภาคใต้
และเทศบาลนครศรีธรรมราช ได้จัดงานโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถ่ิน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับและสนับสนุน
ทางด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งภาคใต้ให้มีคุณภาพ ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย 
อาทิ การแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งภาคใต้ การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของนักเรียนทั้งในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อคัดเลือก
นักเรียนตัวแทนระดับภาคใต้เข้าร่วมระดับประเทศต่อไป 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ : คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง มีนโยบายการจัดการศึกษาน าการ
พัฒนา โดยจัดโครงการต่างๆ เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดทัศนศึกษาดูงาน เพื่อกระตุ้นและ
พัฒนาศักยภาพของครูในสังกัดเทศบาล ให้มีความรู้ ความสามารถและน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้ง
น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลทางวิชาการของนักเรียนในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดการศึกษาของครูและส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ความเร่งด่วน :  ผลจากการเข้าร่วมระดับภาคใต้มีนักเรียนเป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ และเข้าร่วมจัดนิทรรศการระดับประเทศอีกด้วย อีกทั้งการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาการปฏิบัติงานของครู โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน และเป็นการส่งเสริมนักเรียนและ
เยาวชนได้พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา พร้อมทั้งยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ หน่วยศึกษานิเทศ ก์ 
กองการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึน  

 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเองและสามารถแข่งขันกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆได้ 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
3. เพื่อให้ผู้บริหารและคุณครูได้ทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลเมือง

กาญจนบุรี 

 

1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
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งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
๕๔๕,๕๗๕ บาท 

 

วิธีด าเนินการ 
1. ร่วมประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. ประชุมและประสานงานสถานศึกษา/ผู้เกี่ยวข้อง (เทศบาลเมืองกาญจนบุรี) 
3. ค่าจ้างเหมาท าโครงสร้างจัดแสดงนิทรรศการและปูายความรู้พร้อมติดตั้ง 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
5. ค่าเช่าเครื่องเสียง 

 

ผลการด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการดังน้ี 

1. จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับภาคใต้) ในงา น
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งท่ี ๙ ประจ าปี ๒๕๕๖            
ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระหว่างวันท่ี 18-20  มิ.ย.๕๖ 

          โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเองและสามารถแข่งขันกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ๆ ได้ 
 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา 
 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผลการด าเนินการ ได้รับ ๒๘ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน ๑๑ เหรียญทองแดง ๕ ชมเชยฃ 
 
๒. จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอ ก

หน่วยงาน (ระดับประเทศ) และศึกษาดูงาน ระหว่างวันท่ี ๑-๓ ส.ค.๕๖ ณ อาคารซาเลนเจอร์ ๒ อิมแพ็ค     
เมืองทองธานี จ.นนทบุรีและเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเองและสามารถแข่งขันกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นได้ 
 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 เพื่อให้ผู้และคุณครูได้ทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

ผลการด าเนินการ ได้รางวัล ๑ เหรียญทองแดง ๑ ชมเชย 
๑. สถานศึกษามีช่ือเสียงในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความเช่ือมั่นศรัทธาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ 
คร้ังท่ี ๙ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
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โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ  
ประจ าปี ๒๕๕๖ 
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1.2 กิจกรรมแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
หลักการและเหตุผล 
ที่มา : การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 โดยก าหนดการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างสังคมเป็นแกนหลักในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้
จัดโครงการแข่งขันคนเก่งประจ าปี 2556 และก าหนดสอบประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี 
โดยจัดสอบในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ได้เข้าร่วมโครงการและทดสอบความสามารถของตนเองในด้านวิชาการ เพื่อไปแข่งขันที่มี
ประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

สภาพปัญหา/ความต้องการ : คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง มีนโยบายการจัดการศึกษาน าการ
พัฒนาด้วยการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อกระตุ้นศักยภาพของครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลให้มีความรู้ 
ความสามารถและน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ อีกทั้งยัง
เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของนักเรียนและครูภายในโรงเรียนอีกด้วย 

ความจ าเป็นเร่งด่วน : การส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นที่รู้จักโดยทั่ว
กัน ด้วยการส่งคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองทุ่งสงไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ พร้อมทั้ง
ยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ หน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา จึงได้จัดท า
โครงการนี้ข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ทางด้าน

วิชาการด้วยการทดสอบความสามารถของตนเองและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ 

2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเทศบาลไปแข่งขันด้านวิชาการในระดับประเทศในการสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนและวงศ์ตระกูล 

3. เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

สถานท่ีด าเนินงาน 
 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 วันที่29 สิงหาคม 2556  

 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
 ๒๕,๘๕๐ บาท 
 

 



                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                                                            
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วิธีด าเนินการ 
1. ร่วมประชุมระดับเทศบาล 
2. ประชุมและประสานงานสถานศึกษา/ผู้เกี่ยวข้อง 
3. ค่าเงินรางวัลนักเรียน 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
5. ค่าจ้างท าเกียรติบัตร 
6. ค่าท าฟิวส์เจอร์บอร์ดปูายรางวัล 
7. ค่าจ้างท าปูายไวนิล 
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
9. ด าเนินตามโครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน 
10. สรุปโครงการ 

 
 

ผลการด าเนินงาน 

 - จัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาล         
วัดโคกสะท้อน โดยจัดสอบในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่๒ วิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้เข้าร่วมและทดสอบความสามารถของตนเองในด้านวิชาการเพื่อประสิทธิภาพในการ
แข่งขันและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรผลการด าเนินการได้นักเรียนตัวแทนระดับเทศบาล ๑๐ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                                                            
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1.3 กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา(จัดสอนโดยครูภาษาต่างประเทศ) 

 หลักการและเหตุผล 

 ท่ีมา :ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง คณะผู้บริหารมีนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า ซึ่งด้านการศึกษาน้ันได้เน้นให้มีการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  การศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานภายใต้โครงการมัธยมสองภาษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (วัดท่าแพ) มุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน   การสอนศิลปะและ 
Graphic Design และโรงเรียนในระดับประถมศึกษาต้องการเน้นพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียน ตลอดจนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นไป 

 สภาพปัญหา :นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรที่ก าหนดแต่นักเรียน
ไม่สามารถพูดหรือสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้อาจเป็นเฉพาะนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษกับครูคนไทยจึง
ไม่ได้การพูด นักเรียนบางส่วนพูดได้บ้างแต่ส าเนียงการพูดไม่เป็นไปตามสากล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องใช้ครู
ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

 ความจ าเป็น/ความเร่งด่วน :โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ระดับช้ันประถมศึกษาซึ่งเทศบาล
เมือทุ่งสงได้เล็งเห็นประโยชน์ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในด้านการพูดและการฟังนั้นการเรียนการสอนจะสัมฤทธ์ิผลดีที่สุด
ผู้เรียนจากผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา และมีโอกาสได้น าความรู้ที่ได้เรียนตามทฤษฏีไปใช้ในสถานการณ์จริงคือ
ได้ฝึกพูดและฟังกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษา มีความกล้าที่จะใช้
ภาษาอังกฤษเมื่อมีโอกาสได้พบชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของหลักสูตร คือผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้สอนในโรงเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคลากรที่เป็นผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะมีโอกาสฝึกทักษะการพูดและปรึกษา
ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อนักเรียนอันเป็นเปูาหมายส าคัญ และหากทาง
โรงเรียนมีครูชาวต่างประเทศก็จะเกิดประโยชน์มากข้ึนกับนักเรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนจะมีความ
หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียน และการสนทนา ติดต่อกับครู
ชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของครูไทยกับครูชาวต่างประเทศ 
3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 

  

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
  1 ,๗๕๘,๒๓๒ บาท 
 
 ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 30 เมษายน 2556 (รวม 6 เดือน) 



                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                                                            
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 สถานท่ีด าเนินงาน  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  

 วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
- จัดประชุม ก าหนดแผนงานการท างาน 

2. น าเสนอโครงการพิจารณา ตรวจสอบ อนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อพิจารณา ตรวจสอบอนุมัติตามล าดับ 

3. จัดหาครูแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตราคากลาง 
- รับสมัครทดสอบสอนท าสัญญาจ้าง 

4. ด าเนินการตามโครงการ 
- จัดครูเข้าสอน ท.1 –ท.6 โรงเรียนละ 1 คน 

5. ติดตามและประเมินผลโครงการ  
- ส ารวจความคิดเห็น สังเกต สัมภาษณ์ นิเทศการสอน 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ด าเนินกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในสถานศึกษา ปัจจุบันมีครูจ้างจ านวน ๖ คน 
ดังนี ้

 ครั้งท่ี ๑  ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน 
๑,๔๘๘,๐๐๐ บาท 

 ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๙๔๕,๐๐๐ บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




