
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (ระดับประเทศ/ ระดับภาค) 
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับประเทศ   
ประจ าปีการศึกษา 255๖ วันที่ ๒ -๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

๑. โครงงาน   ระดับปฐมวัย   ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   ๒. โครงงานภาษาไทย   ป.๔ -๖   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1 
   ๓. วาดภาพระบายสีระดับปฐมวัย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑ 
   ๔.  ฮูล่าฮูปประกอบเพลงระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  ๑ 
   ๕.  คัดลายมือ ป.๑ – ๓  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  ๒ 
 

สรุปผลการแข่งขันคนเก่งกรมการปกครองท้องถ่ิน 
ระดับประเทศประจ าปีการศึกษา 255๖  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     สอบแข่งวันที่ 2 ๓ – 2๕ 
ธันวาคม   255 ๖  มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  ๒๐๓   คน ผลปรากฏว่า 
นักเรียนผ่านเข้ารอบ 2  จ านวน  34  คน  ได้คะแนนรวมทั้งสิน  ๖๘  
คะแนน 

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการชุมทางวิชาการ   
ณ  เทศบาลเมืองทุ่งสง   ครั้งที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา 255๖ 

ระหว่างวันที่  ๑๘ – 2๐ มิถุนายน   255๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๖ 

ระดับ เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

ชมเชย รวม 

อนุบาล ๔ - ๑ - ๕ 
ประถม ๑๖ ๑๒ ๖ ๓ ๓๗ 

 
๕. ปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จ 
 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดีและมีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม น า
ความรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

2. มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และมีระบบการก ากับ 
ติดตาม นิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ   การวางระบบงาน
เป็นระเบียบ มีสายงานที่เกี่ยวข้องชัดเจน ต่อเน่ือง ระบุบุคคล
รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนได้ครอบคลุม  

3. การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอน  มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระยะและชัดเจนด้วยกระบวนการ 
PDCA 

4. ครู บุคลากร  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีเสมอมา 

5. มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรม 
6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 

          ความส าเรจ็ทีภ่าคภมูใิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

โรงเรยีนเทศบาลคลองท่อมใต้โรงเรยีนเทศบาลคลองท่อมใต้  
สังกัดเทศบาลสังกัดเทศบาลต าบลต าบลคลองท่อมใต้คลองท่อมใต้  

อ.คลองท่อม  จ.กระบ่ีอ.คลองท่อม  จ.กระบ่ี   
 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

   
 

 
 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  ปรัชญาโรงเรียน 

สุขภาพดี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย 
 

  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้  ดี  เก่ง  มีสุข  

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 



๑. ความเป็นมา 
 

 โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้  จัดการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมและมีศักยภาพในทุกๆด้าน   
โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จทางด้านวิชาการ  ซึ่ง
ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้
พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน  ท่ีผู้มี
ความรู้ความสามารถคือผู้น าท่ีสามารถยืนหยัดด้วยความ
สง่างามและมั่นคงในชีวิต  ทางสถานศึกษาจึงได้จัด
โครงการและกิจกรรมท่ีสนับสนุนในเรื่องวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องเสมอมา อาทิ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
โครงการแนะแนว โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  กิจกรรมทัศนศึกษา  โครงการแนะแนวและ
กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายท้ังระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
ท่ีสามารถเป็นกลไกในการพัฒนาความส าเร็จด้านวิชาการ
ให้กับผู้เรียนได้อีกวิธีหนึ่ง 
 
  ๒.วิธีการด าเนินงาน 
 

1. วางแผนและก าหนดการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
2. น าเสนอต่อผู้บริหารขออนุมัติโครงการกิจกรรม 
3. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและครู  เพื่อจัดเตรียม

สถานท่ี และวัสดุ/อุปกรณ์ /วิธีการด าเนินงาน 
4. ด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 

4.1   วางแผน / เตรียมอุปกรณ์ / ฝึกซ้อม /
ทบทวนบทเรียน ซ่อมและเสริม   
4.2   เข้าร่วมแข่งขัน /สอบ /ร่วมกิจกรรม  

5. สรุปและประเมินผล 
 
 

  ๓. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

1. โรงเรียน เตรียมความพร้อมตลอดเวลาในการฝึกซ้อม
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ  

2. มีการติดตามข้อมูลการแข่งขันของหน่วยงานท่ีจัด
อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้พร้อม
ต่อเข้าร่วมการแข่งขันตลอดเวลา 

3. ศึกษาผลงานในการแข่งขันที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุง
พัฒนาในจุดบกพร่องให้ดีขึ้น 

4. คณะครูผู้ฝึกซ้อมเสียสละและทุ่มเทเวลาในการ
ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ 

5. นักเรียนเห็นคุณค่า และความส าคัญ ของการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการค่อนข้างสูง  มีความต้ังใจ พยายาม
และมุมานะในการฝึกซ้อมกิจกรรมการท้ังท่ีเป็นการ
แข่งขันหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ 

 

 ๔.  ผลส าเร็จที่ได้รับ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ( ระดับภาค ) 
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการชุมทางวิชาการ   

ณ  เทศบาลเมืองทุ่งสง   ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2554 
ระหว่างวันที่  22 – 24 มิถุนายน   2554 

คิดเป็นร้อยละ 78.75 
ระดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดง 
รวม 

อนุบาล 13 7 - 20 
ประถม 23 14 6 43 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  (ระดับประเทศ/ ระดับภาค) 
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับประเทศ   

ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

   ๑. การแข่งขัน โครงงาน   ระดับปฐมวัย    ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
อันดับที่ 1 
   ๓. การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง   ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ 1 

 

สรุปผลการแข่งขันคนเก่งกรมการปกครองท้องถ่ิน   
ระดับประเทศประจ าปีการศึกษา 2555 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     สอบแข่งวันที่ 21 – 23  
พฤศจิกายน  2555  มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 189  คน ผลปรากฏว่า 
นักเรียนผ่านเข้ารอบ 2  จ านวน  34  คน และผ่านรับเหรียญรางวัล 17 
คน ไม่มีเหรียญทอง  เป็นเหรียญเงิน 2 คน  และเหรียญทองแดง 15  คน  
ได้ล าดับที่ 1 ๑  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ได้คะแนนรวมทั้งสิน  72  
คะแนน 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม น า
นักเรียนสอบแข่งวันที่ 15 – 176 พฤศจิกายน  2555  ซึ่งมีนักเรียนเข้า
ร่วมทั้งหมด จ านวน 194  คน  ผลปรากฏว่า นักเรียนผ่านเข้ารอบ 2  
จ านวน  32  คน  ได้ล าดับที่ 25  ได้รับเกียรติบัตรผ่านเข้ารอบ  ซึ่งได้
คะแนนรวมทั้งสิน  68  คะแนน 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้แข่งขันวันที่  26 – 28  พฤศจิกายน  
2555 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด จ านวน 196  คน  ผลปรากฏว่า 
นักเรียนผ่านเข้ารอบ 2  จ านวน  38  คน  ได้ล าดับที่ 276  ได้รับเกียรติ
บัตรผ่านเข้ารอบ  ซึ่งได้คะแนนรวมทั้งสิน  61  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการชุมทางวิชาการ   
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ( กระบี่วิชาการ) 

  ณ เทศบาลเมืองกระบี่  ระหว่างวันที่  27  - 29  มิถุนายน พ.ศ. 2555 
คิดเป็นร้อยละ 85.19 

 
ระดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดง 
รวม 

อนุบาล ๖ ๑ ๓ ๑๐ 
ประถม ๑๓ 1๕ ๘ ๓๖ 

 
 
 
 
 


