
 
 

  
  

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ประจําปการศึกษา 2561  

โครงการ 

การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 

(School Based Management for Local Development : SBMLD) 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน 

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

สังกัดสํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม 

 



 
 
 
 
๑. ขอมูลท่ัวไป 
๑. ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 1.1 ช่ือและท่ีตั้ง  
  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ตั้งอยูเลขท่ี 41 ถนนหนาโรงไฟฟา ตําบล
พระปฐมเจดีย   อําเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย 73000 โทรศัพท 034–259710 
 โทรสาร  034–259710    E- Mail – wutsa_re@hotmail.com   website      www.tb1nkp.ac.th   
สังกัด เทศบาลนครนครปฐม  อําเภอ   เมืองนครปฐม  จังหวัด     นครปฐม เปดสอนตั้งแตระดับชั้น   อนุบาล 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน   2 5   หองเรียน  โรงเรียนมีเนื้อท่ี   15  ไร   รวมกับ    วัดพระงาม 
พระอารามหลวง 
 1.2 ประวัติและความเปนมา 
  เปดทําการสอนเม่ือเริ่มใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา นายไล  กระโหทอง เปนครูใหญ  
และไดยุบโรงเรียนไปเม่ือ พ.ศ. 2467 โดยใหนักเรียนชายไปเรียนท่ีโรงเรียน  วัดพระปฐมเจดีย  (มหินทร
ศึกษาคาร) สวนนักเรียนหญิงไปเรียนรวมกับโรงเรียนสมานมหินทรศึกษาคาร  ตอมาไดเปดทําการสอนอีกครั้ง
เม่ือวันท่ี  1  กันยายน  2487  โดยเจาอาวาสวัดพระงาม  อาจารยทองคํา  ชมเชย  นายฟน  มุสิกุล   
ศึกษาธิการอําเภอเมืองนครปฐม  พรอมดวยกรรมการวัดมี  นายปุย  แรงเพ็ชร  นายวีระ  พงษขวัญ   ไดหา
เงินสรางอาคารเรียนพิเศษ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2   มี  10  หองเรียน  เริ่มสรางเม่ือ พ.ศ. 2492  เปด
เรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1–4 สิ้นเงินคากอสราง  500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  รื้อถอนไปเม่ือ
วันท่ี  27  กุมภาพันธ 2536  และปลูกสรางเปนอาคารแบบ  ค.ส.ล. 3 ชั้น  ทรงไทย  กวาง 15 เมตร  ยาว  
40  เมตร  คากอสราง  5,980,000 บาท  (หาลานเกาแสนแปดหม่ืนบาทถวน)  แลวเสร็จเม่ือวันท่ี 2  
ธันวาคม   2536  เปดอาคารเรียนวันท่ี  14  กุมภาพันธ  2537 
 เปดทําการสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  เม่ือพ.ศ. 2504 และตอไปจนถึงชั้นประถมศึกษา ปท่ี 7  
ตามนโยบายของรัฐบาล  โอนมาอยูสังกัดเทศบาล  เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2506 
 อาคารตึก 4  ชั้น  ค.ส.ล. จํานวน 24  หองเรียน  แลวเสร็จเม่ือวันท่ี  24  กันยายน  2520    
คาปลูกสราง  4,440,000 บาท (สี่ลานสี่แสนสี่หม่ืนบาทถวน)  กวาง 9 เมตร  ยาว 72 เมตร 
 อาคารตึก  3  ชั้น  ค.ส.ล.  กวาง 8 เมตร   ยาว 40 เมตร  เนื้อท่ี  320  ตารางเมตร สรางโดย
เงินอุดหนุนของกระทรวงมหาดไทย และเงินงบประมาณเทศบาล  จํานวน  4,740,000  บาท (สี่ลานเจ็ด
แสนสี่หม่ืนบาทถวน)  จํานวน  10  หองเรียน  ชั้นลางเปนหองประชุมหรือโรงอาหาร  เปดใชเปนอาคารเรียน
เม่ือ  พ.ศ. 2524   
 อาคารอเนกประสงค (โรงยิม) สราง พ.ศ. 2530 โดยเงินงบประมาณเทศบาลและเงินอุดหนุน
กรมการปกครอง   1,700,000 บาท   (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน)   
 อาคารตึก 4 ชั้น ค.ส.ล. 16 หองเรียน สราง พ.ศ. 2541 โดยเงินงบประมาณเทศบาล  
6,895,000 บาท  (หกลานแปดแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน)   
 อาคารสงเสริมการเรียนรู  ( รหัส สน.ศท. อนุบาล8) สราง พ.ศ. 2551  โดยเงินงบประมาณ 
เงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง  5,604,400  บาท (หาลานหกแสนสี่พันสี่รอยบาทถวน)   

แบบสรุปรายงานผลการประเมินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น  
สําหรับสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

 

http://www.tb1nkp.ac.th/


 1.3 บุคลากรและอาคารสถานท่ี 
 

แผนผังโรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 อาคารสงเสริมการเรียนรู 
2 อาคารคหกรรม 
3 หองน้ําหญิง 
4 หองน้ําชาย 
5 เรือนนักการ 
6 โรงเพาะเห็ด 
7 หองพัสดุ 
8 หองสงเสริมอาชีพ 

 



ตารางท่ี 1 : แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ี รายการ จํานวน (คน) รวมท้ังส้ิน 

ชาย หญิง รวม 

1 ฝายบริหาร  4 4 4 
2 ครูปฏิบัติการสอน 10 34 44 44 
3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๙ 6 15 15 
4 พนักงานจาง  4 4 4 
5 ครูอัตราจาง  3 3 3 
6 นักการภารโรง 3 1 4 4 
7 อ่ืน ๆ .................................  - - - - 

รวม 22 52 74 74 
ตารางท่ี 2 : แสดงจํานวนหองเรียน /นักเรียน 

ระดับชั้น จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียน รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
อนุบาล 1 1 19 16 35  
อนุบาล 2 2 34 27 61  
อนุบาล 3 2 31 21 52  
ประถมศึกษาปท่ี 1 2 42 34 76  
ประถมศึกษาปท่ี 2 2 34 33 67  
ประถมศึกษาปท่ี 3 2 29 29 58  
ประถมศึกษาปท่ี 4 2 26 34 60  
ประถมศึกษาปท่ี 5 2 43 29 72  
ประถมศึกษาปท่ี 6 2 44 36 80  
มัธยมศึกษาปท่ี 1 3 88 49 137  
มัธยมศึกษาปท่ี 2 3 60 37 97  
มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 35 36 71  

รวม 25 485 381 866  
  1.3.1 อัตราเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนตอหองเรียน   35     คน 
ตารางท่ี 3 : แสดงจํานวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ท่ี รายการ จํานวน 
1 อาคารเรียน 4 
2 อาคารประกอบ 8 
3 สนามกีฬา - 

 
 
 
 



ตารางท่ี 4 : แสดงจํานวนงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ท่ี รายงาน จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -  
2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให อปท. เพ่ือตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา 

(เงินอุดหนุน อุดหนุนท่ัวไป เพ่ือสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รายการเงินอุดหนุนสาหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของทองถ่ิน คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 
(School Based Management for Local Development : 
SBMLD)  

467,240 
 

 

3 เงินท่ีอปท.ตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา -  
รวม 467,240  

 
ตารางท่ี 5 : แสดงจํานวนชุมชน/ หมูบาน/ ตําบล/ อําเภอ ในสังกัด อปท. 

ท่ี ช่ือชุมชน ตําบล อําเภอ    หมายเหตุ 
1 ชุมชนบานมอญ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
2 ชุมชนคตกฤช พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
3 ชุมชนพระงาม 2 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
4 ชุมชนพระงาม 3 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
5 ชุมชนหมูบานนายปรีชา พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
6 ชุมชนหลังวัดใหญ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
7 ชุมชนบอแตง พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
8 ชุมชนทางหลวง พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
๙ ชุมชนตลาดโอเดียน พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  

10 ชุมชนราชวิถี พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
11 ชุมชนซอย 7 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
12 ชุมชนจตุรัสพัฒนา พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
13 ชุมชนตลาดลาง พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
14 ชุมชนตลาดบน พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
15 ชุมชนหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
16 ชุมชนขางสมาคมแซลิ้ม พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
17 ชุมชนตรอกโรงธูป พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
18 ชุมชนสระบัว พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
1๙ ชุมชนก๋ังบวย พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
20 ชุมชน 25 มกรา พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
21 ชุมชนหลังโรงรับจํานํา 1 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
22 ชุมชนพญาพาน พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
23 ชุมชนหลังโรงพยาบาลนครปฐม พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
24 ชุมชน 80 หอง พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
25 ชุมชนริมคลองวัดพระงาม พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
26 ชุมชนขางชุมสายโทรศัพท พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  



ตารางท่ี 5 : แสดงจํานวนชุมชน/ หมูบาน/ ตําบล/ อําเภอ ในสังกัด อปท. (ตอ) 
 

ท่ี ช่ือชุมชน ตําบล อําเภอ หมายเหตุ 
27 ชุมชนเทศา - ทิพากร พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
28 ชุมชนครอบครัว ร.ร.ตํารวจภูธร 7 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
2๙ ชุมชนบานหลังวัง พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
30 ชุมชนหนาวัดไผลอม พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
31 ชุมชนหลังรงเรียนเทศบาล 3 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
32 ชุมชนตนสน พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
33 ชุมชนสวนลําไย พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
34 ชุมชนหนาสถานีรถไฟ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  
35 ชุมชนสนามจันทร(ซอยยาสุข) สนามจันทร เมืองนครปฐม  
36 ชุมชนสามตําบล สนามจันทร เมืองนครปฐม  
37 ชุมชนหมูบานโชติระวี สนามจันทร เมืองนครปฐม  
38 ชุมชนจันทรคามพิทักษ สนามจันทร เมืองนครปฐม  
3๙ ชุมชนชมพูนิเวศน สนามจันทร เมืองนครปฐม  
40 ชุมชนทางเขาโรงเรียนสิรินธร สนามจันทร เมืองนครปฐม  
41 ชุมชนราชมรรคานอก สนามจันทร เมืองนครปฐม  
42 ชุมชนหมูบานชุมชนนครปฐม สนามจันทร เมืองนครปฐม  
43 ชุมชนเสนหา สนามจันทร เมืองนครปฐม  
44 ชุมชนรางน้ําเค็ม บอพลับ เมืองนครปฐม  
45 ชุมชนวัดกลาง บอพลับ เมืองนครปฐม  
46 ชุมชนบานในคาย บอพลับ เมืองนครปฐม  
47 ชุมชนทาทราย บอพลับ เมืองนครปฐม  
48 ชุมชนทหารบก บอพลับ เมืองนครปฐม  
4๙ ชุมชนบานลําพยา ลําพยา เมืองนครปฐม  
50 ชุมชนมาลัยแมนซอย 2 ลําพยา เมืองนครปฐม  
51 ชุมชนสุขสวัสดิ ์ ลําพยา เมืองนครปฐม  
52 ชุมชนสวนอนันต(ซอย99) หวยจรเข เมืองนครปฐม  
53 ชุมขนพุทธรักษา หวยจรเข เมืองนครปฐม  
54 ชุมชนตลาดปฐมมงคล หวยจรเข เมืองนครปฐม  
55 ชุมชนบานสวนหมาก หวยจรเข เมืองนครปฐม  
56 ชุมชนบานไผเตย หวยจรเข เมืองนครปฐม  
57 ชุมชนบานมะขามแถว หวยจรเข เมืองนครปฐม  
58 ชุมชนบัวหลวงปฐมพัฒนา หวยจรเข เมืองนครปฐม  
5๙ ชุมชนซอยอยูคง หวยจรเข เมืองนครปฐม  
60 ชุมชนตั้งศรี หวยจรเข เมืองนครปฐม  



ตารางท่ี 5 : แสดงจํานวนชุมชน/ หมูบาน/ ตําบล/ อําเภอ ในสังกัด อปท. (ตอ) 
 

ท่ี ช่ือชุมชน ตําบล อําเภอ   หมายเหตุ 
61 ชุมชนหวยจรเข - ถมทอง หวยจรเข เมืองนครปฐม  
62 ชุมชนตรอกมะตูม พระประโทน เมืองนครปฐม  
63 ชุมชนวัดไรเกาะตนสําโรง พระประโทน เมืองนครปฐม  
64 ชุมชนพระประโทน พระประโทน เมืองนครปฐม  
65 ชุมชนหมู 2 พระประโทน พระประโทน เมืองนครปฐม  
66 ชุมชนนวเขต พระประโทน เมืองนครปฐม  
67 ชุมชนปฐมธานี พระประโทน เมืองนครปฐม  
68 ชุมชนซอยโรงคราม พระประโทน เมืองนครปฐม  
6๙ ชุมชนลาดปลาเคา บางแขม เมืองนครปฐม  
70 ชุมชนหมู 8 ต.นครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม  
71 ชุมชนสวนตะไคร นครปฐม เมืองนครปฐม  
72 ชุมชนหมูบานประปานคร นครปฐม เมืองนครปฐม  
73 ชุมชนภุชงควิลลา นครปฐม เมืองนครปฐม  
74 ชุมชนบานนาขุม นครปฐม เมืองนครปฐม  
75 ชุมชนรมโพธิ์ทอง หนองปากโลง เมืองนครปฐม  

 
สวนท่ี 2 การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.1 การดําเนินงานเกี่ยวกับความเขมแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  - ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ตามแผนงานบูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บูรณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งบเงิน
อุดหนุนงบ เงินอุดหนุน  อุดหนุนท่ัวไป  เพ่ือสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รายการเงินอุดหนุนสาหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถ่ิน  คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษา  แนบทายหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2832 ลงวันท่ี 
11 กันยายน 2561 
  ท้ังนี้ในการดําเนินงานเก่ียวกับความเขมแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน
เทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ใชเงินรายไดสถานศึกษา ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ท่ีตั้งไวในแผนพัฒนา
การศึกษา ในการดําเนินการกิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาภายใตโครงการสงเสริมการมี  
สวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 2.2 การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบ  

 2.2.1 กิจกรรมท่ี 1  
  1)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานศิลปะ  
  2) วัตถุประสงคของกิจกรรม  
    2.1 เพ่ือใหนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 ไดฝกทักษะพ้ืนฐานดานตางๆ ของกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ ตามมาตรฐานการเรียนรู 



    2.2 เพ่ือใหนักเรียนมีจินตนาการและใชจินตนาการในการสรางสรรคงานดานศิลปะ  
    2.3 เพ่ือใหนักเรียนไดประสบการณท่ีหลากหลาย เกิดทักษะความรู ความชํานาญท้ัง
วิชาการและทักษะชีวิต อยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน  
  3) เปาหมาย  
    เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 – 3 เขารวมกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล ๑ วัด
พระงาม (สามัคคีพิทยา) เขารวมกิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 80 
    เชิงคุณภาพ จัดฝกอบรมเทคนิคการวาดระบายสีเทียน ใหแกนักเรียนสายชั้นอนุบาล 
1 – 3 ท่ีเขารวมโครงการเพ่ือใหนักเรียนมีการเรียนรูดานศิลปะเพ่ิมข้ึน สรางผลงานตามความคิดสรางสรรค มี
ความรับผิดชอบ ไดมีประสบการณท่ีหลากหลาย เกิดความรูความชํานาญและจัดนิทรรศการแสดงผลงานให
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

4) วิธีดําเนินการ  
ข้ันตอน การดําเนินงาน 

การวางแผน (P) -ประชุมคณะครู ระดับสายชั้นอนุบาล  
- ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายตางๆ 
- วางแผนแนวทางการดําเนินกิจกรรมโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

การปฏิบัติ (D) - เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอน 
- ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินนารูและขออนุมัติเพ่ือดําเนินการ 

การตรวจสอบ/ประเมินผล (C) - การประเมินกิจกรรม สรุปกิจกรรม และรายงานผล 
แนวทางการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง (A) 

- ทีมบริหารโครงการประชุมทบทวนรายงานสรุปผล การประเมินจัดทํา
แผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินโครงการ 

5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   5.1 นักเรียนมีทักษะ เทคนิค มีเจตคติท่ีดีตอการวาดภาพระบายสีเทียน 

   5.2 นักเรียนสามารถสรางสรรคผลงาน ภาพวาดระบายสีเทียนได  

   5.3 นักเรียนสามารถนําเสนอแนวคิดในการสรางสรรคผลงานของตนเองได  

   5.4 ผูปกครองและบุคคลท่ัวไปท่ีไดเขาชมนิทรรศการมีความพึงพอใจ  

   5.5 สถานศึกษามีนักเรียนท่ีมีความเปนเลิศดานศิลปะและทําชื่อเสียงใหแกสถาบันตอไป  

  6) หนวยงานท่ีดําเนินการ 

   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

 7) จํานวนเงินท่ีใช  30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 

 8 ) เอกสารอางอิง  

   8.1 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานศิลปะ 
     
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนินกิจกรรม 
 - ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรม จําแนกรายดาน พบวาผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (4.๙7) ท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย ดานผลท่ีไดรับจากการเขารวม
กิจกรรม 
ดานการนําความรูไปใช ดานการบริหารกิจกรรม และดานดานวิทยากร คิดเปนรอยละ ๙๙.4 
 - คณะครูสายชั้นอนุบาล เรียนรูและฝกประสบการณจริง ฝกปฏิบัติทําใหคิดเปนทําเปน อาทิเชน การ
ใหนักเรียนมีความสุขสนุกสนาน 
ขอเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมใหเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสบการณใหกับนักเรียน  และเพ่ิมระยะเวลาในการ
ทํากิจกรรมตางๆใหมากข้ึน 
จุดเดนของกิจกรรม    นักเรียนไดรับความรูอยางมีความสุข ไดเรียนรู และมีสมาธิดีข้ึน สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
จุดท่ีควรปรับปรุง   ตองฝกใหเด็กมีสมาธิมากกวาเดิม 
 2.2.2 กิจกรรมท่ี 2  
  1) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมุงเนนการพัฒนาแบบบูรณาการดานความภูมิใจในทองถิ่น  
(ปลูกสํานึกรักษทองถิ่น)  
   2) วัตถุประสงคของกิจกรรม 

   2.1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในทองถ่ินของจังหวัดนครปฐม  

   2.2 เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด  ภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

   2.3 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินของตนเอง  

   2.4 เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความรักในการเรียนรู และเรียนรูอยางมีความสุข  

  3) เปาหมาย  
   3.1 เชิงปริมาณ  : นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 – 3 ปการศึกษา 2561 จํานวน 138 
คน 
   3.2 เชิงคุณภาพ  : นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 75 มีความรู ความเขาใจ รัก
และภาคภูมิใจในทองถ่ิน มีทักษะการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินของตนอง 



 
 
 4) วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน การดําเนินงาน 
การวางแผน (P) - วิเคราะหผลการเรียนรูรายวิชาทองถ่ินนารูในหลักสูตรสถานศึกษา 

- สํารวจความตองการของนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 – 3 เก่ียวกับแหลง
เรียนรู ของจังหวัดนครปฐม ท่ีตองการศึกษาเรียนรู 
- เสนอโครงการตอฝายบริหารของโรงเรียน 
- วางแผนการดําเนินงานโครงการ 
- ประชาสัมพันธโครงการ  

การปฏิบัติ (D) - ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินงานตามโครงการ 

การตรวจสอบ/ประเมินผล (C) - การประเมินกิจกรรม สรุปกิจกรรม และรายงานผล 
แนวทางการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
(A) 

- ทีมบริหารโครงการประชุมทบทวนรายงานสรุปผล การประเมินจัดทําแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินโครงการ 

5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   5.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 – 3 ไมนอยกวารอยละ 75 เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี
มุงเนนการพัฒนาแบบบูรณาการดานความภูมิใจในทองถ่ิน (ปลูกสํานึกรักษทองถ่ิน)  
   5.2 นักเรียนมีความรู  ความเขาใจในทองถ่ินของจังหวัดนครปฐม  

   5.3 นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด  ภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

   5.5 นักเรียนมีทักษะการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินของตนเอง  

   5.5 นักเรียนเกิดความรักในการเรียนรู และเรียนรูอยางมีความสุข  

  6) หนวยงานท่ีดําเนินการ   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

 7) จํานวนเงินท่ีใช  40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) 

 8 ) เอกสารอางอิง  

   8.1 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมุงเนนการพัฒนาแบบบูรณาการดาน
ความภูมิใจในทองถ่ิน (ปลูกสํานึกรักษทองถ่ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผลการดําเนินกิจกรรม 
 - ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรม จําแนกรายดาน พบวาผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (4.87) ท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย ดานผลท่ีไดรับจากการเขารวม
กิจกรรม 
ดานการนําความรูไปใช ดานการบริหารกิจกรรม และดานดานวิทยากร คิดเปนรอยละ ๙7.40 
 - คณะครูสายชั้นอนุบาล เรียนรูและฝกประสบการณจริง ฝกปฏิบัติทําใหคิดเปนทําเปน อาทิเชน การ
ใหนักเรียนมีความสุขสนุกสนาน 
ขอเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมใหเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสบการณใหกับนักเรียน  และเพ่ิมระยะเวลาในการ
ทํากิจกรรมตางๆใหมากข้ึน 
จุดเดนของกิจกรรม    นักเรียนไดรับความรูอยางมีความสุข ไดเรียนรู และมีสมาธิดีข้ึน สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
จุดท่ีควรปรับปรุง   ตองฝกใหเด็กมีสมาธิมากกวาเดิม 
 
 2.2.3 กิจกรรมท่ี 3 

1) โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 

 2) วัตถุประสงคของกิจกรรม 
   เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 3) เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

   โครงการนี้ดําเนินกิจกรรมกับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑  วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 325 คน  

   3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

   1. นักเรียนรอยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 

   2. นักเรียนรอยละ 90 มีความซ่ือสัตยสุจริต 

    3. นักเรียนรอยละ 90 มีความกตัญูกตเวที 

   4. นักเรียนรอยละ 90 มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพ่ือสวนรวม 

   5. นักเรียนรอยละ 90 มีความประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 

   6. นักเรียนรอยละ 90 มีความภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทย

และดํารงไวซ่ึงความเปนไทย 

   7. ผูเก่ียวของรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการของโรงเรียน 

 

 

 



 

 

 4) วิธีดําเนินการ   
ข้ันตอน การดําเนินงาน 

การวางแผน (P) ๑. ประชุม ปรึกษาผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทํากิจกรรม 

๒. เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

๓. ประชุมวางแผนดําเนินงาน 

๔. แตงตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ ในการดําเนินงานตามกิจกรรม 

การปฏิบัติ (D) ๑. ประสานงานทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

๒. จัดทําเอกสารการประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน 

การตรวจสอบ/ประเมินผล(C) ติดตามผลการปฏิบัติตนหลังการอบรมและบันทึก 

แนวทางการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุง (A) 

ติดตามผลการปฏิบัติตนหลังการอบรมเพ่ือนําผล 

มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม 

 
5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   นักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

  6) หนวยงานท่ีดําเนินการ 

   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

 7) จํานวนเงินท่ีใช  ๙0,000 บาท (เกาหม่ืนบาทถวน) 

 8 ) เอกสารอางอิง  

   8.1  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค   
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ผลการดําเนินโครงการ 
  ดาน พฤติกรรมนักเรียน   ผลการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน  ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๑ - 6 พบวา การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

ถึง 6 จํานวน 325 คน ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ตามรายการประเมินประกอบดวย มีความ

ซื่อสัตยสุจริต  มีความกตัญูกตเวที   มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม   มีความประหยัด 

รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา   มีความภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทย

และดํารงไวซึ่งความเปนไทย ทุกรายการไมนอยกวารอยละ ๙0 เมื่อพิจารณาในภาพรวมคิดเปนรอยละ ๙2.50 

ดานความพึงพอใจของนักเรียนเขารวมกิจกรรมโครงการ พบวา โดยภาพรวมผูตอบ

แบบสอบถาม 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.55)  พบวา ขอท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือผูเรียนรูจัก

ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและคุมคา มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (µ = 4.68) ขอท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมาก

อยู 1ขอ คือผูเรียนรูจักชวยเหลืองานบานและผูปกครองมากข้ึน   ในภาพรวมคิดเปนรอยละ ๙1 

  ดานความพึงพอใจใน การดําเนินงาน โครงการรายดาน ในภาพรวม จําแนกตามรายดาน   

พบวาความสําเร็จของกิจกรรม  ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท่ีสุด   (M = ๔.70, S.D. = ๐.82) คาเฉลี่ยของ

ความคิดเห็นรายดาน พบวา ดานท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ท่ีสุดเรียงลําดับดังนี้ 1 ดานผลผลิต  

(Product) (µ = 4.68) ดานกระบวนการ (Process) (µ = 4.64) ดานสภาพแวดลอม  (Context) (µ =4.5

๙) และดานปจจัย (Input) (µ =4.52) ตามลําดับ คิดเปนรอยละ ๙2 

นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการปฏิบัติตนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ

ท่ี 

พึงประสงค ท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพ่ือเปนการอนุรักษ และอบรมบมนิสัย เด็กและเยาวชนของไทย

ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนพลเมืองท่ีดีของชาติสืบตอไป  

       การดําเนินการสูงกวาคาเปาหมายท่ีตั้งไวไมนอยกวารอยละ ๙0 โดยในภาพรวมของ

รายการการประเมินท่ีตั้งไว 

 ขอเสนอแนะ   ควรจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง และควรใหคุณครูทุกทานมีสวนรวมในการย้ําเตือน

ความรูใหกับนักเรียนภายหลังการเขารวมกิจกรรม 

 จุดเดนของ กิจกรรม 

   นักเรียนรอยละ 90 สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใหเปนผูมีวินัย มีความรับผิดชอบ และ 

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาท่ีตนนับถือ   มีความซ่ือสัตยสุจริต   มีความกตัญูกตเวที   มีความ

เมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพ่ือสวนรวม   มีความประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตนและสวน



รวมอยางคุมคา    มีความภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทยและดํารงไวซ่ึงความเปน

ไทย มีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการของโรงเรียน 

 จุดท่ีควรปรับปรุงของกิจกรรม 

- ไมมี 

 

 

2.2.4 กิจกรรมท่ี 4 
 1) โครงการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศของสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ :Phonics) 
   2) วัตถุประสงคของกิจกรรม 

   2.1 เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย  Phonics 

   2.2 เพ่ือใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติในเรื่องท่ีสนใจ เชน การเรียนรูเรื่อง  Phonics 

   2.3 นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลกับแหลงเรียนรูไดอยางเหมาะสม  

  3) เปาหมาย  
   3.1 เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 
   3.2 เชิงคุณภาพ  : 1) นักเรียน เขารวมรับการอบรมเกิดการเรียนรูดวย Phonics 
       2) นักเรียนปฏิบัติในเรื่องท่ีสนใจ เชนการเรียนรูเรื่อง Phonics 
                3)  นักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม  
   4) วิธีดําเนินการ   

ข้ันตอน การดําเนินงาน 

การวางแผน (P) - ประชุมวางแผนและแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแตละหนาท่ี 
- จัดทํารายละเอียดของกิจกรรม 

การปฏิบัติ (D) - กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบตามโครงสรางของฝาย/ประสานงานกับทุก
ฝายท่ีเก่ียวของ 
- นําเสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
- รับสมัครนักเรียน เพ่ือเขารวม 
- กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติการเรียนรูตามความสนใจ 
- วัดผลและประเมินผลกิจกรรม 
- สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
- ประชุมทีมงานเพ่ือรับทราบผลการดําเนินการและวางแผนแนว
ทางแกไข/พัฒนาครั้งตอไป 
 

การตรวจสอบ/ประเมินผล(C) -ทําการสรุปและเก็บขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําครั้ง

ตอไป 

แนวทางการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุง (A) 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและทีมงานผูบริหาร ประชุม

ทบทวน 



- รายงานสรุปผลการประเมินการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการ

ดําเนินโครงการ 

 
5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   5.1 นักเรียนมีทักษะในการเรียนรูดวย  Phonics 

   5.2 นักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติการเรียนรูเรื่อง  Phonics 

   5.3 นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลกับแหลงเรียนรูไดอยางเหมาะสม  

  6) หนวยงานท่ีดําเนินการ 

   คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 7) จํานวนเงินท่ีใช  15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 

 8 ) เอกสารอางอิง  

   8.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศของสถานศึกษา 
(ภาษาอังกฤษ:Phonics) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนินกิจกรรม 
 - ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรม จําแนกรายดาน พบวาผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (4.68) ท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย ดานผลท่ีไดรับจากการเขารวม
กิจกรรม 
ดานการนําความรูไปใช ดานการบริหารกิจกรรม และดานดานวิทยากร คิดเปนรอยละ ๙3.60 
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 เกิดการเรียนรูดวย Phonics มีสวนรวมในการปฏิบัติการเรียนรู
เรื่อง ท่ีสนใจและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลกับแหลงเรียนรูไดอยางเหมาะสม ในภาพรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด 
ขอเสนอแนะ  
 1.ในการเรียนรูเรื่อง Phonics ใชเวลาตอเนื่องทุกๆวัน 



 2. สถานท่ีท่ีใชในการเรียนรูควรเปนหองเรียนเฉพาะ เพ่ือใหเกิดการประทับใจของนักเรียน  
 3. เพ่ิมจํานวนชั่วโมงหรือเวลาเรียนในแตละครั้งในรายวิชาเพ่ิมเติม เพราะนักเรียนตองใชเวลาในการ
เรียนรูและฝกปฏิบัติการ 
จุดเดนของกิจกรรม     

1. นักเรียนท่ีเลือกเรียนเรื่อง Phonics ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง 
2. นักเรียนชื่นชอบและมีความสุขในการเรียน เพราะไดเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจและไดลงมือปฏิบัติ โดย

ใชอุปกรณของจริง 
3. นักเรียนไดนําความรูและทักษะในการเรียนรูเรื่อง Phonics ไปใชในชีวิตประจําวัน 
4. วิทยากรหรือครูผูสอนทุกทานเปนผูท่ีมีความรู ความชํานาญและประสบการณในดานนั้นๆอยาง

แทจริง ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
จุดท่ีควรปรับปรุง    

1. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูตามกิจกรรมบางครั้งหรือบางเรื่องอาจนอยเกินไป ทําใหนักเรียน 
บางคนไมสารมารถปฏิบัติกิจกรรมไดเสร็จตามเวลา 

2. สถานท่ีเรียนรูไมคอยเอ้ือตอการเรียนรู ทําใหบรรยากาศในการเรียนรูไมคอยดีนักเพราะตองอยูใน
หองปฏิบัติการเปนเวลานาน ท้ังครูผูสอนและนักเรียนจึงรูสึกไมคอยสบายตัวมากนัก 

2.2 กิจกรรมท่ี 5 
  1) โครงการสงเสริมความสามารถทางดนตรี  
 2) วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกความเปนไทยและสากลใหเด็กและเยาวชน โดยใชดนตรีเปนตัวประสาน
วัฒนธรรมไทยและสากลเขาไวดวยกัน 

2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดานดนตรีใหแกนักเรียน 
3. เพ่ือสงเสริมภูมิปญญาไทยใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินอยางสรางสรรคและสูสากล  

3) เปาหมาย 
            เชิงปริมาณ : นักเรียนชั้น ป.4-6 และชั้นมัธยมศึกษาตอนตนม.1-ม.3 ทุกคน ไดเรียนรูและ

เลนเครื่องดนตรีอยางถูกตองตามหลักการของดนตรีสากล 
 เชิงคุณภาพ :  นักเรียนมีทักษะทางดานดนตรีสากลสามารถเลนดนตรีดนตรีสากลเปนวง 

ทําการแสดงตามงานตางๆรวมกับชุมชนและหนวยงานภายนอก 
4) วิธีดําเนินการ  

   
ข้ันตอน การดําเนินงาน 

การวางแผน (P) - วางแนวทางการดําเนินกิจกรรมและกําหนดกิจกรรมตางๆ ท่ีจะ
ดําเนินการ 
- วางแผนการดําเนินงานโครงการ 

การปฏิบัติ (D) -เสนอกิจกรรมเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติ 
- ดําเนินการ 

การตรวจสอบ/ประเมินผล (C) -การสังเกต 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบสอบถาม 



แนวทางการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง (A) 

-สรุปกิจกรรม 
- รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 
5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีจิตสํานึกความเปนไทยและสากลใหเด็กและเยาวชน โดยใชดนตรีเปนตัวประสาน 
วัฒนธรรมไทยและสากลเขาไวดวยกัน 
                 2.นักเรียนสามรถพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดานดนตรีนักเรียน 
                 3. ภูมิปญญาไทยมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินอยางสรางสรรคและสูสากล 
  6) หนวยงานท่ีดําเนินการ 

   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

 7) จํานวนเงินท่ีใช  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

 8 ) เอกสารอางอิง  

   8.1 รายงานผลการดําเนินโครงการสงเสริมความสามารถทางดนตรี   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินกิจกรรม 
- ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมจําแนกรายดาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ย  

ของความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ดานการบริหารโครงการ 5.00 รองลงมาดานนําความรูไปใช 5.00 
ดานผลท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการคิดได 5.00 คิดเปนรอยละ 100 

- ครู นักเรียนประถมศึกษาปท่ี4-6และนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 เรียนรู และ 
ฝกประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ทําใหคิดเปน ทําเปน อาทิเชน การใหนักเรียนมีความสุข สนุกสนาน 
 ขอเสนอแนะ  

1. ควรจัดโครงการใหมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ ใหกับนักเรียน 
2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการทําโครงการตาง ๆ ใหมากข้ึน 

จุดเดนของกิจกรรม     



1. นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 

2. นักเรียนไดเรียนรูความเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

3. นักเรียนสามารถบรรเลงดนตรีและรวมกิจกรรมของชุมชนได 

4. นักเรียนสามารถบรรเลงดนตรีในกิจกรรมตอนเขาแถวเคารพธงชาติไดนํา 

จุดท่ีควรปรับปรุง    
- อุปกรณไมเพียงพอ 

 

2.2 กิจกรรมท่ี 6 
  1) โครงการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศของสถานศึกษา (อาหารไทย)  
 2) วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกดานอาหารไทยใหนักเรียนและเห็นคุณคาของงานท่ีสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได 
   2. เพ่ือใหนักเรียน  ไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  
   3. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนรูขอมูลกับแหลงเรียนรูเพ่ือคัดเลือกประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสม       

3) เปาหมาย 
            เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม 

 (สามัคคีพิทยา)  เขารวมโครงการ  
                 เชิงคุณภาพ :   

1. นักเรียน เขารวมการอบรมเกิดจิตสํานักรักในอาชีพ 
2.   นักเรียน ปฏิบัติในเรื่องท่ีสนใจ เชน การทําอาหารไทย 

4) วิธีดําเนินการ  
   

ข้ันตอน การดําเนินงาน 
การวางแผน (P) - ประชุมคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 

- ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ  
- วางแผนแนวทางการดําเนินโครงการเพ่ือขออนุมัติ   

การปฏิบัติ (D) - เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอน   
การตรวจสอบ/ประเมินผล (C) -สรุปรายงานผลจากการจัดโครงการ และนําขอเสนอแนะตาง ๆ ไปเปน

ขอมูล เพ่ือพัฒนาในการจัดครั้งตอไป 
แนวทางการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง (A) 

-คณะกรรมการในสายชั้นอนุบาลทบทวนรายงานสรุปผลการประเมิน  
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินโครงการ 

 
5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 



   1. นักเรียนมีจิตสํานึกดานอาหารไทยใหนักเรียนและเห็นคุณคาของงานท่ีสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได 
   2. นักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  
   3. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนรูขอมูลกับแหลงเรียนรูเพ่ือคัดเลือกประกอบอาชีพไดอยาง

เหมาะสม         

 6) หนวยงานท่ีดําเนินการ 

   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

 7) จํานวนเงินท่ีใช  14,240 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันสองรอยสี่สิบบาทถวน) 

 8 ) เอกสารอางอิง  

   8.1 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศของสถานศึกษา (อาหาร
ไทย) 
 
 
 
  
 
    

 
 
 
 
 
 

 
ผลการดําเนินกิจกรรม 

- ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินโครงการดาน  
การบริหารโครงการ  โดยภาพรวมพบวา  มีการดําเนินโครงการอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาสวนใหญมีผลการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 100 

- ครู นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 เรียนรู และฝกประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ทําใหคิด
เปน 

ทําเปน อาทิเชน การใหนักเรียนมีความสุข สนุกสนาน 
 ขอเสนอแนะ  

1. ควรจัดโครงการใหมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ ใหกับนักเรียน 
2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการทําโครงการตาง ๆ ใหมากข้ึน 

จุดเดนของกิจกรรม     
1. นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 



2. นักเรียนไดเรียนรูความเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

3. นักเรียนรูจักการเขาสังคมได 

4. นักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

จุดท่ีควรปรับปรุง    
- อุปกรณไมเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 กิจกรรมท่ี 7 
  1) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนความเปนเลิศดานคอมพิวเตอร  
 2) วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหความรูดานคอมพิวเตอรแกเยาวชนในโรงเรียนท่ีมีความสนใจ   

3) เปาหมาย 
      เชิงปริมาณ : นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จํานวน 30 คน 

             เชิงคุณภาพ  :  นักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา)  ไดรับความรู
เก่ียวกับโปรแกรม Photoshop แลวสามารถนําไปสรางชิ้นงานตางๆได 

4) วิธีดําเนินการ  

ข้ันตอน การดําเนินงาน 
การวางแผน (P) ศึกษาเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 
การปฏิบัติ (D) - ประชาสัมพันธโครงการใหกับนักเรียนท่ีสนใจในโรงเรียน 

- รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจในการอบรมจํานวน 30 คน 
- ดําเนินการจัดอบรมใหแกนักเรียนท่ีสนใจในชวงเวลาท่ีเหมาะสม   

การตรวจสอบ/ประเมินผล (C) - ประเมินผลจากชิ้นงานของผูเขารับการอบรม หลังสิ้นสุดการอบรม 
แนวทางการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง (A) 

- สรุปผลการประเมิน  การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินโครงการ 

 
5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เยาวชนในโรงเรียนท่ีมีความสนใจไดรับความรูดานคอมพิวเตอร  เก่ียวกับโปรแกรม 

Photoshop แลวสามารถนําไปสรางชิ้นงานตางๆได 
 6) หนวยงานท่ีดําเนินการ 
   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
 7) จํานวนเงินท่ีใช  33,000 บาท (สามหม่ืนสามพันบาทถวน) 



 8 ) เอกสารอางอิง  
   8.1 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนความเปนเลิศดานคอมพิวเตอร 
 
 
  
 
    

 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินกิจกรรม 
- ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมดาน  

การบริหารโครงการ  โดยภาพรวมพบวา  มีการดําเนินโครงการอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาสวนใหญมีผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 82.60 

- นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการทํากิจกรรมเปนอยางดี นักเรียนสามารถทําวิธีการ  
หรือการสรางชิ้นงานไปใชในการศึกษาตอ หรือเปนพ้ืนฐานในการทํางานตางๆตอไป เพราะโปรแกรมนี้สามารถ
ท่ีจะตอยอดของการสรางชิ้นงานชิ้นอ่ืนๆตอไป เชนการออกแบบรายงาน การทําโฆษณา การสรางสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆเปนตน 
 ขอเสนอแนะ  

- ไมมี 
จุดเดนของกิจกรรม     

- นักเรียนสามารถทําวิธีการ หรือการสรางชิ้นงานไปใชในการศึกษาตอ หรือเปนพ้ืนฐานในการ
ทํางาน 

ตางๆตอไป เพราะโปรแกรมนี้สามารถท่ีจะตอยอดของการสรางชิ้นงานชิ้นอ่ืนๆตอไป เชนการออกแบบรายงาน 
การทําโฆษณา การสรางสื่อสิ่งพิมพตางๆ ในชีวิตประจําวัน 
จุดท่ีควรปรับปรุง    

- ไมมี 

2.2 กิจกรรมท่ี 8 
  1) กิจกรรมสงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศกีฬาฟุตบอล  
 2) วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  – 3 เกิดทักษะดานกีฬาฟุตบอล  และสามารถเขา
รวมแขงขันในระดับตางๆ เพ่ือสรางชื่อเสียงใหแกตนเอง  โรงเรียนและครอบครัว 
  2.  เพ่ือใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

3) เปาหมาย 



        เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  ท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมการจัด
การศึกษาในระบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตลอดปการศึกษา 2561   ไมนอยกวารอยละ 80 

         เชิงคุณภาพ :  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ท่ีเขารวมกิจกรรมและเลือกเรียนรายวิชา 
เพ่ิมเติมทักษะสูงานอาชีพดานกีฬา  เกิดทักษะดานกีฬาฟุตบอลและมีความสามารถท่ีจะเขารวมแขงขันใน
ระดับตางๆ เพ่ือสรางชื่อเสียงใหแกตนเอง  โรงเรียนและครอบครัว  ไมนอยกวารอยละ 80 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ท่ีเขารวมกิจกรรม และเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะสูงานอาชีพ 
ดานกีฬา  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

4) วิธีดําเนินการ  

ข้ันตอน การดําเนินงาน 
การวางแผน (P) - ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  เพ่ือให

ทราบผลการดําเนินงานกิจกรรมการจัดการศึกษาในระบบในป
การศึกษา 2560 ท่ีผานมา  และรวมกันวางแผนการดําเนินกิจกรรมใน
ปการศึกษา 2561    

การปฏิบัติ (D) - เสนอรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมตอผูรับผิดชอบโครงการการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) 
- สํารวจจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
- ประสานขอความรวมมือจากครูผูสอนท่ีจะทําหนาท่ีเปนครูผูสอน
ประจําวิชาตามหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมระดับชั้นมัธยมศึกษา 
- สํารวจความตองการ/สิ่งท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานกิจกรรมการ
จัดการศึกษาในระบบระดับชั้นมัธยมศึกษา 
- ดําเนินการสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณ/สิ่งท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรม 
- ครูผูสอนศึกษาหลักสูตรและโครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติมระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
- ครูผูสอนกําหนดการจัดกิจกรรมและวางแผนการจัดการเรียนรูใน
รายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ 
- ครูผูสอนดําเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมระดับ
มัธยมศึกษากําหนด 
- ทําแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประเมินระดับคุณภาพของผูเรียนหลังการจัดกิจกรรม 

การตรวจสอบ/ประเมินผล (C) - คณะกรรมการและผูรับผิดชอบกิจกรรมรวมกันสรุปรายงานผลการ



ดําเนินงานตอผูรับผิดชอบโครงการการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)  และผูบริหารสถานศึกษาให
รับทราบ 

แนวทางการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง (A) 

- สรุปผลการประเมิน  การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินโครงการ 

 
5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  – 3 เกิดทักษะดานกีฬาฟุตบอล  และสามารถเขารวม

แขงขันในระดับตางๆ เพ่ือสรางชื่อเสียงใหแกตนเอง โรงเรียนและครอบครัว 
  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
 
 
 
 
 

6) หนวยงานท่ีดําเนินการ 
   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
 7) จํานวนเงินท่ีใช  40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) 
 8 ) เอกสารอางอิง  
   8.1 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมสงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศกีฬาฟุตบอล 
 
 
  
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินกิจกรรม 
- ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมดาน  

การบริหารโครงการ  โดยภาพรวมพบวา  มีการดําเนินโครงการอยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ ๙3.60 



- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  เกิดทักษะดานกีฬาฟุตบอล  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ใช
เวลา 

วางใหเกิดประโยชนตามท่ีหลักสูตรกําหนด  ซ่ึงผลการดําเนินกิจกรรมพบวาภาพรวมอยูในระดับมาก     
 ขอเสนอแนะ  

1. สถานท่ีท่ีใชในการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะสูการงานอาชีพ ดานกีฬา  ควรไดรับดูแลหรือจัดการ
ปดก้ันการเขาออกของรถยนตหรือรถจักรยานยนตในชวงเวลาท่ีกําลังทําการสอน  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
ของนักเรียน 

2. นักเรียนชื่นชอบและมีความสุขในการเรียน  เพราะไดเรียนในสิ่งท่ีตนเองสนใจและไดลงมือปฏิบัติ
โดยใชอุปกรณของจริงท่ีมีอยูอยางเพียงพอสําหรับนักเรียนทุกคน  

3. นักเรียนไดนําความรูและทักษะในการเลนฟุตบอลไปใชในชีวิตประจําวัน  และเขาแขงขันในระดับ 
ตางๆ จน 
ไดรับรางวัลสรางความภาคภูมิใจแกตนเอง  ครอบครัวและสถานศึกษา 

4. วิทยากรหรือครูผูสอนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะสูการงานอาชีพทุกทานเปนผูท่ีมีความรู  ความชํานาญ
และประสบการณในดานนั้นอยางแทจริง  ทําใหเกิดการเรียนรูอยางประสิทธิภาพ  
จุดเดนของกิจกรรม     

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  เกิดทักษะดานกีฬาฟุตบอล  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ใช
เวลา 

วางใหเกิดประโยชนๆ และหางไกลยาเสพติด  
จุดท่ีควรปรับปรุง    

1. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูตามกิจกรรมบางครั้งหรือบางเรื่องอาจจะนอยเกินไป  ใหทํานักเรียน  
บางคนไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเสร็จตามเวลา 

3. สถานท่ีท่ีใชในการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมทักษะสูการงานอาชีพ ดานกีฬา  ไมคอยเหมาะสมมากนั ก 
แมวาจะเปนลานกวางบริเวณโดมหนาอาหาร A 4 แตก็มักจะมีรถยนตและรถจักรยานยนตผานเขาออก
ตลอดเวลา ทําใหเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุท้ังกับนักเรียนท่ีกําลังเรียนและผูขับข่ีรถยนตหรือรถจักรยานยนตได  

2.2 กิจกรรมท่ี ๙ 
  1) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพ  
 2) วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกดานการอาชีพใหนักเรียนและเห็นคุณคาของงานท่ีสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได 
   2. เพ่ือใหนักเรียน  ไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  
   3. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนรูขอมูลกับแหลงเรียนรูเพ่ือคัดเลือกประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสม       

3) เปาหมาย 
            เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม 

 (สามัคคีพิทยา)  เขารวมโครงการ  
                 เชิงคุณภาพ :   

1. นักเรียน เขารวมการอบรมเกิดจิตสํานักรักในอาชีพ 



2. นักเรียน ปฏิบัติในเรื่องท่ีสนใจ เชน การทําน้ํายาซักผาสมุนไพร น้ํายาลางจานสมุนไพร 
3. นักเรียน  ไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และสามารถนําไปคิดวิเคราะห 

ดัดแปลงเพ่ือเกิดอาชีพใหมๆเพ่ือตนเอง 
4) วิธีดําเนินการ  

ข้ันตอน การดําเนินงาน 
การวางแผน (P) - ประชุมวางแผนแนวทางการดําเนินโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

-  - เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอน   
การปฏิบัติ (D) - ดําเนินงานตามกิจกรรม  
การตรวจสอบ/ประเมินผล (C) -สรุปรายงานผลจากการจัดโครงการ และนําขอเสนอแนะตาง ๆ ไปเปน

ขอมูล เพ่ือพัฒนาในการจัดครั้งตอไป 
แนวทางการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง (A) 

-คณะกรรมการในสายชั้นอนุบาลทบทวนรายงานสรุปผลการประเมิน  
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

 
5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   1. นักเรียนจิตมีสํานึกดานการอาชีพและเห็นคุณคาของงานท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพได  
   2. นักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  
   3. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนรูขอมูลกับแหลงเรียนรูเพ่ือคัดเลือกประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสม       
     กับตนเอง 
  
 6) หนวยงานท่ีดําเนินการ 

   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

 7) จํานวนเงินท่ีใช  30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 

 8 ) เอกสารอางอิง  

   8.1 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพ 
 
 
  
 
    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ผลการดําเนินกิจกรรม 

- ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินโครงการดาน  
การบริหารโครงการ  โดยภาพรวมพบวา มีการดําเนินโครงการอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.60   คิดเปน
รอยละ ๙2 

- นักเรียนไดรับการสงเสริมดานการเรียนรูและไดรับการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบของกิจกรรม  
พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพ การฝกฝนอาชีพ การเลือกประกอบอาชีพ การคิด การสราง
ผลงานท่ีเกิดข้ึนใหมขากความคิดสรางสรรค การจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนอยางท่ัวถึง เทา
เทียม และเสมอภาคกัน สงผลใหนักเรียนมีการแสดงออกอยางเหมาะสมท้ังดานความรู รางกาย และจิตใจ 
สงเสริมดานการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ตามกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
 ขอเสนอแนะ  

1. เม่ือทางโรงเรียนมีขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพ ควรนําไป
จัดทําเปนสารสนเทศ เพ่ือหาทางสงเสริมความรูความเขาใจของผูปกครองเพ่ิมมากข้ึนในครั้งตอไป  

2. ในการประชาสัมพันธใหขอมูลแตละครั้ง ครูควรชี้แจงรายละเอียดใหผูปกครองทราบและเขาใจโดย
ท่ัวถึงกัน 

3. ควรจัดใหมีโครงการอยางตอเนื่อง 
4. เปนโครงการท่ีดีมาก สงเสริมใหครู นักเรียนและผูปกครอง มีกําลังใจในการทํากิจกรรมรวมกัน 

และเต็มใจท่ีจะสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานในปกครองอยางมีความสุขตอไป  
จุดเดนของกิจกรรม     

- เปนโครงการท่ีนักเรียนไดรับการสงเสริมดานการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 100 % 

- เปนโครงการสงเสริมใหนักเรียน ผูปกครองและบุคลากรในโรงเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน  
ไดแสดงออก ถึงความรักความผูกพัน มีความเขาใจกัน และสามารถทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนตางๆ มุงเนนใหนักเรียนในโรงเรียนทุกคนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินไดแสดงออกถึง
ความรู ความสามารถของตนเองใหเปนท่ีประจักษ ลดภาระคาใชจายของผูปกครอง นักเรียนไดรับการ
สนับสนุนอยางเต็มท่ีจากทางโรงเรียน 
จุดท่ีควรปรับปรุง    

- ไมมี 

2.2 กิจกรรมท่ี 10 
  1) กิจกรรมเจาบานนอยท่ีดี (  The Litt Guide ) 
 2) วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือใหนักเรียนและครูมีความสนใจในทรัพยากรการทองเท่ียวในทองถ่ินของตนเองและ
ทองถ่ินอ่ืน 
   2. เพ่ือใหนักเรียนและครูมีความรู มีเจตคติท่ีดีและเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 



   3. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนและครูมีความรูและไดปฏิบัติจริง เก่ียวกับการเปนเจาบานท่ีดี มีทัศนคติ 
มีจิตอาสา ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนท่ีดี 
   4. เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการบรรยาย การพูดในท่ีสาธารณชน บุคลิกภาพ และความริเริ่ม
สรางสรรค 
   5. เพ่ือใหนักเรียนและครูไดเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ี 
รวมท้ังประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุมชนในทองถ่ินนั้นๆ ท่ีมีคุณคาและสามารถนําความรูท่ีไดรับมาขยายผลใหกับ
เจาบานนอยในรุนตอๆไป 
   6. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนและครูไดทํางานเปนทีม นําเสนอแหลงทองเท่ียวในชุมชน สรางความรัก 
ความภาคภูมิใจ หวงแหน และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทางการทองเท่ียว       

3) เปาหมาย 
            เชิงปริมาณ : นักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครปฐม  

  เขารวมโครงการ  
                 เชิงคุณภาพ  :  นักเรียน  ครู และผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร

นครปฐม มีความรูเก่ียวกับการเปนเจาบานนอยท่ีดี มีทัศนคติ มีจิตอาสา ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนท่ีดี  
ไดลงมือปฏิบัติจริง มีความสนใจในทรัพยากรการทองเท่ียวในทองถ่ินของตนเองและทองถ่ินอ่ืน และเห็น
ความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 
 
 

4) วิธีดําเนินการ  
   

ข้ันตอน การดําเนินงาน 
การวางแผน (P) - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน การดําเนินงานโครงการ 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ   
การปฏิบัติ (D) - กําหนดหัวขอในการฝกอบรม 

- จัดฝกอบรมใหแกครู และนักเรียนดานทฤษฎีการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
- ประชุมผูบริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครปฐม เพ่ือกําหนดหัวขอในการประกวดแขงขัน,จัดประกวดแขงขัน, 
ดําเนินการนํานักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนรูดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืนนอกสถานท่ี ตามสถานท่ี
สถานศึกษากําหนด 

การตรวจสอบ/ประเมินผล (C) - สรุปผลการดําเนินงานโครงการใหผูบริหารทราบ   
แนวทางการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง (A) 

-ทีมคณะกรรมการดําเนินงานประชุม เพ่ือทบทวนรายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการและปรับปรุงการดําเนินโครงการ 

 



5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1. นักเรียนและครูมีความสนใจในทรัพยากรการทองเท่ียวในทองถ่ินของตนเองและทองถ่ิน
อ่ืน 
   2. นักเรียนและครูมีความรู มีเจตคติท่ีดีและเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
   3. นักเรียนและครูไดรับการสงเสริมใหมีความรูและไดปฏิบัติจริง เก่ียวกับการเปนเจาบานท่ีดี มี
ทัศนคติ มีจิตอาสา ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนท่ีดี 
   4. นักเรียนไดฝกทักษะการบรรยาย การพูดในท่ีสาธารณชน บุคลิกภาพ และความริเริ่มสรางสรรค  
   5. นักเรียนและครูมีความรูเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ี รวมท้ังประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชุมชนในทองถ่ินนั้นๆ ท่ีมีคุณคาและสามารถนําความรูท่ีไดรับมาขยายผลใหกับเจาบานนอยในรุน
ตอๆไป 
   6. นักเรียนและครูไดรับการปลูกฝงการทํางานเปนทีม นําเสนอแหลงทองเท่ียวในชุมชน มีความรัก 
ความภาคภูมิใจ หวงแหน และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทางการทองเท่ียว       
 6) หนวยงานท่ีดําเนินการ 
   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

 7) จํานวนเงินท่ีใช  75,000 บาท (เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 

 8 ) เอกสารอางอิง  

   8.1 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมเจาบานนอยท่ีดี ( The Litt Guide ) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดําเนินกิจกรรม 



 การดําเนินกิจกรรมเจาบานนอยท่ีดี ( The Litt Guide ) พบวา ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมนี้
โดยภาพรวม คารอยละเทากับ ๙4.40 คาเฉลี่ยเทากับ 4.72 อยูในระดับมากท่ีสุด และคาเฉลี่ยของความ
คิดเห็นรายดาน พบวา ท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท้ังสองดาน 
 ขอเสนอแนะ  

- ควรจัดกิจกรรมตอยอดสืบสานตอๆไปทุกป โดยเปลี่ยนแหลงเรียนรู 
จุดเดนของกิจกรรม     
 นักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ไดรับความรูเก่ียวกับการเปนเจาบานนอยท่ีดี มี
ทัศนคติ และความรับผิดชอบท่ีดี มีทักษะการบรรยาย การพูดในท่ีสาธารณชน บุคลิกภาพ และความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ดังนี้ 

1. ไดศึกษาจากแหลงเรียนรู/ปราชญชาวบาน 100 % ไดเห็นการนําเสนออัตลักษณของชุมชน 
2. ไดเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติ เพ่ิมความสามัคคี ความชวยเหลือกัน ไดเรียนรูหลายๆเรื่อง ไดเห็น

ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การเขารวมกิจกรรมของนักเรียนและครู ทําใหมีปฏิสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน และครู ของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  
4. นักเรียนและครูเกิดประทับใจ รักทองถ่ิน รักวัฒนธรรม รักความเปนไทย 
5. นักเรียนและครูเกิดความรูจากการไดลงมือปฏิบัติจริง 
6. การทําเปน นักเรียนและครู ไดมีการฝกทักษะและการเรียนรู 
7. การนําเสนอวิถีชีวิตชุมชน ความเขมแข็งของชุมชน ตัวอยางในการพัฒนาทองถ่ินและสราง

เยาวชน ใหมีจิตสํานึกและมีความภาคภูมิใจตอทองถ่ินของตนเอง 
8. การตอยอดความรูและการฝกอาชีพ ควบคูไปกับการสราง สนับสนุนการทองเท่ียวในทองถ่ิน  

 
 
 
จุดท่ีควรปรับปรุง    

1. กิจกรรมบางฐาน กิจกรรมมีระยะเวลาท่ีนานเกินไป ควรปรับใหพอเหมาะจะไดทํากิจกรรมอ่ืน
ตอไปใหทันตามกําหนดเวลาท่ีไดวางแผนไว 

2. การเดินทางคอนขางไกล 
3. หองน้ํามีจํานวนนอยไป 
4. การเดินทางและเวลาท่ีแนชัด 
5. ยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติกิจกรรมไมเพียงพอแกผูเขารวมกิจกรรม  
6. กิจกรรมคอนขางมาก ทําใหเวลาอิสระไมคอยมี ไมสามารถทํากิจกรรมตามอัธยาศัยได  

 
สวนท่ี 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายใตการ
บริหาร 
           โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (มุมมองของสถานศึกษามองตนเอง) 

3.1 ผลการการดําเนินงานเก่ียวกับความเขมแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3.2 ผลการการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาในระบบ 
3.3 ผลการการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกระบบ 



3.4 ผลการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.5 ผลการการดําเนินงานเก่ียวกับการศึกษาความตองการ/ ความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ 
3.6 ผลการการดําเนินงานเก่ียวกับการศึกษาผลลัพธของนโยบายการบริหารโดยใชโรงเรียน 

                เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 

ท่ี รายการท่ีตองการทราบ 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 
ผลการการดําเนินงานเก่ียวกับความเขมแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
(เงินอุดหนุน
ท่ัวไปรายหัว) 

 

2 ผลการการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาในระบบ   

3 

ผลการการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกระบบ -  
(ไมไดรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

4 

ผลการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
(ไมไดรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

 

5 ผลการการดําเนินงานเก่ียวกับการศึกษาความตองการ/ความ
พึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ 

  

 
 
 
 
สวนท่ี 4 ผลการปฏิบัติกิจกรรมดาน SBMLD ท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
 กิจกรรมเจาบานนอยท่ีดี ( The Litt Guide ) นักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
ไดรับความรูเก่ียวกับการเปนเจาบานนอยท่ีดี มีทัศนคติ และความรับผิดชอบท่ีดี มีทักษะการบรรยาย การพูด
ในท่ีสาธารณชน บุคลิกภาพ และความคิดริเริ่มสรางสรรค ดังนี้ 

1. ไดศึกษาจากแหลงเรียนรู/ปราชญชาวบาน 100 % ไดเห็นการนําเสนออัตลักษณของชุมชน 
2. ไดเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติ เพ่ิมความสามัคคี ความชวยเหลือกัน ไดเรียนรูหลายๆเรื่อง ไดเห็น

ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การเขารวมกิจกรรมของนักเรียนและครู ทําใหมีปฏิสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน และครู ของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  
4. นักเรียนและครูเกิดประทับใจ รักทองถ่ิน รักวัฒนธรรม รักความเปนไทย 
5. นักเรียนและครูเกิดความรูจากการไดลงมือปฏิบัติจริง 
6. การทําเปน นักเรียนและครู ไดมีการฝกทักษะและการเรียนรู 



7. การนําเสนอวิถีชีวิตชุมชน ความเขมแข็งของชุมชน ตัวอยางในการพัฒนาทองถ่ินและสราง
เยาวชน ใหมีจิตสํานึกและมีความภาคภูมิใจตอทองถ่ินของตนเอง 

8. การตอยอดความรูและการฝกอาชีพ ควบคูไปกับการสราง สนับสนุนการทองเท่ียวในทองถ่ิน  
 
สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะท่ีคณะกรรมการประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา 
ทองถิ่นท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงตั้ง (เพ่ือนาไปสูการพัฒนาปรับปรุงในปการศึกษา 
ตอไป) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
              

       จาเอกหญิงวัชรี โชติรัตน  ผูรายงาน 
      รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
      โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 
 

  
  

 

 

 
 

 

    รายงานผลการดําเนินงาน 
  

  

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 
(School Based Management for Local Development : SBMLD) 

 

 
ประจําปการศึกษา 2561  



 


