
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กลยุทธ�ท่ี กลยุทธ�ท่ี 11  
พัฒนาคุณภาพผู�เรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และมาตรฐานสากลเพื่อสู)ความเป,นเลิศ  
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โครงการ   มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครั้งท่ี 25  
แผนงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ� สพฐ.  ข&อ 1  พัฒนาคุณภาพผู&เรียนทุกระดับทุกประเภท   
สนองกลยุทธ� สพม .12   ข&อ 1 พัฒนาคุณภาพผู&เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

 มาตรฐานสากลเพื่อสู0ความเป1นเลิศ 
                                ข&อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให&สามารถจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู&ได&อย0างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน�น สพม .12   ด&านผู&เรียน ข&อ 1 ผู&เรียนมีความรู& ทักษะที่จําเป1นตามหลักสูตรมีสมรรถนะสําคัญสู0 
  มาตรฐานสากล 
                ข&อ 4 ผู&เรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมะสม ห0างไกลยาเสพติด 
หน)วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ,  กลุ0มเครือข0ายส0งเสริมประสิทธิภาพ

 การจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ผู�รับผิดชอบโครงการ  1. ประธานคณะกรรมการกลุ0มเครือข0ายส0งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา     
                                   มัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 2.  ผู&อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
 3.  ผู&อํานวยการกลุ0มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 4.  ผู&อํานวยการกลุ0มส0งเสริมการจัดการศึกษา 

ลักษณะโครงการ  ต0อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน –กันยายน  255 8 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด&วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู&  โดยส0งเสริมให&
โรงเรียนได&พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู&เรียนเป1นสําคัญ  เน&นการนําความรู&ไปสู0การปฏิบัติอย0างมี
คุณธรรม   ก&าวทันเทคโนโลยี  มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู&   รู&จักวิธีการทํางานร0วมกับผู&อ่ืน  และอยู0ใน
สังคมได&อย0างมีความสุข   
  เพื่อให&สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได&มีการแสดงออกทางด&าน
วิชาการของนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ได&นําเสนอความสามารถทางวิชาการ   แลกเปล่ียนเรียนรู&
วิธีการปฏิบัติท่ีเป1นเลิศ   ซึ่งเป1นวิธีการส0งเสริมให&นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได&พัฒนาความรู&  
ความสามารถอย0างเต็มศักยภาพ  ตามเจตนารมณAแห0งพระราชบัญญัติการศึกษาแห0งชาติ  พ  .ศ  . 2542 กลุ0มส0งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงได&จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาข้ึนเพื่อเป1น
เวทีทางวิชาการให&นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ได&แสดงความสามารถอย0างเต็มศักยภาพ  

2.  วัตถุประสงค�  
  2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
  2.2 เพื่อนําเสนอผลงาน  ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
  2.3  เพื่อจัดประกวด  แข0งขันทักษะวิชาการ  และความสามารถนักเรียน  
  2.4 เพื่อประชาสัมพันธAเผยแพร0ผลงานทางวิชาการนักเรียน  นวัตกรรมทางการศึกษาของครู  และ
สถานศึกษา  ให&เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู&การปฏิบัติงานท่ีเป1นเลิศ  
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  2.5  เพื่อเชิดชูเกียรติสถานศึกษา   บุคลากรสายบริหาร   ครู  ในสาขาวิชาต0าง ๆ 
  2.6 เพื่อส0งเสริมให&หน0วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท&องถ่ินมีส0วนร0วมในการส0งเสริม   
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

3.  เป7าหมาย 
  3.1 ด�านปริมาณ  
       3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน 71 โรงเรียน  
โรงเรียนราชประชานุเคราะหA 19  นครศรีธรรมราช และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ  
       3.1.2  ครู  ผู&บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข&าร0วมกิจกรรมและชมงาน ประมาณ 
10,000 คน  
                          3.1.3 ผู&ปกครองนักเรียนและประชาชนท่ัวไป  หน0วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข&าร0วมกิจกรรม
และชมงาน  ประมาณ 5,000 คน  
  3.2 ด�านคุณภาพ   
  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู0ความเป1นเลิศ โดยการดําเนินกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครูทุกกลุ0มสาระ
การเรียนรู&นําความรู&ท่ีได&รับไปใช&ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู&อย0างหลากหลาย และมีคุณภาพ 

4.  การดําเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 ประชุมผู&บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม .12   ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน 3คร้ัง 
- เตรียมการ 
- วางแผนการดําเนินงาน  
- ติดตามการดําเนินงาน     

มิถุนายน – สิงหาคม 
2558 

นายภักดี  เหมทานนทA
และคณะกรรมการ
เครือข0าย สมป.
นครศรีธรรมราช 

2 ประชุมประธานและเลขานุการศูนยAพัฒนาวิชาการ ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับเตรียมแข0งขันทักษะ
วิชาการ  

- เตรียมการ 
- วางแผนการดําเนินงาน 
- ติดตามการดําเนินงาน 

มิถุนายน-กรกฎาคม
2558 

นายภักดี เหมทานนทA /
คณะกรรมการเครือข0าย/
ประธานศูนยAและ
เลขานุการศูนยA/ฝKาย
ส0งเสริม สพม.12 /ฝKาย
นิเทศติดตาม สพม. 12 

3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฝKายต0างๆ กรกฎาคม  255 8 กรรมการ สมป.และ
คณะกรรมการตามประกาศ 

4 ดําเนินการจัดงานแถลงข0าวการจัดงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ครั้งท่ี 24 

สิงหาคม 2558 สมป/คณะกรรมการตาม
ประกาศ 

5  ดําเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 
  

19-21  สิงหาคม  
2558 

สมป .จังหวัด
นครศรีธรรมราช /สพม.12 

6 ประชุมสรุปและรายงานการดําเนินงาน 1-5  กันยายน 2558 คณะกรรมการประเมินผล 
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5. รายละเอียดการใช�งบประมาณ  
 5.1 งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวละ 20 บาท นักเรียนจํานวน 
57,000 คน  รวม  1,140,000  บาท 
 5.2 งบสนับสนุนจากองคAการบริหารส0วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน 1,000,000 บาท 
 5.3 งบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  งบดําเนินงาน  จํานวน  600,000  บาท 
รวมงบประมาณทั้งส้ิน    2,740,000.00  บาท 
  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 
1 
 

การประชุมวางแผนการดําเนินงานคณะทํางาน 
1) ประชุมผู&บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อ
วางแผนการดําเนินงาน    

      

 - ค0าอาหารกลางวัน  
(120 คน x 90 บาท X 1 มื้อ) 

 10,800  10,800  10,800 

 -ค0าอาหารว0างและเคร่ืองด่ืม  
(120 คน x 30 บาท X 1 มื้อ) 

 3,600  3,600  3,600 

 - ค0าจัดทําเอกสารประกอบการประชุมเล0มละ  
30 บาท จํานวน  120  เล0ม 

  3,600 3,600  3,600 

 2) ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน       
 - ค0าอาหารกลางวัน  

(120 คน x 90 บาท X 1 มื้อ) 

 10,800  10,800  10,800 

 -ค0าอาหารว0างและเคร่ืองด่ืม  
(120 คน x 30 บาท X 1 มื้อ) 

 3,600  3,600  3,600 

 - ค0าจัดทําเอกสารประกอบการประชุมเล0มละ  
30 บาท จํานวน  120  เล0ม 

  3,600 3,600  3,600 

 3)  ประชุมหัวหน&าและเลขาคณะกรรมการ
ดําเนินงาน /สรุป ตรวจสอบความพร&อม
ความก&าวหน&าของงาน 

      

 - ค0าอาหารกลางวัน  
(80 คน x 90 บาท X 1 มื้อ) 

 7,200  7,200  7,200 

 -ค0าอาหารว0างและเคร่ืองด่ืม  
(80 คน x 30 บาท X 1 มื้อ) 

 2,400  2,400  2,400 

 - ค0าจัดทําเอกสารประกอบการประชุมเล0มละ  
30 บาท จํานวน  80  เล0ม 

  2,400 2,400  2,400 
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ที ่ กิจกรรม /รายการ  
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 
2 การจัดกิจกรรมงานแถลงข0าว 

-ค0าอาหารกลางวัน อาหารว0างและเครื่องด่ืม 
(300 คน x 90 บาท x 1 วัน) 
- ค0าจัดทําเอกสาร 300 เล0มๆละ 50 บาท 

  
27,000 

 

 
 
 

15,000 

 
27,000 

 
15,000 

  
27,000 

 
15,000 

3 จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  
ครั้งที่ 25  เวลา 3 วัน 
-ค0าอาหารกลางวัน อาหารว0างและเครื่องด่ืม 
(900 คน x 90 บาท x 3 วัน) 
(900 คน x 30 บาท x 3 วัน) 
- ค0าจัดทําเอกสาร 300 เล0มๆละ 50 บาท 

  
 

324,000 

  
 

324,000 
 

  
 

324,000 
 

 - ค0าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
คนละ 300 บาท/วัน   
(จํานวน 50 คน X 3 วัน) 

45,000   45,000  45,000 

 - ค0าจัดทําสูจิบัตร2,000 เล0ม 
 (2000 เล0ม  x 20 บาท) 

  40,000 40,000  40,000 

 - โล0รางวัลเกียรติบัตร   46,600 46,600  46,600 
 - ทุนการศึกษา  2,000 ทุนๆละ 26 บาท 52,000   52,000  52,000 
4 ประชุมประเมินผลการจัดกิจกรรม 

- ค0าอาหาร อาหารว0างและเครื่องด่ืม ) 
(20 คน x 30 บาท x 1 วัน) 

 2400  2,400  2,400 

5 ค0าใช&จ0ายในการดําเนินงาน     2,140,000 2,140,000 
รวม 97,000 391,800 111,200 600,000 2,140,000 2,740,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ0ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช� 
1 
 

นักเรียนที่เข&าร0วมกิจกรรมการแข0งขันทักษะ
ทางวิชาการได&แสดงศักยภาพได&เต็ม
ความสามารถ  

รายงานผลการแข0งขัน แบบรายงาน 

2 
 
 
3 

นักเรียนและครูได&นําประสบการณAความรู&จาก
การเข&าร0วมกิจกรรมไปสร&างองคAความรู&ด&วย
ตนเอง 
ประสบความสําเร็จในการเข&าแข0งขันระดับภาค
และระดับประเทศต0อไป 

สอบถาม  
 
 
ผลระดับประเทศ ระดับ 1 ใน 10 

แบบสอบถาม 
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7.  ผลที่คาดว)าจะได�รับ 
  7.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ได&นําเสนอ
ผลงาน  ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง    
  7.2  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ได&เข&าร0วม
การแข0งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน  
  7.3  ประชาสัมพันธAเผยแพร0ผลงานทางวิชาการนักเรียน  นวัตกรรมทางการศึกษาของครู  และ
สถานศึกษา  ให&เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู&การปฏิบัติงานท่ีเป1นเลิศ  
  7.4  เชิดชูเกียรติสถานศึกษา   บุคลากรสายบริหาร   ครู  ในสาขาวิชาต0าง ๆ ให&รับรางวัลทรงคุณค0า 
สพฐ . OBEC AWARDS  
  7.5  ส0งเสริมให&หน0วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท&องถ่ินมีส0วนร0วมในการส0งเสริม   สนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
 
  
 
 

                ผู&เสนอโครงการ 
(นายภักดี    เหมทานนทA 

ผู&อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ประธานเครือข0ายส0งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
                                                                                
  

                                                 ผู&เห็นชอบโครงการ 
(นายพรศักด์ิ  จินา) 
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ผู&อนุมัติโครงการ 

 

 
)นายจําเริญ   รัตนบุรี(  
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