


 

 
 
 

ค าน า  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 เพ่ือใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์  กลยุทธ์ จุดเน้น  ตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะบรรลุตามเป้าหมายและ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน  โดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
เท่าเทียมกัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  

 

                                                   

                                                                                 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  

สภาพสภาพการจัดการศึกษาการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

1. สภาพทั่วไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ส านักงานชั่วคราว 

ตั้งอยู่เลขที่ 12/13 หมู่ที่ 2  ถนนกะโรม อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80000 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 
2 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง  อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี     

ทิศใต้              ติดต่อกับ   อ าเภอควนเนียง รัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   อ่าวไทย อ าเภอสิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ และระโนด จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กระบี่ สตูล  และตรัง      

2. อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) เป็นหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังต่อไปนี้ 
  1.จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว 
            3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
            11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



                 แผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
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3. โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษามัธยมศึกษา   

เขต 12 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสรมิ 

การจัดการศึกษา 

 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบรหิารการเงิน 

และสินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 

สถานศึกษา   99 แห่ง 
(นครศรีธรรมราช  71  แห่ง / 

พัทลุง  28  แห่ง) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์เฉพาะกิจคุม้ครองและ 
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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4. ข้อมูลพืน้ฐานการศึกษา 

4.1 จ านวนบุคลากรในสังกัด 
 

รายการ จ านวน 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
           ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
           ครูผู้สอน                   
           ครูจ้าง 
           พนักงานราชการ    
           ลูกจ้างประจ า           
 

 
96 

139 
4,368 

129 
36 

301 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

5,069  คน 
 
 
 
 
 
 
 

71     คน   บุคลากรส านักงาน         
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ช่วยราชการ) 
           ศึกษานิเทศก์                 
           บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    
           บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)   ช่วยราชการ 
           ครูช่วยราชการ       
           ลูกจ้างประจ า   
           ลูกจ้างประจ าช่วยราชการ 
           ลูกจ้างรายเดือน                            
                      

 
1 
5 
1 

13 
30 
1 
5 
2 
3 

10 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

 
                     หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่  10  มีนาคม  2557     จากกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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      4.2 จ านวนโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามประเภท ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2556) 
 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 99  
จ าแนกตามจังหวัด   

- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 71.72 
- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 28 28.28 

จ าแนกตามประเภทระดับท่ีเปิดสอน   
-   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 2.02 
-  ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น - ตอนปลาย) 95 95.96 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1.01 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวช. 1 1.01 

จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน   
-  โรงเรียนขนาดเล็ก  (นร. 1 - 499 คน) 54 54.55 
-  โรงเรียนขนาดกลาง  (นร. 500  - 1,499 คน) 28 28.28 
-  โรงเรียนขนาดใหญ่  (นร. 1,500 - 2,499 คน) 10 10.10 
-  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  (นร. 2,500 คน ขึ้นไป) 7 7.07 

 

      4.3 จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และสัดส่วนนักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา 2556 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10   มิถุนายน 2556) 

 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน ห้อง : นักเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7,564 7,984 15,548 19.3 565 1:27 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7,657 8,144 15,801 19.6 606 1:26 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7,354 8,379 15,733 19.6 623 1:25 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 22,575 24,507 47,082 58.6 1,794 1:26 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4,509 7,466 11,975 14.9 412 1:29 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4,191 6,860 11,051 13.7 424 1:26 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3,568 6,551 10,119 12.6 397 1:25 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12,268 20,877 33,145 41.3 1,233 1:26 
ปวช.1 - - - - -  
ปวช.2 - 17 17 0.0 1 1:17 
ปวช.3 - 6 6 0.0 1 1:6 

รวมสายอาชีพ - 23 23 0.0 2 1:11 
รวมทั้งสิ้น 34,843 45,407 80,250 100.0 3,029 1:26 
ร้อยละ 43.41 56.58     
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    4.4 จ านวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต 

 

สหวิทยาเขตที่   ชื่อ จ านวน 
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

1 เบญจมราชูทิศ  
 

6   1. เบญจมราชูทิศ               2. เมืองนครศรีธรรมราช 
3. พรหมคีรีพิทยาคม           4. บ้านเกาะวิทยา 
5. สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 6. ขุนทะเลวิทยาคม 

2 กัลยาณี  
 

6  1. กัลยาณีศรีธรรมราช             2. โยธินบ ารุง 
3. จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช   
4. ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ      5. ปากพูน  6. ตรีนิมิตวิทยา 

3 พระพรหม 5   1. พระพรหมพิทยานุสรณ์      2. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้      
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ          
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช 
5. ทางพูนวิทยาคาร  

4 ทุ่งสง 5 1. ทุ่งสง                           2. บางขันวิทยา  
3. วังหินวิทยาคม                4. ราชประชานุเคราะห์ 19 
5. ก้างปลาวิทยาคม 

5 สตรีทุ่งสง 7 1. สตรีทุ่งสง                  2. ทุ่งสงสหประชาสรรค์         
3. ทุ่งสงวิทยา                 4. ช้างกลางประชานุกูล  
5. นาบอน                     6 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 

6   ร่อนพิบูลย์ – 
  จุฬาภรณ์ 

6 1. ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  2. เสาธงวิทยา 
3. คีรีราษฎร์พัฒนา                    4. ควนเกยสุทธิวิทยา                  
5. ตระพังพิทยาคม                     6. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

7 ต้นน้ าตาป ี 5 1. ฉวางรัชดาภิเษก                2. ละอายพิทยานุสรณ์ 
3. นางเอ้ือยวิทยา                 4. พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ     
5. ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง  

8 ทุ่งใหญ่ 5 1. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 
2. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 
3. กรุงหยันวิทยาคาร             4. เสม็ดจวนวิทยาคม 
5. ทุ่งสังพิทยาคม 
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 สหวิทยาเขต 
ที ่   ชื่อ 

จ านวน 
โรงเรียน   ชื่อโรงเรียน 

9 ปากพนัง-หัวไทร 
 

7  1. ปากพนัง                         2. อินทร์ธานีวิทยาคม 
3. หัวไทรบ ารุงราษฎร์            4. ทรายขาววิทยา 
5. แหลมราษฎร์บ ารุง 6. นพคุณประชาสรรค์    7. เขาพังไกร 

10 สตรีปากพนัง- 
เชียรใหญ่ 

6 1. สตรีปากพนัง                    2. โศภนคณาภรณ์   
3. เชียรใหญ่                        4. วิเชียรประชาสรรค์             
5. เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา         6. ธัญญาวดีศึกษา 

11 ชะอวด 5 1. ชะอวดวิทยาคาร               2. ชะอวด 
3. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา        4. ขอนหาดประชาสรรค์ 
5. เกาะขันธ์ประชาภิบาล 

12 สิชล – ขนอม 6 1. สิชลคุณาธารวิทยา             2. สิชลประชาสรรค์ 
3. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ            4. เทพราชพิทยาสรรค์ 
5. ขนอมพิทยา                     6. ท้องเนียนคณาภิบาล 

13   ท่าศาลา – 
  นบพิต า 

5 1. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา        2. สระแก้วรัตนวิทย์     
3. โมคลานประชาสรรค์           4. นบพิต าวิทยา  
5. คงคาประชารักษ์ 

14 เพชรพัทลุง 7 1. พัทลุง                             2. ประภัสสรรังสิต  
3. พรหมพินิตชัยบุรี                4. กงหราพิชากร  
5. ชะรัดชนูปถัมภ์    6. นาขนาดวิทยาคาร   7. ปัญญาวุธ 

15 สตรีพัทลุง 6 1. สตรีพัทลุง                         2. พัทลุงพิทยาคม                  
3. เขาชัยสน                          4. วชิรธรรมสถิต                          
5. หานโพธิ์พิทยาคม                6. พนางตุง 

16 ควนขนุน 7 1. ควนขนุน                          2. ป่าพะยอมพิทยาคม  
3. นิคมควนขนุนวิทยา             4. ศรบีรรพตพิทยาคม            
5. ตะแพนพิทยา                    6. อุดมวิทยายน                    
7. ดอนศาลาน าวิทยา  

17 จตุรพัฒน์ 8 1. ตะโหมด                          2. หารเทารังสีประชาสรรค์  
3. ประชาบ ารุง                     4. ป่าบอนพิทยาคม  
5. บางแก้วพิทยาคม               6. ปากพะยูนพิทยาคาร  
7. มัธยมเกาะหมาก                8. ควนพระสาครินทร์ 
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             4.5 จ านวนศูนย์พัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  34  ศูนย ์

ล าดับที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ ทีต่ั้ง (โรงเรียน) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  25 ศูนย ์

1 ภาษาไทย เบญจมราชูทิศ 
2 คอมพิวเตอร์ เบญจมราชูทิศ 
3 ฝรั่งเศส  เบญจมราชูทิศ 
4 ภาษาจีน  เบญจมราชูทิศ 
5 ภาษาอังกฤษ  กัลยาณีศรีธรรมราช 
6 นาฎศิลป์  กัลยาณีศรีธรรมราช 
7 ภาษาญี่ปุ่น  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
8 คณิตศาสตร์  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา เมืองนครศรีธรรมราช 
10 ดนตรีสากล  โยธินบ ารุง 
11 วิทยาศาสตร์  จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
12 สังคม  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
13 ธุรกิจ  สตรีปากพนัง 
14 ดนตรีไทย  ปากพนัง 
15 ลูกเสือ เนตรนารี  คีรีราษฎร์พัฒนา 
16 เกษตรกรรม  ฉวางรัชดาภิเษก 
17 คหกรรม  สตรีทุ่งสง 
18 ศิลปะ  พรหมคีรีพิทยาคม 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
20 อุตสาหกรรม ทุ่งสง 
21 ภาษาเกาหลี จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
22 ศิลปะพ้ืนบ้าน เชียรใหญ่ 
23 ศูนยห์ุ่นยนต์ สิชลคุณาธารวิทยา 
24 เศรษฐกิจพอเพียง สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
25 ศูนย์อาเซียน เมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดพัทลุง   9  ศูนย์ 
1 ภาษไทย พัทลุง 
2 ภาษาอังกฤษ สตรีพัทลุง 
3 คณิตศาสตร์ พัทลุง 
4 สังคม หารเทารังสีประชาสรรค์ 
5 วิทยาศาสตร์ ป่าพะยอมพิทยาคม 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา ตะโหมด 
7 การงาน พัทลุงพิทยาคม 
8 ศิลปะ ประภัสสรรังสิต 
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9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควนขนุน 
 

 
 
 
4.6 รูปแบบการจัดการศึกษา 
      1) โรงเรียนแกนน ายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   จ านวน 30 โรงเรียน 

 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 
 โรงเรียนโยธินบ ารุง  โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 
 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  โรงเรียนคงคาประชารักษ ์
 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
 โรงเรียนสตรีทุ่งสง  โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 
 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก  โรงเรียนขนอมพิทยา 
 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม  โรงเรียนพัทลุง 
 โรงเรียนทุ่งสง  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล  โรงเรียนควนขนุน 
 โรงเรียนเชียรใหญ่  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 โรงเรียนปากพนัง  โรงเรียนเขาชัยสน 
 โรงเรียนชะอวด  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 

 2) โรงเรียนแข่งขันสูง  จ านวน  9   โรงเรียน 
   โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช         โรงเรียนพัทลุง  
   โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก                        โรงเรียนสตรีพัทลุง    
   โรงเรียนสตรีทุ่งสง          โรงเรียนปากพนัง 
   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ          โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
   โรงเรียนทุ่งสง 

 3) โรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน  12  โรงเรียน 
   โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช         โรงเรียนโยธินบ ารุง  
   โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช             โรงเรียนสตรีทุ่งสง  
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้           โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
   โรงเรียนพัทลุง            โรงเรียนทุ่งสง  
   โรงเรียนสตรีพัทลุง           โรงเรียนเชียรใหญ่  
   โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์         โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
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 4) โรงเรียนในฝัน   จ านวน  49  โรงเรียน         (รุ่น) 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร ์นครศรีธรรมราช  (1) 
 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ                            (1) 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นครศรีธรรมราช             (1) 
 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ                                 (2) 
 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์                               (3) 
 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก                                       (1) 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา                                             (1) 
 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม                                       (1) 
 โรงเรียนนาบอน                                                 (1) 
 โรงเรียนบางขันวิทยา                                           (1) 
 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ                            (1) 
 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก          (3) 
 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง                               (3) 
 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล                                 (3) 
 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์                                  (3) 
 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล                               (1) 
 โรงเรียนสตรีปากพนัง                                          (1) 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์                                (1) 
 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์                                   (1) 
 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์                    (2) 
 โรงเรียนเขาพังไกร                                              (3) 
 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา                                      (3) 
 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา                               (3) 
 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม                                    (1) 
 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา                                    (1) 

 โรงเรียนขนอมพิทยา                (2) 
 โรงเรียนนบพิต าวิทยา               (2) 
 โรงเรียนคงคาประชารักษ ์          (3) 
 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา             (3) 
 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์           (3) 
 โรงเรียนควนขนุน                    (1) 
 โรงเรียนประภัสสรรังสิต             (1) 
 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม        (1) 
 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม        (1) 
 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม             (3) 
 โรงเรียนอุดมวิทยายน               (3) 
 โรงเรียนกงหราพิชากร               (1) 
 โรงเรียนเขาชัยสน                    (1) 
 โรงเรียนตะโหมด                     (1) 
 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม          (1) 
 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม           (1) 
 โรงเรียนควนพระสาครินทร์        (3) 
 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร      (3) 
 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม          (3) 
โรงเรียนมาตรฐานสากลในฝัน 
 โรงเรียนเบญจราชูทิศ                (2) 
 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช      (3) 
 โรงเรียนเชียรใหญ่                    (2) 
 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา    (1) 
 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์   (2) 

5) โรงเรียนดีประจ าต าบล  จ านวน  17  โรงเรียน 
 โรงเรียนปากพูน  โรงเรียนวังหินวิทยาคม 
 โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา  โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา  โรงเรียนเสาธงวิทยา 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 
 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
 โรงเรียนพนางตุง  โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา  โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 
 โรงเรียนประชาบ ารุง  
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4.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554  
    และปีการศึกษา 2555 

 

กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 49.67 56.48 + 6.81 

คณิตศาสตร์ 31.69 27.57 - 4.12 

วิทยาศาสตร์ 32.32 37.22 + 4.90 

สังคมศึกษา 42.91 50.53 + 7.62 

ภาษาอังกฤษ 28.90 28.25 - 0.65 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระวิชา 37.10 40.01 + 2.91 

 
2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554  
     และปีการศึกษา 2555 

  

กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 43.47 50.26 + 6.79 

คณิตศาสตร์ 22.03 22.37 + 0.34 

วิทยาศาสตร์ 27.91 33.66 + 5.75 

สังคมศึกษา 34.74 37.15 + 2.41 

ภาษาอังกฤษ 20.70 20.99 + 0.29 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระวิชา 29.77 32.89 + 3.12 
 

  
  
  



  
  

ส่ส่วนที่  2  วนที่  2    
ทิศทางการทิศทางการพัฒนาพัฒนาการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน  

  
 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่  23  สิงหาคม  2554  โดยมีจุดมุ่งหมาย 3  

ประการ คือ 
ประการที่หนึ่ง เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 

ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ
และสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย  ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย 

ประการที่สอง เพ่ือน าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก 
นิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน 

ประการที่สาม เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์โดยสร้าง 
ความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง 

     ดังนั้น ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงต้องสอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน 4 ปีของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาใน 2 นโยบาย คือ 

1. นโยบายเร่งด่วน ด้านการศึกษา ได้แก่ 
       1.1 เร่งน าสันติสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอ านาจมืด โดยน้อมน ากระแสพระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี  โดยเน้นการส่งเสริมความ
ร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นท่ี อ านวยความยุติธรรมอย่างท่ัวถึง เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการ การบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง
พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม 
     1.2  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียน
น าร่องส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม
ตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการ
ให้บริการในสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  2. นโยบายการศึกษา 
     2.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วยการ
ยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้ง
ความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษต่างประเทศและ
ภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับขึ้นโดยวัดผล 
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จากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดี
เพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก 
พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักใน
สิทธิและหน้าที่ความเสมอภาพ และด าเนินการให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุง
โครงสร้างระบบบริหารการศึกษา  โดยการกระจายอ านาจสู่พ้ืนที่ให้สมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 
  2.2   สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึง   การสร้างความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกาย
และการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย และพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน 
จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษา และการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา 
   นอกจากนี้ จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และอาชีวศึกษาชั้นสูง 
โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะ
เลี้ยงตัวได้พักช าระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการช าระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้
ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอ้ือต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มี
ระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษาต่อให้มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด าเนิน “โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน” 
เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษา
ตลอดชีวิต 
       2.3  ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครู  ให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่ อิงขีดความสามารถและ             
วัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง 
แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษา      
  2.4 จัดการศกึษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และ
สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรม
อาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้
สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพ่ือฝึกฝน
ช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน 
      ทั้งนี้ จะด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
และสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 
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                2.5 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  โดยใช้เป็น
เครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดย
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการศึกษา 
ขยายระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐานห้ องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งเร่งด าเนินการให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถด าเนินการตามภารกิจได้ 
     2.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก าลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้างทุนทางปัญญาและ
นวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจ     
ฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยส าหรับสาขาวิชาที่จ าเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัย ของ
ชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
     2.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดย
ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต  และพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริหาร เร่งรัดการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรอง
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม 
 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 โดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบทบนพ้ืนฐานที่ว่า ประชาชนที่
เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน โดยจัดการศึกษาที่ มีคุณภาพส าหรับเด็ก เยาวชน        
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนให้เท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
เทียบเท่า พัฒนาความเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก        
โดยบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต้ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ อันได้แก่  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท      
 2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค    
 3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง    
 4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ          
5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ  

 6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพ่ือสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
 7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
 8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
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  ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงยึดแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการ เพ่ือน าหลักการสู่ การปฏิบัติ 
ดังนี้              
  1.  ค านึงถึงศักยภาพและบริบทรอบ ๆ ตัวผู้เรียน      
  2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะประเทศด้วยการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่         
  3. มุ่งสู่เป้าหมายของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพให้แข่งขันได้ใน
ระดบัสากล 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดกรอบแนวคิดว่า 
การศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น ผลผลิตของการศึกษา จะต้องน าไปสู่การเตรียมประชาชนคน
ไทยในอนาคต ที่มีความเป็นไทย มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก โดยยึดนักเรียน เป็นศูนย์กลางและกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งใน
เมืองและชนบท            

         

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557   กล่าวคือ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  
  1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                

  2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา      
  3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
  4. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา       
  5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก      
  6. การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

 7. นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน 
  9. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์       
  10. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
  11. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน        
  12. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา        
  13. ส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนระดับต าบลมีงานท า       
  14. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก       

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค  
  1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     ที่ไม่เรียนต่อ และนักเรียนพักนอนในพ้ืนที่ยากล าบาก       
 3. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม       
 4. การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ    
 5. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   
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         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ       
  2. การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา (คืนครูให้นักเรียน)     
  3. ครูคลังสมอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง 
4. สร้างความตระหนักรู้การเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ  
1. การบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base) 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน (Output) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด 

จุดมุ่งหมาย 4 ประการ ดังนี้           
  1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล        
   1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิาหลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 เพ่ิมศักยภาพ
นักเรียนด้านเทคโนโลยี และด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   
   1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดค านวณท่ีซับซ้อนขึ้น     
   1.3 นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
   1.4 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก           
  2.  การลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา      
   2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ชนบท ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ โรงเรียนดีศรีต าบลและโรงเรียนขนาดเล็ก       
   2.2 นักเรียนและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ            
   2.3 นักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และนักเรียน
พิการในโรงเรียนเรียนร่วม ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ      
  3.  ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีศักยภาพอย่างสูงด้านการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
และครูให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณ  มีศักยภาพสูงด้านการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จ โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร จากองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารตามความต้องการ
จ าเป็นในระหว่างวันหยุดหรือปิดภาคเรียน     
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  4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็ง  
   4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนและช่วยเหลือ
แก้ไขการด าเนินงาน หากโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย     
   4.2 สถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลัก ธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ช่วยเหลือดูแลนักเรียน และพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม 
ร่วมกับสถานศึกษา  
  5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการ รวมทั้งบูรณาการการท างาน         
   5.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บูรณาการการท างานระหว่างส านัก และ
ส่งเสริม สนับสนุน การท างานของหน่วยงานในสังกัด โดยลดบทบาทการสั่งการ และเพ่ิมบทบาทใน การช่วยเหลือ สนับสนุน 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล           
   5.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บูรณาการการท างานกับองค์กรภายนอกที่
ร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือลดช่องว่างการท างานระหว่างองค์กร 
 

นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  1. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนในโลก ยุคใหม่ และการ
พัฒนาครู ระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผล โดยจะเริ่มจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
  2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู จ านวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้เชื่อมโยง    กับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการครู เพ่ือขวัญและก าลังใจ       
  3. เร่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้  สร้างมาตรฐานการเรียน
การสอน และพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพ่ือเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
  4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้ก าหนดทักษะ ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือการมี
งานท า มีความก้าวหน้า และมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากข้ึน                                       
  5. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และ
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  
  6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น โดยรัฐก ากับ 
ควบคุมเท่าที่จ าเป็น เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐาน        
  7. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยรัฐก ากับควบคุม 
เท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐาน         
  8. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ ตามความต้องการประชาชนในพ้ืนที่ โดยให้ความส าคัญกับความปลอดภัย การสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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  นอกจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้างต้น  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 
(พ.ศ. 2555-2559)  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง  (พ.ศ. 2552-2559)  และแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้  ด้วยตระหนักดีว่าการศึกษายังมีโอกาสพัฒนาได้ในสังคมไทย เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
ยังคงคาดหวัง และให้ความส าคัญอย่างสูงต่อการศึกษาของบุตรหลานของตน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงตระหนักว่าในการปฏิบัติงานในระยะต่อไป ต้องเน้นย้ าจุดเน้นที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาจาก ปีงบประมาณ   2556   และ
พัฒนาเพ่ิมเติมในประเด็นที่เป็นความท้าทาย 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และห่างไกล
ยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลด้วยการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมองค์การ 
  องค์กรที่มีชีวิต  พร้อมจิตเอ้ืออาทร  มีอาภรณ์คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 

เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค        
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอ านาจสู่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการท างานภายในส านักต่าง ๆ     
  6. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากรมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง 
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ผลผลิต 
  ผลผลิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
  2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
  3)  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
  4)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  
  5)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  6)  เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
  โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  

กลยุทธ ์
 

  จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด  กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 

  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้        
  กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม       
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา  
เต็มตามศักยภาพ            
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ            
  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา          
  กลยุทธ์ที่ 6  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
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จุดเน้นการด าเนินงาน 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2557 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้         
   1.1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล
เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข         
   1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 3 
   1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านการใช้
เหตุผล             
   1.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
   1.1.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
   1.1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  เหมาะสมตาม
ช่วงวัย              
  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
(Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้       
   1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง 
   1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน และ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย     
  1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with 
Special Needs)            
   1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน          
   1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ    
   1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กร
เอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ      
   1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง และ
ช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
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          ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา       
              

  2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)        
    2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
    2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ     
    2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา         
    2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้             
  2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจ และ
แสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System)  
    2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ
    2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ              
    2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมือ
อาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม      
  2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)      
    2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ             
    2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม         
    2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ        
          

  3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability)     
   3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงานหลัก เพ่ือให้
สถานศึกษาท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
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    3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการและสังคม     
    3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเข้มแข็ง โดย
มุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน  สร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ใช้บริการและสังคม         
    3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการและติดตามประเมินการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือนักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ        
   3.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน 
(Management with Quality and Standards)        
    3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน        
    3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
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ทิศทางการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

  

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12     เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริม

สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2558  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

พันธกิจพันธกิจ    
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษา 

อย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ค่านิยมองค์กรค่านิยมองค์กร    ร่วมคิด ร่วมท า มุ่งมั่นพัฒนา จิตอาสาบริการ ประสานเพ่ือเกิดประสิทธิภาพ  

  

เป้าประสงค์เป้าประสงค์    
1. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

            2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองและพลโลก อยู่ในสังคม อย่างมีความสุข 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้รับการรับรองจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก  
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพและได้รับการส่งเสริม  เข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น 

          6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและเป็นองค์กรที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน     
  7. จัดระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะสหวิทยาเขตได้ชัดเจน 
  8. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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กลยุทธ์กลยุทธ์     

  1. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
  3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
                     6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
  7. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดเน้นจุดเน้น  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 12  ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

   1. สร้างสิทธิและโอกาสให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วม ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
   2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น และมีทักษะด้านวิชาการ 
  3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) ของโรงเรียนทุกระดับ    
  4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและวินัย แก่ผู้เรียนทุกคน 

          5. การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนทางด้านจิตสาธารณะ ทักษะทางสังคมที่เป็นสากลและการสื่อสาร 
  6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
  7. พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  8. สหวิทยาเขตบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
  9. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
11. การส่งเสริม ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเน้น  มาตรการจุดเน้น  มาตรการ    และตัวชี้วัดความส าเร็จและตัวชี้วัดความส าเร็จ  

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองกลยุทธ์  
สพม.12  

1. สร้างสิทธิและ
โอกาสให้นักเรียน
พิเศษเรียนร่วมได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 

- นักเรียนพิเศษเรียนร่วมทุกคน ได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิเศษผ่านเกณฑ์
การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
- ร้อยละ 65 ของนักเรียนพิเศษท่ีจบ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 

1 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น 
และมีทักษะด้าน
วิชาการ 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (o–net) 
ของโรงเรียนทุกระดับ 
 
 

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8 กลุ่มสาระ โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย สังคม และภาษาต่างประเทศ 
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน 
มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
ศิลปศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะภาษาท่ีสองและมีความ
พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการประเมิน
ระดับชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
 
 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
- ร้อยละ 80 ของสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระท่ี
มีคุณภาพทั้งเนื้อหาและรูปเล่มให้สถานศึกษา
เลือกใช้อย่างหลากหลาย 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้อินเตอร์เน็ต
เพ่ือการเรียนรู้ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทางทักษะวิชาการ 
- นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช ได้รับการพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
- ร้อยละ 100   ของโรงเรียนจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีหลักสูตร
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
-  ร้อยละ 60 ของนักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

2 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองกลยุทธ์ 
สพม.12  

4. พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัยแก่
ผู้เรียนทุกคน 
5. การพัฒนา
พฤติกรรมผู้เรียน
ทางด้านจิตสาธารณะ 
ทักษะทางสังคมที่เป็น
สากลและการสื่อสาร 
 

- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ในสถานศึกษา 
 
 
- ส่งเสริมการด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความส านึก
ในความเป็นไทย 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม (คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ) 
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,2,3 

6.สถานศึกษาทุกแห่ง 
มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในเข้มแข็ง และ 
ได้รับการรับรอง 
จากการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 

- พัฒนาส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 
- นิเทศ ก ากับ ติตาม ความก้าวหน้า
ของสถานศึกษา และให้ความ
ช่วยเหลือเป็นรายสหวิทยาเขต 

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบ
องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ 
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพภายนอกได้รับการ
แก้ไขแทรกแซงเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และช่วยเหลือการ
ด าเนินงานให้มีคุณภาพ 

4,7 

7. พัฒนาเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริมให้เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยศูนย์
พัฒนาวิชาการ 
- พัฒนาระบบศูนย์พัฒนา
วิชาการให้มีความเข้มแข็ง 
- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากองค์กร
ภายนอก 

- สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 99 แห่ง 
สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 
 
- ร้อยละ 100 ของศูนย์พัฒนาวิชาการ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- ร้อยละ 100 ของศูนย์พัฒนาวิชาการมี
ความเข้มแข็ง 
- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สามารถประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากองค์กร
ภายนอกเพ่ิมข้ึน 

4,6 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองกลยุทธ์  
สพม.12 

8. สหวิทยาเขตบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมี
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

- พัฒนาการบริหารจัดการ  
สหวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมให้สหวิทยาเขตช่วยกัน
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
การศึกษาในรูปแบบเครือข่ายร่วมพัฒนา 

- ร้อยละ 100 ของสหวิทยาเขตสามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 100 ของสหวิทยาเขตร่วมกัน
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
- สถานศึกษาสามารถพัฒนาการศึกษาใน
รูปแบบเครือข่ายร่วมพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

4,6 

9. การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี 
วิทยฐานะสูงขึ้น 
- คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระ
งานอ่ืนที่ไม่จ าเป็นและจัดให้มี
บุคลากรสายสนับสนุนเพียงพอ
เพ่ือให้ครูท าหน้าที่พัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มที่ และมีโอกาสพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- ร้อยละ 80 ของความส าเร็จในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน 
- ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาเป็นครูเก่งมีคุณภาพ
และคุณธรรม 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาด้านระบบ IT 
- ร้อยละ 100 ของครูที่สามารถจัดการเรียน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรได้รับการ
เตรียมความพร้อมด้านภาษาที่ 2 เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
- ร้อยละ 60 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
- ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
วิทยฐานะที่สูงขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนบุคลากร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้ 
ร้อยละ 30 
 

5 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองกลยุทธ์ 
สพม.12 

10. การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ 

-พัฒนาการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

- ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกกลุ่ม/หน่วยมีการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ 
- ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุกกลุ่ม/
หน่วย มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 มีผลการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

6,7 

11. การส่งเสริม ก ากับ 
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
 

- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ
นิเทศ อย่างน้อยภาคเรียนละ  
2 ครั้ง 
- เขตพ้ืนที่การศึกษามีการนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
- ร้อยละ 100  ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในการ
นิเทศ ติดตามผล 

7 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

                                             ส่วนที่ 3  
กรอบแผนงาน/งบประมาณ  

และโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

กรอบแผนงาน/งบประมาณ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2557  

จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบด าเนินงาน งบประมาณ 8,000,000 บาท    (แปดล้านบาทถ้วน)    
โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557   ซึ่งงบประมาณแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  1. งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           จ านวน  5,000,000  บาท 
  2. งบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)     จ านวน  3,000,000  บาท 
  ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 12 จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายละเอียดดังนี้  
 1. งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ งบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ 

1.1 งบตามความจ าเป็นพื้นฐาน    
 
 
 
 
 
 

  1.2 งบตามภาระงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (21 โครงการ)        จ านวน     1,914,750  บาท 
  - โครงการรองรับงานนโยบายทุกระดับ            จ านวน       450,000   บาท 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยสหวิทยาเขต   จ านวน       800,000   บาท 
                     รวม      3,164,750 บาท 
          รวมงบประมาณ   8,000,000  บาท 
  
 2. งบสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช         จ านวน      600,000   บาท 
  - อ่ืน ๆ        จ านวน        34,940  บาท 
                 รวมงบประมาณ    634,940   บาท 
                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น     8,634,940  บาท 

 
 
 

     1) ค่าตอบแทน จ านวน 1,600,000 บาท 
     2) ค่าใช้สอย จ านวน 1,700,000 บาท 
     3) ค่าวัสดุ จ านวน 835,250 บาท 
     4) ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 700,000 บาท 

รวม 4,835,250 บาท 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

 

กลยุทธ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

สนอง 
กลยุทธ์ สพฐ.  

ข้อ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 

ตามโครงการ 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 3 25,380 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานสากล เพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 1 1,200,000 

กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็น
ไทย รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 37,070 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 5 74,940 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนส่งเสริม
ด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

4 45,000 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็น
องค์กรคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 5 1,127,300 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
5 40,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,549,690 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ�ที่ 1กลยุทธ�ท่ี 1กลยุทธ�ท่ี 1 

 

สร�างโอกาสให�ผู�เรียนได�รับการศึกษาอย างท่ัวถึง มีคุณภาพ 
และได�รับการพัฒนาอย างเต็มศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 แผนปฏิบัติการประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 

  

32 

  
โครงการ  คัดเลือกนักเรียนโควตาเข�าศึกษาต�อช้ันมัธยมศึกษาป�ที่  4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (กรุงเทพมหานคร) 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพฐ. ข�อ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู�เรียนได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

  สนองกลยุทธ� สพม.12    ข�อ 1 สร�างโอกาสให�ผู�เรียนได�รับการศึกษาอย�างทั่วถึง   มีคุณภาพและได�รับการพัฒนาอย�างเต็มศักยภาพ 
สนองจุดเน�น สพม.12    ข�อ 1 สร�างสิทธิและโอกาสให�นักเรียนพิเศษเรียนร�วมได�รับการศึกษาอย�างท่ัวถึงและเป9นธรรม 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12      กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู�รับผิดชอบโครงการ     1.นางสาวพรทิพย< เกิดสม    2. นางกันยา อักษรทอง 
ลักษณะโครงการ  ต�อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินงาน  ธันวาคม   2556    -   กันยายน   2557 

1. หลักการและเหตุผล 
           ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ให�โรงเรียนท่ีเปCดสอนเฉพาะช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข�าเรียนต�อช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 4 โดยการสอบคัดเลือก  
รับนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษ 

ดังน้ัน เพื่อให�การดําเนินงานการรับนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษเข�าเรียนต�อช้ันมัธยมศึกษา 
ป�ที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยการสอบคัดเลือกให�มีประสิทธิภาพ  จึงสมควรจัดให�มีโครงการน้ีข้ึน 

2.  วัตถุประสงค� 
    2.1  เพื่อให�การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษ เข�าเรียนต�อช้ันมัธยมศึกษา
ป�ที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เป9นไปด�วยความถูกต�อง  และมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อให�การดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษ เข�าเรียนต�อช้ันมัธยมศึกษา 
ป�ที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  บรรลุตามเปEาหมายท่ีวางไว�  

3.  เป/าหมาย 
              3.1  ด�านปริมาณ    

นักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ทุกสังกัด สามารถสมัครสอบคัดเลือกโควตาและ 
ความสามารถพิเศษ  เข�าเรียนต�อช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  จํานวน 100  คน 

   3.2  ด�านคุณภาพ    
การดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตา  และความสามารถพิเศษ เข�าเรียนต�อช้ันมัธยมศึกษา 

ป�ที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4.  การดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต�งต้ังคณะทํางาน 
แจ�งสถานศึกษา 
ประชุมคณะทํางาน 
ดําเนินการรับสมัครสอบ 
ดําเนินการสอบคัดเลือก 
สรุปและรายงานผล  

ธันวาคม    2556 
ธันวาคม    2556 
มกราคม    2557 
มกราคม    2557 
มกราคม    2557 
มกราคม- มีนาคม 2557 
มกราคม- กันยายน 2557 

กันยา  อักษรทอง 
กันยา  อักษรทอง 
กันยา  อักษรทอง 
กันยา  อักษรทอง 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
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5.  รายละเอียดการใช�งบประมาณ   
 ใช�งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ 
กิจกรรมพัฒนาครูท้ังระบบเต็มตามศักยภาพ  งบดําเนินงาน  จํานวน 25,200 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 

1 ค�าตอบแทนในการดําเนินการสอบคัดเลือก  
- กรรมการออกข�อสอบ/จัดทําข�อสอบ5 วิชา  
      ( 10 คน  X1,000 บาท ) 
- กรรมการอํานวยการสนามสอบ  
     ( 6 คน X 500 บาท ) 
- กรรมการกลาง  
     ( 6 คน X 500 บาท ) 
- กรรมการคุมสอบ  
     ( 4 คน X 500 บาท ) 
- กรรมการจัดสนามสอบ รักษาข�อสอบ  
    ( 4 คน X 500 บาท) 
- กรรมการตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผล  
    ( 4 คน X 500  บาท) 
- ค�าสนามสอบ 
 

 
10,000 

 
3,000 

 
3,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
3,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,000 

 
3,000 

 
3,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
3,200 

  
10,000 

 
3,000 

 
3,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
3,200 

รวม 25,200 - - 25,200 - 25,200 
หมายเหตุ      ขอถัวจ�ายทุกรายการ    
 
6.   การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช� 
1 
 
 
2 

จํานวนนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง 
สมัครสอบคัดเลือกโควตา และความสามารถพิเศษ  
เข�าเรียนต�อช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
การดําเนินการสอบคัดเลือกโควตา และความสามารถ
พิเศษ เข�าเรียนต�อช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- แบทดสอบ 
 

- แบบประเมินผล 
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7.  ผลที่คาดว�าจะได�รับ 
7.1 มีนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ทุกสังกัด สมัครสอบคัดเลือกโควตา  และความสามารถ 

พิเศษ เข�าเรียนต�อช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประมาณ 100 คน 
7.2 การดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาและความสามารถพิเศษ เข�าเรียนต�อในโรงเรียนเตรียม 

อุดมศึกษา  ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่   222 

 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และมาตรฐานสากล เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
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โครงการ  มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครั้งที่ 24   
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากลเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น และมีทักษะด้านวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ประธานคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
3. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
4. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน –กันยายน  2557 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้  โดยส่งเสริมให้
โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบั ติอย่างมี
คุณธรรม   ก้าวทันเทคโนโลยี  มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู้   รู้จักวิธีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข   
  เพ่ือให้สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มีการแสดงออกทางด้าน
วิชาการของนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้น าเสนอความสามารถทางวิชาการ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ   ซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมให้นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้  
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 กลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงได้จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาขึ้นเพ่ือเป็น
เวทีทางวิชาการให้นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  

2.  วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
  2.2 เพ่ือน าเสนอผลงาน  ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
  2.3  เพ่ือจัดประกวด  แข่งขันทักษะวิชาการ  และความสามารถนักเรียน  
  2.4  เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนักเรียน  นวัตกรรมทางการศึกษาของครู  และ
สถานศึกษา  ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
  2.5  เพ่ือเชิดชูเกียรติสถานศึกษา   บุคลากรสายบริหาร   ครู  ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
  2.6 เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริม   
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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 3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
       3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน 71 โรงเรียน 
โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง จ านวน 28 โรงเรียน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19  นครศรีธรรมราช และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ  
       3.1.2  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและชมงาน ประมาณ 
10,000 คน 
       3.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม
และชมงาน  ประมาณ 5,000 คน  
  3.2 ด้านคุณภาพ   
  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยการด าเนินกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และมีคุณภาพ 

4.  การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.12  ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช/จังหวัดพัทลุงทุกโรง จ านวน 3ครั้ง 
- เตรียมการ 
- ติวางแผนการด าเนินงาน  
- ติดตามการด าเนินงาน     

มิถุนายน-สิงหาคม  
2557 

สพม.12 

2 ประชุมประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ส าหรับเตรียมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ)    

- เตรียมการ 
- วางแผนการด าเนินงาน 
- ติดตามการด าเนินงาน 

มิถุนายน-สิงหาคม 
2557 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ สิงหาคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
4 ด าเนินการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการ

มัธยมศึกษา ครั้งที่ 24 
สิงหาคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

5  ด าเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24   สิงหาคม – กันยายน  
2557 

สมป.จังหวัด
นครศรีธรรมราช /  
สพม.12 

6 ประชุมสรุปและรายงานการด าเนินงาน กันยายน 2557 คณะกรรมการ
ประเมินผล 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  1) งบประมาณจากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน  จ านวน  600,000  บาท  
 2)  งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน 600,000  บาท 
รวมงบประมาณ    1,200,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างาน 
1)ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน    
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   
(110  คน x 160 บาท x 1 วัน) 
 - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม
(110 เล่ม x 30 บาท )  
2) ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   
(110  คน x 160  บาท x 1 วัน) 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
(110 เล่ม x 40 บาท ) 

รวม 
ศูนย์วิชาการ 
1)ประชุมประธานและเลขาศูนย์ฯ    
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   
(70  คน x 160 บาท x 1 วัน) 
 - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม
(70 เล่ม x 50 บาท )  
2) ประชุมครูทุกศูนย์พัฒนาวิชาการ 
25 ศูนย์ๆละ 6,000  บาท  (เลขาศูนย์
จัดประชุมครูในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดพัทลุง) 

รวม 

 
 
 
 

17,600 
 
 

3,300 
 
 

17,600 
 
 

4,400 
 

42,900 
 
 

11,200 
 
 
 

3,500 
150,000 

 
 
 

164,700 

  
 
 

17,600 
 
 

3,300 
 
 

17,600 
 
 

4,400 
 

42,900 
 
 

11,200 
 
 
 

3,500 
150,000 

 
 
 

164,700 

  
 
 

17,600 
 
 

3,300 
 
 

17,600 
 
 

4,400 
 

42,900 
 
 

11,200 
 
 
 

3,500 
150,000 

 
 
 

164,700 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ  

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   
(80 คน x 160  บาท x 1 วัน) 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
(80 เล่ม x 40 บาท ) 

  
12,800 

 
 

3,200 

  
12,800 

 
 

3,200 

  
12,800 

 
 

3,200 

 รวม 16,000  16,000  16,000 16,000 
4 
 
 
 
 
 
5 

การจัดงานแถลงข่าว 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   
(300  คน x 160 บาท x 1 วัน) 
 - ค่าจัดท าเอกสาร 
(300 เล่ม x 40 บาท )  
จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 24 เวลา 3 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   
(1,200  คน x 160  บาท x 3 วัน) 
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 50 คน 
(50 คน x 400 บาทx 3 วัน ) 
- ค่าจัดท าสูจิบัตร   2,000 เล่ม 
 (2,000 เล่ม x 20 บาท) 
- โล่รางวัล/เกียรติบัตร 
 - ทุนการศึกษา 26 ทุนๆละ 2,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 

48,000 
 
 
 

12,000 
 
 
 

218,000 
 
 
 
 
 
 
 

 48,000 
 
 
 

12,000 
 
 
 

218,000 
 
 

60,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

358,000 
 
 
 
 

40,000 
 

150,000 
52,000 

48,000 
 
 
 

12,000 
 
 
 

576,000 
 
 

60,000 
 

40,000 
 

150,000 
52,000 

 รวม 60,000 278,000 - 338,000 600,000 938,000 
6 ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

เวลา 3 วัน 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(20  คน x  300  บาท x 3 วนั) 
- ค่าท่ีพัก  5 ห้อง 2 คืน 

 
 
 

 
 

18,000 
 

20,400 

  
 

18,000 
 

20,400 

  
 

18,000 
 

20,400 
 รวม  38,400  38,400  38,400 
 รวมทั้งสิ้น 60,000 540,000  600,000 600,000 1,200,000 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการได้แสดงศักยภาพได้เต็ม
ความสามารถ  

รายงานผลการแข่งขัน แบบรายงาน 

2 นักเรียนและครูได้น าประสบการณ์ความรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

สอบถาม  แบบสอบถาม 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ได้น าเสนอ
ผลงาน  ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง    
  7.2  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน  
  7.3  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนักเรียน  นวัตกรรมทางการศึกษาของครู  และ
สถานศึกษา  ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
  7.4  เชิดชูเกียรติสถานศึกษา   บุคลากรสายบริหาร   ครู  ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้รับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. OBEC AWARDS  
  7.5  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริม   สนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง  
 

                                         ผู้เสนอโครงการ 
(นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

                                                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพรศักดิ์  จินา) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                                                                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายจ าเริญ   รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่   333 

 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ  
ความส านึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการ  คัดเลือกนักเรียนเยาวชนคนดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและวินัยแก่ผู้เรียนทุกคน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน 2557 

1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลักดัน
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ส่งผล
ต่อกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ (ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ) รวมถึงการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะทั้งด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
ในเรื่องดังกล่าว และถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการ จึงได้ก าหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนเยาวชนคนดี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขึ้น เพ่ือค้นหานักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนโดยทั่วไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
  2.2 เพ่ือค้นหานักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนที่มีผลงานและกิจกรรมเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็น 
แบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนโดยทั่วไป 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
   มีนักเรียนต้นแบบ นักเรียนเยาวชนคนดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับมอบโล่ เกียรติบัตร  จ านวน 34 คน 
   สถานที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 3.2 ด้านคุณภาพ  
   นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างแก่เด็กและ
เยาวชนทั่วไป 
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4. การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างานฯ กุมภาพันธ์  2557 รณิดา  อินนุพัฒน์ 
2 ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าประกาศและ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 รณิดา  อินนุพัฒน์ 

3 แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2557 รณิดา  อินนุพัฒน์ 

4 สหวิทยาเขต 17 สหวิทยาเขต พิจารณา
คัดเลือก สหวิทยาเขต ละ 2 คน  
(ม.ต้น 1 คน / ม.ปลาย 1 คน) 

กรกฎาคม  2557 ประธานสหวิทยาเขต 

5 สพม.12 ประกาศรายชื่อนักเรียนเยาวชนคน
เก่ง และจัดท าโล่ เกียรติบัตร   เพ่ือเชิดชูเกียรติ 

กรกฎาคม  2557 รณิดา  อินนุพัฒน์ 

6 มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
 

สิงหาคม  2557 รณิดา  อินนุพัฒน์ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน  37,070   บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าประกาศและ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (35 บาท x 10 คน) 
 

  
 

350 

  
 

350 

  
 

350 
 

2 จัดท าโล่ เกียรติบัตร เพ่ือเชิดชูเกียรติ 
  (1,080 บาท x 34 อัน) 
 

  36,720 36,720  36,720 

รวม - 350 36,720 37,070  37,070 

 หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียน

เยาวชนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชนโดยทั่วไป 

สังเกต และติดตาม
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน 

แบบประเมิน/ 
การสังเกต 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะพื้นฐาน 8 ประการ 

  7.2 มีนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็กและเยาวนโดยทั่วไป 
 

           

              ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์ ) 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

 

                             

                                                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
 

   (นายจ าเริญ   รัตนบุรี) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่   444 

 

พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
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โครงการ  ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ 

ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    และมาตรฐานสากล 
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 6 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง และได้รับการรับรอง 
   จากการประเมินคุณภาพภายนอก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายไพบูลย์  พรหมด า   2. นายชาญณรงค์  รัตนบุรี  

3. นางปาริชาต  จันทรัตน์           4. นางวิภาวี  อุ่นเสียม 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม -  สิงหาคม 2557 

1. หลักการและเหตุผล 

  กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด าเนินการดังนี้ (1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (2) จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (3)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
(4)  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  (5)  จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  (6)  
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (7)  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน  และ (8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
  ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) สมศ.ปรับตัวบ่งชี้ โดยมีกรอบแนวคิด
หลักของการพัฒนา  เพ่ือเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  โดย
เชื่อมโยงไปสู่การก าหนดนิยาม และเป้าหมายคุณลักษณะของศิษย์ในอนาคตที่ต้องมีคุณภาพ คุณธรรม คุณลักษณ์ คือ
ต้องเป็นคนเก่ง ดีและงาม 
  จึงมคีวามจ าเป็นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ต้องส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล
ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯ ให้เข้มแข็ง  ร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  วิเคราะห์วิจัยเผยแพร่นวัตกรรมหรือเทคนิครูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ตลอดทั้ง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี  เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  มีความพร้อมที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ครู ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
(พ.ศ. 2559-2563). 
  2.2  เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เข้มแข็ง 
  2.3  เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
       3.1.1 จัดประชุมผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน จ านวน 
99 โรงเรียนๆ ละ 2 คน (รวม 198 คน)  ระยะเวลา 1 วัน 
       สถานที่ ห้องประชุม สพม.12 
       3.1.2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดท ารูปแบบ องค์ประกอบของเอกสารรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา ระยะเวลา 2 วัน กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน 
       สถานที่ ห้องประชุม สพม.12 
       3.1.3 ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด(กรรมการที่แต่งตั้งโดย สพม.12)  
จ านวน 50 โรงเรียน (ใช้งบขับเคลื่อนกลยุทธ์จาก สพฐ. ถ้ามี) 
       สถานที่ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 

  3.2 ด้านคุณภาพ  
       3.2.1 ครู ผู้บรหิารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
       3.2.2 ได้ต้นฉบับเอกสารรูปแบบ องค์ประกอบของรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
       3.2.3 โรงเรียน จ านวน 50 โรง ได้รับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด (สพม.12) 
4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 
 

จัดประชุมผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

- เตรียมการด้านหลักสูตร เอกสาร วิทยากร 
- แต่งตั้งกรรมการฯ แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมประชุม 
- จัดประชุม 
- สรุปผลการประชุม 

 
 
มีนาคม  2557 
เมษายน 2557 
พฤษภาคม 2557 
พฤษภาคม 2557 

ไพบูลย์  พรหมด า 

2 
 
 
 
 
 

จัดประชุมปฏิบัติการจัดท ารูปแบบ องค์ประกอบของ
เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

- แต่งตั้งกรรมการ/ คณะท างาน  
- เตรียมเอกสารเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
- ประชุมปฏิบัติการ ยกร่าง  
- จัดท าต้นฉบับรายงานประจ าปี 
- จัดส่งข้อมูล/แบบ ให้โรงเรียนน าไปใช้ 
- สรุปผล 

 
 
มีนาคม 2557 
มีนาคม 2557 
เมษายน 2557 
พฤษภาคม 2557 
พฤษภาคม 2557 
พฤษภาคม 2557 

ไพบูลย์  พรหมด า 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 
 
 
 
 
 

ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
- เตรียมการด้านรูปแบบการประเมิน รูปแบบรายงาน 
- แต่งตั้ง/จัดประชุมคณะกรรมการประเมินโดยต้นสังกัด 
- กรรมการด าเนินการประเมินฯ เขียนรายงาน 
- ส่งเอกสารรายงานให้โรงเรียน 
- สรุป/รายงานผล 

 
 พฤษภาคม 2557 
มิถุนายน 2557 
กรกฎาคม 2557 
สิงหาคม 2557 
สิงหาคม 2557 

ไพบูลย์  พรหมด า 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  1. ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็ม
ตามศักยภาพ  กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน  40,000  บาท 
  2. ใช้งบอื่น  จ านวน  34,940  บาท 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น     74,940   บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหาร
หรือครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพฯ 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 
1.4 ค่าเอกสาร 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ
จัดท ารูปแบบ องค์ประกอบของ
เอกสารรายงานประจ าปีฯ 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 
2.3 ค่าจัดพิมพ์ต้นฉบับเอกสาร 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาฯ 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 
2.3 ค่าพาหนะเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13,300 
17,100 

 
 
 
 
 

4,200 
5,400 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13,300 
17,100 

 
 
 
 
 

4200 
5400 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,000 
5,940 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 
9,000 

10,000 

 
 
 

13,300 
17,100 
3,000 
5,940 

 
 
 

4,200 
5,400 

 
 
 

7,000 
9,000 

10,000 
รวม  40,000  40,000 34,940 74,940 

    หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
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 6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
2 
 
3 
 
 

ครู ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
โรงเรียนทุกโรงด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เข้มแข็ง 
โรงเรียนไม่น้อยกว่า 50 โรง ได้รับการประเมิน
คุณภาพโดยต้นสังกัด 

 

- ทดสอบความรู้ 
 
- ตรวจสอบรายงาน

ประจ าปีของโรงเรียน 
- ตรวจสอบ ติดตามผล

การประเมิน 

- แบบทดสอบ 
 
- รายงานประจ าปี 
 
- รายงานการ

ประเมิน 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในและจัดส่งรายงานประจ าปีให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12 
 7.2  โรงเรียนพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ 
 
 

           
        ผู้เสนอโครงการ 

(นายไพบูลย์  พรหมด า) 
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

 
 

             ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายพรศักดิ์  จินา) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                          
          ผู้อนุมัติโครงการ  
         (นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่   555 

 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรอัตราจ้าง 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ได้อย่างมีคุณภาพ    
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน ส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 9 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธนภรณ์  ใหม่ซ้อน 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม – 30 กันยายน  2557 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรอัตราจ้างประจ าส่วนราชการเป็นบุคลากรภาครัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการท างาน
ของข้าราชการ โดยได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเป็นค่าจ้าง และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้บุคลกรอัตราจ้างในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอัตราจ้างขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอัตราจ้างให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที ่
  2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรอัตราจ้าง 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมบุคลากรอัตราจ้างให้สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
       3.1.1 บุคลากรอัตราจ้างในสังกัด จ านวน 120 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ และมีทักษะที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
       3.1.2  สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       สถานที่ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

  3.2 ด้านคุณภาพ  
       3.2.1 บุคลากรอัตราจ้างที่ได้รับการพัฒนาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นและสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนางานเพื่อปรับปรุงต าแหน่งสูงขึ้น 
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4. การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจง 
ติดต่อประสานงาน 
ด าเนินการอบรม 
ประเมินผลและสรุปผล 

มิถุนายน  2557 
กรกฎาคม  2557 
สิงหาคม  2557 
สิงหาคม  2557 
กันยายน  2557 

งานพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน  45,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

กิจกรรมที่ 1 
1.1ประชุมคณะท างาน  
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  
(10 คน x 125 บาท x1วัน) 
1.2 ประชุมจัดท าเอกสารคู่มือการ
อบรม 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  
(10 คน x 125 บาท x1วัน) 
- ค่าจัดท าคู่มือการอบรม 120ชุด 
กิจกรรมที่ 2 
จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
(120 คน x160 บาท x 2 วัน) 
 

  
 

1,250 
 
 
 
 

1,250 
 
 
 
 
 

38,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,100 
 

 
 

1,250 
 
 
 
 

1,250 
 
 

4,100 
 
 

38,400 

  
 

1,250 
 
 
 
 

1,250 
 
 

4,100 
 
 

38,400 

รวม  40,900 4,100 45,000  45,000 

      หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
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 6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
2 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
 

-การสังเกต 
 
- การสอบถาม 

-แบบบันทึก 
 
- แบบสอบถาม 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 7.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีการพัฒนางานได้สูงขึ้น 
 

           

                 ผู้เสนอโครงการ 
(นางธนภรณ์  ใหม่ซ้อน) 

ครูช านาญการ ปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร 
      

             ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายพรศักดิ์  จินา) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                          
          ผู้อนุมัติโครงการ  
          (นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่   666 

 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้เป็นองค์กรคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
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โครงการ  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) และแผนปฏิบัติการ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557         
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น
องคก์รที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางมันทนา  รัตนะรัต    2. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2556 –กันยายน  2557 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ก าหนดให้ 

ส่วนราชการด าเนินการตามหมวด 3 มาตรา 16  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท า
แผนสี่ปี   ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13  ในแต่ละปีงบประมาณ   ให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี  เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมายแผนการท างาน  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้
ในแต่ละงานหรือโครงการ  และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกัน 

อนึ่ง แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นแผนที่เกิดจากการ 
น านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาแปลงเป็นโครงการ
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด  และเพ่ือให้เห็นถึงกรอบทิศทาง  การท างานเชิงยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ว่าสามารถขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ต้องการได้มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด เป้าหมาย  กลยุทธ์หลักและเจ้าภาพไว้อย่างชัดเจน  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือตอบสนองนโยบายการศึกษาของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของผู้รับบริการในพ้ืนที่  ให้การ
จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาลdระทรวงศึกษาธิการ   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้รับบริการในพื้นที่ 
     2.2  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     2.3   เพ่ือก าหนดรายละเอียดกิจกรรม/โครงการในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 

          3.1.1   ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  
       3.1.2   ประชุมจัดท ามีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561)  

                 3.2 ด้านคุณภาพ 
     3.2.1   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  12  มีกรอบและแนวทางในการบริหาร 

จัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
     3.2.2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2557  ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ    
    3.2.3   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12  สามารถใช้แผนพัฒนาการศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐาน  ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2558-2561)  เป็นทิศทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ         

4.  การด าเนนิงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 
1) ประชุมทบทวนทิศทางการจัดการศึกษาและ
ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา 
2) ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
3)  เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4)  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี/เผยแพร่ 

 
2  ธันวาคม  2556 

 
20 ธันวาคม  2556, 

6 , 27  มกราคม 2557 
25  มีนาคม   2557 

26 มีนาคม – 30 เมษายน  
2557 

มันทนา  รัตนะรัต และ
สุฑามาศ  อินทร์ปาน 

 

2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี 
 (พ.ศ. 2558-2561) 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
2) จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/
เผยแพร่ 
 

 
 

  พฤษภาคม   2557 
 

1 มิถุนายน  –  
31  กรกฎาคม   2557 

มันทนา  รัตนะรัต และ
สุฑามาศ  อินทร์ปาน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
             ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน  90,000  บาท  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
1) ประชุมคณะท างานทบทวนทิศทาง 
การจัดการศึกษาและก าหนดจุดเน้น 
การพัฒนาด้านการศึกษา   จ านวน   2  ครั้ง 
2) ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี    17  คน   จ านวน  3  ครั้ง   
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(17  คน x 35  บาท x 6 มื้อ) 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
(17  คน x 90  บาท x 3 มื้อ) 
3) เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ค่าจัดท าเอกสารแผนฯ จ านวน 60 เล่ม  
( 60 เล่ม x 100 บาท )    

  
 
 
 
 
 

3,570 
 
 

4,590 
 

6,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

3,570 
 
 

4,590 
 

6,000 

  
 
 
 
 
 

3,570 
 
 

4,590 
 

6,000 

รวม  - 14,160  14,160  - 14,160 
2 แผนพัฒนาฯระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
ระยะ 4 ปี   จ านวน   40  คน  เวลา  2  วัน   
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(40  คน x 35  บาท x  6  มื้อ) 
- ค่าอาหาร    
(40 คน x 90 บาท x  3 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร   
- ค่าท่ีพัก/ค่าพาหนะ 
2) เอกสารแผนพัฒนาฯ ระยะ 4 ปี 
   - ค่าจัดท าเอกสารแผนฯ จ านวน  100 เล่ม  
   ( 100 เล่ม x 200 บาท ) 
  - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุมฯ 
  - ค่าวัสดุโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 

12,600 
 

 
 
 

8,400 
 

10,800 
 
 

6,200 
 
 

20,000 
12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,840 

 
 
 

8,400 
 

10,800 
 

12,600 
6,200 

 
 

20,000 
12,000 
5,840 

  
 
 

8,400 
 

10,800 
 

12,600 
6,200 

 
 

20,000 
12,000 
5,840 

รวม 12,600 57,400 5,840 75,840  - 75,840 
รวมทั้งสิ้น 12,600 71,560 5,840 90,000  90,000 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 



                 แผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

  

58 

 

 

 

 

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
2 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2558-2561)และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557  

-ตรวจสอบบัญชีลงชื่อ 
-ตรวจสอบความถูกต้อง  
และคุณภาพของเอกสาร 

-บัญชีลงชื่อ 
-เอกสาร  
แผนปฏิบัติราชการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี  
เป็นทิศทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
 

 
 

มั    รัตนะรัต ผู้เสนอโครงการ                                          
                                                          (นางสุฑามาศ   อินทร์ปาน) 
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 

                 

                                                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายจ าเริญ   รัตนบุรี) 

   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น 
   องค์กรที่มีคุณภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางมันทนา รัตนะรัต   2. นางสาวจิราพร  วิบุลศิลป์  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤศจิกายน   2556    -   กันยายน   2557 

1. หลักการและเหตุผล 
  กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีภารกิจในการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ ประสานงาน ติดตามและตรวจสอบการจัดท าข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center ในการจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา 
การจัดตั้ง และการจัดสรรงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรองรับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านข้อมูล กพร. ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษาขึ้นสามารถ
ใช้โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันก าหนดเวลา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพ่ือใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ
การศึกษา การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12      และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.3 เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นเครื่องมือส าหรับบุคคลทั่วไป เช่น นักวิจัย นักวิชาการ
หรือนักการศึกษา ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการท างานทางวิชาการ ช่วยในการตัดสินใจที่มีเหตุผล เพ่ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
              3.1  ด้านปริมาณ 
  บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา จ านวน 99 โรงเรียน 

    3.2  ด้านคุณภาพ    
 3.2.1 บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการใช้ 

โปรแกรมต่างๆ จัดท าข้อมูล 
 3.2.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

และโรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
           3.2.3 หน่วยงานอื่น บุคคลทั่วไป  สามารถน าข้อมูลที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ 

4.  การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 
4 

ประชุมคณะท างาน 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯให้แก่บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา 
ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมหลักฐาน 
จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 

เมษายน  2557 
พฤษภาคม 2557 

 
มิถุนายน 2557 
กรกฎาคม 2557 

จิราพร  วิบุลศิลป์ 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
  ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน  36,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะท างานฯ       
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  700  700  700 
 (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)       
 - ค่าอาหารกลางวัน  900  900  900 
 (10 คน x 90 บาท x 1 มื้อ)       
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ       
 งานสารสนเทศ       
 จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 

* รุ่นที่ 1 จ านวน 50 โรงเรียน 
* รุ่นที่ 2 จ านวน 49 โรงเรียน 

      

 - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและ อาหาร
กลางวัน 

 14,400  14,400  14,400 

    (120 คน x 120 บาท)       
3 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  9,000  9,000  9,000 
4 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

 (110 เล่ม x 80 บาท) 
 8,800  8,800  8,800 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
5 ค่าวัสดุโครงการ   600 600  600 
6 ประชุมสรุปผลการอบรมฯ       
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
 700  700  700 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 

 900  900  900 

รวม  35,400 600 36,000  36,000 
     หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.   การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
2 

บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา 
สามารถใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การรายงานข้อมูล 
 
ตรวจสอบ 

- โปรแกรม 
ตรวจสอบข้อมูล 
- เอกสาร 
ข้อมูลสารสนเทศ 

 

 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  7.1 บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถในการใช้
โปรแกรมและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.2 หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

  

                                                                          ผู้เสนอโครงการ                                                                                                               
(นางสาวจิราพร  วิบุลศิลป์)) 

ลูกจ้างชั่วคราว 

                 

                                                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายจ าเริญ   รัตนบุรี) 

   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น 
   องค์กรที่มีคุณภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก  2. นางพาตวรรณ ปรุเขตต์  

3. นางสุจารี สินภิบาล  4. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด 
5. นายธรรมรัตน์ นวลเขียว 6. นายธณัช  ธนนนท์กุณ 

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการกลุ่มสหวิทยาเขต ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วยและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นับเป็นหัวใจส าคัญของการน านโยบายส าคัญๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและ
แนวทาง   ในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา  เพ่ือจะได้น าไปขยาย
ผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญจะต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย  ประเด็นปัญหา   รับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน  เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา    ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้ไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วย
ความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา   ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา   ประธานคณะกรรมการกลุ่มสหวิทยาเขต ผู้อ านวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                      
2.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
                      3.1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงและผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย จ านวน 5 ครั้ง 
ครั้งละ 120 คน 

            3.1.2 ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  9  ครั้ง            
ครั้งละ 10 คน  

            3.1.3 ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย  จ านวน 9 ครั้ง ๆ ละ 17 คน 

   3.1.4 ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 67 คน 
 

                3.2 ด้านคุณภาพ 
                      3.2.1 น านโยบายจุดเน้นการบริหารและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง   
เป็นแนวทางเดียวกัน 
   3.2.2 สามารถน าไปปฏิบัติได้ทันตามก าหนดเวลาและเป็นสื่อกลางในการพบปะ   ปรึกษาหารือ         
โดยระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
   3.2.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 
   3.2.4 เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   3.2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12 เป็นองค์กรที่มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นได้ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ 
4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการปฏิทินก าหนดวันประชุม              ตุลาคม  2556 กลุ่มอ านวยการ 
2 แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ                ทุกเดือนก่อนการประชุม 7 วัน กลุ่มอ านวยการ 
3 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดเนื้อหาสาระในการ

ประชุม     
ก่อนจัดท าระเบียบวาระการ
ประชุม 

ผอ.สพม.12,  
กลุ่มอ านวยการ 

4 ประสานเรื่องสถานที่ประชุมอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม      

ก่อนการประชุม 5 วัน กลุ่มอ านวยการ 

5 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม   ก่อนการประชุม 5 วัน กลุ่มอ านวยการ 
6 ด าเนินการประชุม (ตามปฎิทิน) 

-ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพม.12 
และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย จ านวน 120 คน 
-ประชุม ผอ.สพม.12 และรอง ผอ.สพม.12 
จ านวน 10 คน 
-ประชุม ผอ.สพม.12 รอง ผอ.สพม.12  
และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย จ านวน 17 คน 
-ประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงาน จ านวน 67 คน 

 
 
ประชุมทุกสองเดือน 
 
ประชุมทุกสัปดาห์ในวันอังคาร 
 
ประชุมทุกสองสัปดาห์ 
ในวันศุกร์ ไตรมาส ละ 1ครั้ง 

ผอ.สพม.12 
และคณะ 

7 รายงานการประชุม  ทุกครั้งที่มีการประชุม กลุ่มอ านวยการ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ   งบด าเนินงาน  จ านวน  90,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ  
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

ประชุม ผอ.รร. รอง ผอ.สพม.12  
และผอ.กลุ่ม/หน่วย 
 -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
  (120 คน x 35 บาท x 6 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (120 คน x 90 บาท x 2 ครั้ง) 
ประชุม ผอ.สพม.12 และรองผอ.สพม.12 
 -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
(10 น x 35 บาท x 6 ครั้ง) 

 - ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 90 บาท x 6 ครั้ง) 
ประชุม ผอ.สพม.12 รอง ผอ.สพม.12 
และผอ.กลุ่ม/หน่วย 
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
(17 คน x 35 บาท x 9 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(17 คน x 90 บาท x 8 ครั้ง)  
ประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
(67 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(67 คน x 90 บาท x 2 ครั้ง) 
- ค่าวัสดุ 

  
 

25,200 
 

21,600 
 
 

2,100 
 

5,400 
 
 
 

5,355 
 

12,240 
 
 

4,690 
 

12,060 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,355 

 
 

25,200 
 

21,600 
 
 

2,100 
 

5,400 
 
 
 

5,355 
 

12,240 
 
 

4,690 
 

12,060 
1,355 

  
 

25,200 
 

21,600 
 
 

2,100 
 

5,400 
 
 
 

5,355 
 

12,240 
 
 

4,690 
 

12,060 
1,355 

รวม  88,645 1,355 90,000  90,000 
      หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
2 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 
ลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความคล่องตัว  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

- ตรวจสอบบัญชีลงเวลา 
- การสังเกต 

- บัญชีลงเวลา 
- รายงานการประชุม 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
7.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
 

      

               ผู้เสนอโครงการ 
(นางศรีสมร  ชัยมุสิก) 

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

        ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                           ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด สพม.เขต 12 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก  2. นางพาตวรรณ ปรุเขตต์  

3. นางสุจารี สินภิบาล  4. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด 
5. นายธรรมรัตน์ นวลเขียว 6. นายธณัช  ธนนนท์กุณ 

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 

1. หลักการและเหตุผล  
      ปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ หน่วยงาน องค์กร และ
สถาบันในสังคม เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  ด้วยการ
สร้างสัมพันธภาพอันดี และการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี  การประชาสัมพันธ์
เป็นกระบวนการสื่อสารส่องทางที่ท าให้ประชาชนเข้าใจยอมรับและสนับสนุน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 
ขจัดปัญหาข่าวลือ และความเข้าใจผิดโดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริง  เชื่อถือได้  และมีแหล่งอ้างอิงรับรอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดการเรียนการสอน สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษา ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษา จ านวน 99 โรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง  ด าเนินกิจกรรม
เพ่ือตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่
หลากหลาย เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม ที่พัฒนาการศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร    เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เพ่ือให้เกิดความศรัทธา  ความเชื่อมั่น เป็นที่
ยอมรับของสังคมโดยรวม   ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   จึงจัดท าโครงการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ในสังกัดขึ้นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษา   และหน่วยงานเครือข่าย
ภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12    ที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 12 สถานศึกษาในสังกัด กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  
      2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 
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3. เป้าหมาย 
      3.1  ด้านปริมาณ 

กลุ่มเป้าหมายภายใน : ผู้แทนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 12จ านวน 120 คน  
            กลุ่มเป้าหมายภายนอก : บุคลากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสื่อมวลชน
แขนงอ่ืน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จ านวน 30 คน  
            3.2 ด้านคุณภาพ 
                    ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ วิชาชีพการประชาสัมพันธ์ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี ทั้งจากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และสื่อมวลชน  
4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ              มกราคม 2557 กลุ่มอ านวยการ 
2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน                เมษายน 2557 กลุ่มอ านวยการ 
3 ด าเนินการตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนด     พฤษภาคม 2557 กลุ่มอ านวยการ 
4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข      พฤษภาคม 2557 กลุ่มอ านวยการ 
5 จดัประชุมด าเนินการ    

5.1 บรรยายจากวิทยากรภายนอกและภายใน  
5.2 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ  
5.3 น าเสนอผลงานกลุ่ม  
5.4 วิพากษ์และสรุปผลงาน                

พฤษภาคม 2557 กลุ่มอ านวยการ 

6 รายงานผลหลังการด าเนินการ เดือนมิถุนายน 2557 กลุ่มอ านวยการ 
7 จดัท าเอกสารประชาสัมพันธ์  สพม.12  6 เดือน/ 

1 ฉบับ รวม 2 ฉบับ 4 หน้า  
เดือนเมษายน – ตุลาคม 
2557 

กลุ่มอ านวยการ 

 5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
      ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน  จ านวน  90,000 บาท 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ  

รวม 

เงินนอก
งบประมาณ 

 รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ประชุมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เวลา 1 วนั 
 - ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และเครื่องดื่ม 
   (150  คน x 160 บาท  x  1 วัน) 

  
 

24,000 

  
 

24,000 

  
 

24,000 
 - ค่าวัสดุ   5,000 5,000  5,000 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 6 ชม. 
 -ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คืน   
- ค่าพาหนะวิทยากร      

3,600  
1,100 
1,200 

 3,600 
1,100 
1,200 

 3,600 
1,100 
1,200 

- ค่าสถานที่/ห้องประชุม  2,000  2,000  2,000 
- ค่าจัดท าเอกสาร  53,100  53,100  53,100 

รวม 3,600 81,400 5,000 90,000  90,000 
     หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวชี่วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 สพม.เขต 12 สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชน เข้าร่วมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 150 คน 

- ติดตามประเมินผล -แบบประเมิน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น 
      7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ และ
ความเข้าใจอันด ีต่อกัน และสามารถให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ในการท างานประชาสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ทีดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
 
 

               ผู้เสนอโครงการ 
(นางศรีสมร  ชัยมุสิก) 

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                           ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  จัดกิจกรรมวันส าคัญ 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น 
   องค์กรที่มีคุณภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก  2. นายธรรมรัตน์ นวลเขียว  

3. นางพาตวรรณ ปรุเขตต์ 4. นางสุจารี สินภิบาล 
5. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด 6. นายธณัช  ธนนนท์กุณ 

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เ พ่ือให้ข้าราชการ  นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนชาวไทยได้น้อมร าลึกถึงความส าคัญของวันดังกล่าว    ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รวมถึง
การร่วมงานประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ร่วมกิจกรรม
วันส าคัญและงานประเพณีจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างสมเกียรติและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอ่ืน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือสร้างจิตส านึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
            2.2 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล และจังหวัด ที่ก าหนดให้มีกิจกรรมวันส าคัญ ต่าง ๆ ขึ้น 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
                         3.1.1 ข้าราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ อย่างน้อย 
คนละ 3 กิจกรรม 

               3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90            
 3.2 ด้านคุณภาพ 

                         3.2.1 สง่เสริมให้บุคลากรในสังกัด  ส านึกถึงความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ 
      3.2.2 สืบสานประเพณีไทย ตระหนักถึงความเป็นไทย 
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4. การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เชิญชวนให้บุคลากรในส านักงานเข้าร่วม 

กิจกรรมวันส าคัญตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้แล้ว 
จ านวน 8 ครั้ง 
 

1 ตุลาคม 2556 - 
30 กันยายน 2557 

ศรีสมร  ชัยมุสิก และ 
ธรรมรัตน์  นวลเขียว 
 
 

2 จัดท าพวงมาลา    จ านวน 2 พวง 21 - 22 ตุลาคม  2556 
7 – 8  ธันวาคม  2556 
 

3 จัดท าพานพุ่มดอกไม้สด  จ านวน 8 พาน   3 - 4 ธันวาคม  2556 
  29-30 มีนาคม  2557 
   4 - 5 เมษายน  2557 
  10 - 11 สิงหาคม 2557 
 

4 จัดซื้อจัดจ้างซื้อป้ายสดุดีฯ  จ านวน 2  ครั้ง 5 ธันวาคม 2556 และ 
 12 สิงหาคม  2557 
 

5 จัดประดับตกแต่งธงชาติ และตราสัญลักษณ์ จ านวน 
2 ครั้ง 

5 ธันวาคม 2556 และ 
 12 สิงหาคม  2557 
 

6 จัดซื้ออาหารแห้งส าหรับ ผอ.สพม. และเจ้าหน้าที่
ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ตอนเช้า จ านวน 4  ครั้ง 

5 ธันวาคม 2556,  
1 มกราคม 2557, 
19 กรกฎาคม 2557,  
12  สิงหาคม  2557 
 

7 
 
 

จัดซื้อผ้าเนื้อดิบสีแดง  สีขาว และสีเหลือง เพ่ือใช้ใน
วันประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชา จ านวน 3 
ผืน ผืนละ 30 เมตร 
 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม  
2557      
     (วันมาฆบูชา) 
 
 

8 งานท าบุญประจ าปี สพม.12 7 พฤษภาคม 2557 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ งบด าเนินงาน  จ านวน  87,300  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
6 
 
7 
8 

จัดท าพวงมาลา 
 - วันปิยะมหาราช  
(23 ตุลาคม 2556) 
 - วันวีรไทย (8 ธันวาคม 2556) 
จัดท าพานพุ่มดอกไม้สด  
จ านวน 8 พาน ๆละ 1,000 บาท 
จัดจ้างท าป้ายผ้าเดินเทิดพระเกียรติ 
จ านวน 2 ผืน ๆละ  1,000 บาท 
จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  
ตราสัญลักษณ์และ 
อุปกรณ์ตกแต่ง การประดับธงใน
ส านักงานตลอดปี 
จัดซื้ออาหารแห้ง ส าหรับผอ.สพม.และ
เจ้าหน้าที่ร่วมตักบาตรตอนเช้า 
จัดซื้อผ้าเนื้อดิบสีแดง  สีขาว  สเีหลือง 
จ านวน 3 ผืน ๆละ 30 หลา 
กิจกรรมงานวันครู 
งานท าบุญประจ าปี สพม.12 
 

 2,000 
 
 

2,000 
8,000 

 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27,802 
 22,498 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 

5,000 
 

1,000 
 

15,000 
 

2,000 
 
 

2,000 
8,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
 
 

5,000 
 

1,000 
 

42,802 
22,498 

 

 2,000 
 
 

2,000 
8,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
 
 

5,000 
 

1,000 
 

42,802 
22,498 

 
รวม  64,300 23,000 87,300  87,300 

        หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
2 

 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง 
 ร้อยละของบุคลากรมีจิตส านึกท่ีดี 

- ตรวจสอบบัญชีลงเวลา 
- การสังเกต 

 - บัญชีลงเวลากิจกรรม 
 - แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1  บุคลากรในส านักงานมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มข้ึน  

7.2  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    

 
 
 

               ผู้เสนอโครงการ 
(นางศรีสมร  ชัยมุสิก) 

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                           ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  ติดตามระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก  2. นางสุจารี สินภิบาล  

3. นางพาตวรรณ ปรุเขตต์ 4. นางฉวีวรรณ เรืองเกิด 
5. นายธรรมรัตน์ นวลเขียว 6. นายธณัช  ธนนนท์กุณ 

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน และให้ท าการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพร้อมรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีงบประมาณละหนึ่ง
ครั้ง และในปีงบประมาณ 2553 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นใหม่โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาการ
จัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วนรวมทั้งปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการ
จัดท ารายงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เห็นความส าคัญและตระหนักในการวางระบบ
ควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้ก าหนดให้มีการติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม พร้อมทั้งปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบควบคุมภายในขึ้นในปี 2556 และ
ในปี 2557 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะออกประเมินโรงเรียนในสังกัด เพ่ือติดตามระบบ
ควบคุมภายในของโรงเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักในการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 
                    2.2 เพ่ือจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    2.3 เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในองค์กร 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
                         เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดจ านวน 99 โรง และเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาได้รับทราบแนวทาง 
การจัดวางระบบควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    3.2 ด้านคุณภาพ 
                         โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
 
5 

จัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ 
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าเครื่องมือติตามฯ 
ออกประเมินสถานศึกษาโดยการสุ่มเครือข่ายละ 1 
โรงเรียน จ านวน 17 โรงเรียน 
รายงานผลหลังการด าเนินการ 

ตุลาคม  2556 
กุมภาพันธ์ 2557 
มีนาคม 2557 
มีนาคม – เมษายน 2557 
 
เมษายน – กันยายน  2557 

ศรีสมร  ชัยมุสิกและ 
สุจารี  สินภิบาล 
 
 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ 
กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน  จ านวน  18,000  บาท 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
ค่าวัสดุ   18,000 18,000  18,000 

รวม   18,000 18,000  18,000 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 บุคลากรในสังกัด และเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา จ านวน 

120 คน ได้รับทราบแนวการวางระบบควบคุมภายใน
ได้ครบทุกกลุ่ม และทุกโรงเรียน 
 

- การสังเกต 
-ติดตามประเมินผล 

 -แบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็น 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษาที่เข้ารับการติดตามมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ได้รับ
ความรู้เรื่องการแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในหน่วยงานต่อไป 
 
 
 

               ผู้เสนอโครงการ 
(นางศรีสมร  ชัยมุสิก) 

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                           ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  จัดท าฐานข้อมูลเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสุรศักดิ์  ช่วยเกิด    2. นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2556  -  30  กันยายน  2557  
 

1.  หลักการและเหตุผล 
    คนเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งขององค์กรและมีความจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาให้อยู่กับองค์กรอย่างมีความสุข
และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด  พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณภาพและ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านเทคนิควิธีปฏิบัติต่าง  ๆ มี
วิสัยทัศน์  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการท างานที่ดี  การท างานที่โปร่งใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  มีความรู้ด้านระเบียบ   
กฎหมาย  นโยบาย  ซึ่งเป็นความรู้อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเติมเต็มและเตรียมพร้อมที่จะให้ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง  ประกอบกับระเบียบปฏิบัติราชการและประสิทธิภาพของบุคลากร ช่วยยกระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทาง  และเป้าหมายที่องค์กรต้องการ   และปัจจุบันนี้  กฎหมาย  
ระเบียบ  เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ระบบการจัดการศึกษามีความเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็ว   เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว   เป็นธรรม  โปร่งใส  และทันต่อเหตุการณ์
ในทุก ๆ ครั้งที่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน   และในการบริหารงานบุคคลจะต้องจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  เดือนละ  1  ครั้ง  ปีละ  12  ครั้ง    จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
         2.1  เพ่ือให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ    
        2.2  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร  สามารถด าเนินการได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 
ระเบียบต่าง ๆ และสามารถจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.ได้ทุกเดือน 

3.  เป้าหมาย 
          3.1 ด้านปริมาณ  
            3.1.1  ประชุมจัดท าฐานข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนครูฯ และตามมาตรา 38ค.(2) 
   3.1.2  ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 12 ครั้ง   
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   3.2   ด้านคุณภาพ 
           3.2.1  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.12   สามารถเบิก
เงินเดือนได้รวดเร็ว  และถูกต้อง  
                  3.2.2   เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                 3.2.3  สามารถออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนส่ง ก.ค.ศ.ได้ทันตามก าหนดเวลา 
4. การด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าเอกสาร กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2557 คณะท างาน 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ  จัดประชุม กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2557 ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล 
3 จัดท าข้อมูล และเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ฯ มีนาคม , กันยายน 2557 คณะท างาน/ผอ.กลุ่ม 
4 ประเมินผลและสรุปผล เมษายน , ตุลาคม 2557 คณะท างาน /ผอ.กลุ่ม  

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
             ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน  45,000  บาท  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1   จัดท าฐานข้อมูลเลื่อนขั้น

เงินเดือนครูฯ และตามมาตรา 38ค.(2) 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ 
เครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างาน  ดังนี ้
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)  
 - คณะท างาน  10  คน    
 - คณะกรรมการประเมิน ผอ.ร.ร. 20 คน 
 - คณะกรรมการกลั่นกรอง  20 คน  
(50  คน x 160  บาท x 1 ครั้ง)  
2) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรา  
38 ค (2)ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2557)  
 - คณะท างาน  10  คน    
 - คณะกรรมการประเมินเจ้าหน้าที่/ 
   ผอ.กลุ่ม 20 คน  
 - คณะกรรมการกลั่นกรอง  20 คน  
  (50  คน x 160  บาท x 1 ครั้ง)  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสด ุ

 1.2 ถ่ายเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน/ค่าจ้างประจ าค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/
ค่าจ้างประจ า  ประกอบการประชมุคณะท างาน   
และคณะกรรมการกลั่นกรองทุกบัญชีชุดละ
ประมาณ  200 แผ่น  2 ครั้ง ๆ  ละ 20  คน 
1.3 ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร  ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 

 8,000 
 
 
 
 

8,000 

 8,000 
 
 
 
 

8,000 

 8,000 
 
 
 
 

8,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 32,000 - 32,000 - 32,000 

2 กิจกรรมที่ 2  งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ 
- ค่าวัสดุ - กระดาษ  ในการประชุม  12  ครั้ง 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการด าเนนิการ  12  ครัง้ 

  
 

3,000 

 
10,000 

   
10,000 
3,000 

รวมกิจกรรมที่ 2  - 3,000 10,000 13,000 - 13,000 
รวมทั้งสิ้น - 35,000 10,000 45,000  45,000 

    หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) ได้เบิก

เงินเดือนได้ทันตามก าหนด 
ตรวจสอบค าสั่ง สังเกต 

2.  สามารถส่งค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ ก.ค.ศ.ทันตามก าหนดเวลา 
และสามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบค าสั่ง 
 

รายงานการ
ประชุม อ.ก.ค.ศ. 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 7.2  การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความถูกต้อง  เป็นไปตามหลักเกณฑ์   และทันตามก าหนดเวลา 
 

                                                  ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป) 

       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพรศักดิ์  จินา) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                                                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเริญ   รัตนบุรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  การพัฒนากระบวนการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายสุรศักดิ์  ช่วยเกิด  2. นางสาวยุพยงค์  เกตุแก้ว  
ลักษณะของโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม 2556 – 30  กันยายน 2557 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

หมวด 4 การบรรจุและแต่งตั้ง ก.ค.ศ.เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการ ซึ่งในการด าเนินการทุกเรื่องมีเป้าหมาย
เดียวกัน คือการด าเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลงานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งเป็นงานที่มีกระบวนการและขั้นตอนมาก ทุกขั้นตอนมีความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน ยุ่งยาก ข้อมูลถูกต้อง 
ชัดเจน และต้องด าเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ซึ่งแต่ละเรื่องจะต้องน าเข้าองค์คณะ
บุคคลพิจารณา ฉะนั้นจะต้องก าหนดแนวทาง องค์ประกอบ เกณฑ์การประเมิน จึงท าให้ภารกิจหลักของงานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งที่จะต้องด าเนินการจัดท า คือฐานข้อมูลจะต้องถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขององค์คณะบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง   ซึ่งมีภารกิจงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
เป็นจ านวนมาก   ภารกิจหนึ่งที่จะต้องท าทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง  คือ การส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน และปีละ 1 ครั้ง การส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องจัดท าฐานข้อมูลเป็นรายบุคคล มีองค์ประกอบเกณฑ์การการประเมินอีกมาก 
เพ่ือประกอบการพิจารณากลั่นกรองการย้ายขององค์คณะบุคคล  ในการด าเนินการทุกเรื่องการจัดท าข้อมูลต้องเป็น
ปัจจุบันมีระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว ทันภายในก าหนดเวลา เพ่ือเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  
หน่วยงานหรือบุคลากรที่ต้องการทราบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล จึงต้องพัฒนากระบวนการจัดท าข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 
และขั้นตอนการด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ด าเนินการได้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ทันภายในก าหนดเวลา ตามระเบียบและหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนด  ทีจ่ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
             2.2 โรงเรียนมีข้าราชการครูปฏิบัติการสอนครบทุกกลุ่มสาระวิชา 
             2.3 แก้ปัญหาการขาดแคลนครู  
             2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
       3.1.1  จัดท าฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งสายงานการสอน  
ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 600 คน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ที่ก าหนด 
                    3.1.2 จัดท าฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง ประมาณ 90 คน  ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ที่ก าหนด   
   3.2 ด้านคุณภาพ  
        3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวก 
รวดเร็วในการสืบค้น 
                     3.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ด าเนินการย้าย บรรจุ และแต่งตั้งได้อย่าง
ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
                     3.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลได้ถูกต้องตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

4. การด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการประชุม/ปฏิบัติงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 

ยุพยงค์  เกตุแก้ว 
คณะกรรมการ 
ยุพยงค์  เกตุแก้ว 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
               ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน  45,000    บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1  การย้ายข้าราชการครู 

1) ประชุมคณะกรรมก าหนดแนว
ทางการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือน  จ านวน 9 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
 ( 9 คน x 160 บาท x 1 วัน ) 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
  1,440 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,440 

  
 
 
 

1,440 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 2) ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูล

การย้ายข้าราชการครูก่อนน าเสนอ
กรรมการสถานศึกษาปีละ  2  ครั้ง  
จ านวน 5 คน  
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
(5 คน X160 บาท X 9 วัน X 2 ครั้ง) 
3) ประชุมคณะกรรมการจัดท า
คะแนนการย้าย ตอนที่ 1 ปีละ 2 ครั้ง  
จ านวน 5 คน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
(5 คน X160 บาท X 2 วัน X 2 ครั้ง) 
4) ประชุมคณะกรรมการจัดท า
คะแนนการย้าย ตอนที่ 2 ปีละ 2 ครั้ง   
จ านวน 15 คน 2 วัน 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
(15 คน X160 บาท X2 วัน X 2ครั้ง) 
5)ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
การย้าย ปีละ 4 ครัง้ จ านวน 15  คน 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน X 35 บาท X 4  ครั้ง)  

  
 
 
 

14,400 
 
 
 
 
 

3,200 
 
 
 
 
 

9,600 
 
 
 
 

1,960 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14,400 
 
 
 
 
 

3,200 
 
 
 
 
 

9,600 
 
 
 
 

1,960 
 

  

รวมกิจกรรมที่ 1  30,600  30,600  30,600 
2 กิจกรรมที่ 2 การย้ายผู้บริหาร

สถานศึกษา 
1)ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ก่อนน าเสนอกรรมการสถานศึกษา  
 ปีละ 1  ครั้ง  จ านวน 5 คน 5 วัน 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
(5 คน X 160 บาท X 5 วัน) 

  
 
 
 
 
 

4,000 

  
 
 
 
 
 

4,000 

  
 
 
 
 
 

4,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 2) คณะกรรมการจัดท าคะแนน 

การย้าย ปีละ 1 ครั้ง ตามองค์ประกอบ
ข้อ 1-3 จ านวน 5 คน 2 วัน 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
(5 คน X 160 บาท X 2 วัน ) 
 3)คณะกรรมการจัดท าคะแนน 
การย้าย ปีละ 1 ครั้ง ตามองค์ประกอบ
ข้อ 4-8 จ านวน 10 คน 2 วัน 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
( 14 คน X 160 บาท X 2 วัน ) 
4) คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
ปีละ 3 ครั้ง   จ านวน 12  คน  
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
(12 คน X 120  บาท X 3  ครั้ง) 

  
 
 

1,600 
 
 
 
 
 

4,480 
 
 
 
 

4,320 

  
 
 

1,600 
 
 
 
 
 

4,480 
 
 
 
 

4,320 
 
 

  
 
 

1,600 
 
 
 
 
 

4,480 
 
 
 
 

4,320 

รวมกิจกรรมที่ 2  14,400  14,400  14,400 
รวมทั้งสิ้น  45,000  45,000  45,000 

        หมายเหตุ     ขอถัวจ่ายทุกรายการ                            

6.การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 
2 
3 
4 

สามารถด าเนินการได้ทันภายในตามก าหนดเวลา 
โรงเรียนสามารถมีครูสอนได้ทันในวันเปิดภาคเรียน 
โรงเรียนมีครูสอนทุกกลุ่มสาระ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

-ตรวจสอบข้อมูล  
-สังเกต สัมภาษณ์ 
-สอบถาม 

แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ข้อมูลการย้ายเป็นระบบ  ถูกต้อง  สะดวก รวดเร็วต่อการค้นหา 
7.2 มีข้อมูลความต้องการและความขาดแคลนวิชาเอกของโรงเรียน 
7.3 โรงเรียนสามารถมีครูผู้สอนได้ในวันเปิดภาคเรียน และตรงกับวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ 
7.4 ด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้อย่างยุติธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

                                                                    ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวยุพยงค์  เกตุแก้ว) 

    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 

                                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายพรศักดิ์  จินา) 
รองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

                               
                            ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ   จัดท าระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสุรศักดิ์  ช่วยเกิด       2. นางวันเพ็ญ  ด าแก้ว  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1  ตุลาคม  2556 – 30 กันยายน  2557 

1.หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องการพัฒนา

ระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากรูปแบบการจัดเก็บเอกสารทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคลจากการบันทึกในกระดาษให้เป็นการจัดระบบฐานข้อมูล และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (HRDBS: Human Resource Database System) และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้สนับสนุนการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยใช้ระบบฐานข้อมูล   
ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ www.cmss-otcsc.com ทั้งนี้ เพ่ือให้มีฐานข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน เป็นผลให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) จากระบบกระดาษสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.1.  เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้สนับสนุน
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และตัวแทนข้าราชการครูในสถานศึกษาเก่ียวกับระบบทะเบียนประวัติ 
อิเล็กทรอนิกส์  
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติผ่านระบบ cmss 
 
 
 
 



                 แผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

  

85 

 

 
 
 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
                3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     3.2.2 สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สามารถน าข้อมูล 
การบริหารงานบุคคลไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว 
 

4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 
 
4 

จัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ / 
ตัวแทนข้าราชการครู 
ประชุมปฏิบัติการจัดท าระบบทะเบียนประวัติ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

มกราคม 2557 
 
มีนาคม 2557 
 
พฤษภาคม  2557 
สิงหาคม  2557 

วันเพ็ญ  ด าแก้ว 
 
ผอ.สพม.12 
 
คณะท างาน 
วันเพ็ญ  ด าแก้ว 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
            ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน  จ านวน  9,000   บาท 
 

ที ่ รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 ประชุมคณะท างานชี้แจงการจัดท า
ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( 15 คน x35 บาท x 1 มื้อ) 

  
 

500 

  
 

500 

  
 

500 
 

2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1  คน 500 -  500  500 
3 ประชุมปฏิบัติการจัดท าระบบ 

ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
- ค่าอาหารของผู้เข้ารับการอบรม/
วิทยากร/คณะท างาน จ านวน 50คน  
(50 คน x  160 บาท x 1 วัน)  

  
 

8,000 

  
 

8,000 

  
 

8,000 

รวม 500 8,500  9,000  9,000 

        หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.การวัดและประเมินผล 

 

ที ่
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12     
มีฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

- การประเมินความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลที่ใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- แบบสอบถาม 

- การสังเกต 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  สามารถจัดท าระบบฐานข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)  อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
7.2  มีความสะดวกในการน าฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ทันที 
 

 

                                                               ผู้เสนอโครงการ 
(นางวันเพ็ญ  ด าแก้ว) 

         เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
 

                              ผู้เห็นชอบโครงการ 

  (นายพรศักดิ์  จินา) 
                            รองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ จัดท าระบบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี   2557  และพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจ าปี 2555  

แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสุรศักดิ์  ช่วยเกิด       2. นางวันเพ็ญ  ด าแก้ว  
ลักษณะของโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2556  -  30  กันยายน 2557 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาเป็น เป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง   
เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  ได้บัญญัติให้
กระทรวงจัดให้มีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดเป็น
ส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือให้เหมาะสมแก่เกียรติยศ  สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์   
อันเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค ์
  2.1 จัดท าและตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ทุกชั้นตรา            
ประจ าปี 2557 

2.2 เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัด ที่ได้รับพรราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  มีความส านึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีความรู้สึกภาคภูมิใจ  ปิติยินดี  และเป็นเกียรติ ในการรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  

2.3 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี    
มีความเหมาะสมที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสามารถรักษาคุณงามความดีนี้ไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
        3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ทุกคนได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
                 3.1.2 ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2555   จ านวน  250  คน  ได้เข้าร่วม
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
                 3.2.2 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความรู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจในการรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   
             3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมแรงจูงใจให้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดี  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
4 

จัดท ารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ประชุมคณะท างาน 
จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 250 คน 

มกราคม  2557 
กุมภาพันธ์, กรกฎาคม 2557 
กุมภาพันธ์  2557 

กันยายน  2557 

วันเพ็ญ ด าแก้ว 
ผอ.สพม.12 
ผอ.สพม.12 
คณะท างาน 

5 จัดท า ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลข้าราชการครูฯ เพ่ือเสนอ 
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 

กุมภาพันธ์- มีนาคม 2557 คณะท างาน 

6 
 
7 

จัดท า ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ข้าราชการครูฯ 
เพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
ประเมินผลและสรุปผล 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557 
 

ตุลาคม  2557 

คณะท างาน 
 

คณะท างาน   

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
             ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน  27,000  บาท  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 

- ค่าจัด/ตกแต่งสถานที่ 
-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 250 คน  

(250 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

  
5,450 
8,750 

  
5,450 
8,750 

  
5,450 
8,750 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
2 กิจกรรมที่ 2 

ประชุมคณะกรรมการจัดท า/ตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจ าปี 2557 จ านวน 8 คนเวลา 10 วัน 
-  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(8 คน x 160 บาท x 10 วัน) 

  
 
 
 
 
 

12,800 

  
 
 
 
 
 

12,800 

  
 
 
 
 
 

12,800 
 

รวม - 27,000  27,000  27,000 

    หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 
 ที่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีความภาคภูมิใจ มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
-  การสังเกต/ 
สอบถาม 

- แบบบันทึก  

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทารงการศึกษา ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดจะ
ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ครบทุกคน  ท าให้มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน  

     7.2  ข้าราชการที่เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    มีความภาคภูมิใจ และส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
         7.3  ข้าราชการที่เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีแรงจูงใจที่จะอุทิศตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ  และมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

                                                               ผู้เสนอโครงการ 
(นางวันเพ็ญ  ด าแก้ว) 

         เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 

                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

  (นายพรศักดิ์  จินา) 
                            รองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น  
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม  2556 -  กันยายน 2557 

1.หลักการและเหตุผล 
                 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครู โดยก าหนดให้มีการ
พัฒนาครูให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ การจะมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะใดจะต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่  30  กันยายน  2552  จ านวน 3  ด้าน คือ ด้านที่ 1    
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ผู้ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง    
                 จากการด าเนินงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะโดยเฉพาะการประเมินด้านที่  1  
ด้านที่  2 และด้านที่  3 ส าหรับวิทยฐานะช านาญการ  และด้านที่ 1  ด้านที่ 2  ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
สังเกตจากการให้คะแนนประเมิน บางครั้งคณะกรรมการให้คะแนนเท่ากันหรือให้คะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนน ท าให้เป็นที่
สงสัยว่าการด าเนินการประเมินไม่จริงจังเท่าที่ควร อาจจะท าให้การพัฒนาคุณภาพครูให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นไม่มีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะที่ก.ค.ศ.ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังไม่ได้ด าเนินการชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินหรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะให้คณะกรรมการประเมินทราบเพ่ือให้การประเมิน
เป็นไปในแนวเดียวกัน ส าหรับผู้เสนอขอพบว่า การเขียนแบบเสนอค าขอไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  การส่งเอกสารการเสนอ
ขอไม่ครบถ้วน ผู้เสนอค าขอให้มีวิทยฐานะส่วนใหญ่ มักจะเสนอค าขอให้มีวิทยฐานะเม่ือล่าวงเลยเวลาที่มีคุณสมบัติครบ 
ท าให้ความก้าวหน้าในอาชีพชะงักไม่เป็นไปอย่างรวดเร็วตามสิทธิที่ควรได้รับ จึงเห็นว่าควรจะพัฒนาการด าเนินการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะให้สูงขึ้น เพ่ือประโยชน์และความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาการด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสูงขึ้นเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วขึ้น 
                    2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  ด้านที่  3  ส าหรับ    
วิทยฐานะช านาญการ และ ด้านที่  1  ด้านที่ 2  ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให้แก่ผู้เสนอขอรับการประเมิน
และคณะกรรมการประเมิน 

  3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่  30  กันยายน  2552 

3.เป้าหมาย 
       3.1 ด้านปริมาณ 
   จัดประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
  3.2 ด้านคุณภาพ  

     3.2.1 จัดท าบัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินด้านที่  1  ด้านที่  2  และด้านที่  3  ของผู้เสนอ 
ขอให้มีวิทยฐานะช านาญการ และบัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินด้านที่  1  ด้านที่  2  ของผู้เสนอขอให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ เสนอขออนุมัติต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
       3.2.2 ประชุมชี้แจง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการและช านาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 17  
ลงวันที่  30  กันยายน  2552  และท่ีปรับปรุงแก้ไข ให้แก่คณะกรรมการประเมินและผู้เสนอขอรับการประเมิน  
       3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
เสนอค าขอให้มีวิทยฐานะสูงข้ึนต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ทันที่ที่มีคุณสมบัติครบ 

4. การด าเนินงาน 

ที ่  กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 

จัดท าโครงการ น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ 
ขออนุมัติโครงการต่อ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ฯ  
ด าเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ขั้นเตรียมการ    
      - ส ารวจรายชื่อข้าราชการครูฯ  ทีจ่ะมีคุณสมบัติครบเสนอค าขอ 
ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นและรับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
      - ส ารวจข้อมูลข้าราชการครูฯเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ประเมิน ด้านที่ 1  ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ส าหรับวิทยฐานะช านาญการ   
      - ส ารวจข้อมูลข้าราชการครูฯเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ประเมิน ด้านที่ 1  ด้านที่ 2  ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
     - จัดท าบัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมิน  ตามข้อ 3  และข้อ 4 
แยกเป็นรายกลุ่มสาระ/สาขา 

ธันวาคม 2556 
ธันวาคม 2556 

 
 

มกราคม 2557 
 

มกราคม 2557 
 

มกราคม 2557 
 

มกราคม 2557 

ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 
ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 
ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 
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ที ่  กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
4 

   3.2 ขั้นด าเนินการ   
         3.2.1 น าบัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 1  เสนอขอ
อนุมัติต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 
         3.2.2 ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ    300  คน   1  วัน   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
         3.2.2 ประชุมตัวแทนคณะกรรมการประเมินชุดที ่1  
99  คน  เป็นเวลา  1  วัน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง 
 การประเมินผลโครงการ  3  ระยะ 

 
มกราคม 2557 

 
เมษายน 2557 

 
เมษายน 2557 

 
มกราคม – 

กรกฎาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม 
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน  18,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
 

ประชุมตัวแทนคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1  
ผู้เข้าร่วมโครงการ   99  คน  และเจ้าหน้าที่ 
10  คน  รวม  109  คน  1  วัน   
  - ค่าอาหารกลางวัน   
(109  x  90 บาท x 1 มื้อ )        

  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
 ( 109 คน x  35 บาท x 2 มื้อ )        
  - ค่าวัสดุ 

  
 
 

9,810 
 

7,630 
 

 
 
 
 
 
 
 

560 

 
 
 

9,810 
 

7,630 
 

560 

  
 
 

9,810 
 

7,630 
 

560 
รวม  - 17,440 560 18,000  18,000 

  หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
2 
3 
4 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูฯที่เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย 
ร้อยละ  100 ของตัวแทนคณะกรรมการชุดที่ 1 ที่เข้าร่วมประชมุ 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ 
ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

- ตรวจสอบจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 
- ประเมินความรู้ความ 

- แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้มีวิทยฐานะช านาญการและ
ช านาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
 
 
 
 
                                                                       ผู้เสนอโครงการ 

( นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 

                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

  (นายพรศักดิ์  จินา) 
                            รองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางธนภรณ์  ใหม่ซ้อน   2. นางสาวยุพยงค์  เกตุแก้ว  

3. นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป    4. นางวันเพ็ญ ด าแก้ว 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม – 30  กันยายน  2557 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจ า ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความมั่นคง วิริยะ อุตสาหะ และอุทิศตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมให้แก่วงการศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่
เกษียณอายุราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือแสดงความขอบคุณ ความรัก และความผูกพันต่อผู้เกษียณอายุราชการ 
  2.2  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนขวัญ ก าลังใจ แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
  2.3  เพ่ือแสดงออกถึงวัฒนธรรมต่อผู้ที่เสียสละและอุทิศตนต่อทางราชการ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
        3.1.1 ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จ านวน 175 คน และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ   
จ านวน 25 คน เข้าร่วมประชุม และได้รับการเชิดชูเกียรติ 
            สถานที่ โรงแรมทวินโลตัส   อ าเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    3.2 ด้านคุณภาพ  
        3.2.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับราชการเพ่ือ
ประเทศชาติมานาน จนเป็นเกียรติประวัติของตนเองและครอบครัว 
        3.2.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัดต่อไป 
        3.2.3 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ เกิดจิตส านึกและมีความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดทั้งมีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ 
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4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะท างาน 
แจ้งสถานศึกษา 
ประชุมคณะท างาน 
จัดพิธีมอบเกียรติคุณบัตรและแสดงมุทิตาจิต 
ประเมินผลและสรุปผล 

กรกฎาคม 2557 
สิงหาคม  2557 
สิงหาคม  2557 
กันยายน  2557 
กันยายน  2557 
ตุลาคม  2557 

กลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหารบุคคล 
คณะท างาน 
คณะท างาน 

  
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม 
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน   225,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
2 

กิจกรรมที่ 1 
1.1 ประชุมคณะท างาน  
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  
(20 คน x 125 บาท x1วัน) 
กิจกรรมที่ 2 
2.1 ประชุมจัดงานแสดงมุทิตาจิต
และประกาศเกียรติคุณบัตร 
จ านวน 320 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  
(320 คนx 300 บาท x1วัน) 
- ค่าหนังสือที่ระลึก/ ค่าจัดท า
เกียรติบัตร 
- ค่าของที่ระลึก  
( 500 บาท x 200 คน) 
 

 
 

 
 

2,500 
 
 
 
 
 
 

96,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,500 
 

100,000 
 

 
 

2,500 
 
 
 
 
 
 

96,000 
 
 

26,500 
 

100,000 

  
 

2,500 
 
 
 
 
 
 

96,000 
 
 

26,500 
 

100,000 

รวม  98,500 126,500 225,000  225,000 

       หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
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 6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 
2 
 
 
3 

ผู้เกษียณอายุราชการ ยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับราชการเพ่ือ
ประเทศชาติมานาน จนเป็นเกียรติประวัติของตนเองและ
ครอบครัว 
ผู้เกษียณอายุราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนคนรุ่นหลัง
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ   อุตสาหะ และอุทิศตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมให้แก่วงการศึกษา 
ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมพิธีมีความรัก สามัคคี 

-ตรวจนับรายชื่อ 
 
 
-การสังเกต 
 
 
-การสอบถาม 

-บัญชีรายชื่อ 
 
 
-แบบบันทึก 
การสังเกต 
 
-แบบสอบถาม 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ข้าราชการและลูกจา้งประจ าที่เกษียณอายุ รู้สึกภาคภูมิใจในเกียรติประวัต ิคุณความดีที่ได้ท าคุณประโยชน์
ให้แก่วงการศึกษา และให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 7.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ มีขวัญและก าลังใจ ในการด าเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ 
 7.3 ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจและประทับใจที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงมุทิตาจิตท าให้
เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ 
             

                      ผู้เสนอโครงการ 
     (นางธนภรณ์  ใหม่ซ้อน) 

    ครูช านาญการ ปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร 
      

               ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายพรศักดิ์  จินา) 
                                     รองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                                            ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ      พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน  บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ 
แผนงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร   2.  นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   มกราคม – กรกฎาคม  2557 

1.  หลักการและเหตุผล 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ก ากับ ดูแล และสนับสนุน 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงพัฒนาการศึกษาได้
ตามมาตรฐานการศึกษา  และสามารถบริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุด   

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  99  โรง  ซึ่งโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 3 โรง  กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งจะต้องส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนบริหารภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
จึงได้จัดท าโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด ในการบริหารจัดการทางการทางการเงิน  การบัญชี  และ
การบริหารสินทรัพย์ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (GFMIS)  
แก่หน่วยเบิกใหม่  เพ่ือให้ด าเนินการได้ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 
2.  วัตถุประสงค์ 
                      2.1  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวการด าเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) แก่หน่วยเบิกใหม่   และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   ให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  
                     2.2  เพื่อพัฒนา  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  ขั้นตอนการด าเนินการที่ถูกต้อง 
3.   เป้าหมาย 
         3.1  ด้านปริมาณ              
                          3.1.1  บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  จ านวน  8 คน  
                          3.1.2  โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยเบิก  จ านวน 9 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 27 คน  
                          3.1.3  เจ้าหน้าที่การเงิน   และพัสดุ  โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน จ านวน  198  คน 
                          3.1.4  รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบด้านบริหารงบประมาณโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  99  คน 
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               3.2  ด้านคุณภาพ 
                         3.2.1 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  และบุคลากรโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่าย สามารถด าเนินการในระบบบริหารการเงิน   การคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้ถูกต้อง  ครบถ้วนทุกระบบงาน 
                         3.2.2 เจ้าหน้าที่การเงิน  และพัสดุ โรงเรียนด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
                         3.2.3 การบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์  ของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้

4.   การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างาน มกราคม 2557 กลุ่มบริหารการเงินฯ 
2 ประสานวิทยากร มกราคม 2557 นางเนตรชนก ศรีรัตน์ 
3 อบรมการใช้ระบบ GFMIS กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มบริหารการเงินฯ 
4 อบรมระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรกฎาคม 2557 กลุ่มบริหารการเงินฯ 
5 สรุป/รายงานผล สิงหาคม 2557 กลุ่มบริหารการเงินฯ 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม 
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน      117,000  บาท                                                                       

ที ่
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 

กิจกรรมที่ 1 อบรมบุคลากร สพม.12  
และโรงเรียนหน่วยเบิก จ านวน 2 วัน 
ประชุมคณะท างาน/ก าหนด
หลักสูตร 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x90 บาท x 1 มื้อ) 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(110 คน x35 บาท x 4 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(110 คน x90 บาท x 2 มื้อ) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
( 2 คน x 600 บาท x 14 ช.ม.) 
-ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,400 

 
 
 
 

700 
 

900 
 
 

6,300 
 

8,100 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 

700 
 

900 
 
 

6,300 
 

8,100 
 

8,400 
 

2,000 

  
 
 
 

700 
 

900 
 
 

6,300 
 

8,100 
 

8,400 
 

2,000 
 



                 แผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

  

99 

 

 
 
 

ที ่
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2. 
 
 

กิจกรรมที่ 2 อบรมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
แก่ จนท.การเงิน และพัสดุโรงเรียน 
ประชุมคณะท างาน/ก าหนดหลักสูตร 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (10 คน x35 บาท x 2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x90 บาท x 1 มื้อ) 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
( 210 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
 ( 210 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
( 2 คน x 600 บาท x 7 ช.ม.) 
-ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4,200 

 
 
 

700 
 

900 
 
 

14,700 
 

18,900 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

3,000 

 
 
 

700 
 

900 
 
 

14,700 
 

18,900 
  4,200 

 
 3,000 

 
  

 
 
 

700 
 

900 
 
 

14,700 
 

18,900 
 

 4,200 
 

3,000 
3. 
 
 

กิจกรรมที่ 3 อบรมระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน จ านวน 2 ครัง้ 
ประชุมคณะท างาน/ก าหนดหลักสูตร 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (10 คน x35 บาท x 2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x90 บาท x 1 มื้อ) 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(110 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
 (110 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
( 2 คน x 600 บาท x 14 ช.ม.) 
-ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8,400 
 
 

 
 
 

700 
 

900 
 
 

15,400 
 

19,800 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 3,000 

 
 
 

700 
 

900 
 

 15,400 
 

19,800 
 

8,400 
 

3,000 

  
 
 

700 
 

900 
 
 

15,400 
 

19,800 
 

8,400 
 

3,000 
รวม 21,000 88,000 8,000 117,000  117,000 

       หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การวัดผลและประเมินผล 
 

  ที่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถด าเนินการใน

ระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง  
ตรวจสอบ 
 

รายงาน/งบทดลอง   

2 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหาร
งบประมาณ และเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายที่ก าหนด 

ตรวจสอบ  เอกสารหลักฐานการ
เบิกจ่าย 

   
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         7.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) แก่หน่วยเบิก  เพื่อให้ด าเนินการได้ถูกต้อง  มีความคุ้มค่า  เกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม        
         7.2   โรงเรียนบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

       
 

         ผู้เสนอโครงการ 
(นางเนตรชนก  ศรีรัตน์) 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

        ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 

                           ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ      เสริมประสิทธิภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและ 

การจัดการเรียนรู้  
แผนงาน  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไตรรงค์ สาดแว และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2557 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน  โดยได้จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบ สื่อสาร
โทรคมนาคม การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้ด าเนินงานตามภารกิจหลักในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มาอย่างต่อเนื่อง  และ  เพ่ือรักษามาตรฐานการให้บริการด้าน 
ICT ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานทุกด้านได้อย่างครอบคลุม เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จึงไดจ้ัดท า “โครงการเสริมประสิทธิภาพการให้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้”  

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับสนับสนุนงานด้าน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
และโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     2.2 เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
      3.1.1 ให้บริการ ดูแล รักษา ซ่อมบ ารุง ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT  
                            สถานที่  ศูนย์บริการ ICT สพม.12 
 
 
 



                 แผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

  

102 

 

 
 
      3.1.2 พัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรศูนย์ ICT สพม.12 และครู   
                            สถานที่  หน่วยจัดอบรม / ห้องประชุม สพม.12 
      3.1.3 เว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง สพม.12 (www.infosea12.info) 
             สถานที่  ศูนย์บริการ ICT สพม.12 
      3.1.4 สื่อการเรียนการสอน บนระบบปฏิบัติการ Android 
                            สถานที่  ห้องประชุม สพม.12 
     3.2 ด้านคุณภาพ 
           3.2.1 ศูนย์บริการ ICT ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีมาตรฐานในการให้บริการ และบุคลากรที่มีความสามารถด าเนินงานสนับสนุนด้านการใช้ ICT เพ่ือการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ของส านักงานและโรงเรียน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
      3.2.2 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามศักยภาพของโรงเรียน 
 

4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมให้บริการ ดูแล รักษา ซ่อมบ ารุง ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 ตรวจสอบการท างานของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่าง 
     สม่ าเสมอ 
1.2 ประสานกลุ่มงานที่เก่ียวข้องในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์      
     เพ่ือการซ่อมบ ารุงตามสภาพปัญหา หรือปรับปรุง พัฒนา 
     ระบบเพ่ือรองรับงานตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 

กุมภาพันธ์  – 
กันยายน 2557 

ไตรรงค์ สาดแว,         
พจนพร รุ่งทอง 
และคณะ 

 1.3 ด าเนินงานให้บริการ และนิเทศ ก ากับติดตาม  ตามแผน   
     การนิเทศฯ ของศูนย์ฯ และความต้องการของโรงเรียน 

  

2 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากร 
2.1 วิเคราะห์ภารกิจของศูนย์และสมรรถนะด้าน ICT ของ 
     บุคลากรศูนย์ ICT 
2.2 ส่งบุคลากรศูนย์ ICT เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะใน   
     หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง/จ าเป็นต่อภารกิจ 

กุมภาพันธ์  – 
กันยายน 2557 

 

3 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง สพม.12 
3.1 ตรวจสอบ ส ารวจความต้องการในการปรับปรุง และพัฒนา 
3.2 วิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบปรับปรุง พัฒนาระบบเพ่ิมเติม 
3.3 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจ้างปรับปรุง พัฒนา 
     ระบบ 
3.5 ด าเนินการปรับปรุง พัฒนา ทดลองใช้งาน และปรับแก้ไข 
3.6 ประเมินผลการใช้งาน และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

กุมภาพันธ์  – 
กันยายน 2557 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน บนระบบปฏิบัติการ 

Android 
1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ รูปแบบสื่อการเรียน 
     การสอนบนระบบ Android 
1.2 วางแผนการด าเนินงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนฯ 

กุมภาพันธ์  – 
กันยายน 2557 

ไตรรงค์ สาดแว,         
พจนพร รุ่งทอง 
และคณะ 

 1.3 ประสานวิทยากร  แต่งตั้งคณะท างาน 
1.4 ด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนการสอนฯ ทดลองใช้ ปรับแก้ไข 
1.5 ให้บริการสื่อการเรียนการสอนฯ แก่โรงเรียน 
1.6 ติดตาม สรุปรายงานผลการพัฒนา/ใช้สื่อการเรียนการสอนฯ 

  

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม 

ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน 180,000 บาท   
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน  ใช้สอย   วัสดุ   รวม 
กิจกรรมที่ 1 : 
ให้บริการ ดูแล รักษา ซ่อมบ ารุง ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

      

- วัสดุ อุปกรณ์ด้าน ICT 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ 
- ค่าชดเชยน้ ามัน การออกนิเทศ 

                           50,000   50,000    50,000 

กิจกรรมที่ 2 : 
พัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากร 

      

- ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมฯ 
(ลงทะเบียน พาหนะ เบี้ยเลี้ยง) 

 
          
           
30,000 

  
          

 
  30,000 

                
   30,000 

กิจกรรมที่ 3 : 
พัฒนาเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง สพม.12 
- ค่าจ้างปรับปรุง พัฒนาระบบฯ 

 
 
  20,000 

        
                 

 
 
        

 
 
  20,000 

  
 
   20,000 

กิจกรรมที่ 4 : 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ 
ปฏิบัติการ Android 
4.1 การประชุมวางแผนของคณะท างาน 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
     - ค่าอาหารกลางวัน 
       (30 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
         
2,100 
         
2,700 

 
 
 
 
 
        
         

 
 
 
 
 2,100 
 
 2,700 

           
 
 
 
 2,100 
 
 2,700 
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กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย  วัสดุ   รวม 
4.2 การด าเนินงานพัฒนาสื่อฯ 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (30 คน x 35 บาท x 14 มื้อ) 
     - ค่าอาหารกลางวัน 
       (30 คน x 90 บาท x 7 มื้อ) 
     * พัฒนา 5 วัน / สรุปผล  2 วัน 
4.3 ค่าใช้จ่ายวิทยากร  
     - ค่าตอบแทน 
     - ค่าพาหนะ 
     - ค่าท่ีพัก 
4.4 ค่าวัสดุ 

 
 
          
 
          
 
 
  21,000 
         
          
          

       
14,700 
       
18,900 
 
 
                
        
10,600          
4,500 
                                 

 
 
         
 
     
 
 
 
 
        
  5,500 

 
 14,700 
 
 18,900 
 
 
 
 21,000 
 10,600 
   4,500 
   5,500 

  
 14,700 
 
 18,900 
 
 
 
 21,000 
 10,600 
  4,500 
  5,500 

รวม 41,000  83,500 55,500  180,000    180,000 
  หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 สมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ        

การสื่อสารของ สพม.12 และโรงเรียน 
ตรวจสอบ /ประเมิน 
จากสภาพจริง 

แบบบันทึก / รายงานการ
ซ่อมบ ารุงระบบ 

2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน ICT สอบถามผู้รับบริการ แบบสอบถาม 
3 คุณภาพของสื่อการเรียนการสอนฯ ตรวจสอบคุณภาพสื่อ แบบประเมินสื่อฯ 
4 ความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนฯ สอบถามผู้ใช้สื่อฯ แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ICT เพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ 
     7.2 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้รับการนิเทศด้านการใช้ ICT เพ่ือการบริหาi 
และการเรียนการสอนตามสภาพปัญหา ความต้องการ 

 
ผู้เสนอโครงการ 

(นายไตรรงค์ สาดแว) 
ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

               ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายพรศักดิ์  จินา) 

                                     รองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                           ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 สพท.จังหวัดนครศรีธรรมราช  
แผนงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางโสพิตตา  แก้ววิชิต                                
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2556  – กันยายน 2557 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553  โดย
ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับผิดชอบ
การบริหารจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุ ง   
ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะประกอบด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4    
มีส านักงานตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อ าเภอทุ่งสง  อ าเภอเชียรใหญ่และอ าเภอท่าศาลา     ตามล าดับ   
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ต้องประสานการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช ทั้ง 4 เขต  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1-4   ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์   เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  มี โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี   โดยใช้โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน 
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงได้จัดท าโครงการการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 สพท. 
จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น   เพ่ือรองรับมติดังกล่าวให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
    2.2 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกาย และจิตใจให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ 
    2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์  และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

      3.1.1 ร่วมการแข่งขันกีฬาสากล  และกีฬาพ้ืนบ้าน  ตามท่ีก าหนดในแต่ละป ี
      3.1.2 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12  เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
         3.2.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    

มีสุขภาพกาย  จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และมีความรักสามัคคีภายในหน่วยงาน 
     3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

และประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4   มีความรักสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน 

4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 

ขออนุมัติโครงการ  
ประชุมคณะท างาน/วางแผนการจัดการแข่งขัน 
ด าเนินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 มกราคม  2557 
 มิถุนายน-สิงหาคม 2557 
 กันยายน 2557 
 กันยายน 2557 
 กันยายน 2557 

โสพิตตา แก้ววิชิต 
รองผอ.เขตฯที่รับผิดชอบ
งานกีฬา/เจ้าหน้าที่ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม 
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน  จ านวน   50,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 -ค่าอาหารกลางวัน  
(25คน x 90 บาท x 2 ครั้ง) 
-ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
(25 คน x 35บาท x 2 ครั้ง) 

 4,500 
 

1,750 

 4,500 
 

1,750 

 4,500 
 

1,750 

2 - ค่าสนับสนุนเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขัน 

 35,000  35,000  35,000 

3 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน   8,750 8,750 - 8,750 
รวม - 41,250 8,750 50,000 - 50,000 

     หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 



                 แผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

  

107 

 

 

 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 95  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สพม.12 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตรวจสอบ บัญชีลงชื่อร่วม

กิจกรรม 
2 ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพกายและจิตใจ ที่

สมบูรณ์แข็งแรงและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การสังเกต แบบประเมิน 

3 ร้อยละ 99 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา          
มีความรักสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

การสังเกต แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และน าไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
     7.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีสุขภาพกาย และจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีความตื่นตัวและปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        7.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษา และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
 

                                                                              ผู้เสนอโครงการ 
        (นางโสพิตตา  แก้ววิชิต) 

                                                         นักวชิาการศึกษาช านาญการ 
 

               
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่      777 

 

พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  พัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 7 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 11 การส่งเสริม ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ  2. นางสุรัชนี  อยู่สบาย และศึกษานิเทศก์ ทุกคน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2557 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552–2561) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถและทักษะ  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่แข้มแข็ง   ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
คุณภาพ  จึงเห็นควรพัฒนาระบบนิเทศภายในของสถานศึกษาทุกแห่งให้สามารถก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
      2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้

ความสามารถในการนิเทศภายใน 
      2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

           3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน (ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน) จ านวน 99 โรงเรียน 
และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 รวม 100 โรงเรียน  

       3.1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในของโรงเรียน ๆ ละ 8 คน  
จ านวน 100 โรงเรียน รวม 800 คน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน มีระบบการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 

ทั้งระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            3.2.2 ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนิเทศภายในของกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ได้ 
            3.2.3 ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
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4.  การด าเนนิงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน 2557 ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ  
2 ประชุมจัดท าหลักสูตรและเครื่องมือในการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 
มิถุนายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลฯ 
3 แจ้งประชาสัมพันธ์และส ารวจผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา  มิถุนายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล ฯ 
4 ด าเนินการนิเทศ และพัฒนาการนิเทศของสถานศึกษา กรกฎาคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล ฯ  
5 นิเทศติดตามผลการน าระบบนิเทศภายในไปใช้ในการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานศึกษา 
สิงหาคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล ฯ 
4 ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กันยายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล ฯ 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  ใช้งบประมาณจากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ งบด าเนินงาน  จ านวน  40,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
2 
 

ประชุมจัดท าคู่มือ  เวลา 3 วนั 
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   
(14  คน x 160 บาท x 3 วัน) 
 - ค่าวัสดุ   
ด าเนินการนิเทศ 
 - ค่าพาหนะเดินทาง 

 
 

6,720 
 
 
 
 

24,050 

 
 
 
 

350 

 
6,720 

 
 

350 
 

24,050 

  
6,720 

 
 

350 
 

24,050 
รวม  30,770 350 31,120  31,120 

3  ประชุมสรุป/รายงานผลการนิเทศ 2วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   
(14  คน x 160 บาท x 2 วัน) 
 - ค่าวัสดุ   

  
4,480 

 
 

 
 
 
 

4,400 

   

รวม  4,480 4,400 8,880  8,880 
รวมทั้งสิ้น  35,250 4,750 40,000  40,000 

       หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้รับการนิเทศ  พัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

 - การเก็บข้อมูล 
 - เอกสารลงทะเบียน 

-เอกสารการนิเทศ 

2 ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีระบบการจัดท าแผนการนิเทศภายใน
และพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 - การเก็บข้อมูล 
 - การสอบถาม/ 
   การสัมภาษณ์ 

-แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับ
การนิเทศ 

3 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด จัดท าแผนนิเทศ
ภายในสถานศึกษาและน าไปใช้ในสถานศึกษา 

 - การเก็บข้อมูล -แผนนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้บริหารโรงเรียน  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ มีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  
7.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจัดท าแผนการนิเทศภายในของสถานศึกษาและน าไปใช้ได้อย่างมี 

      ประสิทธิภาพ 

                                    ผู้เสนอโครงการ 
(นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                                            

 

                                                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพรศักดิ์  จินา) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                                                                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายจ าเริญ   รัตนบุรี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่าย   
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
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โครงการ  ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สพม.12 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางธนภรณ์  ใหม่ซ้อน   2. นางสาวยุพยงค์  เกตุแก้ว  

3. นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป   4. นางวันเพ็ญ ด าแก้ว 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม – ธันวาคม  2557 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยประกาศพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพ่ือให้หน่วยงานราชการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่าในเชิงการบริหารภารกิจของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจ าเป็น มุ่งเน้น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิผลต่อระบบราชการ โดยให้องค์กรพัฒนาบุคลกรในสังกัดทุกกลุ่ม
ทุกระดับอย่างทั่วถึง ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ให้ความส าคัญต่อบุคลากรในส านักงาน
เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เน้นให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าผลการพัฒนาตนเอง
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ
ในงานส านักงาน สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2.2  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 2.3  เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในส านักงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีดี 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1  บุคลากรผู้บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน  7   คน 
  3.1.2  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 65 คน 
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 3.2 ด้านคุณภาพ  
  3.2.1  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
การปฏิบัติงาน และเข้าใจบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2  สามารถลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 

4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประชุมคณะท างาน 
ด าเนินการตามโครงการ 
ประเมินผลและสรุปผล 

มีนาคม 2557 
มิถุนายน  2557 
กรกฎาคม – สิงหาคม  2557 
สิงหาคม  2557 
กันยายน-ตุลาคม  2557 
ตุลาคม  2557 

กลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหารบุคคล 
คณะท างาน 
คณะท างาน 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบด าเนินงาน  จ านวน 765,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

ประชุมคณะท างาน จ านวน 20 คน 
เวลา 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
(20 คนx 160 บาท x 1วัน) 
ด าเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน 
บุคลากร จ านวน 72 คน 
-  ค่าอาหารเช้า กลางวันและเย็น 
(72 คน X 950 บาท X 5 วัน)  
- ค่าท่ีพัก 
(72 คน X900 บาท X 4 คืน) 
-  ค่าจ้างเหมารถประจ าทาง 
(30,000 บาท X 5 วัน ) 
- ค่าของที่ระลึก 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
(20 คนx 160 บาท x 1วัน) 
ค่าวัสดุโครงการ 

 
 

 
 

3,200 
 
 
 
 

342,000 
 

259,200 
 

150,000 
 

1,500 
 

3,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,900 

 
 

3,200 
 
 
 
 

342,000 
 

259,200 
 

150,000 
 

1,500 
 

3,200 
 
 

5,900 

  
 

3,200 
 
 
 
 

342,000 
 

259,200 
 

150,000 
 

1,500 
 

3,200 
 
 

5,900 
รวม  759,100 5,900 765,000  765,000 

   หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
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 6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
2 
 
 

 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ได้น าความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาทักษะในการพัฒนางาน 
ร้อยละ 95 ของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 มีความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

-การสังเกต 
 
-การสอบถาม 

-แบบบันทึกการสังเกต 
 
-แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความรู้ ความเข้าใจใน 
ภารกิจงานและน าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  7.2 บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีศักยภาพและ
พัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่ของตนเองให้สูงยิ่งขึ้น 

 
                      

       ผู้เสนอโครงการ 
(นางธนภรณ์  ใหม่ซ้อน) 

ครูช านาญการ ปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร 
      

             ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายพรศักดิ์  จินา) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                          
          ผู้อนุมัติโครงการ  
          (นายจ าเริญ  รัตนบุรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

โครงการ/งาน/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

สู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อการขบัเคลื่อน 
การบริหารจัดการศึกษา     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

โครงการ/งาน/กจิกรรม 
ตามแผนปฏิบตัิการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
สู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เพื่อการขบัเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 
คณะท างาน 

 
ที่ปรึกษา 

1.  นายจ าเริญ  รัตนบุร ี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
2.  ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์  รัตนสุภา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
3.  นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
4.  นายมนูญ  บุญชูวงศ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
5.  นายพรศักดิ์  จินา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
6.  นายสุทัศน์  แก้วพูล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
7.  นายจตุรงค์  สุขแก้ว  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
    ช่วยราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
คณะท างาน 

1. นางมันทนา  รัตนะรัต  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
3. นางสาวพัทธมน  บัวจีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
4. นางสาววาริพินทุ ์ จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นายอนุชา  กลิ่นจันทร์  ครูช่วยราชการ 
6. นางสาวจิราพร  วิบุลศิลป์ ลูกจ้าง 
7. นางสาวธิดารัตน์  ทวีทอง ลูกจ้าง 
 

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดท ารูปเล่ม 
นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 

ออกแบบปก 
นางสาวจิราพร  วิบุลศิลป์  ลูกจ้าง 
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