
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กลยุทธ�ท่ี 3กลยุทธ�ท่ี 3  
สร�างโอกาสให�ผู�เรียนระดับมัธยมศึกษา 

ได�รับการศึกษาอย"างท่ัวถึง และเสมอภาค  
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โครงการ      ยกระดับคุณภาพผู�เรียนสู�ความเป�นเลิศ  
แผนงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ� สพฐ.    ข�อ 2 ขยายโอกาสเข�าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให�ทั่วถึงครอบคลุมผู�เรียน  
    ให�ได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
สนองกลยุทธ� สพม.12    ข�อ 3 สร�างโอกาสให�ผู�เรียนระดับมัธยมศึกษาได�รับการศึกษาอย�างทั่วถึง และเสมอภาค 
สนองจุดเน�น สพม.12    ด�านผู�เรียน ข�อ 6 นักเรียนที่มีความต�องการพิเศษได�รับการส�งเสริม และพัฒนาเต็ม
    ศักยภาพ 
หน"วยงานที่รับผิดชอบ  เครือข�ายส�งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพัทลุง  
ผู�รับผิดชอบโครงการ   ประธานเครือข�ายส�งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพัทลุง 
ลักษณะโครงการ     ต�อเน่ือง    
ระยะเวลาดําเนิน  สิงหาคม – กันยายน  2558 

1.  หลักการและเหตุผล  

ป;จจุบันการเจริญเติบโตด�านเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี  ได�เปล่ียนแปลงไปอย�างรวดเร็ว  และ 
เก่ียวข�องกับวิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากย่ิงข้ึน  ส�งผลให�การดําเนินชีวิตของทุก ๆ คน  มีการพัฒนาและปรับตัวให�
เหมาะสมกับสภาวการณ@ที่เปล่ียนไปอยู�ตลอดเวลา ดังน้ัน การจัดการศึกษา จึงจําเป�นต�องสร�างเด็กและเยาวชนให�มี
ความรู�  ความสามารถ  ท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ@ในป;จจุบัน  การจัดกิจกรรมส�งเสริมสนับสนุนให�นักเรียนใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเป�นเลิศทางวิชาการ  วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพด�านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง
รวมถึงการประดิษฐ@คิดค�นนวัตกรรมใหม� ๆ ในการเตรียมพร�อมให�เด็กและเยาวชนเป�นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือน
ประเทศในอนาคต เครือข�ายส�งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพัทลุง ในฐานะท่ีได�รับ
มอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให�มุ�งเน�นพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต�นและตอนปลายเพื่อให�ผู�เรียนเป�นผู�พร�อมด�วยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค@ (ดี  เก�ง มีความสุข) จึงจัดโครงการเพื่อ
สร�างโอกาสให�แก�เด็กและเยาวชนได�แสดงออกซ่ึงศักยภาพ และสุนทรียภาพ  กิจกรรมสร�างสรรค@ ตลอดจนสนับสนุน
ส�งเสริมให�ครูและบุคลากรทางการศึกษาได�ใช�ความรู�  ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย�างเต็ม
ความสามารถ โดยกําหนดจัดการแข�งขันทักษะทางวิชาการ 8  กลุ�มสาระการเรียนรู� และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกเป�นตัวแทนตัวแทนเข�าร�วมการแข�งขันระดับภาค และระดับประเทศต�อไป 
 

2.  วัตถุประสงค�  
2.1 เพื่อส�งเสริมสนับสนุนให�นักเรียนได�แสดงความสามารถในทางวิชาการทั้ง 8 กลุ�มสาระการเรียนรู� 

และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
  2.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู�ให�นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป�นเลิศทางวิชาการ  ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  
 

3.  เป2าหมาย 
  3.1  ด�านปริมาณ  
            นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นและตอนปลาย จังหวัดพัทลุง ทุกคน เข�าร�วมกิจกรรมแข�งขัน ทักษะ
ทางวิชาการเพื่อคัดเลือกเป�นตัวแทนระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  สถานท่ี โรงเรียนที่เป�นศูนย@พัฒนากลุ�มสาระการเรียนรู� กลุ�มกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน และนักเรียนเรียนร�วม 
รวม 10 ศูนย@ 
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3.2  ด�านคุณภาพ   
   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นและตอนปลาย จังหวัดพัทลุง ท่ีเข�าร�วมกิจกรรมแข�งขัน
ทักษะทางวิชาการได�รับคัดเลือกเป�นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา(เดิม) ไม�น�อยกว�า ร�อยละ 90  

 

4. การดําเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ 
1 ประชุมผู�บริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณา

กิจกรรม/โครงการและเสนอแนวคิด
เพิ่มเติมในการดําเนินงาน 

10 มิถุนายน  2558 ประธานเครือข�ายฯ  

2 แต�งต้ังคณะทํางานและผู�รับผิดชอบ 15 กรกฎาคม  2558 ประธานเครือข�ายฯ 
3 ประชุมผู�เก่ียวข�อง    10 สิงหาคม  2558 ประธานเครือข�ายฯ 
4 จัดกิจกรรมแข�งขันทักษะทาง วิชาการ 

ตามศูนย@พัฒนากลุ�มสาระ กลุ�มกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน และศูนย@นักเรียนเรียนร�วม 
รวม 10  ศูนย@ โดยมอบหมายให�โรงเรียน
ท่ีเป�นศูนย@ฯรับผิดชอบ 

3-4 กันยายน 2558 คณะกรรมการศูนย@พัฒนากลุ�ม
สาระการเรียนรู� ศูนย@พัฒนา
กลุ�มกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนและ
ศูนย@นักเรียนเรียนร�วม 
 

5 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

30 กันยายน  2558 เลขานุการศูนย@พัฒนากลุ�มสาระ 
ทุกศูนย@ 

 
5.  รายละเอียดการใช�งบประมาณ 
        5.1 ใช�งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบดําเนินงาน   จํานวน 
100,000  บาท 
        5.2 ใช�งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวจากโรงเรียน หัวละ 20  บาท  จํานวน 400,000  บาท 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 
1 จัดกิจกรรมแข�งขันทักษะทาง 

วิชาการ ตามศูนย@พัฒนากลุ�ม
สาระ กลุ�มกิจกรรมพัฒนา
ผู�เรียน และศูนย@นักเรียนเรียน
ร�วม รวม 10  ศูนย@ โดย
มอบหมายให�โรงเรียนท่ีเป�น
ศูนย@ฯรับผิดชอบ 
 

 50,000 50,000 100,000 400,000 500,000 
 
 

รวม  50,000 50,000 100,000 400,000 500,000 

    หมายเหตุ   ขอถัวจ�ายทุกรายการ    
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6.  การวัดและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช� 
1 ร�อยละของนักเรียนที่เข�าร�วม 

กิจกรรมแข�งขันทักษะทางวิชาการ 
สํารวจ แบบสํารวจ 

2 ร�อยละของนักเรียนที่ได�รับการ 
คัดเลือกเป�นตัวแทนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สํารวจ แบบสํารวจ 

3 ร�อยละของผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู�
ในระดับมากถึงมากที่สุด 

สอบถาม แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว"าจะได�รับ 
  ผู�เรียนที่มีความสามารถพิเศษได�รับการส�งเสริมให�มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
อย�างทั่วถึง 
 
 
 
                                                                              ผู�เสนอโครงการ 
                                                           (นายจําเนียร  รักใหม�) 
                                     ผู�อํานวยการโรงเรียนพัทลุง 
                           ประธานเครือข�ายส�งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพัทลุง 
 
 

               ผู�เห็นชอบโครงการ 
 

(นายพรศักด์ิ  จินา) 
รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

       ผู�อนุมัติโครงการ 
 

(นายจําเริญ  รัตนบุรี) 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ     ส�งเสริมสนับสนุนผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษาให�ได�รับโอกาสในการศึกษาต�อที่สูงข้ึน 
แผนงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ� สพฐ.  ข�อ 2 ขยายโอกาสเข�าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให�ทั่วถึงครอบคลุมผู�เรียน  
    ให�ได�รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
สนองกลยุทธ� สพม.12     ข�อ 3 สร�างโอกาสให�ผู�เรียนระดับมัธยมศึกษาได�รับการศึกษาอย�างท่ัวถึง และเสมอภาค 
สนองจุดเน�น สพม.12  ด�านผู�เรียน ข�อ 6 นักเรียนท่ีมีความต�องการพิเศษได�รับการส�งเสริม และพัฒนาเต็ม 
    ศักยภาพ  
หน"วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู�รับผิดชอบโครงการ   นางโสพิตตา  แก�ววิชิต 
ลักษณะโครงการ   ใหม� 
ระยะเวลาดําเนินงาน   มกราคม    -   กันยายน   2558 

1. หลักการและเหตุผล 
             ด�วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พุทธศักราช 2542  และที่แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พุทธศักราช 2545  มาตรา 6  การจัดการศึกษาต�องเป�นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให�เป�นมนุษย@ท่ีสมบูรณ@ท้ังร�างกาย  จิตใจ  
สติป;ญญา ความรู� และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข   
และมาตรา 7 กระบวนการเรียนรู�ต�องมุ�งปลูกฝ;งจิตสํานึกท่ีถูกต�องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย@เป�นประมุข  รู�จักรักษาและส�งเสริมสิทธิ หน�าท่ี เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค  
และศักด์ิศรีความเป�นมนุษย@  มีความภาคภูมิใจในความเป�นไทย  รู�จักรักษาผลประโยชน@ส�วนรวมและของประเทศชาติ  
รวมทั้งส�งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิป;ญญาท�องถ่ิน  ภูมิป;ญญาไทย  และความรู�อันเป�นสากล  
ตลอดจนอนุรักษ@ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล�อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู�จักพึ่งตนเอง  มีความคิด
ริเริ่ม  สร�างสรรค@  ใฝQรู� และเรียนรู�ด�วยตนเองอย�างต�อเน่ือง  ซึ่งคุณลักษณะดังกล�าวจะปลูกฝ;งให�เกิดข้ึนกับนักเรียน  
ทุกคนน้ันจําเป�นต�องอาศัยดูแล ช�วยเหลือ แนะนําอย�างท่ัวถึง  ใกล�ชิดและต�อเน่ืองอย�างเป�นระบบ มีฐานข�อมูลที่ชัดเจน   

ดังน้ัน การส�งเสริมสนับสนุนให�ผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษาให�ได�รับการศึกษาที่สูงข้ึน เป�นส�วนหน่ึงท่ีจะ 
ช�วยเหลือนักเรียนท่ีด�อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย@  มีความต้ังใจศึกษาเล�าเรียน   ได�มีโอกาสเข�าศึกษาต�อในระดับ
ท่ีสูงข้ึนจนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพื่อนําความรู�ท่ีได�รับมาพัฒนาตนเอง สังคม  และประเทศชาติต�อไป  ดังน้ัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงได�กําหนดให�มีโครงการส�งเสริมสนับสนุนผู�ด�อยโอกาสให�ได�รับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน 

2.  วัตถุประสงค� 
    2.1  เพื่อส�งเสริมสนับสนุนผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษาให�ได�รับทุนการศึกษา และมีโอกาสในการศึกษา
ต�อที่สูงข้ึน 

2.2  เพื่อติดตามผล และดูแลช�วยเหลือนักเรียนผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อย�างเป�นระบบในเรื่องการรับทุนการศึกษา การใช�จ�ายเงินทุนการศึกษา ชีวิตความเป�นอยู�  
การศึกษาต�อในระดับที่สูงข้ึน  ให�มีประสิทธิภาพ 
  2.3  เพื่อจัดทําทะเบียนข�อมูลนักเรียนผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษานักเรียนในสังกัด  
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3.  เป2าหมาย 
               3.1  ด�านปริมาณ     

นักเรียนผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส�งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามประเภทของทุน  
โดยพิจารณาคัดเลือก  ถูกต�องตามหลักเกณฑ@ 
               3.2  ด�านคุณภาพ    

นักเรียนผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษาได�รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาและเข�าใจการใช�จ�ายเงิน 
ทุนการศึกษา  และได�รับการศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน   

4.  การดําเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต�งต้ังคณะทํางาน 
แจ�งสถานศึกษา 
ประชุมคณะทํางาน 
ติดตามผล ดูแลช�วยเหลือนักเรียนทุน 
สรุปและรายงานผล  

มกราคม 2558 
กุมภาพันธ@  2558 

กุมภาพันธ@  - กันยายน 2558 
กุมภาพันธ@ - กันยายน 2558 
กุมภาพันธ@ - กันยายน 2558

กันยายน 2558 

โสพิตตา แก�ววิชิต 
โสพิตตา แก�ววิชิต 
โสพิตตา แก�ววิชิต 
โสพิตตา แก�ววิชิต 

คณะทํางาน 
คณะทํางาน 

 
5.  รายละเอียดการใช�งบประมาณ   

ใช�งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน  25,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช�สอย วัสดุ รวม 
 ประชุมคณะทํางานพิจารณาทุนการศึกษา 

 - ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม   
 (7 คน x 30บาท x  16 ครั้ง ) 
 - ค�าเบ้ียเล้ียงคณะติดตามนักเรียน
ทุนการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช    
(7 คน x 240 บาท x 5  วัน)  
- ค�าเบ้ียเล้ียงคณะติดตามนักเรียน
ทุนการศึกษาจังหวัดพัทลุง   
(7 คน x 240 บาท x 5  วัน)  
 - ค�านํ้ามันเช้ือเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,360 

 
8,400 

 
 

8,400 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,840 

 
3,360 

 
8,400 

 
 

8,400 
 
 

4,840 

  
3,360 

 
8,400 

 
 

8,400 
 
 

4,840 
รวม - 20,160 4,840 25,000 - 25,000 

หมายเหตุ      ขอถัวจ�ายทุกรายการ    
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6.   การวัดและประเมินผล 

 7.  ผลที่คาดว"าจะได�รับ 
7.1  นักเรียนผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษาได�รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา มีขวัญ กําลังใจ และมี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
        7.2  นักเรียนผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษาที่ได�รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาทุกคน มีความรู�    
ความเข�าใจ ในการใช�จ�ายเงินทุนและได�รับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
      
 

                                                                              ผู�เสนอโครงการ 
        (นางโสพิตตา  แก�ววิชิต) 

                                                         นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 

               
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช� 
1 
 
 

2 

นักเรียนผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษา มีขวัญ 
กําลังใจ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 

นักเรียนผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษาที่ได�รับ
ทุนการศึกษาทุกคน มีความรู� ความเข�าใจ ใน
การใช�จ�ายเงินทุนและได�รับการศึกษาในระดับ
ที่สูงข้ึน 

- สังเกต 
 

- ติดตามผล 
 

- แบบประเมินผล 
 


