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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ จุดเน้น  ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ  กิจกรรม และงบประมาณ ซึ่งมี
การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖3)  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะบรรลุตามเป้าหมายและ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน  โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพเต็มตามศักยภาพที่เท่าเทียมกัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
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ส่วนท่ี 1ส่วนท่ี 1  
บทน าบทน า  

สภาพทั่วไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)   ตั้งอยู่เลขท่ี  

12/13 หมู่ที่ 2  ถนนกะโรม อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80000 มีพ้ืนที่เขตบริการ
ครอบคลุม  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 และอ าเภอระโนด 
   จังหวัดสงขลา 

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กระบี่ สตูล  และตรัง      

อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) เป็นหน่วยงาน 

ภาครัฐ   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   รับผิดชอบการบริหาร     
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ  ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
            3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
            11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
  
 



          

                                                                                                                                        
 

๒  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   

เขต 12 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสรมิ 

การจัดการศึกษา 

 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบรหิารงานการเงิน 

และสินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 

สถานศึกษา   98 แห่ง 
(นครศรีธรรมราช  71  แห่ง / 

พัทลุง  27  แห่ง) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์เฉพาะกิจคุม้ครองและ 
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร 



          

                                                                                                                                        
 

๓  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
1. จ านวนบุคลากรในสังกัด 

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 98 คน 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   136 คน 

 ครูผู้สอน 4,500 คน 

 พนักงานราชการ               35 คน 

 ลูกจ้างประจ า 282 คน 

 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    9 คน 

รวม 5,060 คน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน  
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     1 คน 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 คน 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ช่วยราชการ) 1 คน 

 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์ 12 คน 

 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    29 คน 

 ครู (ช่วยราชการ)       4 คน 

 ลูกจ้างประจ า 2 คน 

 ลูกจ้างประจ า (ช่วยราชการ) 3 คน 
 พนักงานราชการ 1 คน 
 ลูกจ้างรายเดือน  (งบสพฐ.)                          3 คน 

 ลูกจ้างรายเดือน  (งบส านักงาน)                          10 คน 
รวม 70 คน 

รวมทั้งสิ้น 5,130 คน 
 

  
    แหล่งข้อมูล : จากกลุ่มบริหารงานบุคคล  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 

 
 
 
 
 

 

 
                          
 
 
 
 



          

                                                                                                                                        
 

๔  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
2.   จ านวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด   ปีการศึกษา 2558  

ตารางที่ 1 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามประเภทแยกตามจังหวัด ปีการศึกษา 2558 
 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
โรงเรียนทั้งสิ้น 99  
จ าแนกตามจังหวัด   
โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 71.72 
โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง           28 * 28.28 
จ าแนกตามประเภทระดับที่เปิดสอน   
โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช   
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 2.02 
- ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น – ตอนปลาย) 68 68.68 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1.01 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช. 0 0 
โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง   
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 0 0 
- ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น – ตอนปลาย) 27 27.27 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช. 1 1.01 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน   
โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช   
- โรงเรียนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน) 37 37.37 
- โรงเรียนขนาดกลาง (นร.500-1,499 คน) 23 23.23 
- โรงเรียนขนาดใหญ่ (นร. 1,500-2,499 คน) 7 7.07 
- โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นร.2,500 คน ขึ้นไป) 4 4.04 
โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง   
- โรงเรียนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน) 17 17.17 
- โรงเรียนขนาดกลาง (นร.500-1,400 คน) 8 8.08 
- โรงเรียนขนาดใหญ่ (นร. 1,500-2,499 คน) 1 1.01 
- โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นร.2,500 คน ขึ้นไป) 2 2.02 

 
          หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากงานข้อมูลสารสนเทศ  ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2558 

   :  * ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหาร 
                          สว่นจังหวัดพัทลุง 
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ตารางที่  2  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2558 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 99 100 
จ าแนกตามจังหวัด   
- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 71.72 
- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 28 28.28 
จ าแนกตามประเภทระดับที่เปิดสอน   
- 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) 31 31.31 
- โรงเรียนขนาดใหญ่ (นร.1,500-2,499 คน) 8 8.08 
- โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นร.2,500 คน ขึ้นไป) 6 6.06 

 
 

ตารางที่ 3  จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และสัดส่วนห้องเรียนต่อห้อง 
 

ชั้น 
นักเรียน 

ชาย 
นักเรียน 
หญิง 

รวม ร้อยละ ห้องเรียน ห้อง:นักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7,138 7,628 14,766 19.42 430 1:34 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6,981 7,721 14,702 19.33 427 1:34 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6,944 7,886 14,830 19.50 434 1:34 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 21,063 23,235 44,298 58.26 1,291 1:34 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4,007 6,307 10,314 13.56 332 1:31 
มัธยมศึกษาปีที ่5 3,785 6,528 10,313 13.56 345 1:29 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3,995 7,099 11,094 14.59 341 1:32 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 11,787 19,934 31,721 41.72 1,018 1:31 
ปวช.1 2 12 14 0.01 1 1:14 
ปวช.2 - - -  - - 
ปวช.3 - - -  - - 

รวมสายอาชีพ 2 12 14 0.01 1 1:14 
รวมทั้งส้ิน 32,852 43,181 76,033 100 2,310 1:32 
ร้อยละ 43.20 56.79     
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3.  จ านวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต 
 

สหวิทยาเขต 
ที ่

ชื่อสหวิทยาเขต 
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. ตรีนิมิตรวิทยา 

3 พระพรหม 5   1. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 2. พระพรหมพิทยานุสรณ ์     
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 โสตศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช      7. นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 

6   ร่อนพิบูลย์ – 
  จุฬาภรณ์ 

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

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

8 ทุ่งใหญ่ 5 1. ทุ่งใหญ่วิทยาคม    
2. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รชัมังคลาภิเษก 
3. กรุงหยันวิทยาคาร         4. เสม็ดจวนวิทยาคม   
5. ทุ่งสังพิทยาคม 

9 ปากพนัง-หัวไทร 
 

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

จ านวน 
โรงเรียน   ชื่อโรงเรียน 

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. ศรีบรรพตพิทยาคม   
5. ตะแพนพิทยา  6. อุดมวิทยายน  7. ดอนศาลาน าวทิยา  

17 จตุรพัฒน์ 7 1. ตะโหมด  2. หารเทารังสีประชาสรรค์   3. ประชาบ ารุง                     
4. ป่าบอนพิทยาคม        5. บางแก้วพิทยาคม   
6. ปากพะยูนพิทยาคาร    7. ควนพระสาครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

                                                                                                                                        
 

๘  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

     4.  จ านวนศูนย์พัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  36  ศูนย์ 
 

ล าดับที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ ที่ตั้ง (โรงเรียน) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  26 ศูนย์ 

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 ศิลปะพื้นบ้าน เชียรใหญ่ 
23 หุ่นยนต์ สิชลคุณาธารวิทยา 
24 เศรษฐกิจพอเพียง สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
25 อาเซียน เมืองนครศรีธรรมราช 
26 การศึกษาพิเศษเรียนร่วม สตรีปากพนัง 

จังหวัดพัทลุง   10  ศูนย์ 
1 ภาษาไทย พัทลุง 
2 ภาษาอังกฤษ สตรีพัทลุง 
3 คณิตศาสตร์ พัทลุง 
4 สังคม หารเทารังสีประชาสรรค์ 
5 วิทยาศาสตร์ ป่าพะยอมพิทยาคม 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา ตะโหมด 
7 การงาน พัทลุงพิทยาคม 
8 ศิลปะ ประภัสสรรังสิต 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควนขนุน 

10 การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ตะโหมด 
      แหล่งข้อมูล  :  สมป.จังหวัดนครศรีธรรมราชและสมป.จังหวัดพัทลุง 



          

                                                                                                                                        
 

๙  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 

กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 

2556 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา  

2557 
ผลต่างปีการศึกษา  2557 

กับ ปีการศึกษา 2556 
(สพม.12) ระดับชาติ สพม.12 ระดับชาติ สพม.12 

ภาษาไทย 44.25 46.87 35.20 36.86 -10.01 
สังคมศึกษา 39.37 41.40 46.79 49.61 8.21 
ภาษาอังกฤษ 30.35 30.08 27.50 27.17 -2.91 
คณิตศาสตร์ 25.45 26.37 29.70 31.35 4.98 
วิทยาศาสตร์ 37.95 39.72 38.62 40.99 1.27 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 35.47 36.89 35.56 37.19 0.30 

ผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่าในภาพรวมนักเรียนมี        
ค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.30   และเม่ือพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปรากฏว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2556 จ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 8.21, 4.98 และ 1.27 
ตามล าดับ 

 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 

กลุ่มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยปu
การศึกษา 2556 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา   
2557 

ผลต่างปีการศึกษา  2557 
กับ ปีการศึกษา 2556 

(สพม.12) ระดับชาติ สพม.12 ระดับชาติ สพม.12 
ภาษาไทย 49.26 52.10 50.76 54.09 1.99 

สังคมศึกษา 33.02 34.02 36.53 37.73 3.71 
ภาษาอังกฤษ 25.35 24.76 23.44 22.66 -2.10 
คณิตศาสตร์ 20.48 20.10 21.74 21.88 1.78 
วิทยาศาสตร์ 30.48 31.08 32.54 33.12 2.04 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 31.71 32.41 33.00 33.18 0.77 
 

ผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่าในภาพรวมนักเรียนมี     
ค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.77 และเม่ือพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพ่ิมข้ึน 3.71,  2.04, 1.99 และ 1.78 ตามล าดับ 
 
 



          

                                                                                                                                        
 

๑๐  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (พื้นฐานระดับชาติ (OO--NNeett))  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 22555577  
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 55  กลุ่มสาระ  (กลุ่มสาระ  (1100  อันดับแรก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ อันดับแรก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 33  

  

อันดับ 
โรงเรียน 

คะแนนกลุ่มสาระ คะแนน
เฉลี่ย 5 

ที ่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระ 

1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

51.91 66.69 45.00 79.13 75.19 63.58 

2 เบญจมราชูทิศ 46.97 63.90 42.66 58.21 61.08 54.56 
3 กัลยาณีศรีธรรมราช 42.38 57.56 31.45 42.25 52.41 45.21 
4 พัทลุง 43.48 56.97 30.16 42.73 51.41 44.95 
5 สตรีทุ่งสง 42.71 55.88 30.77 40.51 51.72 44.32 
6 สตรีพัทลุง 41.27 54.96 28.33 35.18 46.75 41.30 
7 ทุ่งสง 39.16 53.72 26.82 33.30 43.77 39.35 
8 ประชาบ ารุง 36.71 52.77 26.15 31.57 40.46 37.53 
9 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 38.26 47.85 29.93 30.76 35.70 36.50 

10 เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระศรีนครินทร ์

37.15 48.89 26.24 29.27 40.96 36.50 

  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (OO--NNeett))  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 22555577  

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 55  กลุ่มสาระ  (กลุ่มสาระ  (1100  อันดับแรก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ อันดับแรก)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 66  
  

อันดับ 
โรงเรียน 

คะแนนกลุ่มสาระ คะแนน
เฉลี่ย 5 

ที ่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระ 

1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

70.71 50.92 35.73 47.61 49.10 50.81 

2 เบญจมราชูทิศ 69.14 48.35 38.20 39.76 43.78 47.85 
3 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ 66.63 45.93 31.59 30.50 39.54 42.84 
4 กัลยาณีศรีธรรมราช 65.47 44.46 31.00 30.63 38.58 42.03 
5 สตรีทุ่งสง 64.06 43.15 26.99 27.12 36.84 39.63 
6 พัทลุง 60.42 41.47 25.67 27.70 36.24 38.30 
7 สตรีพัทลุง 61.66 42.96 26.43 24.88 35.11 38.21 
8 ทุ่งสง 59.52 40.99 24.19 24.14 36.11 36.99 
9 ปากพนัง 57.14 37.07 21.27 21.56 31.51 33.71 

10 ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 54.53 36.46 19.87 18.13 31.54 32.10 
  

แหล่งข้อมูล : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  

 



          

                                                                                                                                        
 

๑๑  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

2.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (ปีงบประมาณ 2554-2557)   
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 99 โรงได้รับการ 

ประเมินคุณภาพภายนอกทุกโรงเรียน  ผลการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐาน สมศ.จ านวน    82  โรงเรียน    
คิดเป็นร้อยละ 82.83   และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สมศ. จ านวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.17   
สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 

 จ านวนโรงเรียน ผลการปะเมินภายนอก รอบสาม 
ปี ทีร่ับการประเมิน รับรอง ไม่รับรอง 

งบประมาณ คุณภาพภายนอก หลังการประเมิน ปรับผล-ประเมินซ้ า 
จ านวน ร้อยละ  รอบสาม จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2554 50 35 70.00 9 18.00 6  
2555 28 12 42.86 10 35.71 6  
2556 14 4 35.71 6 42.85 4  
2557 7 6 85.71   1  

รวม 99 
57 57.57 25 25.25 

17 17.17 รับรอง 82 ร.ร.    ร้อยละ 82.83 
แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
3.  ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
     ตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
มิติ ผลคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ล าดับที่ 

 มิติภายนอก 4.60291 
4.46104 8  มิติภายใน 4.20000 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS) 
กลยุทธ์ ผลคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ล าดับที่ 

 กลยุทธ์ที่  1 3.50850 

4.02015 33 
 กลยุทธ์ที่  2 3.75000 
 กลยุทธ์ที่  3 4.19982 
 กลยุทธ์ที่  4 5.00000 
 กลยุทธ์ที่  5 3.73684 
ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS) 
รายการ ผลคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ล าดับที ่

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 4.46104 
4.24059 24 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS) 4.02015 
 
 



          

                                                                                                                                        
 

๑๒  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
  4.   ผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557  ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 
 
 

  
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

                                                                                                                                                        
 

๑๓  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

  

ส่วนท่ี 2ส่วนท่ี 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

นโยบายรัฐบาล 
 นายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
 ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยคว าม
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย 
มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในที่สุด 

 ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนโดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว                                                                                               
  ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะน้าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 

  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
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 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอ านาจ การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มี
ทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใช้ในการเรียนการ
สอน    เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การ เรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง 
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม  จรยิธรรม  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

 4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิด
พ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
   5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้
มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
  ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่
ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ได้จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ง
จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
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   6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ       
ได้จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้
ความส าคัญในการบรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบ   
การพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้น   
การบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
  ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม     
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้น
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ  
แบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
   10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหาร
เชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลาย  ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และระบบบูรณาการ 
   10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ งและโยกย้ายบุคลการภาครัฐ           
วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ          
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ  
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 
 
 
 



      

                                                                                                                                                        
 

๑๖  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ  

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ 
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    
ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ     
ให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม  

ทัศนคติในการท้างาน  
เหตุผลและความจ าเป็นที่เกิดข้ึนกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ 

รัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติ
ความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง      
เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของความมั่นคงยั่งยืน
ในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และ ระยะยาว 
กระทรวงศึกษาธิการต้องด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยค านึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา  
ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ต้องขอทุกคนสละเวลามากขึ้นเพราะมีงานเร่งด่วน
ที่ต้องท า ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยจะขอดูที่ผลงาน  

แนวคิดในการท้างานของส่วนราชการ  
ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ             
มีการศึกษาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การท างานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพ้ืนที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เนื่องจาก
มีช่วงเวลาจำกัด จึงต้องการความคิดเห็นเพ่ือการหลอมรวมวิธีการทำงานให้รวดเร็วและทำงานร่วมกันได้
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน โดยมีแผนการดำเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้  

1) งานที่ดำเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย  
2) งานที่ดำเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย  
3) งานที่ดำเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น  

(1) งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดำเนินการ  
(2) งานทีเ่พ่ิมโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดำเนินการ 
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แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

น้อมน้ากระแสพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้  
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียน 

เก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”  
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมน ากระแส 

พระราชด ารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด ารัส
ทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป  

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้  
1. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล 

ต่อไป  
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
4. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา  
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า สามารถเข้าท างานใน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาว่างงาน
และปัญหาสังคมได้  

6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให้เด็ก คร ูผู้ปกครองมีความสุข  
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก  
8. ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
9. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง  
10.การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง  
1. การจัดท้าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่  

1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน  
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถกำหนดรายละเอียดของงานหลัก  

งานรอง และงานที่ต้องดำเนินการก่อน/หลัง เพ่ือให้บรรลุผลสาเร็จ  
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ด ีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึง 

หน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของ
ตลาดแรงงาน ในแต่ละสาขาวิชา  

1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการ 
วิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยำมากข้ึน  
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2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล  
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที ่

หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม       
ซ่ึงบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว  

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดำร ิ 
3.1 ให้มีการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ 

รับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง  
3.2 โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ หรือให้การสนับสนุน 
ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความสำคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิด
ของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี  

3.3 ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ทำความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่
ขยายผลต่อไปได ้ 

3.4 ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 
และสถาบันหลักของชาติ  

4. งบประมาณ  
4.1 งบลงทุน  
     1) ให้เตรียมการดำเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2559  
     2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนดเพ่ือให้ 

เกิดการกระจายงบประมาณในพ้ืนที่  
4.2 งบกลาง  
     1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าท่ีจำเป็น  
     2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
4.3 การใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ  (คตร.) ทุกกระทรวงและ       
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของ
กระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใสและถูกต้อง  

4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้ม ี 
การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วย 

ปฏิบัติงาน อาท ิการประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
     1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากข้ึน  
     2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคำสั่งไปยัง  

หน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และท่ัวถึง  
     3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์และทดสอบระบบท่ีมีอยู่เสมอ  
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5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาท ิ 
     1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความ 

เข้าใจภายในองค์กร หน่วยงาน  
     2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้าง  

ความเข้าใจกับประชาชน  
6. อำนวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัต ิหรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร คร ูนักเรียน  

นักศึกษา ทั้งท่ีเกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาท ิการกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วงต่อต้าน
ผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทำการซักซ้อมความเข้าใจ อยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้  
   1) มีการจัดระบบและกำหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน  

2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว  
3) สำรวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ  
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลำดับขั้นอย่างรวดเร็ว  

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการจัดการศึกษา ให้ครบ 

วงจร เช่น ร่วมกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานระหว่างกำลังศึกษา และการ
รับเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา  

8. ให้ความสำคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ 
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน 
8.2 กำหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน 
8.3 กำหนดความต้องการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง  

9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์  
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ 

หน่วยงานในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพ  
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน 

กลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และสามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมถึงคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

11. ให้มีการนำ ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง                      
มีประสิทธิภาพ  

 11.1 ให้มีการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) 
โดยบูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้าง  
ความเข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”  
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12. ให้ความสำคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย  
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  

จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทำให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  

13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม 
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

และสถานศึกษาทุกระดับ  
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา  

ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลำดับความสำคัญและสภาพปัญหา ภัยคุกคาม
ของแต่ละพ้ืนที ่และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ  

14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  
14.1 ให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอน 

ของคร ู 
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อ 

การเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ  เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมี
ความสุข  

15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงานของ 

ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ทักษะชีวิต  

16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 

สนับสนุนการดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง  
ให้จัดระบบการทำระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบดูแล 

นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุ ภัยแล้ง 
อุทกภัยต่าง ๆและรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป  

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต  

1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ  การรับโอน    
การโยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ  

1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล  
      1) ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง  

            2) ท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และ     
ท าการแก้ไข 
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     3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการ 
ทุจริตขึ้นอีก 

1.3 ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชา 
หน่วยงานตามล าดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิดดังกล่าว  

2. นโยบายด้านสวัสดิการ  
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา (สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน 
ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  

3. นโยบายด้านการจัดการขยะ  
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขยายผล 

โครงการโรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากข้ึน  
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ  

โดยการปลูกจิตสานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะและการก าจัดขยะที่
ถูกต้อง  

4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์  
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการตาม 
เหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน  
   4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง 
ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะใน
การซ่อมบ ารุง  

4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที ่ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูก 
สะกดค า โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)  

2) ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได ้ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่าน 
คล่องเขียนคล่อง  

2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน  
2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง  

หรือออกไปท างานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ  
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  3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มี 

กิจกรรม เพ่ิมภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ  
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน  

จัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข  
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติมากกว่าท่องจาเพื่อการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิ 

ต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน  
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ  

5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล  
(Distance Learning Television : DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication 
Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Information 
Technology : DLIT) 

6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
กับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม 
จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพ่ือช่วยลดภาระครู หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน  

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2558-2563) 
  ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ไปสู่ผลส าเร็จ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2558-2563) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของรัฐบาล  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามารถ  และส่งผลดีต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ได้แก่ สมรรถนะด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  
  ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
(ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2558)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลการศึกษา 
โดยมีเป้าหมาย 6 ประการ  ได้แก่ 
  1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
  2. การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 – 6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็น
สาขาวิชาชีพเพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ 
  3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4. การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 
  5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
  6. ผลิตครูที่มีความเข้มแข็ง อาทิ คุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้อย่าง
แท้จริง 
 

   
 
 



      

                                                                                                                                                        
 

๒๓  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ต้องด้าเนินการตลอดจนถึงพ.ศ.2563 
  1. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอน 
   1) ปฏิรูปหลักสูตร ต ารา หนังสือเรียน 
   2) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
   3) ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 
   4) ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   5) ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
  2. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
   1) ปฏิรูปการสรรหา 
   2) ปฏิรูประบบความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   3) ปฏิรูปการพัฒนาครู 
   4) ปฏิรูประบบการตอบแทนการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
  3. ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
   1) ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา 
   2) ปฏิรูประบบวางแผน 
   3) ปฏิรูประบบงบประมาณ 
   4) ปฏิรูปโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
   5) ปฏิรูประบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
   6) ปฏิรูปโอกาส และคุณภาพการศึกษา 
 

 นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ  ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาของประเทศไทย  

มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน   
มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตใน
อนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
ดังนี้  

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ 
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเขา้สู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน  

๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน 
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
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๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่ม ี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การบริหารจัดการและเป็นผู้น าทางวิชาการ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ  ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  

๕. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่ง และมี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ        
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง  มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์     
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียน    
การสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศและ 
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม  

๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ     
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ  ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล 
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  

๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก 
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ    
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  

๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษา 
น าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  

๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กท่ี 
ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วิสัยทัศน์  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน 

ความเป็นไทย  

พันธกิจ  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร   
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

การศึกษา  
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เป้าประสงค์  
1. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล    

และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ         

และเสมอภาค  
๓. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม 

การท างานทีมุ่่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลยุทธ์ที่ ๒  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 

ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จุดเน้นการด้าเนินงาน 
 

ส่วนที่ ๑  จุดเน้นด้านผู้เรียน  
๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าาคัญ สู่มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี้  

๑.๑.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ       
และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข  

๑.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓  

๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  มีความสามารถด้านภาษา  อ่านออก  เขียนได้  
ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม  

๑.๑.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี 
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) 
และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต  

๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ 
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย  
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  ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  

๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
๑.๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
๑.๒.๓ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน  

และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น 

รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
๑.๓.๑ เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลายตาม 

หลักวิชา  
๑.๓.๒ เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ  ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
๑.๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ  
๑.๓.๔ นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ  

บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก  ได้รับการ
พัฒนา   อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

๑.๓.๕ เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง 
และช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต  
   

  ส่วนที่ ๒ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๒.๑ ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
 ๒.๑.๑ ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน  การสอนคิดแบบต่างๆ และ 

การวัดประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
๒.๑.๒ ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ 

การสื่อสารอย่างเหมาะสม  
๒.๑.๓ ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร 

สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน  ระหว่างโรงเรียน  หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
๒.๑.๔ ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน 

ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  
๒.๑.๕ ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน  
๒.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ 

อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล  

๒.๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน  
๒.๔ องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  

ส่วนที่ ๓ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
๓.๑ สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร 

จัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
๓.๑.๑ โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง 
ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

๓.๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  

๓.๑.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  

๓.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๓.๒.๑ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับทั้ง 
ส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
   ๓.๒.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกระดับทั้ง
ส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

                                                                                                                                                        
 

๒๘  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

             นโยบายสา้นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษา          
มีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 

 1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

  3. ให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 

ค่านิยมองค์กร     ““ถือประโยถือประโยชชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส้าคัญน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส้าคัญ””  
                                                            “ “ SSttuuddeennttss  aanndd  SScchhoooollss  CCoommee  FFiirrsstt  ::  SSSSCCFF””  

เป้าประสงค์ 
 1. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมพ้ืนฐาน 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 5. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการศึกษา 

ที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วน 
  6. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลที่ 
เข็มแข็ง 
กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 2   เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมประชากร
วัยเรียน  ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
จุดเน้นการด้าเนินงาน 
  1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
       1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
       1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
      2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
      3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
       3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 



      

                                                                                                                                                        
 

๒๙  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทั้ง 4  กลยุทธ์ และจุดเน้นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 
 

 

กลยุทธ์ที่  1    การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย 
 
 
 

1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง  
มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 

1.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนมีค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย 
1.1.2 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จากการประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
1.2.2 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  
 

กลยุทธ์ที่ 2     เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมประชากรวัยเรียน     
                   ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

1.จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.2.3 ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการทุกคนได้    

เข้าเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 
1.2.4 อัตราการจบหลักสูตรของประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มขึ้น  
1.2.5 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนได้รับการส่งเสริม  ให้มี
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
1.2.6 นักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วมทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
1.2.7 เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ   
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

                                                                                                                                                        
 

๓๐  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่  3    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.จุดเน้นด้านครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอน 

2.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

2.2.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ตามกลุ่มสาระ    
และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 4     พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

3.จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง  
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
 
 
 
 
 

3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหาร
จัดการได้มาตรฐาน 

 

3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
และได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา   
และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
3.1.2 สถานศึกษาทุกแห่งมีภาคีเครือข่ายและได้รับความช่วยเหลือ
จากองค์กร ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียและมีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

3.2.1  ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ      
และประสิทธิผล 
3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการ
บริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
      
 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

                                             ส่วนท่ี 3  
กรอบแผนงาน/งบประมาณ  

และโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

กรอบแผนงาน/งบประมาณ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ    

จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบด าเนินงาน จ านวน 8,000,000 บาท            
(แปดล้านบาทถ้วน)  โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ซึ่งงบประมาณแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  1. งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                จ านวน  5,000,000  บาท 
  2. งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)      

                      จ านวน  3,000,000  บาท 
  ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียดดังนี้  
  1. งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

 - งบตามความจ าเป็นพื้นฐาน    
 
 
 
 
 
 

  2. งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ : งบเพื่อการพัฒนา   
 
 
 
  
  3. งบสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 
 
 
 
                       รวมงบประมาณทั้งสิ้น    10,261,000  บาท 
 
 

     1) ค่าตอบแทน จ านวน 1,595,600 บาท 
     2) ค่าใช้สอย จ านวน 1,640,000 บาท 
     3) ค่าวัสด ุ จ านวน 614,400 บาท 
     4) ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 950,000 บาท 

รวม 4,800,000 บาท 

     1) โครงการพัฒนา         (13 โครงการ) จ านวน 2,200,000 บาท 
     2) โครงการตามนโยบาย  ( 2 โครงการ) จ านวน 1,000,000 บาท 

รวม 3,200,000 บาท 

     1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช       จ านวน 600,000 บาท 
     2) อ่ืนๆ  จ านวน 1,661,000 บาท 

รวม 2,261,000 บาท 



๓๒ 
      
 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 
      
 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
 

 

กลยุทธ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

สนอง 
กลยุทธ์สพฐ.  

ข้อ 

งบประมาณ
บริหารโครงการ/
กิจกรรม(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 4,315,000 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและมีคุณภาพ  

2 180,000 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  3 291,000 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4 675,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,461,000 
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กลยุทธ์ที่ 1 
 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โครงการ   มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 
แผนงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12    ข้อ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองจุดเน้น สพม.12    ข้อ 1. ด้านผู้เรียน  1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

2. ประธานคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. ประธานคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง 

 4.  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5.  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6.  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน – กันยายน 2559 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้
สถานศึกษาได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู้ รู้จักวิธีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  เพ่ือให้สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ได้มีการ
แสดงออกทางด้านวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้น าเสนอความสามารถทางวิชาการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                   
พ.ศ. 2542 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาขึ้น 
เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 
  2.2 เพ่ือน าเสนอผลงาน ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
  2.3 เพ่ือจัดประกวด แข่งขันทักษะวิชาการ และความสามารถของนักเรียน 
  2.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษาของครู
และสถานศึกษา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  2.5  เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมขน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
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3.เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
พัทลุง จ านวน 98 โรง และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ 
       3.1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 และสังกัดอ่ืน ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง 
       3.1.3 ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
       สถานศึกษามัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่าง
หลากหลายและมีคุณภาพ 

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธนยมศึกษา เขต 12  
- เตรียมการ 
- วางแผนการด าเนินงาน 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 

มิถุนายน – 
สิงหาคม 2559 

สพม.12/ 
สมป.นครศรีธรรมราช/ 
สมป.พัทลุง 

2 ประชุมประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ส าหรับ
เตรียมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- เตรียมการ 
- วางแผนการด าเนินงาน 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2559 

กลุ่มนิเทศติดตามฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 
ประธานและเลขานุการ 
   ศูนย์พัฒนาวิชาการ 

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการ สมป.
นครศรีธรรมราชและพัทลุง/ 
คณะกรรมการตามประกาศ/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4 จัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 

สิงหาคม 2559 คณะกรรมการตามประกาศ 

5 ด าเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 26 

สิงหาคม 2559 คณะกรรมการตามประกาศ 

6 ประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2559 คณะกรรมการประเมินผล 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  5.1 งบประมาณสนับสนุนจาก สมป.นครศรีธรรมราช และ สมป.พัทลุง หัวละ 20 บาท 
นักเรียน   76,000 คน รวม  1,520,000 บาท 
  5.2 งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช    จ านวน   
600,000  บาท 
  5.3 งบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบด าเนินงาน   จ านวน  600,000 บาท 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,720,000 บาท  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 การประชุมวางแผนการด าเนินงาน
คณะท างาน 

      

1) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด  
สพม.12 เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

      

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

 13,500  13,500  13,500 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(150 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 

 9,000  9,000  9,000 

-ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
(150 เล่ม x 40 บาท) 

  6,000 6,000  6,000 

2) ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน       
-ค่าอาหารกลางวัน 
(150 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 

 13,500  13,500  13,500 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(150 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 

 9,000  9,000  9,000 

-ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
(150 เล่ม x 40 บาท) 

  6,000 6,000  6,000 

3) ประชุมหัวหน้าและเลขา
คณะกรรมการด าเนินงาน/สรุป 
ตรวจสอบความพร้อม ความก้าวหน้า
ของงาน 

      

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

 9,000  9,000  9,000 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(100 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 

 6,000  6,000  6,000 

-ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
(100 เล่ม x 40 บาท) 

  4,000 4,000  4,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 จัดกิจกรรมงานแถลงข่าว       
 -ค่าอาหารกลางวัน 

(400 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 
 36,000  36,000  36,000 

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(400 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 

 24,000  24,000  24,000 

 -ค่าจัดท าเอกสาร 
(400 เล่ม x 50 บาท) 

  20,000 20,000  20,000 

3 จัดงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 เวลา 3 วัน 

      

-ค่าอาหารกลางวัน 
(1,200 คน x 90 บาท x 3 มื้อ) 

 324,000  324,000  324,000 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(1,200 คน x 30 บาท x 6 มื้อ) 

 216,000  216,000  216,000 

-ค่าจัดท าเอกสาร 
(500 เล่ม x 50 บาท) 

  25,000 25,000  25,000 

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน  
(100 คน x 300 บาท x 3 วัน) 

90,000   90,000  90,000 

-ค่าจัดท าสูจิบัตร  
(3,000 เล่ม x 20 บาท) 

  60,000 60,000  60,000 

-โล่รางวัล เกียรติบัตร   50,000 50,000  50,000 
-ทุนการศึกษา 26 ทุน ๆ ละ  
2,000 บาท 

52,000   52,000  52,000 

4 ประชุมประเมินผลการจดักิจกรรม       
-ค่าอาหารกลางวัน 
(50 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 

 4,500  4,500  4,500 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 

 3,000  3,000  3,000 

-ค่าจัดท าเอกสาร 
(50 เล่ม x 30 บาท) 

  1,500 1,500  1,500 

5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน     1,738,000 1,738,000 

รวม 142,000 667,500 172,500 982,000 1,738,000 2,720,000 

หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ได้แสดงศักยภาพเต็มความสามารถ 
รายงานผลการแข่งขัน แบบรายงาน 

2 นักเรียนและครูได้น าประสบการณ์ความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3 นักเรียนประสบความส าเร็จในการเข้าแข่งขันระดับต่าง ๆ รายงานผลการแข่งขัน
ระดบัต่าง ๆ 

แบบรายงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง  
ได้น าเสนอผลงานความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
  7.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง  
ไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน 
  7.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษาของครูและ
สถานศึกษา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  7.4 เชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคลากรสายบริหาร ครู ในสาขาวิชาต่างๆ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า              
สพฐ. OBEC AWARDS  
  7.5 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน             
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 

 

      ผู้เสนอโครงการ 
 

(นางสาวพรทิพย์  เกิดสม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นายมนูญ  บุญชูวงศ์) 
                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
             

        ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ปีงบประมาณ 2559 
แผนงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12   ข้อ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองจุดเน้น สพม.12   ข้อ 1. ด้านผู้เรียน  1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวพรรณราย  เลิศพลังเวทย์   2. นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์   

3. นางสาวพรทิพย์ เกิดสม   
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2558 – มีนาคม  2559 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงาน 

ลูกเสือแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในกิจการลูกเสือเพ่ือการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต เพื่อด าเนินการจัดท าหลักสูตร คู่มือ เอกสาร ประกอบ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
บุคลากรในสังกัดได้เข้ารับการฝึกอบรมในความรู้ขั้นต่างๆ โดยเฉพาะ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ซึ่งก าหนดให้มี
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาดทั้ง 4 ประเภท ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เห็นความส าคัญและตระหนักที่จะจัด 
กิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรลูกเสือช่อ
สะอาด เพ่ิมบุคลากรทางการลูกเสือให้มีศักยภาพ สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาน ากระบวนการลูกเสือ                   
ช่อสะอาด เข้าไปจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นหลักสูตรวิชาพิเศษ และ/หรือ หลักสูตรเฉพาะทาง
ทุกปีการศึกษา และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งหน่วยลูกเสือช่อสะอาดภายในสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวร่วมเครือข่ายเฝ้า
ระวังการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคตต่อไป  

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้เรียนรู้วิธีการการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ให้เป็น 

มาตรฐานเดียวกัน น าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดน ากระบวนการลูกเสือช่อสะอาด เข้าไป 

จัดฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นหลักสูตรวิชาพิเศษ และ/หรือ หลักสูตรเฉพาะทาง ทุกปีการศึกษา 
และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งหน่วยลูกเสือช่อสะอาดภายในสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคตต่อไป 

2.3 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าในหลักการ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่ 
เกี่ยวกับ ป.ป.ช และสามารถเป็นผู้เผยแพร่กิจการของ ป.ป.ช. ได้ 

2.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างพลเมืองดีด้วยขบวนการ 
ของลูกเสือ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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     2.5 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาด 

2.6 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนโครงการรณรงค์สร้าง 
เครือข่ายลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา 

2.7 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดท าแผนการจัดกิจกรรม 
ลูกเสือช่อสะอาด และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  

     3.1.1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ แบบพักค้างแรม 3  วัน  2  คืน 
     3.1.2 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด 

ประเภทผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ จ านวน 98 คน 
3.2 ด้านคุณภาพ 
     ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ หลักการ วิธีการ น าทักษะ 

ในหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้สอนวิชาลูกเสือช่อสะอาด พร้อมทั้งพัฒนาไปสู่การจัดตั้งหน่วยลูกเสือช่อ 
สะอาดภายในสถานศึกษาของตนต่อไป 

4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1 แต่งตั้งคณะท างานด าเนินกิจกรรมโครงการ
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร
ลูกเสือช่อสะอาด 
1.2 ประชุมคณะท างานด าเนินกิจกรรม โครงการ
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร
ลูกเสือช่อสะอาด 

ธันวาคม 2558  

น.ส.พรรณราย เลิศพลังเวทย์ 
น.ส. รณิดา อินนุพัฒน์ 
น.ส. พรทิพย์ เกิดสม 

 

2. ขั้นด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแผน  

ธันวาคม 2558 – 
มกราคม 2559 

คณะท างาน 

  - ประชุมคณะท างาน ร่วมวางแผนมอบหมายงาน ธันวาคม 2558 – 
มกราคม 2559 

คณะท างาน 

  - ส ารวจ ติดต่อ สถานที่ชุมนุม 
  - แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ 

มกราคม 2559 คณะท างาน 

  - จัดกิจกรรมตามโครงการ กุมภาพันธ์  
– มีนาคม 2559 

คณะท างาน 

3. ขั้นติดตาม/ประเมินผล 
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม การปฏิบัติงาน 
- น าผลการปฏิบัติงานที่บกพร่องมาแก้ไข 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

มีนาคม 2559 
 

คณะท างาน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบด าเนินงาน จ านวน 150,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม / รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 - จัดท าคู่มือการฝึกอบรมบุคลากร

ทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อ
สะอาด ปีงบประมาณ 2559/ 
สูจิบัตร  
( 105  เล่ม x 60 บาท) 

  

6,300 6,300 

  

2 - ค่าวัสดุส านักงานในการจัดงาน
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
ห ลั ก สู ต ร ลู ก เ สื อ ช่ อ ส ะ อ า ด 
ปีงบประมาณ 2559 

  

6,000 6,000 

  

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 23,700   23,700   
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จ านวน 130 คน 
(130 คน x 6 มื้อ x 30 บาท) 

 
23,400 

 

23,400 
  

5 ค่าอาหาร  จ านวน 130 คน 
(130 คน x 7 มื้อ x 90 บาท) 

 
81,900  81,900 

  

6 ค่าท่ีพัก  8,700  8,700   
รวมทั้งสิ้น 23,700 114,000 12,300 150,000  150,000 

    หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

    6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
2 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
แบบพักค้างแรม 3 วัน 2 คืน 
มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ บั งคั บบัญชาลู ก เสื อช่ อสะอาด   ประ เภท
ผู้ บั ง คั บ บั ญช า ลู ก เ สื อ ส า มั ญ รุ่ น ใ ห ญ่  แ ล ะ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ จ านวน 98 คน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- สังเกตการร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ หลักการ วิธีการ น าทักษะในหลักสูตร
ลูกเสือช่อสะอาดไปใช้สอนวิชาลูกเสือช่อสะอาด 
พร้อมทั้งพัฒนาไปสู่การจัดตั้งหน่วยลูกเสือช่อ 
สะอาดภายในสถานศึกษาของตนต่อไป 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้เรียนรู้วิธีการการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ให้เป็น 

มาตรฐานเดียวกัน น าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7.2 สถานศึกษาในสังกัดน ากระบวนการลูกเสือช่อสะอาด เข้าไปจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียน  

นักศึกษา โดยเป็นหลักสูตรวิชาพิเศษ และ/หรือ หลักสูตรเฉพาะทาง ทุกปีการศึกษา และพัฒนาไปสู่การจัดตั้ง
หน่วยลูกเสือช่อสะอาดภายในสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในอนาคตต่อไป 

7.3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าในหลักการ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับ  
ป.ป.ช และสามารถเป็นผู้เผยแพร่กิจการของ ป.ป.ช. ได้ 

7.4 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างพลเมืองดีด้วยขบวนการของ 
ลูกเสือ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

7.5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาด 
7.6 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนโครงการรณรงค์สร้างเครือข่าย 

ลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา 
7.7 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดท าแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ช่อสะอาด และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวพรรณราย  เลิศพลังเวทย์) 

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
     

                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นายมนูญ  บุญชูวงศ์) 
                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
             

        ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ     นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีงบประมาณ 2559 
แผนงบประมาณ  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12  ข้อ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองจุดเน้น สพม.12   ข้อ 1. ด้านผู้เรียน  1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายไพบูลย์  พรหมด า      2. นางละอองทิพย์  บุญยเกียรติ   

3. นายสุภรณ์  แสงผะกาย    4. นางวิภาวี  อุ่นเสียม     5. นายชาญณรงค์  รัตนบุรี 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม 2558 - กันยายน  2559 

1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช  พัทลุง)  ก าหนด 
วิสัยทัศน์ว่า  “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษา  มีคุณภาพตามมาตรฐาน  บนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย”  มีพันธกิจ ที่ต้องด าเนินการ  คือ (1) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย  (2) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  (3) 
ให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน  และ(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม  โดยยึด
ค่านิยมองค์กรที่ว่า “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ (Students and Schools Come 
First : SSCF)  ในปี พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดจุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  และได้รับการรับรองจากจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  เครือข่ายการบริหารจัดการศึกษามีความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการจัดการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
มีการด าเนินงานในลักษณะของการผสมผสานระหว่างกระบวนการบริหารกับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
ของสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  สถานศึกษาต้องด าเนินการตามระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553   

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน   
2. วัตถุประสงค์ 

  1.  สถานศึกษาทุกแห่งมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในปีพ.ศ.
2559 

  2.  สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่สะท้อนผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  มีข้อมูลที่ถูกต้อง  สมบูรณ์  น่าเชื่อถือ  พร้อมที่จะรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3.  สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ได้รับ
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 



๔๕ 
      
 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
  4.  ครูได้รับการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ยกระดับ

ผลการสอบ ONET ของนักเรียนชั้น ม.3  และชั้น ม.6   
  5.  ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนเดียวกันและกลุ่มสหวิทยาเขต เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

ของครูในพ้ืนที่ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
        3.1.1  สถานศึกษา  จ านวน  98 แห่ง 
        3.1.2  ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์  จ านวน  612 คน 
  3.2 ด้านคุณภาพ  
        3.2.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพและประเมินตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา 
        3.2.2  สถานศึกษาทุกแห่งมีรายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่เป็นรายงาน
ประจ าปีที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง  สมบูรณ์  น่าเชื่อถือ  พร้อมที่จะรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        3.2.3  สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        3.2.4  ครูได้แนวทางและจัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ยกระดับ
ผลการสอบ ONET ของนักเรียนชั้น ม.3  และชั้น ม.6   
        3.2.5  ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนเดียวกันและกลุ่มสหวิทยาเขต  เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของครูในพ้ืนที่ 

4.  การด าเนินงาน 
  4.1  กิจกรรมที่ 1  การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

และการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.1 

 
 
 
 
 

แต่งตั้งและประชุมคณะท างานก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา สพม. 12 

- เตรียมการด้านหลักสูตร เอกสาร วิทยากร 
- แต่งตั้งกรรมการฯ/คณะท างาน  แจ้ง ร.ร.เข้าร่วม

ประชุม 
- จัดประชุม/สรุปผลการประชุม 

 
 
มกราคม 2559 
มกราคม 2559 
 
มกราคม 2559 

นายไพบูลย์ 
และ
คณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
      
 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนปฏิบัติการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 

- เตรียมการด้านเอกสาร(ร่าง)มาตรฐาน  เอกสาร
รูปแบบ SAR ฉบับปรับปรุง  หลักสูตร เอกสาร 
วิทยากร 

- แต่งตั้งกรรมการฯ/คณะท างาน  แจ้ง ร.ร.เข้าร่วม
ประชุม 

- จัดประชุม/สรุปผลการประชุม 
- ติดตามผลให้ ร.ร.จัดส่งมาตรฐานการศึกษาให้    

สพม.12 
- ติดตามผลให้ ร.ร.จัดส่งรายงานประจ าปี/SAR ให้ 

สพม.12 

 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2559 
 
 
กุมภาพันธ์ 2559 
 
กุมภาพันธ์ 2559 
กุมภาพันธ์ 2559 
 
เมษายน 2559 
 

นายไพบูลย์ 
และ
คณะท างาน 

 
  4.2  กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  /ติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดและองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)   
 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2.1 
 
 
 
 

จัดประชุมจัดท าเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

- เตรียมการด้านหลักสูตร เอกสาร วิทยากร 
- แต่งตั้งกรรมการฯ แจ้ง ร.ร.เข้าร่วมประชุม 
- จัดประชุม/ สรุปผลการประชุม 

 
 
มกราคม 2559 
มกราคม 2559 
มกราคม 2559 

นางละออง
ทิพย์  
และ
คณะท างาน 

2.2 
 
 
 
 
 

ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ ร.ร.ในสหวิทยาเขต 
หรือระดับสหวิทยาเขต  

- แต่งตั้งกรรมการ/ คณะท างาน  
- เตรียมเอกสาร/ระบบข้อมูล 
- ด าเนินการนิเทศ 
 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด 

 
 
 
มกราคม 2559 
มกราคม 2559 
มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2559 
มีนาคม 2559 

คณะกรรมการ
นิเทศ 
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  4.3  กิจกรรมที่ 3  นิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/

ยกระดับผลการสอบ ONET ของนักเรียนชั้น ม.3  และชั้น ม.6  โดยครูคู่นิเทศ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3.1 
 
 
 
 
 

จัดประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับครูผู้นิเทศ  จ านวน  
17 สหวิทยาเขต  สหวิทยาเขตละ 5 รายวิชา ชั้น ม.3 
และชั้น ม.6   

- เตรียมการด้านหลักสูตร เอกสาร วิทยากร 
- แต่งตั้งกรรมการฯ /ผู้นิเทศ  แจ้ง ร.ร.เข้าร่วม

ประชุม 
- จัดประชุม/ สรุปผลการประชุม 

 
 
 
มกราคม 2559 
มกราคม 2559 
 
มกราคม 2559 

นายสุภรณ์ 
และคณะ 

3.2 
 
 
 
 
 

จัดประชุมวางแผนและก าหนดการนิเทศร่วมกันของครู
คู่นิเทศ   

- เตรียมการด้านหลักสูตร เอกสาร วิทยากร 
- แต่งตั้งกรรมการฯ /ผู้นิเทศ-ผู้รับการนิเทศ  แจ้ง 

ร.ร.เข้าร่วมประชุม 
- จัดประชุม/ สรุปผลการประชุม 

 
 
กุมภาพันธ์ 2559 
กุมภาพันธ์ 2559 
 
กุมภาพันธ์ 2559 

นายสุภรณ์ 
และคณะ 

3.3 
 
 
 
 
 

ด าเนินการนิเทศโดยครูผู้นิเทศ  
- เตรียมการด้านเอกสาร เครื่องมือ 
- ประสานผู้รับการนิเทศ/  แจ้ง ร.ร. 
- ด าเนินการนิเทศครั้งที 1 
- จัดประชุม/ สรุปผลการประชุมการนิเทศครั้งที 1 
- ด าเนินการนิเทศครั้งที 2 
- จัดประชุม/ สรุปผลการประชุมการนิเทศครั้งที 2 

 
กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ 2559
กุมภาพันธ์ 2559 
มีนาคม 2559 
มิถุนายน 2559 
มิถุนายน 2559 

นายสุภรณ์ 
และคณะ 

3.4 จัดประชุมสรุปและน าเสนอผลการด าเนินการนิเทศ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา นิเทศการเรียนการ
สอน ระดับสหวิทยาเขต 

- เตรียมการด้านรูปแบบการน าเสนอ/ คณะท างาน 
- แจ้ง ร.ร./ผู้น าเสนอ 
- ด าเนินประชุมสรุปและน าเสนอผลการด าเนินการ

นิเทศ 
- สรุปและรายงานผล/ เผยแพร่ 

 
 
 
กรกฎาคม 2559 
กรกฎาคม 2559 
กรกฎาคม 2559 
 
กรกฎาคม 2559 

นายไพบูลย์ 
และ
คณะท างาน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
      ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบด าเนินงาน  จ านวน  445,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม / รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะท างานก าหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา สพม. 12 

  
  

  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน เวลา 2 วัน จ านวน 40 คน 
(40 คน x 150 บาท x 2 วัน) 

 
12,000  12,000  12,000 

 -ค่าเอกสาร ( 40 เล่ม x  50 บาท)   2,000 2,000  2,000 
1.2 ประชุมผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนเพ่ือปฏิบัติการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา เวลา 2 วัน 

 

   

  

 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 2 วัน  จ านวน 118 คน 
( 118 คน x 150 บาท x 2 วัน) 

 35,400  35,400  35,400 

 - ค่าจัดท าเอกสาร(118 เล่ม x 50บาท)   5,900 5,900  5,900 
2.1 ประชุมจัดท าเครื่องมือนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  
  

  

  - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 2 วัน จ านวน 44 คน  
( 44 คน x 150 บาท x 2 วนั) 

 13,200  13,200  13,200 

  - ค่าจัดท าเอกสาร(44 เล่ม x 50บาท)   2,200 2,200  2,200 
2.2 ด าเนินการนิเทศ ติดตามและxระเมินผล

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับ ร.ร.ในสหวิทยาเขต หรือระดับ 
สหวิทยาเขต         

  

 - ค่าพาหนะเดินทาง ส าหรับทีมนิเทศ 2 
ครั้งต่อปีการศึกษาต่อโรงเรียน  จ านวน 
98 โรงเรียนๆ ละ 700 บาทต่อครั้ง 
ต่อทีม   

137,200   137,200  137,200 

 - ค่าเอกสารรายงานผลการประเมิน
คุณภาพโดยต้นสังกัด จ านวน 2 เล่มต่อ
โรงเรียน จ านวน 98 โรงเรียน เล่มละ 
50 บาท   

  9,800 9,800  9,800 
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ที ่ กิจกรรม / รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับครู
ผู้นิเทศ  จ านวน  17 สหวิทยาเขต  สห
วิทยาเขตละ 5 รายวิชา  ชั้นม.3, ม.6         

  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน เวลา 2 วัน จ านวน 150 คน 
(150 คน x 150 บาท x 2 วัน)   

45,000   45,000   45,000 

 - ค่าเอกสาร (150 เล่ม x 50 บาท)     7,500 7,500   7,500 
3.2 จัดประชุมวางแผนและก าหนดการ

นิเทศร่วมกันของครูคู่นิเทศ     
        

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน เวลา 1 วัน จ านวน 280 คน 
(280 คน x 150 บาท x1 วัน)   

42,000   42,000   42,000 

 - ค่าเอกสาร (280 เล่ม x 50 บาท)     14,000 14,000   14,000 
3.3 ด าเนินการนิเทศโดยครูผู้นิเทศ            

 - ค่าพาหนะเดินทางเพ่ือการนิเทศ ครั้งที่ 
1   จ านวน 70 คนๆ ละ 200 บาท   

14,000   14,000   14,000 

 - ค่าพาหนะเดินทางเพ่ือการนิเทศ ครั้งที่ 
2   จ านวน 70 คนๆ ละ 200 บาท   

14,000   14,000   14,000 

 - ค่าเอกสารสรุปผลการนิเทศ  
(140 เล่ม x 50 บาท)   

  7,000 7,000   7,000 

3.4 จัดประชุมสรุปและน าเสนอผลการ
ด าเนินการนิเทศระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา นิเทศการเรียนการสอน 
ระดับสหวิทยาเขต   

        

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน เวลา 1 วัน จ านวน 350 คน 
(350 คน x 150 บาท x1 วัน)   

52,500   52,500   52,500 

 - ค่าเอกสาร  (350 เล่ม x 50 บาท)     17,500 17,500   17,500 
 -  ค่าวัสดุ    13,800 13,800   13,800 

รวม - 365,300 79,700 445,000  445,000 
หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ    
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6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

5 

สถานศึกษาทุกแห่งมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  ปี พ.ศ.
2559 
สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่
สะท้อนผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  มีข้อมูลที่ถูกต้อง  สมบูรณ์  น่าเชื่อถือ
สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครูได้รับการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ยกระดับผลการสอบ 
ONET ของนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 
ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนเดียวกันและ
กลุ่มสหวิทยาเขต  เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู
ในพ้ืนที่ 

- ตรวจสอบเอกสาร
มาตรฐานการศึกษา 

 
- ตรวจสอบ

เอกสารรายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา 

- ตรวจสอบ ติดตามผล
การประเมิน 

 
 
-รายงาน/ สอบถาม 
 
 
-รายงาน/ สอบถาม 

- มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
- รายงาน

ประจ าปี/SAR 
 
-รายงานผลการ

ตรวจสอบโดยเขต
พ้ืนที่ 
 
-แบบรายงาน/ 

แบบสอบถาม 
 
-แบบรายงาน/ 

แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ร.ร.มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 7.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบ ONET ของนักเรียนชั้น ม.3  และชั้น ม.6 ปีการศึกษา 
2558 เพิ่มข้ึน 
       

        ผู้เสนอโครงการ 
 

     (นายไพบูลย์  พรหมด า) 
                         ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

              ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายพรศักดิ์  จินา) 
          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

              ผู้อนุมัติโครงการ  
             (นายภิญโญ  จันทรวงศ์)                      
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ                 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 
แผนงบประมาณ         แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12   ข้อ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองจุดเน้น สพม.12   ข้อ 1.  ด้านผู้เรียน  1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิเขียร  ปาณะพงศ์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ 
การส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน จึงตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยก าหนดเป้าหมายให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  ซึ่งการที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น สถานศึกษา
จ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาอย่างตลอดแนว ทั้งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ในระดับ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปรากฏ    
ดังตาราง 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา8 กลุ่มสาระหลักจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

ชั้น
มัธ

ยม
ศึก

ษา
ปีที่

 3
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 

+- 

ชั้น
มัธ

ยม
ศึก

ษา
ปีที่

 6
 

คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 
+- สพม. ประเท

ศ 
สพม. ประเทศ 

ภาษาไทย 36.86 35.20 +1.66 54.09 50.76 +3.33 
สังคมศึกษา 49.61 46.79 +2.82 37.73 36.53 +1.20 
ภาษาอังกฤษ 27.17 27.46 -0.29 22.66 23.44 -0.78 
คณิตศาสตร ์ 31.35 29.65 +1.70 21.88 21.74 +0.14 
วิทยาศาสตร์ 40.99 38.62 +2.37 33.12 32.54 +0.58 
สุขศึกษาและพลศึกษา 62.67 59.32 +3.35 53.87 51.94 +1.93 
ศิลปะ 45.15 43.14 +2.01 35.05 34.64 +0.41 
การงานอาชีพฯ 49.09 45.42 +3.67 50.98 49.01 +1.97 

รวมเฉลี่ย 42.86 40.70 +2.16 38.67 37.58 +1.09 
 

จากผลการทดสอบดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเร่งด าเนินการช่วยเหลือและพัฒนา 
ให้สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน
โดยใช้กระบวนการวิจัยการบริหารและ การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของปัญหาและนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
 



๕๒ 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 12 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 

2.3  เพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจ แก่โรงเรียนที่ได้พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

                         โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 12  จ านวน 98 โรงเรียน 
       3.2 ด้านคุณภาพ 

        3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพิ่มข้ึนจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

      3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์ มีนวัตกรรมที่เป็น Best practice  
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

      3.2.3 โรงเรียนที่สามารถยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 ก าหนด จะได้รับรางวัลและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

5 

ศึกษาและจัดท าเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนที่จะสนับสนุนงบประมาณ/รางวัล 
แจ้งเกณฑ์ให้โรงเรียนได้รับทราบและพัฒนา
นักเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
รวบรวมข้อมูล ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ) ปีการศึกษา 
2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 6 เทียบกับเกณฑ์ 
สรุปรายงานผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
จัดมอบงบสนับสนุน/รางวัลในรูปของการให้
งบประมาณในการพัฒนายกระดับขับเคลื่อน
ผลสัมฤทธิ์แก่โรงเรียนต่อไป 

ธันวาคม 2558 
 
 

ธันวาคม 2558 
 

มีนาคม  2559 
 
 

เมษายน 2559 
 

พฤษภาคม 2559 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
ประธานสหวิทยาเขตฯ 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
 
ศน.วิเชียร  ปาณะพงศ์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 

 
 
 
 
 



๕๓ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
           ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบด าเนินงาน จ านวน  500,000 บาท 
โดยจัดสรรให้กับโรงเรียน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จ่ายเป็นงบด าเนินการ (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)    
 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 
2. โรงเรียนมีนวัตกรรมที่เป็น Best 
practice ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
3. จ านวนโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และ
งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- การทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 
2558 
 
 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 - ตรวจสอบโรงเรียนเทียบกับเกณฑ์ 

- รายงานผลการทดสอบ   
O-NET ประจ าปีการศึกษา 
2558 
 
- แบบประเมินนวัตกรรมและ
รายงานผลการนิเทศติดตาม 
 
- แบบตรวจสอบข้อมูล และ
เกณฑ์การตัดสิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกวิชาเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
7.2 ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ มีนวัตกรรมที่เป็น Best practice  ในการยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7.3 โรงเรียนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

                                                        ผู้เสนอโครงการ    
                                   (นายวิเชียร  ปาณะพงศ์) 

                                              ศึกษานิเทศกช์ านาญการ 

                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายพรศักดิ์  จินา) 
          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

              ผู้อนุมัติโครงการ  
             (นายภิญโญ  จันทรวงศ์)                      
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ         สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงบประมาณ         แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพม.12   ข้อ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองจุดเน้น สพม.12    ข้อ 1.  ด้านผู้เรียน  1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 

1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายจตุรงค์  สุขแก้ว   2. นางมันทนา  รัตนะรัต   3. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2558  – กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีระบบโดยยึดพ้ืนที่เป็นฐาน เป็นปัจจัยส าคัญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยการประสานเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มจังหวัด จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ท าให้เกิดการบูรณาการ
ด้านงบประมาณและการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา    

โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตาม
ศักยภาพที่เท่าเทียมกัน 

  กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้จัดท า โครงการ
สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขึ้นรองรับการประสานเชื่อมโยงนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด     

ทุกระดับ  เพ่ือให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายได้ขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
และเป็นไปตามเป้าหมายนโยบาย  ที่ก าหนดไว้  

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายทุกระดับ  
3. เป้าหมาย 

      3.1 ด้านปริมาณ   
                สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 98 โรง 
      3.2 ด้านคุณภาพ 
                 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ      

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    กลุ่มจังหวัด  จังหวัด 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 

ตามห้วงเวลาภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

คณะท างาน 
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
           ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบด าเนินงาน จ านวน  500,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   
ในกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายทุก
ระดับ 

   500,000  500,000 

รวม    500,000  500,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผลส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงาน

ต้นสังกัดในแต่ละระดับ 
 

ตรวจสอบ/ 
ประเมินผล 

แบบรายงาน/ 
แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดในทุกระดับ 
  7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สามารถสนองนโยบายการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับได้อย่างเป็นรูปธรรมและประสิทธิภาพ 
 

                      ผู้เสนอโครงการ 

(นางมันทนา  รัตนะรัต) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

                   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายจตุรงค์  สุขแก้ว ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

ช่วยราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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กลยุทธ์ที่ 2 
 

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง  
ครอบคลุมประชากรวัยเรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
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โครงการ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2559 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 

ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ   
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมประชากร

วัยเรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ   
สนองจุดเน้น สพม.12   ข้อ 1.  ด้านผู้เรียน  1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 

1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิจักขณ์ สายช่วย   
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2558 – กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล 

            ด้วยสถานการณ์เด็กนักเรียนในสังคมไทย มีทั้งเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง 
ในสถานศึกษา การละเมิดทางเพศ การใช้สารเสพติด สถานการณ์อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พยายามที่จะหยุด ยับยั้ง และบรรเทาสถานการณ์ต่างๆ มีการ
ออกนโยบายมาตรการและด าเนินการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
    เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ เรียนจบ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงานภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม เป็นคนดีของสังคม และ
ประเทศชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์     

                     2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.3 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 

  3.1 ด้านปริมาณ  
              3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด 98 แห่ง ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครือข่ายระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม  
                          3.1.2 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 220 คน มีศักยภาพในด าเนินงาน ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 
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3.2  ด้านคุณภาพ 

                  3.2.1  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
         3.2.2  นักเรียนมีอัตราการออกกลางคันและพฤติกรรมเสี่ยงลดลง  

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แบบออนไลน์  

นายสุวิจักขณ์ สายช่วย 

1 แต่งตั้ง/ประชุมคณะท างาน ธันวาคม 2558 

2 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ธันวาคม 2558 

3 จ้างออกแบบ จัดท าโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ 

ธันวาคม 2558 

4 ทดลองใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ 

มกราคม 2559 

5 ประชุมชี้แจง การน าโปรแกรมข้อมูลไปใช้  
การก ากับติดตาม ประเมินผล 

มกราคม – 
กันยายน 2559 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นายสุวิจักขณ์ สายช่วย 

1 จัดประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา โรงเรียนละ 2 คน จ านวน  
2 รุ่นๆละ ประมาณ 50 โรง  

กุมภาพันธ์ – 
มิถุนายน 2559 

2 ศึกษาดูงานสถานศึกษาดีเด่นระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

มิถุนายน 2559 

3 ก าหนดแนวทาง ฝึกปฏิบัติการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มิถุนายน 2559 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายสุวิจักขณ์ สายช่วย 

1 แต่งตัง้คณะท างาน/จัดท าหลักเกณฑ์สถานศึกษา
ดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เมษายน  2559 

2 แจ้งสหวิทยาเขตคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกสหวิทยาเขตๆ ละ 1 แห่ง 

พฤษภาคม 2559 

3. ประชุมสรุปผลการคัดเลือก มิถุนายน 2559 คณะกรรมการ 

4. ประกาศผลการคัดเลือก เชิดชูเกียรติ กรกฎาคม 2559 สพม.12 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบด าเนินงาน จ านวน 180,000 บาท  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ 

      

1 ประชุมคณะท างาน วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

      

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x  2 มื้อ x 30 บาท) 

 1,200  1,200  1,200 

 -ค่าอาหาร 
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

 1,800  1,800  1,800 

2 จ้างออกแบบ จัดท าโปรแกรมข้อมูล
สารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบออนไลน์ 

 30,000  30,000  30,000 

รวมงบประมาณ  33,000  33,000  33,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    
  

 จัดประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 2 
รุ่นๆละ ประมาณ 50 โรงเรียน 

  
 
 
 

    

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(120 คน x 2 มื้อ x 30 บาท x 2 รุ่น) 

 14,400  14,400  14,400 

 -ค่าอาหาร 
(120 คน x 1 มื้อ x 90 บาท x 2 รุ่น) 

 21,600  21,600  21,600 

 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม/
ป้ายเวที/การประชาสัมพันธ์/วัสดุอ่ืนๆ 

  19,500 19,500  19,500 

 -ค่าสถานที่   6,000  6,000  6,000 
 -ค่าวิทยากร  20,000   20,000  20,000 

รวมงบประมาณ 20,000 42,000 19,500 81,500  81,500 

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

      

1
. 

ประชุมคณะท างาน จัดท าหลักเกณฑ์
สถานศึกษาดีเด่นระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

      

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) 

 1,200  1,200  1,200 

 -ค่าอาหาร 
(20 คน x  1 มื้อ x  90 บาท) 

 1,800  1,800  1,800 

2
. 

สหวิทยาเขตคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ
ทุกสหวิทยาเขตๆ ละ 1 แห่ง 

    
  

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 2 มื้อ x 30 บาท x 17  
สหวิทยาเขต) 

 10,200  10,200  10,200 

 -ค่าอาหาร 
(10 คน x 1 มื้อ x 90 บาท x  17  
สหวิทยาเขต) 

 15,300  15,300  15,300 

ยอดยกไป  28,500  28,500  28,500 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

ยอดยกมา  28,500  28,500  28,500 
3
. 

ประชุมสรุปผลการคัดเลือก 
สถานศึกษาดีเด่นระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

    
  

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื้อ x  30 บาท) 

 1,200  1,200  1,200 

 -ค่าอาหาร 
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

 1,800  1,800  1,800 

4
. 

จัดท าโล่ เชิดชูเกียรติ  
( 17 อัน x 2,000 บาท) 

  34,000 34,000  34,000 

รวมงบประมาณ  31,500 34,000 65,500  65,500 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 20,000 106,500 53,500 180,000  180,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูล
สารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แบบออนไลน์ตามที่ก าหนด 

- ประเมินรายการ - แบบตรวจสอบรายการ 
ข้อมูลสารสนเทศแบบ
ออนไลน์ 

2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าประชุม อบรม สัมมนา
เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้  
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สอบถาม - แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 

- ประเมิน - แบบประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง  
7.2 นักเรียนมีอัตราการออกกลางคันและพฤติกรรมเสี่ยงลดลง  
 
 

 

                                                ผู้เสนอโครงการ 
(นายสุวิจักขณ์ สายช่วย) 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
          

   

                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นายมนูญ  บุญชูวงศ์) 
                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
             

        ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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กลยุทธ์ที่ 3 
 

การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการ        พัฒนาการวัดผลและวิจัยในชั้นเรียน  
แผนงบประมาณ     แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์  สพม.๑๒     ข้อ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองจุดเน้น สพม.๑๒      ข้อ 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.2 ครแูละบุคลากรทางการศึกษา        
                                         มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิริมนตร์  ชิณวงศ์   
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 

1. หลักการและเหตุผล 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๕) หมวด ๔ แนวการจัด
การศึกษา  มาตรา ๒๔ (๕) ความว่า ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม สื่อ   
การเรียน  และอ านวยความสะดวก  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้  ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน  
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ มาตรา ๒๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไป
ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใช้วิธีการ
ที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่ง มาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย  และมาตรา ๓๐  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  ในแต่ละระดับการศึกษา 
นั่นคือ ให้ครูผู้สอนได้วัดผล ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ ได้ตามสภาพจริง สามารถวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน  ๙๘  โรงเรียน 
ได้ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของครูในสังกัด พบว่าครูมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยมากที่สุด 
(http://www.sea12.go.th)  ประกอบกับ จากการส ารวจสภาพปัญหาการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนของครู
ในสังกัด พบว่า ครูผู้รับผิดชอบงานวัดผลประเมินผล มีสภาพปัญหาการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนมากที่สุด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ เห็นความส าคัญของการวัดผล ประเมินผล และวิจัยในชั้นเรียน 
จึงจัดท าโครงการพัฒนาการวัดผลและวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้ครูมีแนวทางการวัดผล ประเมินผลในชั้นเรียนอย่าง
มีคุณภาพได้ตามสภาพจริง และจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพสูงขึ้น  

2. วัตถุประสงค์   
     ๒.๑.๑  เพ่ือสร้างชุมนุมนักวัดผลและวิจัยในชั้นเรียนของครูส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

๒.๑.๒  เพ่ือพัฒนาสมาชิกด้านการวัดผลและวิจัยในชั้นเรียนของครูส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 

http://www.sea12.go.th/
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๒.๑.๓  เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๑๒  จัดท างานวิจัยของโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

         ๓.๑.๑ สร้างชุมนุมนักวัดผลและวิจัยในชั้นเรียนของครูส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ จ านวน ๑ ชุมนุม โดยมีสมาชิกตามความสมัครใจ 
                    ๓.๑.๒  พัฒนาสมาชิกด้านการวัดผลและวิจัยในชั้นเรียนของครูส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
                   ๓.๑.๓  จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๒  ที่เสนอขอจัดท างานวิจัยของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
           ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
         ๓.๒.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ มีชุมนุมนักวัดผลและวิจัยใน 
ชั้นเรียนของครูส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
        ๓.๒.๒ สมาชิกชุมนุมนักวัดผลและวิจัยในชั้นเรียนของครูส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้รับการพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นของสมาชิกด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

        ๓.๒.๓ โรงเรียนมีความรู้และทักษะในการจัดท างานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. การด าเนินงาน 

 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ สร้างชุมนุมนักวัดผลและวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 

ตุลาคม -ธันวาคม 
๒๕๕๘ 

สพม.๑๒ 
 

๒ พัฒนาสมาชิกด้านการวัดผลและวิจัยในชั้นเรียนของ 
ครูส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

มกราคม – กันยายน
๒๕๕๙ 

ศน.สพม.๑๒ 

๓ จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ที่เสนอขอ 
จัดท างานวิจัยของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียน 
 

มกราคม – กันยายน
๒๕๕๙ 

ศน.สพม.๑๒ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ( งบ สพม.๑๒) 
           ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบด าเนินงาน  จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1
. 

สร้างชุมนุมนักวัดผลและวิจัยใน 
ชั้นเรียนของครูส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

    
  

2 พัฒนาสมาชิกด้านการวัดผลและวิจัย 
ในชั้นเรียนของครูส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
   1. ประชุมสมาชิกชุมนุม 
   2. อบรมปฏิบัติการสมาชิกชุมนุม 

    

  

3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนใน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑๒  ที่เสนอขอ 
จัดท างานวิจัยของโรงเรียนเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน 
เสนอเค้าโครงการวิจัย 
- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
จัดท าวิจัย จ านวน ๕ โรงเรียน 
โรงเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
- นิเทศ ติดตามการท าวิจัยของ 
โรงเรียน 
- โรงเรียนน าเสนองานวิจัย 
-    ประเมินงานวิจัยของโรงเรียน 

 150,000  150,000  150,000 

รวม  150,000  150,000  150,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 สร้างชุมนุมนักวัดผลและวิจัยในชั้นเรียน

ของครูส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

- การเปิดรับสมัครสมาชิก 
การส ารวจรายการสมัครสมาชิก 

- แบบสมัครสมาชิกชุมนุม 
- แบบส ารวจรายการ 

2 พัฒนาสมาชิกด้านการวัดผลและวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒         
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

- การส ารวจความต้องการ 
- การประเมินความสามารถ
ด้านการวัดผลและวิจัยใน 
ชั้นเรียน 

- แบบส ารวจความต้องการ 
- แบบประเมิน
ความสามารถ 
ด้านการวัดผลและวิจัยใน 
ชั้นเรียน  

3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒  ที่เสนอขอจัดท า
งานวิจัยของโรงเรียนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

- การส ารวจรายการ 
- การประเมินผลงานการวิจัย 

-แบบส ารวจรายการ 
-แบบประเมินงานวิจัย 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการวัดผลและวิจัยในชั้นเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
      ๗.๒ สมาชิกชุมนุมนักวัดผลและวิจัยในชั้นเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๒ มีความรู้และความสามารถด้านการวัดผลและวิจัยในชั้นเรียนพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับครูใน
โรงเรียนและบุคคลทั่วไปได้ 
      ๗.๓ บุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัยมีความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน
พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ ได้ 

๗.๔ โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัยมีงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ 

           ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวศิริมนตร์  ชิณวงศ์)             

                                  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    

                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายพรศักดิ์  จินา) 
                 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    

                   ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 

          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ         พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
แผนงบประมาณ     แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์  สพม.๑๒     ข้อ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองจุดเน้น สพม.๑๒      ข้อ 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา        
                                         มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี   
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ธันวาคม  2558 -  กันยายน 2559 

1.หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน การจัดสรร
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย การออกจากราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง         
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การลาทุกประเภท การอนุญาต    ไปราชการ  การจัดท าระบบทะเบียน
ประวัติ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การยกย่องเชิดชูเกียรติ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
   จากการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
ตั้งแต่ปี 2553-2555 พบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการประสานการด าเนินงาน  เช่น ความไม่ชัดเจนใน
ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  การส่งเอกสารประกอบการด าเนินงานตามสิทธิประโยชน์ของสถานศึกษาและข้าราชการครูฯไม่
ครบถ้วน  เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล่าช้า  เนื่องจากต้องประสาน
ไปมาเพ่ือความสมบูรณ์ถูกต้องของเรื่องต่างๆ  หลายครั้งหลายคราว  เรื่องเดียวกันครูโรงเรียนเดียวกันต่างคน
ต่างถาม การส่งงานของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดส่งผลกระทบต่อการส่งงานไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมักจะพบการต่อรองขอขยายระยะเวลาส่งอยู่เรื่อยๆ เป็นต้น 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  12  เห็นว่าเพ่ือแก้ปัญหาการด าเนินงาน
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ให้มีความคล่องตัว ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย การเสียขวัญก าลังใจ และสิทธิ
ประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานราชการ  ทุกต าแหน่ง 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาและสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานได้ถูกต้อง 
            2.2 เพ่ือให้ค าปรึกษา  แนะน า ช่วยเหลือสถานศึกษาในการด าเนินงานบริหารงานบุคคล และ
สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน  
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        2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการบริการด้าน
การบริหารงานบุคคลด้วยความสะดวก รวดเร็ว  ถูกต้อง สามารถรักษาสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูท าให้
ครูผู้สอนได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้เต็มเวลา  
             2.4 เพ่ือบริการเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานบุคคลให้แก่สถานศึกษาในสังกัดอันเป็นการ
ลดภาระการปฏิบัติงานที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู    
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
       อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบด าเนินงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาและ         
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  จ านวน  196  คน   3  วัน ดังนี้        
    1) การจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา การค านวณอัตราก าลังในสถานศึกษา 
                      2) การบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย การพัฒนาอย่างเข้ม 
                      3) การพิจารณาความดีความชอบและเลื่อนข้ันประจ าปี 
   4) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 การขอแก้ไข วันเดือน      
ปีเกิด การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   5) การเสนอขอให้มีวิทยฐานะ 
   6) การลา การขออนุญาตไปต่างประเทศ 
   7) วินัยและการรักษาวินัย 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
        3.2.1. สถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลได้ถูกต้อง ตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
        3.2.2. ข้าราชการครูฯมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีข้ึน 
        3.2.3. สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีคู่มือ             
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        3.2.4 การด าเนินงานบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 12  เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
4. การด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 

ขั้นศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ การบริหาร 
งานบุคคลในสถานศึกษา 
-จัดท าแบบสอบถามปัญหา ความต้องการ 
-เก็บรวบรวมข้อมูล /วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปรายงาน 

ธันวาคม 2558 นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 
 
 
 

2. ขั้นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 -ก าหนดรูปแบบการพัฒนา 
- ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
-จัดหาวิทยากร  ก าหนด วัน เวลา  สถานที่ 
-จัดท าแบบติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
- ด าเนินการฝึกอบรม 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบุคคลในสถานศึกษา 

เมษายน 2559 
 

นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร 
นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 
และคณะกรรมการ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3. 
 
 
 
 
 

ขั้นติดตามประเมินผลการด าเนินงานบริหารงาน 
บุคคลในสถานศึกษา 
-ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 
-จัดท าแบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานฯ 
-ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานฯ 
-สรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผล 

มิถุนายน 2559 
 
 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 
ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 
และคณะกรรมการ 
  
 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   (ใช้เงินนอกงบประมาณ จ านวน  141,000  บาท) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 7 คน  
เวลา 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(7 คน x 90 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(7 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
 -ค่าชดเชยน้ ามันส าหรับคณะกรรมการ  
ไป-กลับ (7  คน x 600  บาท)                    
การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรม 196  คน  
คณะกรรมการ 7 คน รวม 203 คน  3 วัน  
-ค่าอาหารกลางวัน  
(203 คน x 90 บาท x 3 มื้อ) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(203 คน x 30 บาท x 6 มื้อ) 
 -ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก  
จ านวน  21  ชั่วโมงๆ ละ 1,200  บาท                    
-ค่าชดเชยน้ ามันเดินทางของวิทยากร
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไป-กลับ 7 คน 
(7 คน x  600  บาท)   
-จัดจ้างท าเอกสารประกอบการอบรมและคู่มือ
ปฏิบัติงานบรหิารงานบุคคล  120 เล่ม 
- ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปิด-ปิด 
การอบรม                                  

    

 
 

630 
 

420 
 

4,200 
 
 
 

54,810 
 

36,540 
 

25,200 
 

4,200 
 
 

12,000 
 

3,000 

 
 

630 
 

420 
 

4,200 
 
 
 

54,810 
 

36,540 
 

25,200 
 

4,200 
 
 

12,000 
 

3,000 

รวม     141,000 141,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. 
 

2. 
 
 

3. 

ร้อยละ 100 ของผู้ที่รับผิดชอบการด าเนินงาน
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม 
ร้อยละ  80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีคู่มือการ
ปฏิบัติงานบุคคลในสถานศึกษา 

-ตรวจสอบเวลาที่เข้ารับ
การอบรม 
-ประเมินความรู้ความเข้าใจ 
ในการฝึกอบรม 
 

-แบบส ารวจ 
 
 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีคู่มือการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  7.2 การด าเนินงานบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต 12  
เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
 
 

           ผู้เสนอโครงการ  
                   (นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี) 

               นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง     
                                                         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

             ผู้เห็นชอบโครงการ  
                   (นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร) 

                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                                                                   ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 

                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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กลยุทธ์ที่ 4 
 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานบุคคล 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 เขต 12 มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทีปวิทย์  ศรีอินทร์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2558 –กันยายน  2559 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.  

2558 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เล่ม 132 ตอนที่ 4 ก และมีผล
บังคับในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่จะก าหนดมาตรฐานการบริหารภาครัฐเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และการเข้าถึงข้อมูลการใบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้นและการบริการ
ภาครัฐมีมาตรฐานแน่นอนชัดเจน รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่นงานการบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นงานบริการ อ านวยความสะดวก และสนับสนุน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น งานทะเบียนประวัติ งานอัตราก าลัง 
งานพัฒนาบุคลากร งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และงานวิทยฐานะ ซึ่งจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน 
และเงื่อนไขในการให้บริการที่แสดงให้ผู้รับบริการได้ทราบและการเข้าถึงข้อมูลการบริการที่สะดวกรวดเร็ว 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และสนองต่อกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริการจัดการ และ  
จุดเน้นที่ 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน             
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศการบริหารงานบุคคล ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการทุกขั้นตอน 
2.2  เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศการบริการงานบุคคลให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บเป็นระบบ 
2.3  เพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติงาน ประมวลผล แสดงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและ 

เงื่อนไขในการบริการในงานทะเบียนประวัติ งานอัตราก าลัง งานพัฒนาบุคลากร งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
และงานวิทยฐานะ 

2.4 เพ่ือพัฒนาระบบติดตาม เข้าถึงข้อมูลการบริการงานบริหารงานบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ 
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3 เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
      3.1.1 ฐานข้อมูลสารสนเทศการบริการงานบุคคลให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บเป็นระบบ 

3.1.2 โปรแกรมระบบปฏิบัติงาน แสดงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เงื่อนไข และ 
รับค าขอผ่านระบบ เช่น งานทะเบียนประวัติ  งานอัตราก าลัง  งานพัฒนาบุคลากร  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
และงานวิทยฐานะ 

3.1.3 ระบบรายงานการเผยแพร่ของมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการให้บริการผ่าน 
เว็บไซต์ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและข้อมูล 

การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 
4 การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

การวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลสารสนเทศงาน
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
ออกแบบและจัดสร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การบริการงานบุคคล 
ออกแบบและจัดสร้างโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
 
เชื่อมต่อโปรแกรมระบบปฏิบัติการผ่านระบบ
สารสนเทศของ สพม.12 
การทดสอบระบบฐานข้อมูลและระบบรายงาน
ข้อมูล 

พฤศจิกายน- 
ธันวาคม 2558 

มกราคม -เมษายน 
2559 

พฤษภาคม- สิงหาคม  
2559 

กันยายน  2559 
 

กันยายน  2559 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงานบุคคล/ 
ศูนย์ ICT 
กลุ่มบริหารงานบุคคล/ 
ศูนย์ ICT 

 
5 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
   ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบด าเนินงาน  จ านวน  86,500  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 

2 

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ความ
ต้องการข้อมูลสารสนเทศงาน
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบและ
จัดสร้างระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการบริการงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 

10,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 

10,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 

10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 
 
 
 
 

4 
 

5 

กิจกรรมที่ 3 ออกแบบและจัดสร้าง
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
(งานทะเบียนประวัติ,งานอัตราก าลัง, 
งานพัฒนาบุคลากร,งานสรรหาฯ, 
งานวิทยฐานะ) 
เชื่อมต่อโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ผ่านระบบสารสนเทศของ สพม.12 
การทดสอบระบบฐานข้อมูลและ
ระบบรายงานข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

75,000 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

75,000 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

75,000 
 
 
 
 
- 
 
- 

รวม  86,500  86,500  86,500 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
6 การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 
2 

ฐานข้อมูลสารสนเทศงานบริหารงานบุคคล 
ความพอใจของผู้รับริการข้อมูลสารสนเทศ 

-ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
-ส ารวจข้อมูล 
 

-สังเกต/ทดสอบ 
-แบบสอบถาม 

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงาน 

บริหารงานบุคคล 
7.2 เกิดความคล่องตัวในการเข้าถึงและใช้ข้อมูล สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้ 

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

                                                           ผู้เสนอโครงการ  
(นายทีปวิทย์  ศรีอนิทร์) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

                                                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                                     (นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                                                          ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 

                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 เขต 12 มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางมันทนา รัตนะรัต   2. นางสาวธิดารัตน์  ทวีทอง  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เมษายน   -   กรกฎาคม 2559 

1. หลักการและเหตุผล 
  กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีภารกิจในการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ประสานงาน ติดตามและตรวจสอบการจัดท าข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center , ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  B-obec , ระบบ
สารสนเทศ EMIS และการศึกษาเพ่ือปวงชน EFA ในการจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
กลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดตั้ง 
และการจัดสรรงบประมาณ  โดยที่ผ่านมามีโรงเรียนบางโรงเรียนไม่เข้าใจในฐานข้อมูลสารสนเทศ จึงท าให้โรงเรียน
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในบางรายการ และส่งผลกระทบโดยตรงกับโรงเรียนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายการนั้น ๆ                            
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย          
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรองรับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านข้อมูล กพร. ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งบประมาณขึ้นและสามารถใช้โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันก าหนดเวลา 

2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ    
ที่เก่ียวข้อง 

2.2  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพ่ือใช้ในการวางแผน การบริหาร
จัดการการศึกษา การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12              
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.  เป้าหมาย 
               3.1  ด้านปริมาณ 
         บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา จ านวน 98 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน 

     3.2  ด้านคุณภาพ    
        3.2.1 สถานศึกษาสามารถจัดเก็บข้อมูลโปรแกรมต่างๆ ได้ถูกต้อง ทันก าหนดเวลา และ 

สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบฐานข้อมูลครบถ้วน  

เป็นปัจจุบันและสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้ทุกเวลา 
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4. การด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
 
 
 

3 
4. 
 

5 
 

ประชุมคณะท างาน 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯให้แก่บุคลากรโดยใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center , 
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-obec , ระบบสารสนเทศEMIS  
และการศึกษาเพ่ือปวงชน EFA ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ 
ระดับสถานศึกษา  
ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมข้อมูล 
จัดท าข้อมูลการจัดตั้งและการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่
ปงีบประมาณ 2554-2558  
จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

เมษายน  2559 
พฤษภาคม 2559 

 
 
 
 

มิถุนายน 2559 
มิถุนายน 2559 

 
กรกฎาคม 2559 

น.ส.ธิดารัตน์ฯ 
และคณะท างาน 

 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
 ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบด าเนินงาน จ านวน  72,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะท างานฯ 
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน 
(15 คน x 150 บาท) 

  2,250   2,250   2,250 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนละ 1 คน   36,000   36,000   36,000 
 - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหาร

กลางวัน  ผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 
(120 คน x 150 บาท x  2 วัน) 

            

3 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
(120 เล่ม x 50 บาท) 

  6,000   6,000   6,000 

4 ค่าวัสดุโครงการ     6,750 6,750   6,750 
5 ประชุมตรวจสอบและจัดท าสารสนเทศ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและ
อาหารกลางวัน 
(12 คน x 150 บาท x 5 วัน) 

 

9,000   9,000 

 

9,000 

6 ค่าจัดท าเอกสารสารสนเทศปีการศึกษา 
2559 (50 เล่ม x 240 บาท) 

 
 12,000 12,000 

 
12,000 

รวม  53,250 18,750 72,000  72,000 
  หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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  6.   การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 

2 

บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ ระดับ
สถานศึกษา สามารถใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 12 มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบ 
 
 
- ตรวจสอบ 

- โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
- เอกสารข้อมูลสารสนเทศ 

 
 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  7.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 12 และโรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอ่ืน หรือบุคคลทั่วไป น าไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ เช่น นักวิจัย นักวิชาการ
หรือนักการศึกษา ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการท างานทางวิชาการ ช่วยในการตัดสินใจที่มีเหตุผล เพ่ือประโยชน์ต่อ
การพัฒนาศึกษา 
   

                                                                 ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวธิดารัตน์  ทวีทอง) 
                                              ลูกจ้าง ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
 

                                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายจตุรงค์  สุขแก้ว ) 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

   ช่วยราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 

                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ      พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน  บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ 
แผนงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการคุณภาพศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ   
          3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
          3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการ 
                                              ได้มาตรฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นายสุทัศน์  แก้วพูล    2.  นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤศจิกายน 2558 – มิถุนายน  2559 

1.  หลักการและเหตุผล 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ก ากับ ดูแล   

และสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือให้สถานศึกษาได้ปรับปรุง
พัฒนาการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา  และสามารถบริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุด   

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  98  โรง  มี
โรงเรียนในสังกัด เป็นหน่วยเบิกจ่าย จ านวน  9  โรง  ซึ่งโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การเงิน บัญชีและพัสดุบ่อย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีหน้าที่ต้องก ากับ  ดูแล  และส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนบริหารภารกิจได้ถูกต้อง  ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
จึงได้จัดท าโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด ในการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี และการ
บริหารสินทรัพย์   เพ่ือให้ด าเนินการได้ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้        
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 

2.  วัตถุประสงค์ 
                     2.1  เพ่ือพัฒนา ให้ความรู้เกี่ยวการด าเนินการเก่ียวระเบียบ กฎหมาย  แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
แก่รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน  และบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                     2.2  เพื่อพัฒนา ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระยะท่ี 3  
แก่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ให้สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง  ครบถ้วนทุกข้ันตอน 

3.   เป้าหมาย 
          3.1  ด้านปริมาณ              
                             3.1.1  บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 10 คน และ เจ้าหน้าที่การเงิน  และพัสดุ  โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน 
จ านวน  196 คน ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
                             3.1.2   ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบด้านบริหารงบประมาณโรงเรียน
ในสังกัด  จ านวน  98 คน  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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               3.2  ด้านคุณภาพ 
                            3.2.1 เจ้าหน้าที่การเงิน  และพัสดุ โรงเรียนด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง    
                            3.2.2 การบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์  ของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
                            3.2.3 เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ถูกต้อง 

4.   การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1   
1. ประชุมคณะท างาน พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
2. ประสานวิทยากร ธันวาคม 2558 นางเนตรชนก ศรีรัตน์ 
4. อบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
5. สรุป/รายงานผล มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

 

กิจกรรมที่ 2   
1. ประชุมคณะท างาน มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
2. ประสานวิทยากร มกราคม 2559 นางเนตรชนก ศรีรัตน์ 
4. อบรมระเบียบฯการเงินที่เกี่ยวข้อง กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
5. สรุป/รายงานผล มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
           ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบด าเนินงาน  จ านวน  93,000  บาท    
                                                                          

ที ่
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 
 

1 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) 
ประชุมคณะท างาน/ก าหนดหลักสูตร 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (10 คน x30 บาท x 2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 

 
   
 
 
 

  600 
 

  900 

  
 
 
 

  600 
 

  900 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

600 
 

900 
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ที ่
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จ านวน 2 รุ่น 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
( 230 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
 ( 230 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
( 2 คน x 600 บาท  x 12 ช.ม.) 
- ค่าพาหนะวิทยากร 2 คน 
  
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกบัระเบียบ กฎหมาย 
การเงินการคลัง 
ประชุมคณะท างาน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
( 211 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
( 211 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
( 1 คน x 600 บาท x 7 ช.ม.) 
- ค่าคู่มือการเงินการคลัง 
 

 
 
 
 
 

7,200 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4,200 

 
13,800 

 
20,700 

 
 
 

2,450 
 
 
 
 

600 
 

900 
 
 

12,660 
 

18,990 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
13,800 

 
20,700 

 
7,200 

 
2,450 

 
 
 
 

600 
 

900 
 
 

12,660 
 

18,990 
 

4,200 
 

10,000 
 

 
 
 

 
13,800 

 
20,700 

 
7,200 

 
2,450 

 
 
 
 

600 
 

900 
 
 

12,660 
 

18,990 
 

4,200 
 

10,000 
 

รวม 11,400 71,600 10,000 93,000 
 

93,000 

 
หมายเหตุ :   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การวัดผลและประเมินผล 
 

  ที่             ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม 

สามารถบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ถูกต้อง ทุกข้ันตอน 

         - ตรวจสอบ 
 

-เอกสารหลักฐานการ
เบิกจ่าย 

2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจระเบียบเกี่ยวกับ
การเงิน และพัสดุสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระเบียบก าหนด 

        - ตรวจสอบ  -เอกสารหลักฐานการ
เบิกจ่าย 

   
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         7.1  เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสามารถจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้ถูกต้อง  ครบถ้วนทุกขั้นตอน  เป็นไปตามตามระเบียบที่ก าหนด        
มีความคุ้มค่า  เกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม        
         7.2   รองผู้ผู้อ านวยการที่รับผิดชอบในการการบริหารงบประมาณ  สามารถบริหาร
งบประมาณได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ   
         7.3   เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน  เข้าใจระเบียบ  กฎหมาย  แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้         

 

         ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางเนตรชนก     ศรีรัตน์) 
                                    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

                                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                     (นายสุทัศน์  แก้วพูล) 
                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
                    

                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ      ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหาร 
                               และการจัดการเรียนรู้  
แผนงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการคุณภาพศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ   
          3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
          3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการ 
                                              ได้มาตรฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                               และการสื่อสาร   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายไตรรงค์    สาดแว    2. นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2558 – กันยายน 2559 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  โดยได้จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ตระหนักในความส าคัญของการดูแลรักษามาตรฐาน การพัฒนา
สมรรถนะของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสนับสนุน รวมทั้งบุคลากรของศูนย์บริการ ICT  ให้พร้อมต่อการ
ให้บริการ  จึงได้จัดท า “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้ ICT ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการทางการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มงานต่างๆ อย่างทั่วถึง และได้มาตรฐานตามนโยบาย 

2. วัตถุประสงค์ 
      21 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLIT ในโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 เพ่ือปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  ให้พร้อมรองรับการให้บริการ ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบงานเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มต่างๆ และด้านการจัดการเรียนการสอน 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  12  ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
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3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
            3.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 54 โรงเรียน  ด าเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกล DLIT ฯลฯ 
             3.1.2 ด าเนินการพัฒนาระบบ และซ่อมบ ารุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์บริการ ICT  
อย่างน้อย จ านวน 1 ครั้ง 
            3.1.3 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 30 โรงเรียน  ได้รับการนิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือด้าน 
ICT เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนในกลุ่มที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม 
โรงเรียนที่ขอรับความช่วยเหลือในการปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการศึกษาทางไกล  
DLIT  และโรงเรียนในโครงการพิเศษตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
             3.1.4 บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษษ เขต 12   จ านวน 60 คน 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT เรื่องการน า Google App for Education มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      3.2 ด้านคุณภาพ 
            3.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน า
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล  DLIT  มาบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
            3.2.2 ศูนย์บริการ ICT ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบสนับสนุนต่างๆ ที่มีมาตรฐานการให้บริการ  สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และรองรับกระบวนงานตามภารกิจ  
            3.2.3 โรงเรียนในสังกัดมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานในการให้บริการ เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน ตามศักยภาพและบริบท 
            3.2.4 บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีสมรรถนะด้าน ICT   
ในระดับดีข้ึน และสามารถบูรณาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ได้ 
4. การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ DLITฯ ส าหรับโรงเรียน

ขนาดเล็ก และระบบสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน และ
งานอ่ืนๆ ตามนโยบาย สพม.12 และ สพฐ. 
1.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ICT 
1.2 ประชุมคณะวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     การศึกษาทางไกล DLIT ฯ  โรงเรียนขนาดเล็ก 
1.3 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแก่ผู้บริหาร, ครูผู้รับผิดชอบ,  
     ผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อุปกรณ์ 
1.4 ติดตั้งสื่อการเรียนการศึกษาทางไกล  โรงเรียนขนาดเล็ก 
1.5 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือด้านการตรวจรับ และอ่ืนๆ 

พฤศจิกายน 2558 – 
กันยายน 2559 

ไตรรงค์ สาดแว          
และคณะ 

2 พัฒนาระบบและซ่อมบ ารุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านICT 
2.1 ปรับปรุงระบบสนับสนุนตามภารกิจของกลุ่มงานต่างๆ  
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการซ่อมบ ารุง ตามสภาพปัญหา 
2.3 ปรับปรุงระบบส ารองไฟฟ้าเพ่ือเสริมสมรรถนะระบบ 

พฤศจิกายน2558     
– กันยายน 2559 

ไตรรงค์ สาดแว 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมนิเทศด้าน ICT เพื่อการบริหาร/การเรียนการสอน 

3.1 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือการนิเทศ 
3.2 จัดท าปฏิทินนิเทศ เครื่องมือนิเทศ  
3.3 ประสานโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง 
3.4 ออกภาคสนามเพ่ือนิเทศ ก ากับติดตาม ตามปฏิทินนิเทศ 
3.5 สรุปรายงานผลการนิเทศ ก ากับติดตาม 

ธันวาคม  2558 –
กันยายน 2559 

ไตรรงค์ สาดแว  
และคณะ 

4 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากร สพม.12 
4.1 อบรมการใช้ ระบบ Google  App for Education    
     ส าหรับบุคลากร สพม.12 ตามภารกิจหน้าที่ 
4.2 จัดซื้อหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ศูนย์ ICT 

มกราคม  – กันยายน 
2559 

จิตติมา เพชรมูณยี์   
และคณะ 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
            ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบด าเนินงาน จ านวน 111,000 บาท 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย  วัสดุ   รวม 

กิจกรรมที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ 
DLITฯ ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และ 
งานอ่ืนๆ ตามนโยบาย สพม.12 สพฐ. 

      
 

1.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ICT 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (16 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
 (16 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 

  
 

960 
 

1,440 

  
 

960 
 

1,440 

  
 

960 
 

1,440 
1.2 ประชุมวิทยากรโครงการ DLIT 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (13 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 

  
 

390 

  
 

390 

  
 

390 
1.3 ประชุมครูผู้รับผิดขอบ/ผู้ดูแลระบบ
ติดตั้งสื่อทางไกล DLIT  จ านวน  4 วัน 
 (นครศรีฯ 2 วัน, พัทลุง 2 วัน) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (109 คน x 30 บาท x 4 มื้อ) 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
 (109 คน x 90 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

  
 
 
 

13,080 
 

19,620 
17,210 

  
 
 
 

13,080 
 

19,620 
17,210 

  
 
 
 

13,080 
 

19,620 
17,210 

1.4 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือด้านการ 
ตรวจรับ และอ่ืนๆ 
 - ค่าชดเชยน้ ามัน โรงเรียนละ 500 บาท  
จ านวน 15 โรงเรียน 

  
 
 

7,500 

  
 
 

7,500 

  
 
 

7,500 
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กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย   วัสดุ   รวม 

กิจกรรมที่ 2: พัฒนาระบบ และซ่อมบ ารุง
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 

     ใช้งบกลาง
ส านักงาน 

2.1 ปรับปรุงระบบสนับสนุนตามภารกิจ        
2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการ 
     ซ่อมบ ารุง ตามสภาพปัญหา 

      

2.3 ปรับปรุงระบบส ารองไฟฟ้าเครื่องแม่  
     ข่ายและระบบสื่อสาร 1 ชุด 

      

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
ด้าน ICT เพ่ือการบริหารและการเรียน 
การสอน 

       
 

 - ค่าชดเชยน้ ามัน โรงเรียนละ 
     500 บาท  จ านวน 30 โรงเรียน 

 15,000  
 

15,000  15,000 

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ด้าน ICT  

      
 

4.1 อบรมการใช้ Google App EDU ให้
บุคลากร สพม.12 จ านวน 2 วนั 
 1) ประชุมคณะท างาน 1 ครั้ง 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 90 บาท x 1 มื้อ) 
 2) ด าเนินการจัดอบรม 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (60 คน x 30 บาท x 4 มื้อ) 
  - ค่าอาหารกลางวัน 
(60 คน x 90 บาท x 2 มื้อ) 
 - ค่าพาหนะและค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,600 

  
 
 

600 
 

900 
 
 

7,200 
 

10,800 
 

3,200 

  
 
 

600 
 

900 
 
 

7,200 
 

10,800  
 

12,800 

  
 
 

600 
 

900 
 
 

7,200 
 

10,800  
 

12,800 
4.2 จัดซื้อหนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน ศูนย์ ICT 

  3,500 3,500  3,500 

รวม 9,600 97,900 3,500  111,000  111,000 

 
  หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
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6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กตามเป้าหมาย 

ได้ติดตั้งสื่อตามโครงการ/กิจกรรม สพฐ.  /
ระบบสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน  

ตรวจสอบ /ประเมินสภาพจริง แบบบันทึก / 
รายงาน 

2 อัตราการหยุดให้บริการ (Down) ของระบบ
ในศูนย์บริการ  ICT  

ตรวจสอบ /ประเมินสภาพจริง แบบบันทึก / 
รายงานการซ่อม
บ ารุงระบบ 

3 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ช่วยเหลือด้าน ICT มีความพึงพอใจ 

สอบถามผู้รับบริการ แบบสอบถาม 

4 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าไปประยุกตใ์ช้ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ 

สอบถาม/สังเกต แบบสอบถาม/ 
การสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีฯ ระบบ 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีมาตรฐาน 
      7.3 ส านักงานและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สามารถประยุกต์ใช้ ICT 
เพ่ือการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การแสวงหาความรู้ ได้ตามศักยภาพ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
 

                                   
                                         ผู้เสนอโครงการ 

         (นายไตรรงค์  สาดแว) 
        ศึกษานิเทศกช์ านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                     ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายพรศักดิ์  จินา) 
             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
      
 

                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
โครงการ  ส านักงานสุขสันต์ มุ่งม่ันพัฒนา 
แผนงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการคุณภาพศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ   
          3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
          3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการ 
                                              ได้มาตรฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มอ านวยการ 
รับผิดชอบโครงการ นางศรีสมร ชัยมุสิก  และคณะ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2558 - กันยายน 2559 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  โดยการใช้ระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart Obec/MyOffice ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัด 
ให้สามารถใช้ระบบงานดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีการประชาสัมพันธ์ท าให้ประชาชนเข้าใจ
ยอมรับ สนับสนุน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน  
  กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีภารกิจหลักที่ได้รับ
มอบหมายการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งให้การ
บริการ อ านวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อย่างทั่วถึงและได้
มาตรฐาน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือจัดระบบบริหารจัดการของส านักงานและงานการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานและสถานศึกษา สามารถใช้งานระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีจิตส านึก เกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่น   เสริมสร้าง
การท างานเป็นทีม  มีจิตบริการ 
  2.4 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ น าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
        3.1.1 บุคลากรในส านักงาน จ านวน 70 คน /โรงเรียนในสังกัด จ านวน 98 โรง  ได้รับ
การพัฒนาการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์   
        3.1.2 ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
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   3.2 ด้านคุณภาพ  
        3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความพร้อมและสามารถน า
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
        3.2.2 ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความ
ประทับใจ/มีความพึงพอใจในการให้บริการที่รวดเร็ว สถานที่สะอาด สวยงาม 

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 

2 

พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart Obec และ MyOffice 
1.1 ประชุมคณะท างาน 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในส านักงานฯ 
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา 
1.4 ประชุมเพ่ือประเมินผลการใช้ระบบ 1.2  
พัฒนาระบบส านักงานสู่มาตรฐานสากล (5 ส) 3 เดือน/ครั้ง 
2.1 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ท ากิจกรรม 
2.2 ปฏิบัติงานจริงพร้อมกันทั้งส านักงาน 

พฤศจิกายน 2558 -
กันยายน 2559 
 
 
 
พฤศจิกายน 2558 -
กันยายน 2559 
 

ศรีสมร  ชัยมุสิก   
และคณะ 
 
 
 
ศรีสมร  ชัยมุสิก   
และคณะ 
 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
            ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบด าเนินงาน จ านวน 112,500 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart 
Obec และ MyOffice 
1)ประชุมคณะท างาน เวลา 2 วัน 
-ค่าอาหารว่างฯ  อาหารกลางวัน 
(15  คน x 150 บาท  x 2 วัน) 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
-ค่าอาหารว่างฯ  อาหารกลางวัน  
(70  คน x 150 บาท  x 2 วัน) 
-ค่าอาหารว่างฯ อาหารกลางวัน 
(120 คน x 150 บาท x 2 วัน) 
-ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าพาหนะ 
ประชุมพัฒนาระบบส านักงานสู่
มาตรฐานสากล (5 ส) 3 เดือน/ครั้ง 
-ค่าอาหารว่างฯ อาหารกลางวัน 
 (75 คน x 120 บาท x 4 มื้อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 

4,500 
 
 

21,000 
 

36,000 
 

3,000 
 
 

36,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4,500 
 
 

21,000 
 

36,000 
 

15,000 
 
 

36,000 

  
 
 

4,500 
 
 

21,000 
 

36,000 
 

15,000 
 
 

36,000 

รวม 12,000 100,500  112,500  112,500 
    หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
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 6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 

2 
 

บุคลากรทุกคนในส านักงาน/สถานศึกษาสามารถใช้
งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart Obec/ 
MyOffice ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงาน มีความสวยงามเป็นระเบียบสามารถค้นหา
เอกสารได้อย่างสะดวก 
 

สังเกต/การใช้งาน 
 
 
ติดตามประเมินผล 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 
ติดตามประเมินผล/ 
แบบตอบรับ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกคนสามารถใช้งานระบบส านักงานส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ Smart Obec/ MyOffice ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.2 บุคลากรในส านักงานได้รับการพัฒนา ส่งเสริม มีจิตส านึกในการท างานเป็นทีม 
               7.3 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ น าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

          

       ผู้เสนอโครงการ 
          (นางศรีสมร  ชัยมุสิก) 
               ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 

                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายสุทัศน์  แก้วพูล) 
               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
      

                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ 
   ราชการ  ปีงบประมาณ 2559 
แผนงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการคุณภาพศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ   
          3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
          3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการ 
                                              ได้มาตรฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี     2. นายทีปวิทย์  ศรีอินทร์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม – 30  กันยายน  2559 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของข้าราชการ
ครูและลูกจ้างประจ า ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความมั่นคง วิริยะ 
อุตสาหะ และอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมให้แก่วงการศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและ
แสดงมุทิตาจิตระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่เกษียณอายุราชการ 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 232 คน และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ
ราชการ จ านวน 14 คน เข้าร่วมประชุม และได้รับการเชิดชูเกียรติ 
        สถานที่ โรงแรมทวินโลตัส อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3.2 ด้านคุณภาพ  
        3.2.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับ
ราชการเพ่ือประเทศชาติมานาน จนเป็นเกียรติประวัติของตนเองและครอบครัว 
        3.2.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดต่อไป 
        3.2.3 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ เกิดจิตส านึกและมีความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดทั้งมีความรัก 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 

พฤศจิกายน 2558 
กรกฎาคม  2559 
สิงหาคม  2559 
กันยายน  2559 
กันยายน  2559 
ตุลาคม  2559 

กลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหารบุคคล 
คณะท างาน 
คณะท างาน 

  
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
           ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบด าเนินงาน จ านวน  150,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 

2 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน  
จ านวน 30 คน เวลา 1 วัน 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (30 คน x 150 บาท x 1 วนั) 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดงานแสดง 
มุทิตาจิตและประกาศเกียรติคุณบัตร  
จ านวน 350 คน 1 วัน 
- ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (350 คน x 350 บาท x 1 วัน) 
- ค่าจัดท าหนังสือท าเนียบ  
 (350 เล่ม x 200 บาท) 
- ค่าของที่ระลึก  
  (250 คน x 700 บาท)  
- ค่าพิธีทางศาสนา  (5,000 บาท) 
- ค่าตอบแทนชุดการแสดงพิธีเปิด 
- ค่าจัดสถานที่ 
- ค่าเข็มกลัดดอกไม้  
(250 คน x 30 บาท) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4,500 
 
 

 
 
 

122,500 
 
 
 
 
 
 

3,000 
20,000 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4,500 
 
 

 
 
 

122,500 
 
 
 
 
 
 

3,000 
20,000 

 

  
 

4,500 
 
 

 
 
 

122,500 
 

ใช้งบกลาง 
 

ใช้งบกลาง 
 

ใช้งบกลาง 
3,000 

20,000 
ใช้งบกลาง 

รวม   150,000  150,000  150,000 

   หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
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 6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 

2 
 
 
 

3 

ผู้เกษียณอายุราชการ ยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับ
ราชการเพ่ือประเทศชาติมานาน จนเป็นเกียรติ
ประวัติของตนเองและครอบครัว 
ผู้เกษียณอายุราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชน
คนรุ่นหลังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ   
อุตสาหะ และอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมให้แก่
วงการศึกษา 
ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมพิธีมีความรัก 
สามัคคี 

-ตรวจนับรายชื่อ 
 
 
-การสังเกต 
 
 
 
-การสอบถาม 

-บัญชีรายชื่อ 
 
 
-แบบบันทึกการ
สังเกต 
 
 
-แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ รู้สึกภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ คุณความดีที่
ได้ท าคุณประโยชน์ให้แก่วงการศึกษา และให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
  7.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ มีขวัญและก าลังใจ ในการด าเนินชีวิตภายหลัง
เกษียณอายุราชการ 
  7.3 ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจและประทับใจที่ได้มีโอกาสร่วมแสดง
มุทิตาจิตท าให้เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ 
 
          ผู้เสนอโครงการ 

     
(นายทีปวิทย์  ศรีอินทร์) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

                                                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
                                                                                                  

   ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  จัดกิจกรรมวันคร ู
แผนงบประมาณ   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการคุณภาพศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12 มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศรีสมร  ชัยมุสิก  2. นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ธันวาคม  2558 – มกราคม  2559 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ “ครู” 
เพราะครูมิใช่แต่เพียงผู้สอนหนังสืออย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยังเป็นผู้อบรมกล่อมเกลาให้ศิษย์พัฒนาไปในทางที่
ถูกต้อง   งดงาม ที่เต็มศักยภาพของแต่ละคน อันจะส่งผลต่อสังคมที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นการระลึกถึงคุณงาม
ความดีและเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครู จึงมีการจัดกิจกรรมวันครูเป็นไปอย่างสมเกียรติและเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานอื่น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือสร้างจิตส านึก แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อ “คร”ู 
  2.2  เป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติครู 
                     2.3  เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม           

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
                        3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้ร่วม
กิจกรรมระลึกถึงคุณงามความดีและเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครู 
                        3.1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 300 คน 
                  3.2 ด้านคุณภาพ 
                          3.2.1 ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านัก ภูมิใจในความเป็นครู 
                          3.2.2 ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีที่ดีงาม
สมเกียรติ       

4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างาน 

 
1, 11 มกราคม 2559 

 
กลุ่มอ านวยการ/ 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
 
 

2 งานวันครู จัดร่วมกับ สหวิทยาเขต  
และโรงเรียน 

15 – 16 มกราคม 2559 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
            ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบด าเนินงาน  จ านวน  50,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 

-กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี 
-วารสารวันคร ู
-ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
-อ่ืนๆ 

 20,000 
 

10,000 
5,000 

 
15,000 

 
 
 

20,000 
15,000 
10,000 

5,000 
 

 20,000 
15,000 
10,000 

5,000 

รวม  35,000 15,000 50,000  50,000 
        หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 

 ร้อยละ 99 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 12 เข้าร่วมกิจกรรมวันครู  

- แบบส ารวจ 
- บัญชีลงเวลา 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

 แบบส ารวจ 
- บัญชีลงเวลา 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีปฏิสัมพันธ์เพ่ืมข้ึน 
                      7.2 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ความสามัคคีของครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

                  ผู้เสนอโครงการ 
(นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

            ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสุทัศน์  แก้วพูล) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายภิญโญ  จันทรวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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ส่วนท่ี 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการให้ 
บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ ดังนี้ 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นการด าเนินงานและ 

เป้าหมายการให้บริการแก่บุคลากรทุกระดับ รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก 

เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโนบายเพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 

4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  9 เดือน และเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่ 

สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อ 
การพัฒนา  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
ใช้วงจรการพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

                                                                                                                                           
 

๙๗  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



      

                                                                                                                                           
 

๙๘  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 



      

                                                                                                                                           
 

๙๙  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 



      

                                                                                                                                           
 

๑๐๐  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 
 
 
 
 



      

                                                                                                                                           
 

๑๐๑  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

                                                                                                                                           
 

๑๐๒  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

คณะท างาน 
ที่ปรึกษา 

1.  นายภิญโญ  จันทรวงศ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
2.  นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
3.  นายมนูญ  บุญชูวงศ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
4.  นายพรศักดิ์  จินา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
5.  นายสุทัศน์  แก้วพูล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
6.  นายจตุรงค์  สุขแก้ว  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
    ช่วยราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. กลุ่มนโยบายและแผน 
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
6. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะท างาน 
1. นางมันทนา  รัตนะรัต  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
3. นางสาวพัทธมน  บัวจีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
4. นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นายอนุชา  กลิ่นจันทร์  ครูช่วยราชการ 
6. นางสาวธิดารัตน์  ทวีทอง อัตราจ้าง 
7. นางสาวอนุสรา  ทรงศรี อัตราจ้าง 
 

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดท ารูปเล่ม 
นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 

ออกแบบปก 
นางสาวณิฏศาภรณ์  ภาสกนธ์ อัตราจ้าง 
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