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สภาพทั่วไป 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ตั้งอยู่เลขที่ 
12/13 หมู่ที่ 2  ถนนกะโรม อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80000  มีพ้ืนที่เขต
บริการครอบคลุม  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 าเภอ 

ระโนด จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กระบี่ สตูล  และตรัง  

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

หน่วยงานภาครัฐ   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ
การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ 
สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
         2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้ างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
             3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่
การศึกษา           
                  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา            
                  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา             

ส่วนที่ 1 
บทน า 
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กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 

สถานศึกษา   98 แห่ง 
(นครศรีธรรมราช  71  แห่ง / 

พัทลุง  27  แห่ง) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์เฉพาะกิจคุม้ครองและ 
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กลุ่มบรหิารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์
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ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
1. จ านวนบุคลากรในสังกัด 

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 98 คน 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   147 คน 

 ครูผู้สอน 4,160 คน 

 พนักงานราชการ               35 คน 

 ลูกจ้างประจ า 226 คน 

 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    9 คน 

รวม 4,675 คน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     1 คน 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 คน 

 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์ 12 คน 

 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    29 คน 

 ครู (ช่วยราชการ)       3 คน 

 ลูกจ้างประจ า 2 คน 

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

 ลูกจ้างรายเดือน  (งบส านักงาน)                          12 คน 
รวม 71 คน 

รวมทั้งสิ้น 4,746 คน 
 

  
    หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559  
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    หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

2.   จ านวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด   ปีการศึกษา 2560  
ตารางที่  1  จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2560 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 98 100 
จ าแนกตามจังหวัด 
- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 72.45 
- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 27 27.55 
จ าแนกตามประเภทระดับท่ีเปิดสอน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 2.04 
- ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น – ตอนปลาย) 94 95.92 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1.02 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช 1 1.02 
จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน 
- นักเรียน 1 - 499 คน 54 55.10 
- นักเรียน 500 – 1,499 คน 33 33.67 
- นักเรียน 1,500 – 2,499 คน 6 6.12 
- นักเรียน ≥ 2,500 คน 5 5.11 

ตารางที่ 2  จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และสัดส่วนห้องเรียนต่อห้อง 

ชัน้ 
นักเรียน 

ชาย 
นักเรียน 
หญิง 

รวม ร้อยละ 
ห้อง 
เรียน 

ห้อง: 
นักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6,941 7,353 14,294 20.67 413 1:35 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6,292 7,302 13,594 19.66 413 1:33 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6,144 7,329 13,473 19.48 425 1:32 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 19,377 21,984 41,361 59.80 1,251 1:33 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3,437 6,129 9,566 13.83 333 1:29 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3,287 5,878 9,165 13.25 333 1:28 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3,275 5,785 9,060 13.10 334 1:27 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 9,999 17,792 27,791 40.18 1,000 1:28 
ปวช.1 - - - - - - 
ปวช.2 - - - - - - 
ปวช.3 2 8 10 0.01 1 1:10 
รวมสายอาชีพ 2 8 10 0.01 1 1:10 
รวมทั้งสิ้น 29,378 39,784 69,162 100.00 2,252 1:31 
ร้อยละ 42.48 57.52      
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3.  จ านวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศกึษา(สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต 
 

สหวิทยาเขต 
ที ่

ชื่อสหวิทยาเขต 
จ านวน 
โรงเรียน ชื่อโรงเรียน 

1 เบญจมราชูทิศ  
 

5   1. เบญจมราชูทิศ         2. เมืองนครศรีธรรมราช 
3. สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช  
4. ขุนทะเลวิทยาคม      5. ปากพูน 

2 กัลยาณี  
 

5 1. กัลยาณีศรีธรรมราช     2. ตรีนิมิตรวิทยา 
3. ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ     
4. จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช   
5. โยธินบ ารุง  

3 พระพรหม-
เฉลิมพระเกียรติ 

5   1. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 2. พระพรหมพิทยานุสรณ ์     
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ     4. ทางพูนวิทยาคาร  
5. เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์นครศรธีรรมราช 

4 ทุง่สง 4 1. ทุ่งสง                         2. บางขันวิทยา             
3. วังหินวิทยาคม              4. ก้างปลาวิทยาคม 

5 สตรีทุ่งสง 5 1. สตรีทุ่งสง                    2. ทุ่งสงวิทยา               
3. ทุ่งสงสหประชาสรรค์      4. ช้างกลางประชานุกูล   
5. นาบอน    

6   ร่อนพิบูลย์ – 
  จุฬาภรณ์ 

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

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

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

9 หัวไทร - 
เชียรใหญ่ 

 

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

จ านวน 
โรงเรียน   ชื่อโรงเรียน 

10 ปากพนัง- 
เชียรใหญ่ 

6 1. ปากพนัง                     2. สตรีปากพนัง                 
3. โศภนคณาภรณ์             4. อินทร์ธานีวิทยาคม 
5. วิเชียรประชาสรรค์         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- 
พรหมคีรี 

7 1. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา    2. สระแก้วรัตนวิทย์  
3. โมคลานประชาสรรค์       4. นบพิต าวิทยา   
5. คงคาประชารักษ์            6. พรหมคีรีพิทยาคม 
7. บ้านเกาะวิทยา 

14 พัทลุง 8 1. พัทลุง                          2. พัทลุงพิทยาคม     
3. พรหมพินิตชัยบุรี            4. ประภัสสรรังสิต 
5. วชิรธรรมสถิต                6. ศรีบรรพตพิทยาคม 
7. ตะแพนพิทยาคม            8. ปัญญาวุธ 

15 สตรีพัทลุง 8 1. สตรีพัทลุง                    2. ควนขนุน            
3. พนางตุง                       4. อุดมวิทยายน                          
5. ดอนศาลาน าวิทยา          6. นาขยาดวิทยาคาร 
7. ปุาพะยอมพิ ทยาคม        8. นิคมควนขนุนวิทยา 

16 ตะโหมด 6 1. ตะโหมด                       2. ประชาบ ารุง 
3. เขาชัยสน                      4. หารโพธิ์พิทยาคม 
5. กงหราพิชากร                 6. ชะรัดชนูปถัมภ์  

17 จตุรพัฒน์ 5 1. ปากพะยูนพิทยาคาร   2. หารเทารังสีประชาสรรค์    
3. ควนพระสาครินทร์     4. ปุาบอนพิทยาคม          
5. บางแก้วพิทยาคม      
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4. ศูนย์พัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  36  ศูนย์ 
ล าดับที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ ที่ต้ัง (โรงเรียน) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  26 ศูนย์ 
1 ภาษาไทย เบญจมราชูทิศ 
2 คอมพิวเตอร์ เบญจมราชูทิศ 
3 ฝรั่งเศส  เบญจมราชูทิศ 
4 ภาษาจีน  เบญจมราชูทิศ 
5 ภาษาอังกฤษ  กัลยาณีศรีธรรมราช 
6 นาฎศิลป ์ กัลยาณีศรีธรรมราช 
7 ภาษาญี่ปุุน  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
8 คณิตศาสตร ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา เมืองนครศรีธรรมราช 
10 ดนตรีสากล  โยธินบ ารุง 
11 วิทยาศาสตร์  จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
12 ภาษาเกาหลี   จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
13 สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
14 ธุรกิจ สตรีปากพนัง 
15 นักเรียนพิเศษเรียนร่วม   สตรีปากพนัง 
16 ดนตรีไทย ปากพนัง 
17 ลูกเสือ เนตรนารี คีรีราษฎร์พัฒนา 
18 เกษตรกรรม ฉวางรัชดาภิเษก 
19 คหกรรม สตรีทุ่งสง 
20 ศิลปะ พรหมคีรีพิทยาคม 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
22 อุตสาหกรรม ทุ่งสง 
23 ศิลปะพื้นบา้น เชียรใหญ่ 
24 หุ่นยนต์ สิชลคุณาธารวิทยา 
25 เศรษฐกิจพอเพียง สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
26 อาเซียน เมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดพัทลุง   10  ศูนย์ 
1 ภาษไทย พัทลุง 
2 ภาษาอังกฤษ สตรีพัทลุง 
3 คณิตศาสตร ์ พัทลุง 
4 สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม หารเทารังสีประชาสรรค ์
5 วิทยาศาสตร์ ปุาพะยอมพิทยาคม 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา ตะโหมด 
7 การงานอาชีพ พัทลุงพิทยาคม 
8 ศิลปะ ประภัสสรรังสิต 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควนขนุน 
10 นักเรียนพิเศษเรียนร่วม ตะโหมด 
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2558 

 

 
 

 

ผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่าในภาพรวมนักเรียนมี        
ค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.454  และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรากฏว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น 5.84, 2.53,  
และ 0.85 ตามล าดับ 
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ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2558 
 

 
 

 
 

ผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่าในภาพรวมนักเรียนมี        
ค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง -0.292 และเม่ือพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรากฏว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น 4.08 และ 2.53  ตามล าดับ 
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2.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม    

โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 99 โรงได้รับ 
การประเมินคุณภาพภายนอกทุกโรงเรียน  ผลการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐาน สมศ.จ านวน 82  
โรงเรียน    คิดเป็นร้อยละ 82.83   และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สมศ. จ านวน 17 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 17.17   สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 

สพม.12 :จังหวัด 

จ านวนโรงเรียน ผลการปะเมินภายนอกรอบสาม 
ที่รับการประเมิน รับรอง ไม่รับรอง 
คุณภาพภายนอก หลังการประเมิน ปรับผล-ประเมินซ้ า 

จ านวน ร้อยละ 
รอบสาม จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นครศรีธรรมราช 71 
42 59.15 19 26.76 

10 14.08 
รับรอง 61 โรงเรียน ร้อยละ 85.92 

พัทลุง 28 
15 53.57 6 21.43 

7 25 
รับรอง 21 โรงเรียน ร้อยละ 75.00 

รวม 99 
57 57.57 25 25.25 

17 17.17 รับรอง 82 ร.ร.    ร้อยละ 82.83 

แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
3. ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และ ผลการด าเนินงาน 
    ตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

รายการ ล าดับที่ ค่าคะแนนเฉลี่ย
รวม ผลการด าเนนิงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

(KRS : KPI  Report  System) 41 3.77562 

ผลการด าเนนิงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏบิัติราชการ  
(ARS : Action Plan  Report  System) 42 3.51779 

ผลการด าเนนิงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
(KRS : KPI  Report  System)  และ 
ผลการด าเนนิงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏบิัติราชการ  
(ARS : Action Plan  Report  System)c]t 
 

 
42 

 
3.646705 
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 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ 

วันที ่ 12 กันยายน 2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน  เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์
ของประชาชนในชาต ิดังนี้  

นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี     

การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม  
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ 

อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา  
นโยบายที่ 1 : การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้       
ด้วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ   โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ
ทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนอง
ปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย               
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้
เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจน

 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์
ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด  

นโยบายที่ 2 : การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน  ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความ
มั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน 
แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัด
ระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบก
และทางทะเล รองรับการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มี
เทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การ
ก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดย
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น  

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่า
จากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้  

นโยบายที่ 3: การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
ความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อน 

ทั้งหลายของประชาชนจึงมีนโยบายที่จะด าเนินการดังนี้  
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ 

ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน  โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่าง
มีมาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูก
กฎหมายมากข้ึน  

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการ    
ทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการ
ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ  

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว  
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นโยบายที ่4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และ 

ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาใน 

ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้ 
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า 
และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  

4.3 ใหอ้งค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้
อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้ 
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มี 
ทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยง
กับมาตรฐานวิชาชีพ  

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เช่น การเรียนทางไกล  การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัด    
การเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง 
ศาสนา มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  
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4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และ 
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิด 
พ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

นโยบายที ่5 : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวย แล้วจึงมา 

รักษา สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน 
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วน
ร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐ
และเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการ
ใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย  

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข   
โดยจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ 
และหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในการปูองกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ  

นโยบายที ่6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ  

ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ 
และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้  เช่น กลุ่มธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อน ธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยง
กับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้ และ เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
แก่นักท่องเที่ยว  

6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทัง้ท่ีทว่มเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และ 
ปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพืน้ที่และบางฤดูกาล ซ่ึงน าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกรโดย
ระดมความคดิเพ่ือหาทางปูองกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 และ หาวิธีที่
จะแก้ปัญหาน้ าท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็วไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลน
น้ าเพ่ือการเกษตรนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่
เพาะปลูกให้มากท่ีสุดซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี  
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6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้ม ี
ภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุุมเฟือยรวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบกและด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิดด้วย
วิธีการที่เปิดเผยโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อมพร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
การพัฒนาพลังงาน  

6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     
ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร  
ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและ การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและ
มีเอกภาพท่ีชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนใน
ต่างประเทศ  

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม 
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์  ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร ์อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาค
ธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับ
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มี
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง  

นโยบายที ่7 : การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน       

ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
วิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ  การ
ยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน  

7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค 
และภูมิภาคอาเซียน  โดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่ง
อ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความ
เชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียน
สัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและ 
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการ
ผลิตและการลงทุน ข้ามแดนโดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนนพัฒนาระบบ National Single Window 
(NSW) และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรก
ให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด       
บ้านคลองลึกและบ้านคลองใหญ่ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

นโยบายที่ 8 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม  

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยง 
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน 
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  

8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า 
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
ในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน  

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ด้านการวิจัยและพัฒนาและด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอด     
สู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมทันสมัยและกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ  เช่นการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัยเป็นต้น  

นโยบายที ่9 : การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท าลายปุามากข้ึนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ปุาไม ้สัตว์ปุา พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท าลายหรือ 
น าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะ
ประเภทต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้นรัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้  

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ    
สัตว์ป่า  โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน 
เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศก าหนด
พ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การปลูกปุาเพ่ือปูองกันภัยพิบัติและปูองกันการ
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บุกรุกปุา ขยายปุาชุมชนและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการ
ตัดไม้จากปุาธรรมชาติรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกปุาเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นต้น  

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ  จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดท าแผนงานโครงการไม่เกิดความซ้ าซ้อน     
มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
โดยจัดตั้งหรือก าหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ าพร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ใน
ระบบของการบริหารจัดการน้ าและการเตือนภัย  

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการผลิตและ 
บริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนโดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะ มูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวาง
ระเบียบมาตรการ การบริหารจัดการเป็นพิเศษโดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง
รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญ
ในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด  

นโยบายที่ 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ 
จิตส านึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ    
20 ปี ต่อจากนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน 
รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและ คนไทย
ทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ 
ภายใต้วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 
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  1) ด้านความม่ันคง 
  2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  
วิสัยทัศน์  
                  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง   

(เป็นคนดี มีวินัย) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานท า มีอาชีพ มีรายได ้รวมทั้งสามารถปรับตัวและด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม พหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตรในโลกศตวรรษท่ี 21)  

6 ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เปูาหมายที่ 1  คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติร์เป็นประมุข 
   เปูาหมายที่ 2  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   เปูาหมายที่ 3  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคาม
ในชีวิตรูปแบบใหม ่  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เปูาหมายที่ 1  ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความ 
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   เปูาหมายที่ 2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   เปูาหมายที่ 3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เปูาหมายที่ 1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและ 
ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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 เปูาหมายที่ 2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 เปูาหมายที่ 3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 เปูาหมายที่ 4  แหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน รวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 เปูาหมายที่ 5  ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 เปูาหมายที่ 6  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน
ระดับสากล 
 เปูาหมายที่ 7  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 เปูาหมายที่ 1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 
 เปูาหมายที่ 2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 เปูาหมายที่ 3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เปูาหมายที่ 1  คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 เปูาหมายที่ 2  หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 เปูาหมายที่ 3  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เปูาหมายที่ 1  โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความ
คล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
 เปูาหมายที่ 2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผล
ต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 เปูาหมายที่ 3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
 เปูาหมายที่ 4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
รองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
 เปูาหมายที่ 5  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา 

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา          
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของ
พระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานใน
สังกัด ดังนี้ 

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง 
อาท ิการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)" 

2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู 
และการศึกษา 

    2.1 นักเรียน 
     “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้า 

หลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่ง
ของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555) 

     “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้ 
นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองด ีเด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555) 

     “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น  
จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน”    
(5 ก.ค. 2555) 

     “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน”  
(9 ก.ค. 2555) 

     2.2 คร ู
    “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู  

เพราะจ านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะ
สอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้
เหมาะสม และปลูกจิตส านึก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม 
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กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มี
ความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่
จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) 

“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่าง 
จริงจัง” ( 6 มิ.ย. 2555) 

“ปัญหาปัจจุบัน คือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ 
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน 
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ 
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555) 

“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน 
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือ
ส่วนตัวก็ตาม ” (5 ก.ค. 2555) 

 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
    กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้น
ด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 
   1) ความม่ันคง 
   2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
   4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
   5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2. ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต 

คอรัปชั่น 
3. กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการ 

ด าเนินการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...... 
4. ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็น 

รูปธรรม 
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 จุดเน้นเชิงนโยบายทีส่ าคัญ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิง 

นโยบายและแนวทางหลักทีก่ระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ดังนี้ 

1. จุดเน้นด้านความม่ันคง 
แนวทางหลัก  1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

1.2 การบริหารจัดการ 
1.3 การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขต 

พัฒนาเศษกิจพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
   1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลปูองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ 

2. จุดเน้นด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางหลัก  2.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน   
มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  

2.2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง 
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก  3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
   3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

4. จุดเน้นด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ า 

ทางการศึกษา 
แนวทางหลัก       4.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

  4.2 การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและส าหรับ 

คนทุกช่วงวัย 
 4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

5. จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก 
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อสารการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก       6.1 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการศึกษา 

6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
6.4 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ีอการศึกษาที่ส่งผลต่อ 

คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ 

ศึกษา 

 สาระส าคัญแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เป้าหมายหลักของแผนฯ (Extreme Goals)  

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ 
การพัฒนาประเทศในอนาคต  
   2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ  

3. สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
4. สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดย 

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก  

1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า ๕๐๐  
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน  
  3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นพลเมืองและ 
พลโลก  

4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น  
5. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ที่เข้ารับการประเมินในแต่ละปีและได้รับ 

การรับรองคุณภาพ  
6. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็น 

ที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีงานท าภายใน ๑ ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน  
8. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง 

พาณิชย์  
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9. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ – ๕๙ ปีเพิ่มขึ้น   
10. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
11. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
12. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษา  

วิสัยทัศน์  
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  

-“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ     
- “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา  
 แบ่งปัน ซ่ึงเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- “มีคุณภาพชีวิตที่ด”ี หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ในการด ารงชีวิต   
- “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง 
- “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมภิาคอาเซียน และสังคมโลก  

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์  
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ  
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 

การศึกษา  
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา  
 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

     หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่อ
อนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์
เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของคนไทย และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดนโยบายของ
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ดังนี้ 

   1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

   2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ 
และด ้อยโอกาส  ม ีความรู้ และทักษะแห ่งโลกย ุคใหม ่ควบคู ่ก ันไป โดยเฉพาะทักษะการอ ่าน การเข ียน
และการค ิด  เพ่ือให ้ม ีความพร ้อมเข ้าสู ่การศ ึกษาระด ับส ูง  และโลกของการทำงาน 

   3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
ส ัมพ ันธ ์ก ับเนื้อหา ท ักษะ และกระบวนการเร ียนการสอน ประกอบไปด ้วย มาตรฐานและการ
ประเม ิน หล ักส ูตรและการสอน การพ ัฒนาทางว ิชาช ีพและสภาพแวดล ้อมการเรยีนรู้ 

   4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่ เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่
สอดคล้องกับวิชาชีพ 

   5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการให ้บร ิการที่ดี ม ีความสามารถร ับผ ิดชอบการจ ัดการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานท ี่มีคุณภาพและ
มาตรฐานได้เป็นอย ่างดี 

   6. เร ่งร ัดปร ับปร ุงโรงเร ียนให ้เป ็นองค ์กรที่ม ีความเข ้มแข ็ง ม ีแรงบ ันดาลใจ และม ี
ว ิส ัยทัศน ์ในการจ ัดการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ช ัดเจน เป ็นสถานศ ึกษาค ุณภาพ และม ีประส ิทธ ิภาพ ท ี่สามารถ
จดัการเร ียนการสอนอยา่งมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 

   7. สร ้างระบบการควบค ุมการจ ัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศ ึกษาท ี่ม ีข ้อม ูล
สารสนเทศ และข่าวสาร เกีย่วก ับกระบวนการเรียนการสอนอย ่างพร ้อมบรบิูรณ์ และม ีนโยบายการติดตาม
ประเมนิผลอย ่างเป ็นรูปธรรม 

   8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ                  
ส ่วนภูม ิภาค เร ่งร ัด การกระจายอำนาจและความร ับผ ิด ชอบ ส ่งเสร ิมการพ ัฒนาเช ิงพ้ืนที่ที่ทุกภาค
ส ่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน                   
สามารถใช ้เคร ือข ่ายการพ ัฒนาการศ ึกษา ระหว ่างโรงเร ียนก ับโรงเร ียน องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 
องค ์กรว ิชาช ีพ กลุ ่มบ ุคคล องค ์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรส ังคมอ่ืน 

   9. เร ่งปร ับระบบการบร ิหารงานบ ุคคล มุ ่งเน ้นความถ ูกต ้อง เหมาะสม เป ็นธรรม 
ปราศจากคอร ์ร ัปชั่น ให ้เป ็นป ัจจ ัยหน ุนในการเสร ิมสร ้างค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพ ขว ัญและก าล ังใจ 
สร ้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรบัผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที ่

     10. มุ่งสร้างพลเม ืองดีที่ตื่นต ัวและอยู ่ร ่วมก ับผู ้อ่ืนในสังคมพห ุวัฒนธรรมได้ และทำให้
การศึกษาน าการแก ้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมท ั้งปัญหาการคอร์ร ัปชั่น 

     11. ท  ุ่ม เทมาตรการ เพ่ือยกระด ับ ค ุณ ภ าพสถานศ ึกษ าที ่พัฒนาล ้าห ล ัง แ ละ
โรงเร ียนขนาดเล็กท ี่ไมไ่ด้คุณภาพ เพ ื่อไม่ให้ผู้เรยีนต้องเสียโอกาสได ้รับการศึกษาท ี่มีคุณภาพ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์ 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
      1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ    
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ    
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ       

คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
     เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล                   
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเปูาประสงค์ ดังนี้ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มี      
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 

    2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค 

    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ
ท างานทีมุ่่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

    4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

    5. สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน ้นการทำงานแบบบ ูรณาการมี
เครือข่ายการบริหารจัดการ บร ิห ารแบบม ีส ่วนร ่วมจากท ุกภาคส ่วนในการจ ัดการศ ึกษา และ 
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

    6. พ้ืนที ่พ ิ เศษ ได ้ร ับการพ ัฒนาค ุณ ภาพการศ ึกษาและพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัด
การศึกษาทีเ่หมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนที่  
    จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ดังต่อไปนี้ 
    ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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จุดเน้นยุทธศาสตร์ (ชุดโครงการ) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพ่ือการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ  

 จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
 1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 1.2  โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 1.3  สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
 1.4  สถานศึกษาใช้ STEM Education  BBL  DLTV   
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 2.2  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
 2.3  ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 
 2.4  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้าน

เหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มข้ึน 
 2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน   
 2.6  ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว             

และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต   
 2.7  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ

ทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
 2.8  ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น

รายบุคคล  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึก 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
 3.1  ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 3.2  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
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     3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน 
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ                          
เป็นรายบุคคล ได้แก่ 

 4.1  ผู้พิการ 
 4.2  ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ 
 4.3  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 4.4  ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
 4.5  ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของ

บุคคลและสถานศึกษา 
 1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้  ที่ใช้ทักษะ

กระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสารที่ทันสมัย 
 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงาน                    

เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ 
ตามความพร้อมของโรงเรียน 

 1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 1.5  ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ  

และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สา มาร ถบ ริหารงาน ทุกด้าน ให้ มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล 
 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง

ประจักษ์ 
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
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จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสาย 

สามัญ 
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ 

ผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 

จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ 

ผู้เรียน 
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล

นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืนใน
การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV  DLIT  ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
1.  หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย  

และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข 

ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล 

(Educational Maps) 
1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ มาตรฐาน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและ 

ความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
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1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรร                         
งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่
มีผลงานเชิงประจักษ์  

1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล                 
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม                
ในการจัดการศึกษา 

2.2 หนว่ยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
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นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์    ((VViissiioonn))  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการ 
จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจพันธกิจ    ((MMiissssiioonn))  
        1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย 
      2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
      3. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์  ((GGooaall))  
1. ผู้เรียน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค      
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพรับผิดชอบต่อผลการ 

ด าเนินงาน 
5. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีการบริหาร   

จัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วน 
6. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

ที่เข็มแข็ง  

กลยุทธ์กลยุทธ์  ((SSttrraatteeggiieess))  
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 
2. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จุดเน้นจุดเน้น  ((FFooccuuss))  
1. ด้านผู้เรียน 

1.1  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีความสามารถ มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง 
          1.2  นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม 

บนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 



 

     
            
๓๔     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

      2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา    
          2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
  3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
  3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับ 5 
ตัวชี้วัดที่ 2  นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี และสามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

ระดับ 4 

ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

ระดับ 3 

ตัวชี้วัดที่ 4  ความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  ระดับ 4 
ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสุข ระดับ 4 
ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาในการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
ประจ าปีด้านมาตรฐานผู้เรียน 

ระดับ 5 

ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพ 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ระดับ 4 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา  
           8.1 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
           8.2 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับ 4 
ระดับ 4 

ตัวชี้วัดที่ 9  ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียน 
           9.1 ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียน 
           9.2 ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

ระดับ 5 
ระดับ 4 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ 4 
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาออกกลางคัน             
           11.1 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน 
           11.2 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน 

ระดับ 3 
ระดับ 5 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 12  ระดับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ 4 

ตัวชี้วัดที่ 13  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีองค์
ความรู้ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

ระดับ 3 

ตัวชี้วัดที่ 14  ระดับความส าเร็จของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN ) 

ระดับ 3 

ตัวชี้วัดที่ 15  ระดับความส าเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ 

ระดับ 3 

ตัวชี้วัดที่ 16  ครูมืออาชีพ 
           16.1  ผู้บริหารมืออาชีพ 
             16.2  ครูมืออาชีพ 

ระดับ 4 
ระดับ 3 

กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดที่ 17  การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ระดับ 5 

ตัวชี้วัดที่ 18  สถานศึกษามีภาคีเครือข่าย และได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร 
ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับ 4 

ตัวชี้วัดที่ 19  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ระดับ 5 

ตัวชี้วัดที่ 20  การบริหารงานด้านวิชาการ ระดับ 5 
ตัวชี้วัดที่ 21  การบริหารงานด้านงบประมาณ ระดับ 5 
ตัวชี้วัดที่ 22  การบริหารงานบุคคล              ระดับ 5 
ตัวชี้วัดที่ 23  การบริหารงานทั่วไป  ระดับ 5 
ตัวชี้วัดที่ 24  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 5 
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ส่วนท่ี 3 
กรอบแผนงาน/งบประมาณ 

และโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

 
 
 

กรอบแผนงาน/งบประมาณ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับงบประมาณจากส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการใน
รูปแบบโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งงบประมาณจ าแนกรายละเอียดดังนี้  
  1. งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        จ านวน  6,000,000  บาท 

   : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ              
งบด าเนินงาน  จ านวน 2,000,000  บาท  

: แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาค 
บังคับ งบด าเนินงาน  จ านวน  3,000,000  บาท 

 
 
 
 
  
 

 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งบด าเนินงาน  จ านวน  
1,000,000  บาท ส าหรับบริหารโครงการ 

2. งบประมาณส าหรับด าเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป 
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 6 แผนงาน  งบด าเนินงาน  จ านวน  
6,000,000 บาท และงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน  จ านวน  1,471,896  บาท 

3. งบประมาณส าหรับสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้             
งบด าเนินงาน  จ านวน  2,500,000  บาท  
   4. งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช     จ านวน   400,000  บาท 
  5. อื่นๆ    จ านวน  1,500,000  บาท 

                                 รวมงบประมาณทั้งสิ้น    17,871,896  บาท 

     1) ค่าตอบแทน จ านวน 1,862,000 บาท 
     2) ค่าใช้สอย จ านวน 1,758,000 บาท 
     3) ค่าวัสด ุ จ านวน 580,000 บาท 
     4) ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 800,000 บาท 

รวม 5,000,000 บาท 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึษา เขต 12 
 
 

 
 
      หมายเหตุ : โครงการ *  ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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โครงการ    ประกวดดนตรีและขับร้องเพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
ในภาคฤดูร้อนและห่างไกลยาเสพติด 

แผนงบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง  ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 1   จุดเน้นศธ.ข้อที ่2   นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ข้อที่ 1 
สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางกันยา   อักษรทอง  2.นางศิริวรรณ  ช่วยอักษร 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ     เมษายน-พฤษภาคม  2560 

1. หลักการและเหตุผล   
  การเล่นดนตรีและร้องเพลงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ในตนเอง ฝึกสมาธิและเกิดความคิดสร้างสรรค์  ควรส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักในการเล่นดนตรีและร้องเพลง
ให้มากขึ้น  เพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในภาคฤดูร้อน ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการ
เล่นดนตรีและร้องเพลงลูกทุ่ง  เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเทิดพระเกียรติ  ซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ควรจะ
อนุรักษ์ไว้  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 12 จึงร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาดนตรีสากลจังหวัด
นครศรีธรรมราช  จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติดในภาคฤดูร้อน 
    2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันด้านดนตรีและขับร้อง 
    2.3 เพ่ือให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่ง  เพลงพระราชนิพนธ์และ
เพลงเทิดพระเกียรติ   
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในสังกัด เข้าร่วมประกวดดนตรีและขับร้องเพลง 
   3.2 ด้านคุณภาพ  
   นักเรียนมีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถทางดนตรีและร้องเพลง  ได้รับประสบการณ ์ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีและร้องเพลง    
4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

2 
 
 

3 

แจ้งเชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมประกวด         
วงดนตรีประเภทสตริงและขับร้องเพลง ประเภทเพลง
ลูกทุ่ง เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเทิดพระเกียรติ  
จัดการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลง ในวันที่   
28-30  เมษายน  2560  ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า
นครศรีธรรมราช 
ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน   

เมษายน 2560  
 
 
เมษายน 2560 
 
 
พฤษภาคม 2560 

นางกันยา  อักษรทอง 
นางศิริวรรณ ช่วยอักษร 
 
คณะท างาน  
 
 
คณะท างาน 



 

     
            
๔๐     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
            ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  จ านวน  127,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

การประกวดวงดนตรีและขับร้อง
เพลง 
-ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน 
จ านวน 5 คน เวลา 3 วัน วันละ 
1,200 บาท/คน    
-ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี               
รวมค่าไฟฟูา จ านวน 3 วัน วันละ 
20,000 บาท 
-เงินรางวัล 
-จัดท าปูายไวนิลหลังเวที 
-ค่าเช่า/จัดสถานที่ จ านวน 3 วัน  
วันละ 4,000 บาท 
ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 

18,000 
 
 
 
 
 

34,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
     
 

 
 

  18,000 
    
 

60,000 
 
 

34,000 
3,000 

12,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  18,000 
    
 

60,000 
 
 

34,000 
3,000 

12,000 
 

รวม 52,000 72,000 3,000 127,000  127,000 

    หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ    

 6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 
 
 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับความพึงพอใจในการ
แสดงออกถึงความสามารถทางดนตรีและร้องเพลง 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันด้านดนตรีและขับร้อง  สามารถพัฒนาตนเอง 

สู่ความเป็นเลิศ 
  7.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่ง  เพลงพระราชนิพนธ์และเพลง
เทิดพระเกียรติ   
  7.3 ดนตรีเป็นสื่อในการแก้ปัญหาสังคม ยาเสพติดตลอดจนเป็นกิจกรรมหนึ่งในการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๔๑ 
 

       
                                                    ผู้เสนอโครงการ  
    

(นางกันยา  อักษรทอง) 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

     

                 ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายสุทัศน์  แก้วพูล) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
      

                ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
            
๔๒     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

โครงการ    งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 

แผนงบประมาณ  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง  ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที ่1 จุดเน้น ศธ.ข้อที่ 3  จุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1 

สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน  ตัวชี้วัดที่  1-7 และ 12-16 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   2. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
   3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

4. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด        
    นครศรีธรรมราช/พัทลุง  

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม 2560 – กันยายน  2560 

1. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายปฎิรูปการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการน าความรู้
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู้ รู้จักวิธีการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  เพ่ือให้สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ได้มี
การแสดงออกทางด้านวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้น าเสนอความสามารถทาง
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา2560 ขึ้นเพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

  2.2 เพ่ือน าเสนอผลงาน ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 

  2.3 เพ่ือจัดประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน 

  2.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน 

  2.5 เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
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3. เป้าหมาย 

  3.1 ด้านปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดพัทลุง  จ านวน 98 โรงเรียน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ  
                 3.1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสังกัดอ่ืน ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
พัทลุง 

              3.1.3 ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 

  3.2 ด้านคุณภาพ 

  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ 
ได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.12 

- เตรียมการ 

- วางแผนการด าเนินงาน 

- ติดตามผลการด าเนินงาน 

มีนาคม – กันยายน 
2560 

สพม.12 

สมป. นครศรีธรรมราช 

สมป.พัทลุง 

2 ประชุมประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ส าหรับเตรียม
แข่งขันทกัษะทางวิชาการ 

- เตรียมการ 

- วางแผนการด าเนินงาน 

- ติดตามผลการด าเนินงาน 

มีนาคม – กันยายน 
2560 

กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

ศูนย์ ICT 
ประธานและเลขานุการศูนย์
พัฒนาวิชาการ 

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝุายต่าง ๆ 15 สิงหาคม 2560 คณะท างานตามประกาศฯ 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

4 จัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 

24 สิงหาคม  2560 คณะท างานตามประกาศฯ 

 
5 ด าเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 

27 ปีการศึกษา 2560 

 4 - 6  กันยายน 
2560 

คณะท างานตามประกาศฯ 

6 ประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ธันวาคม 2560 คณะท างานฝุายประเมินผล 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 5.1 ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน งบด าเนินงาน  จ านวน 
600,000 บาท   
 5.2 งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน 400,000 บาท      
 5.3  งบประมาณจากการสนับสนุนเงินรายหัวนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด หัวละ 20 บาท  
เป็นเงินประมาณ 1,500,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท  
 

 

ที ่ กิจกรรม/ฝ่าย 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ฝุายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการจัด
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

 600,000  600,000 300,000 900,000 

2 การจัดการ
แข่งขัน/
คัดเลือกฯของ
ศูนย์พัฒนา
วิชาการ/กลุ่ม
สาระต่างๆ 
ทั้งหมด 

    1,600,000 1,600,000 

รวม  600,000  600,000 1,900,000 2,500,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการได้แสดงศักยภาพเต็มความสามารถ 

- รายงานผลการแข่งขัน - แบบรายงาน 

2 นักเรียนและครูได้น าประสบการณ์ความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมไปสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

3 นักเรียนประสบความส าเร็จในการเข้าแข่งขัน 
ระดับต่าง ๆ 

- รายงานผลการแข่งขัน - แบบรายงาน 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๔๕ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
ได้น าเสนอผลงานความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
  7.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
พัทลุง ได้ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงความสามารถของนักเรียน 
  7.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษา
ของครูและสถานศึกษา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
  7.4 เชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคลากรสายบริหาร ครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้รับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
  7.5 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง 
 

        ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพรทิพย์  เกิดสม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

                                        ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายสุทัศน์  แก้วพูล) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
      
 

                    ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ      พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ  
                               และการจัดการเรียนรู้ 
แผนงบประมาณ  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 5  จุดเน้น ศธ.ข้อที่ 4   
สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 3  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์   2. นายไตรรงค์  สาดแว   
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2559  – กันยายน 2560 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตระหนักถึงความส าคัญในการน า
เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การ
พัฒนางาน การให้บริการ และการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ภายใต้กรอบทิศทางของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัดในแต่ละระดับ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้”  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและประยุกต์ใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจได ้

2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และพัฒนางานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
      บุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับความรู้
และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและพัฒนางาน  จ านวน  60  คน 

      3.2 ด้านคุณภาพ 
      บุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ได้รับการ
อบรมพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 

วิเคราะห์ความต้องการพัฒนา 
ขออนุมัติโครงการ 
ประชุมคณะท างาน ก าหนดหลักสูตรการอบรมพัฒนา 
จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT  
ประเมินผล และรายงานผลโครงการ 

มกราคม  – กันยายน 
2560 

จิตติมา เพชรมูณีย์ 
ไตรรงค์ สาดแว 
และคณะ 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
              ใช้งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน  
จ านวน   35,000   บาท     
 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบแทน    ใช้สอย   วัสดุ   รวม 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง
การศึกษา ด้าน ICT  

      
 

1. ประชุมคณะท างาน 1 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
2. ด าเนินการจัดอบรม จ านวน 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(60 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(60 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 
- พาหนะและค่าตอบแทนวิทยากร 
3. ประชุมจัดท ารายงานผล  1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(7 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,200 

 
 
 

  
700 

 
1,200 

 
 

8,400 
 

14,400 
 

1,770 
 

       490 
 

       840 
 

  
700 

 
1,200 

 
 

8,400 
 

14,400  
 

8,970 
 

490 
 

840 

  
700 

 
1,200 

 
 

8,400 
 

14,400  
 

8,970 
 

490 
 

      840 

รวม 7,200 27,800 - 35,000  35,000 

     หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 รอ้ยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา

ได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 
สอบถาม/สังเกต แบบสอบถาม

ออนไลน์ /การสังเกต 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ที่ผ่านการอบรม
พัฒนาสมรรถนะด้าน ICT  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานในภารกิจ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และผู้รับบริการ 
     7.2 บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ที่ผ่านการอบรม
พัฒนาสมรรถนะด้าน ICT  มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน  
 
 

                                   
                                           ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

      

             
   
            ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายพรศักดิ์  จินา) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

      

           
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๔๙ 
 

โครงการ      พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
แผนงบประมาณ  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 5 นโยบาย ศธ.ข้อที่ 1 นโยบายเร่งด่วน สพฐ.ข้อที่ 2 - 4 
สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 3 และ 4  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา, จุดเน้นด้าน 
    การบริหารจัดการ   ตัวชี้วัดที่ 13,19 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายไตรรงค์    สาดแว    2. นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  โดยได้จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์
ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
                ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 12  ซึ่งมี ภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ตระหนักในความส าคัญของการดูแล
รักษามาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสนับสนุน รวมทั้งบุคลากรของ
ศูนย์บริการ ICT  ให้พร้อมต่อการให้บริการ  จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร”  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้ ICT 
ในการปฏิบัติงานและให้บริการทางการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มงานและสถานศึกษา อย่างทั่วถึง และได้
มาตรฐานตามนโยบาย 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลกรของโรงเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLITเป็น
เครื่องมือ ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
  2.2 เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 รองรับการใช้งานแบบ dual band และ IPV6 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกลุ่มต่างๆ และสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนา IPV6 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  ปีงบประมาณ 2559 
  2.3 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2559 
ส าหรับการการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส าหรับโรงเรียนมัธยมสังกัด ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 



 

     
            
๕๐     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
            3.1.1 ครูและบุคลากรด้าน ICT ของโรงเรียนที่มีผล O-NET ต่ ากว่าระดับชาติ ได้รับ
การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLITจัดการเรียนการสอน จ านวน 70 โรงเรียน ๆ  ละ 1 คน 
             3.1.2 ด าเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ปลายทางชนิด
ไร้สายของคอมพิวเตอร์ ให้เป็นระบบ Dial band รองรับ IPV6 จ านวน 30 เครื่อง และสถานศึกษา 10 
โรงเรียน   
                           3.1.3 สพม.12 มีฐานข้อมูล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  
2558-2559   จ านวน 98 โรงเรียน เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
            3.1.4 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 30 โรงเรียน  ได้รับการนิเทศ ติดตาม และ
ช่วยเหลือด้าน ICT เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนในกลุ่มที่ใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม โรงเรียนที่ขอรับความช่วยเหลือในการปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาทางไกล DLIT  และโรงเรียนในโครงการพิเศษตามนโยบาย สพฐ. 

      3.2 ด้านคุณภาพ 
            3.2.1 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติต่ ากว่าเกณฑ์ สามารถน าเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล DLIT มาบูรณาการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
            3.2.2 ศูนย์บริการ ICT ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบสนับสนุนต่างๆ ที่มีมาตรฐานการ
ให้บริการ  สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และรองรับกระบวนงานตามภารกิจได้ครอบคลุมทุกด้าน 
           3.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีฐานข้อมูล O-NET ชั้นป. 6 
ปี 2558-2559 ของนักเรียนชั้น ม.1 ปี 2559-2560 เพ่ือสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           3.3.4 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ  ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้การจัด
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ส าหรับ

โรงเรียนที่มีผล O-NETต่ ากว่าระดับชาติ โดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล DLIT  และระบบสนับสนุนเพื่อการเรียน
การสอน และงานอ่ืนๆ ตามนโยบาย สพม.12 และ สพฐ. 
1.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ICT สพม.12 
1.2 ประชุมคณะวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

พฤศจิกายน
2559   – 
กันยายน 2560 

ไตรรงค์ สาดแว          
จิตติมา เพชรมูณีย์

และคณะ 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๕๑ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ส าหรับ

โรงเรียนที่มีผล O-NETต่ ากว่าระดับชาติ  ฯ   (ต่อ) 
1.3 อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนโดยใช้เทคโนโลยี DLIT 
1.4 ทดลองใช้สื่อการศึกษาทางไกล และระบบห้องสมุด E-ly 
1.5 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือด้านการตรวจรับ และอ่ืนๆ 

  

2 กิจกรรม พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 
2.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ICT สพม.12 และสถานศึกษาที่เข้า
โครงการปรับเปลี่ยน IPV6 (ตามแผน IPV6 ปี2560) 
2.2 ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ปลายทางชนิดไร้สาย dual band  
เพ่ือให้รองรับ IPV6 ของส านักงานเขต 30 ชุด และ
สถานศึกษา จ านวน 10 โรงเรียน 
2.3 ปรับปรุงระบบสนับสนุนตามภารกิจของกลุ่มงานต่างๆ  
2.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการซ่อมบ ารุง ตามสภาพปัญหา 
2.5 ปรับปรุงระบบส ารองไฟฟูาเพ่ือเสริมสมรรถนะระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2560 – 
กันยายน  
2559 

ไตรรงค์ สาดแว 
จิตติมา เพชรมูณีย์

และคณะ 

3 กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูล O-Net ป.6 ปี 2558-2559 
ของนักเรียนชั้น ม.1 ปี 2559-2560 
3.1 ประชุมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT  สพม.12 
3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล O-NET ป.6 ของนักเรียนชั้นม.
1ปีการศึกษา 2559-2560 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.12  
3.3 น าเข้าข้อมูล O-net ชั้น ป.6  และทดสอบระบบ 
3.4 ติดตามและประเมินผลการใช้งานของระบบ 

 

 
พฤษภาคม  – 
กรกฎาคม 
2559 

 
ไตรรงค์ – วิเชียร -   
จิตติมา และคณะ 

4 กิจกรรมนิเทศด้าน ICT เพื่อการบริหาร/เพื่อการเรียนการ
สอน และโครงการ IPV6 ตามแผน ปี 2560 10 โรงเรียน 
4.1 จัดท าปฏิทิน เครื่องมือ และขอบเขตการนิเทศ 
4.2 ประสานโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง 
4.3 ออกภาคสนามเพ่ือนิเทศ ก ากับติดตาม ตามปฏิทินนิเทศ 
4.4 สรุปรายงานผลการนิเทศ ก ากับติดตาม 
  

พฤษภาคม  
2560 –
กันยายน 2560 

ไตรรงค์ สาดแว 
จิตติมา เพชรมูณีย์

และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 



 

     
            
๕๒     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    
              ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน    
จ านวน  50,000   บาท 
 

 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 

 

รวม 
ตอบแทน    ใช้สอย   วัสดุ   รวม 

กิจกรรมที่ 1 : โครงการพัฒนา
คุณภาพ DLITฯ ส าหรับโรงเรียนที่มี
ผล O-NET ต่ ากว่าระดับชาติ   

      

1.1 ประชุมวิทยากร DLIT   (1 วัน)    
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
     - ค่าอาหารกลางวนั 
       (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
 

  
 

1,050 
 

1,800 

  
 

1,050 
 

1,800 

  
 

1,050 
 

1,800 

1.2 อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนรายกลุ่ม
สาระ /ผู้ดูแลระบบ หลักสูตรพฒันา
คุณภาพฯ DLIT จ านวน 70 ร.ร.ๆ ละ  
1 คน (นครศรีฯ - พัทลุง 1 รุ่น  2  วัน)  
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (85 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)   
     - ค่าอาหารกลางวนั 
       (85 คน x 120 บาท x 2  มื้อ) 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ คา่ที่พัก 
    - ค่าตอบแทนวทิยากร  
    - เอกสารคู่มือ CD/DVD ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7,200 

 
 
 
 
 

11,900 
 

20,400 
4,650 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3,000 

 
 
 
 
 

11,900 
 

20,400 
4,650 
7,200 
 3,000 

  
 
 
 
 

11,900 
 

20,400 
4,650 
7,200 
 3,000 

กิจกรรมที่ 2:  พัฒนาระบบ ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT   (IPV6) 

        

2.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ICT ของ สพม.
12 และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
IPV6 จ านวน 10 โรงเรียน (ตามแผน 
2560) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
     - ค่าอาหารกลางวนั 
       (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
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กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

 

รวม 
ตอบแทน    ใช้สอย   วัสดุ   รวม 

2.2 จัดซื้อปลายทาง Dual Band IPV6        
ส าหรับส านักงาน สพม.12  30 ชุด 

      
  

2.3 ปรับเปลี่ยนอุปกรณป์ลายทางชนิดไร้สาย 
dual band  เพื่อให้รองรับ IPV6 ของ
ส านักงานเขตและสถานศึกษา 

      

2.4 ปรับปรุงระบบสนับสนนุตามภารกิจ       
2.5 ปรับซ่อมระบบส ารองไฟฟาูเครื่องแม่ข่าย
และระบบสื่อสาร 1 ชุด 

      

2.6 ทดสอบระบบ ประเมินผลการใช้งาน       
 กิจกรรมที่ 3 : จัดท าฐานข้อมูล O-Net ป.
6 ปี 2558-2559 ของนักเรียนชั้น ม.1 ปี 
2559-2560 

         
  

   - ประชุมคณะท างาน 1 ครั้ง 
     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
     ค่าอาหารกลางวนั 

(10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
   - ด าเนินการพฒันาระบบฐานข้อมูล 
      O-Net  ป.6  5 วัน    
     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (10 คน x 35 บาท x 10 มื้อ) 
     ค่าอาหารกลางวนั 

(10 คน x 120 บาท x 5 มื้อ) 
  - ค่าพาหนะ ที่พัก และคา่เบี้ยเลี้ยง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือด้าน  
ICT เพื่อการบริหารและการจัดเรียนการสอน 

          

 -  นิเทศติดตามการด าเนินงานตาม โครงการ 
IPV 6 ตามแผน ปี 2560 
 - ค่าชดเชยน้ ามนั โรงเรียนละ 
     500 บาท  จ านวน 10  โรงเรียน 

    
 

   

4.2 จัดซื้อหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้าน ศูนย์ ICT 

      

รวม 7,200 39,800 3,000 50,000  50,000 

 
     หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  



 

     
            
๕๔     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 จ านวนโรงเรียนที่มีผล O-net ตามเปูาหมาย 

ได้รับการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม 
สพฐ. /ระบบสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน  

ตรวจสอบ /ประเมินสภาพ
จริง 

แบบบันทึก / 
รายงาน 

2 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในส านักงาน สพ
ม.12 ที่ได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ Dual band 
IPV6   

ตรวจสอบ /ประเมินสภาพ
จริง 

แบบบันทึก / 
รายงานการซ่อม
บ ารุงระบบ 

3 จ านวนนักเรียนที่น าเข้าผล O-net ป.6 เข้า
สู่ระบบฐานข้อมูล 

ทดสอบระบบ/ประเมิน
สภาพจริง 

แบบบันทึก/แบบ
รายงาน 

4 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ช่วยเหลือด้าน ICT มีความพึงพอใจ 

 สอบถามผู้รับบริการ  แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 โรงเรียนมัธยมในสังกัดสพม.12 ที่มีผล O-Net ปี 2558 ต่ ากว่าระดับชาติ จ านวน 78 โรง 
สามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ให้สูงขึ้น 
     7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีฯ ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามนโยบายที่สพฐ.ก าหนด และสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานสากล 
     7.3 ส านักงานและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สามารถประยุกต์ใช้ 
ICT เพ่ือการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การแสวงหาความรู้ ได้ตามศักยภาพ และก้าวทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
 

                             
       ผู้เสนอโครงการ 

        (นายไตรรงค์  สาดแว) 
       ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                 
  
         ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายพรศกัดิ์  จินา) 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
      

         ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ    สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 
แผนงบประมาณ  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง  ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที ่1  
สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน  ตัวชี้วัดที่  4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์     
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม  – กันยายน  2560 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มีสาระส าคัญตามมาตรา 6 ว่าการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ            
มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข          
การส่งเสริมกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นกลไก
ส าคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม 
ความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็ นต้นกล้า
ประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วย
การลงมือปฏิบัติจริง ท าให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ รู้จักใช้สิทธิและ
หน้าที่ในทางท่ีถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพใน
กฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อ่ืน เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคต
ของชาติสืบไป เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กรสภานักเรียนทั้งในระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 12  จึงได้จัดท าโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 องค์กรสภานักเรียน/สภานักเรียน ทุกระดับ มีความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของ
วิถีชีวิตประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางท่ีถูกต้อง เคารพกติกาและมติของสังคม 
  2.2 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถจัด
กิจกรรมสภานักเรียน ได้อย่างครอบคลุม และบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องและ
เหมาะสม 
  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
   3.1.1 อบรมเครือข่ายสภานักเรียนจากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12  จ านวน   100  คน ระยะเวลา  3  วัน  2  คืน  
       สถานที่  พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง 



 

     
            
๕๖     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

   3.1.2  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดกิจกรรม
สภานักเรียนทุกโรงเรียน 
   สถานที่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
 3.2 ด้านคุณภาพ  
   โรงเรียนมีองค์กรสภานักเรียนที่เข้มแข็ง 
4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติ มกราคม 2560 รณิดา  อินนุพัฒน์ 
2 ตั้งตั้ง/ประชุมคณะท างาน มีนาคม 2560 รณิดา  อินนุพัฒน์ 
3 จัดอบรมเครือข่ายสภานักเรียน พ.ค. – มิ.ย. 60 คณะท างาน 
4 โรงเรียนจัดกิจกรรมสภานักเรียน พ.ค. – ก.ย. 60 โรงเรียนทุกโรง 
5 สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. 60 คณะท างาน 

                                                                  

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
          ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน   
จ านวน  176,200  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 อบรมเครือข่ายสภานักเรียน       
 1. ประชุมคณะท างาน 20 คน  3,800  3,800  3,800 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
 1,400  1,400  1,400 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 
 

 2,400  2,400  2,400 

 2. จัดอบรมเครือข่ายสภา 
นักเรียน 100 คน 3 วัน 2 คืน 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(100 คน x 6 มื้อ x 35 บาท) 

 21,000  21,000  21,000 

 - ค่าอาหาร  
(100 คน x 7 มื้อ x120 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยาการ 
(24 ชม. X 600 บาท) 
- ค่าสถานที่พัก 
(100 คนx 2 คืน x 200 บาท) 
- ค่าวัสดุ/จัดท าเอกสาร 

 
 

14,400 

84,000 
 
 
 

40,000 
 

 
 
 
 
 
 

10,000 

84,000 
 

14,400 
 

40,000 
 

10,000 

 84,000 
 

14,400 
 

40,000 
 

10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 3.สรุปผลการด าเนินงาน       
 -  ค่าจัดท าเอกสาร   3,000 3,000  3,000 

รวม 14,400 148,800 13,000 176,200  176,200 

   หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ    

 6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจ 

ตระหนัก และด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง
ประชาธิปไตย 

ประเมินการจัดกิจกรรม แบบประเมิน 

2 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพม.12 ด าเนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ติดตามประเมินผล แบบติดตาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทาง
ที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อ่ืน เป็น
เยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม 
 7.2 โรงเรียนมีองค์กรสภานักเรียนที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยให้แก่ชุมชนและ
สังคม 

          
                     ผู้เสนอโครงการ 
 

(นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์ ) 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

 

                  ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายสุทัศน์  แก้วพูล) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                ผู้อนุมัติโครงการ  
 

(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 



 

     
            
๕๘     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

โครงการ  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนยแ์ละเจ้าหน้าที่ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
แผนงบประมาณ  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6   
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 4  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพาตวรรณ ปรุเขตต์ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

1. หลักการและเหตุผล 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการกลุ่มสหวิทยาเขต 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนยแ์ละเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นับเป็น
หัวใจส าคัญในการน านโยบายส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา  เพ่ือจะได้น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญจะต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา   รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน  เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้ไปสู่เปูาหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความ
ร่วมมือกันของทุก ๆ ฝุาย จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา   
ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานคณะกรรมการกลุ่มสหวิทยาเขต   ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และ
เจ้าหน้าที่ในส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 12         

          2.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไ้ขร่วมกัน 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
                         3.1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงและผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/
ศูนย ์จ านวน 6 ครั้ง ต่อปี 

                3.1.2 ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  
6  ครั้ง ต่อปี       

               3.1.3 ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์  จ านวน 9 ครั้ง ต่อปี 

    3.1.4 ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด จ านวน 3 ครั้ง ต่อปี 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๕๙ 
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
                            3.2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
        3.2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
        3.2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหา 
แนวทางแกไ้ขร่วมกัน  

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการปฏิทินก าหนดวันประชุม              ตุลาคม  2559 กลุ่มอ านวยการ 
2 แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ                ก่อนการประชุม 7 วัน กลุ่มอ านวยการ 
3 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดเนื้อหาสาระใน

การประชุม     
ก่อนจัดท าระเบียบวาระ
การประชุม 

ผอ.สพม.12,   
กลุ่มอ านวยการ 

4 ประสานเรื่องสถานที่ประชุมอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม      

ก่อนการประชุม 5 วัน กลุ่มอ านวยการ 

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

-ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพม.12 
และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ จ านวน  
120 คน 
 

-ประชุม ผอ.สพม.12 และรอง ผอ.สพม.12 
จ านวน 10 คน 
 

-ประชุม ผอ.สพม.12 รอง ผอ.สพม.12  
และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย จ านวน 17 คน 
 

-ประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงาน จ านวน 75 คน 

 
ประชุม 2 เดือน/ครั้ง 
 
 
 

ประชุมทุกวันอังคารของ
สัปดาห์ 
 

ประชุม 2 สัปดาห์/ครั้ง 
 
 

ประชุม 3 เดือน/ครั้ง 
(วันศุกร์)  

ผอ.สพม.12 
และคณะ 

7 รายงานการประชุม  ทุกครั้งที่มีการประชุม กลุ่มอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
            
๖๐     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน จ านวน 185,370 บาท   

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
2 

สามารถจัดการประชุมได้ร้อยละ 70 
สามารถลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

- บัญชีลงเวลา 
- รายงานการประชุม 
- การสังเกต 

- บัญชีลงเวลา 
- รายงานการประชุม 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 

ผอ.รร. รอง ผอ.สพม.12  
และผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ 
 -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
  (120 คน x 35 บาท x 6 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (120 คน x 120 บาท x 6 ครั้ง) 
ประชุม ผอ.สพม.12 และรองผอ.
สพม.12 
 -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
(7 คน x 35 บาท x 6 ครั้ง) 
 - ค่าอาหารกลางวัน  
(7 คน x 120 บาท x 6 ครั้ง) 
ประชุม ผอ.สพม.12, รอง ผอ.สพม.12 
และผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ 
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
(17 คน x 35 บาท x 9 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(17 คน x 120 บาท x 9 ครั้ง)  
ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด 
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
(75 คน x 35 บาท x 3 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(75 คน x 120 บาท x 3 ครั้ง) 
- ค่าวัสดุ 

  
 

25,200 
 

86,400 
 
 
 

1,470 
 

5,040 
 
 
 

5,355 
 

18,360 
 
 

7,875 
 

27,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,670 

 
 

25,200 
 

86,400 
 
 
 

1,470 
 

5,040 
 
 
 

5,355 
 

18,360 
 
 

7,875 
 

27,000 
 

8,670 

  
 

25,200 
 

86,400 
 
 
 

1,470 
 

5,040 
 
 
 

5,355 
 

18,360 
 
 

7,875 
 

27,000 
 

8,670 
รวม  176,700 8,670 185,370  185,370 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๖๑ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
     7.2 ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  
     7.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน  
 
       
         ผู้เสนอโครงการ 

(นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์) 
นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 

 
 

                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

(นายพรศักดิ์  จินา) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
          

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

     
            
๖๒     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

โครงการ  เข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งสุดท้ายและพัฒนาข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาใน สพม.12 

แผนงบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2  
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจตุรงค์  สุขแก้ว 
ลักษณะโครงการ         ใหม ่ 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 83 บัญญัติไว้ว่า “ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิด
ระบอบการปกครองเช่นว่านั้น มาตรา 79 บัญญัติ “ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ” 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันรวมจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งปวง ประกอบกับภารกิจที่จะต้อง
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้บุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเข้า
ถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น
ครั้งสุดท้าย 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรักสามัคคีใน 
หมู่คณะ ปลูกฝังจิตส านึกและเจตคติที่ดีแก่หน่วยงาน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในองค์กร 

          2.3 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานและน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
                   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 80 คน        
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3.2 ด้านคุณภาพ 
                         3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศแด่พระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งสุดท้าย 
        3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา และมี
ประสบการณ์ในการด ารงชีวิต 
        3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่  มีประสบการณ์สามารถน าไปปรับใช้กับหน่วยงานและสามารถพัฒนา
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4. การด าเนินงาน 

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

เสนอโครงการ/กิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชุมชี้แจง/วางแผน 
ด าเนินโครงการ 
สรุปรายงานผล        

ตุลาคม  2559 
พฤษภาคม –มิถุนายน  2560 
พฤษภาคม –มิถุนายน  2560 
พฤษภาคม –มิถุนายน  2560 
กันยายน 2560 

นายจตุรงค์ สุขแก้ว 
นายจตุรงค์ สุขแก้ว 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
นายจตุรงค์ สุขแก้วและคณะกรรมการ 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
            ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน  
จ านวน 500,000 บาท   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าพาหนะ จ านวน 2 คัน 3 วนั  
คันละ 15,000 บาท 
( 2 คัน x 3 วัน x 15,000 บาท) 

 90,000  90,000  90,000 

2 ค่าท่ีพักคนละ 900 บาทต่อคืน 
(80 คน x 2 คืน x 900 บาท) 

 144,000  144,000  144,000 

3 ค่าอาหารเช้า   
(80 คน x 3 มือ้ x 150 บาท)     

 36,000  36,000  36,000 

4 ค่าอาหารกลางวัน  
(80 คน x 3 มื้อ x 250 บาท)     

 60,000  60,000  60,000 

5 ค่าอาหารเย็น  
(80 คน x 3 มื้อ x 250 บาท)     

 60,000  60,000  60,000 

6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(80 คน x 6 มื้อ x 50 บาท)     

 24,000  24,000  24,000 
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หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 
 

2 
 
 

ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สพม. 12 ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้า
พระบรมโกศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพม.12  
มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 

- สังเกต  
- การสอบถาม 
- ติดตาม/รายงานผล  

- แบบติดตาม 
- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสพม.12 ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศแด่พระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งสุดท้าย 
       7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสพม.12 ที่เข้ารับการพัฒนา 
เกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดทักษะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและชีวิตประจ าวัน เกิดเจตคติที่
ดีต่อหน่วยงาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ น าไปพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        

 
                           ผู้เสนอโครงการ 

 

(นายจตุรงค์  สุขแก้ว) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

 

(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

7 ค่าวัสดุ   20,000 20,000  20,000 
8 ค่าวิทยากร  

(2 คน x 8 ชม. X 1,200 บาท) 
19,200   19,200  19,200 

9 ค่าของที่ระลึก  5,000  5,000  5,000 
10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  41,800  41,800  41,800 

รวม 19,200 460,800 20,000 500,000  500,000 
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โครงการ  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจ าปี 2560  

แผนงบประมาณ  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธที่ 4 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางโสพิตตา  แก้ววิชิต   2. นางสุนิสา เพียรดี      
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2559  – กันยายน 2560 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและท่ีตั้ง 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2553  โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ตั้งอยู่ที่
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาใน
เขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะประกอบด้วยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4  มีส านักงานตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
อ าเภอทุ่งสง  อ าเภอเชียรใหญ่และอ าเภอท่าศาลา  ตามล าดับ  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  ต้องประสานการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
ทั้ง 4 เขต  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4  ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ขึ้นทุกปี  เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เสริมสร้างความรักความสามัคคี โดยใช้โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์เป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน และหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
                 ในปี 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน  กีฬาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์  5 เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เล่นกีฬาและออกก าลัง

กายเพ่ือสุขภาพ 
    2.2 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกาย และจิตใจให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ 
    2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 12  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล  และกีฬาพ้ืนบ้าน  ตามที่ก าหนดในแต่ละปี 

3.2 ด้านคุณภาพ 
         3.2.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 12   มีสุขภาพกาย  จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และมีความรักสามัคคีภายในหน่วยงาน 
     3.2.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  และประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4   มีความรักสามัคคีและสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างกัน 

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 

ขออนมุัติโครงการ  
ประชุมคณะท างาน 
ด าเนินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 
มีนาคม – เมษายน 2560 
สิงหาคม 2560 
สิงหาคม-กันยายน 2560 

โสพิตตา แก้ววิชิต/จนท. 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 
รองผอ.เขตฯที่รับผิดชอบ 
งานกีฬา 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน  จ านวน 200,000 บาท          

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(120 คน x35 บาท x 2 มื้อ) 

 8,400  8,400  8,400 

2 ค่าอาหารเช้า กลางวันและเย็น
(120 คน x120บาท x 3 มื้อ) 

 43,200  43,200  43,200 

3 ค่าเสื้อกีฬาบุคลากร/นักกีฬา/ 
ผู้ตัดสินกีฬาทุกประเภท 
(120 คน x 350 บาท ) 

  42,000 42,000  42,000 

4 ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน   9,400 9,400  9,400 
5 ค่าจัดสถานที่พร้อมจัด

สนามแข่งขันและอุปกรณ์ใน
การแข่งขัน(โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ) 

 15,000  15,000  15,000 

6 ค่าเครื่องขยายเสียงและดนตรี  37,000  37,000  37,000 
7 ของรางวัลการแข่งขัน  45,000  45,000  45,000 

รวม  148.600 51,400 200,000  200,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 90  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สพม.12 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตรวจสอบ บัญชีลงชื่อร่วม

กิจกรรม 
2 ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพกายและจิตใจ ที่

สมบูรณ์แข็งแรงและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การสังเกต แบบประเมิน 

3 ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา          
มีความรักสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

การสังเกต แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7 .1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 ได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และน าไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
     7 .2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีสุขภาพกาย และจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีความตื่นตัว
และปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        7 .3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษา และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
 
 

                                                                       ผู้เสนอโครงการ 

(นางโสพิตตา  แก้ววิชิต) 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

 
 
                                                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายสุทัศน์  แก้วพูล) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
                                                                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบ  Active  Learning  
แผนงบประมาณ        แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        
สนองนโยบายส่วนกลาง  ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่  2  จุดเน้น ศธ. ข้อที่ 3   จุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 2 
สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 3  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวณัฐชยา    เอียดขนาน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 

หลักการและเหตุผล 
            ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ การ
จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ให้มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕  ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙      
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  พบว่าผลสัมฤทธิ์นักเรียนทางการเรียนของ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับประเทศ 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  มีความตระหนัก และถือเป็นภารกิจ
ส าคัญในการพัฒนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O – NET ต่ า และปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ คือ ครู ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๒ ส่วน 
ได้แก่ คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่เป็นผลผลิตจาก
ระบบการศึกษา มีคุณภาพ โดยค านึงถึงปัจจัยที่เป็นตัวปูอน จะต้องเพียงพอ  และต้องมีประสิทธิภาพสูง 
  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
จึงก าหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่มีผล O – NET ต่ า จากท้ายสุด ๕ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active  Learning ของครู ๕ 
กลุ่มสาระหลัก 
  ๒.๒ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผล  
O-NET ต่ า จากท้ายสุดให้สูงขึ้น 
๓. เป้าหมาย  
  ๓.๑ ด้านปริมาณ 
        ๓.๑.๑  พัฒนาโรงเรียนที่มีผล O – NET ต่ า จ านวน ๒๐ โรงเรียน 
(นครศรีธรรมราช  จ านวน  ๑๘ โรงเรียน พัทลุง จ านวน ๒ โรงเรียน)  
        ๓.๑.๒  พัฒนาผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูผู้สอน ๕ สาระหลักของโรงเรียนที่มีผล 
O – NET ต่ า  จ านวน ๑๔๐ คน 
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  ๓.๒ ด้านคุณภาพ  
        ๓.๒.๑ โรงเรียนที่มีผล O – NET ต่ า จ านวน ๒๐ โรงเรยีน ได้รับการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน แบบ  Active  Learning ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
        ๓.๒.๒ ผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูผู้สอน ๕ กลุ่มสาระหลัก  ได้รับการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active  Learning  
๔. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 

ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าคู่มือ  Active 
Learning  
ด าเนินการปฎิบัติการ  Active Learning 
 
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติการActive Learning + PLC 
รายงานผล 

เมษายน 2560 
 
เมษายน-พฤษภาคม  

2560 
มิถุนายน – สิงหาคม  

2560 
กันยายน  ๒๕๖๐ 

น.ส.ณัฐชยา เอียดขนาน 

                                                                                                      

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
      ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    งบด าเนินงาน   
จ านวน  170,500 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบ 

ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะ 
ท างานเพ่ือจัดท าคู่มือ Active 
Learning จ านวน ๑ วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(๑๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ)  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
(๑๐ คน x 120 บาท x 1 มื้อ)  
- ค่าถ่ายเอกสารและจัดท าคู่มือ  
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผู้บริหาร 
ครูวิชาการ ครู ๕ กลุ่มสาระ
หลัก และคณะท างาน  
จ านวน ๑๕๐ คน จ านวน ๒ วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(๑5๐ คน x ๓๕ บาท x 4 มื้อ)  
- ค่าอาหารกลางวัน 
(๑5๐ คน x 120 บาท x 2 มื้อ)  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๗๐๐ 
   
  

๑,2๐๐ 
 
 
 
 
 
  ๒๑,๐๐๐  

 
 

36,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

๗๐๐ 
  
 

๑,2๐๐ 
  ๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๑,๐๐๐ 
 
 

36,๐๐๐ 

  
 
 

๗๐๐ 
  
 

๑,2๐๐ 
  ๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๑,๐๐๐ 
 
 
36,๐๐๐ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ ติดตามการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ  Active Learning 
-ค่าพาหนะ/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
กิจกรรมที่ ๔ 
 PLC Z (Professional 
Learning Community ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(๑๕๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(๑๕๐ คน x ๑2๐ บาท x ๑ มื้อ) 
สรุปรายงานผล 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(๑๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(๑๐ คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 
ผลของการ Active Learning 

๑๙,๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
  
 

 
๔,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

๑๐,๕๐๐ 
 

18,0๐๐ 
 
 

๗๐๐ 
 

๑,2๐๐ 

 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 

19,200 
๔,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

 
 

๑๐,๕๐๐ 
 

18,0๐๐ 
 
 

๗๐๐ 
 

๑,2๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

 19,200 
๔,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

 
 

๑๐,๕๐๐ 
 

18,0๐๐ 
 
 

๗๐๐ 
 

๑,2๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 

รวม ๒๒,๒๐๐ ๑03,3๐๐ 4๕,๐๐๐ ๑70,5๐๐  170,500 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 ๖. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ 
 
 

๒ 
 

ร้อยละ ของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O – NET ต่ าจาก
ท้ายสุด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้โดยรวมสูงขึ้น 
ครูผู้สอน มีความพึงพอใจและสามารถใช้กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning เป็นกลไกใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

สังเกต  ส ารวจ  สอบถาม
สัมภาษณ์ ประเมิน 

แบบประเมิน
แบบนิเทศ 
ติดตาม 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ  ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ Active  Learning   
 ๗.๒ ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๓ ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับบริบทของ  
 ๗.๔ นักเรียนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O – NET ต่ าจากท้ายสุด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมสูงขึ้น 
 
 
 
                                                                                        ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวณัฐชยา  เอียดขนาน) 
ศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
                                                                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม 
แผนงบประมาณ  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง  ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่  2  จุดเน้น ศธ. ข้อที่ 3   จุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 2 
สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 3  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ    2.  นางสาวพรทิพย์  เกิดสม 
   3. ศูนย์พัฒนาวิชาการการจัดการเรียนร่วม โรงเรียนสตรีปากพนัง  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน – กันยายน  2560 

1. หลักการและเหตุผล 
      ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการจัดการศึกษาเรียนร่วมใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ปี 2559 จ านวน 61 โรงเรียน มีการขยายผลการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนร่วมใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคัดกรองนักเรียน  จัดการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล และดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนงาน และครูพ่ี
เลี้ยงเด็กพิการก็มีการจัดสรรเป็นประจ าทุกปี ท าให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาครูผู้รับผิดชอบนักเรียนพิการ
เรียนร่วมและครูพ่ีเลี้ยงที่รับงานใหม่ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ก าหนดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม 
ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนจัดการเรียนร่วมให้มีความสามารถในการ 

คัดกรองนักเรียน 
      2.2 เพ่ือคัดเลือกผลงานครูและบุคลากรโรงเรียนจัดการเรียนร่วมที่มีผลการปฏิบัติงานที่

ดีและเป็นแบบอย่างได ้ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

       ครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม / ครูพ่ีเลี้ยงและคณะท างาน จ านวน  40 คน  
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3.2 ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 ครแูละบุคลากรโรงเรียนจัดการเรียนร่วมมีความสามารถในการคัดกรอง 

นักเรียนด้วยกระบวนการ RTI  
            3.2.2 ครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
            3.2.3 ครูและบุคลากร มีผลงานการปฏิบัติงานที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 

4.  การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การพัฒนาครูและ 

บุคลากรการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน 
 นางละอองทิพย์ 

บุณยเกียรติ  
2 ประชุมร่วมผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม  

สพม.เขต ๑๒ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประสานวิทยากร / จัดท าหลักสูตรการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 
 

มิถุนายน   2560 นางละอองทิพย์ 
บุณยเกียรติ 

3 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม 
- การจัดท า RTI 
- การจัดท าเครื่องมือเพ่ือการประเมินทักษะเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
- เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนเรียนร่วม 
- การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

กรกฎาคม   2560 
ณ ห้องประชุมศูนย์
การศึกษาพิเศษ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

4 นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียนร่วมในโรงเรียน 
  

สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

5 คัดเลือกครูและบุคลากรที่มีผลงานการปฏิบัติงานที่
ดีในการจัดการเรียนร่วม   
 

สิงหาคม – กันยายน   
2560 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
             ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    งบด าเนินงาน   
จ านวน  94,460  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมร่วมผู้รับผิดชอบการ

จัดการเรียนร่วม สพม.เขต ๑๒ 
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประสานวิทยากร / จัดท า
หลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

      

2 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนร่วม  
จ านวน 40 คน 3 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(40 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(40 คน x 120บาท x 3 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
(2 คน x 20 ชม.x 600 บาท) 
- ค่าท่ีพัก/ค่าพาหนะวิทยากร 

- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

24,000 

 
 
 

8,400 
 

14,400 
 
 
 

8,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 

8,400 
 

14,400 
 

24,000 
 

8,000 
3,000 

  
 
 

8,400 
 

14,400 
 

24,000 
 

8,000 
3,000 

3 นิเทศ  ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาเรียนร่วมใน
โรงเรียน 

- ค่าพาหนะ 

  
 
 

8,000 

  
 
 

8,000 

  
 
 

8,000 
4 คัดเลือกครูและบุคลากรที่มี

ผลงานการปฏิบัติงานที่ดีในการ
จัดการเรียนร่วม   
-ค่าตอบแทนกรรมการ 
( 4 คน x 600 บาท x 2 วัน)  
-ค่าอาหารคณะกรรมการ 
(10 คน x 190 บาท x 2 วัน) 
-ค่าโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
( 5 โล่ x 1,500 บาท)  

 
 
 

4,800 

 
 
 
 
 

3,800 

 
 
 
 
 
 
 

8,000 

 
 
 

4,800 
 

3,800 
 

8,000 

  
 
 

4,800 
 

3,800 
 

8,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
5 สรุปรายงานผลการนิเทศ 

ติดตามการจัดการเรียนร่วมใน
สังกัด สพม.12 
จ านวน 8 คน 3 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(8 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(8 คน x 120บาท x 3 มื้อ) 
- ค่าจัดท าเอกสาร  
(50 เล่ม x 150 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,680 
 

2,880 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 

 
 
 
 

1,680 
 

2,880 
 

7,500 

  
 
 
 

1,680 
 

2,880 
 

7,500 
 

รวม 28,800 47,160 18,500 94,460  94,460 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดประเมิน เครื่องมือ 

1 ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรม - การเก็บข้อมูล 
- เอกสารลงทะเบียน 

-เอกสารลงทะเบียนการ
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2 ร้อยละของผู้เข้าประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ    มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนร่วม 

-  การเก็บข้อมูล 
- การสอบถาม/การ

สัมภาษณ์ 

-แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการ
อบรม 

3 จ านวนครูที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีด้าน
การจัดการเรียนร่วม 

- การสังเกต / สัมภาษณ์ - แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีด้านการ
จัดการเรียนร่วม 

 
 
 
 
 
 



 

     
            
๗๖     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนจัดการเรียนร่วมมีความสามารถในการคัดกรองนักเรียน 

ด้วยกระบวนการ RTI / ครูมีและใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
7.2  ครูและบุคลากรมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
7.3  ครูและบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดีด้านการจัดการเรียนร่วมสามารถเป็น 

แบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

       อนุมัติโครงการ 
 

(นายสมบูรณ์   เรืองแก้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๗๗ 
 

โครงการ  พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน  บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ 
แผนงบประมาณ    แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ ข้อที่ 2 
สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 3   จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายจตุรงค์  สุขแก้ว       2.  นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม  - มิถุนายน 2560 
1.  หลักการและเหตุผล 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ก ากับ  
ดูแล  และสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภา พ  เพ่ือให้
สถานศึกษาได้ปรับปรุงพัฒนาการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา  และสามารถบริหารจัดการภารกิจ
ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุด   

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  98  
โรง  และมีโรงเรียนในสังกัด เป็นหน่วยเบิกจ่าย จ านวน 9 โรง  โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลบุคลากรผู้
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน  บัญชีและพัสดุบ่อย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ต้องก ากับ  ดูแล  และส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนบริหารภารกิจได้
ถูกต้อง  ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดท าโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด ในการ
บริหารจัดการทางการเงิน  การบัญชี  และการบริหารสินทรัพย์   เพ่ือให้ด าเนินการได้ถูกต้อง เกิด
ประโยชน์สูงสุด   มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 

2.  วัตถุประสงค์                     
                      2.1  เพ่ือพัฒนา  ให้ความรู้เกี่ยวการด าเนินการเกี่ยวระเบียบ กฎหมาย  แนวปฏิบัติที่
ถูกต้องแก่รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ  และครูปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน  
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                     2.2  เพ่ือพัฒนา  ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แก่
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ให้สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง  ครบถ้วนทุกข้ันตอน 

3.   เป้าหมาย 
         3.1  ด้านปริมาณ              
                            3.1.1  บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 10 คน และ เจ้าหน้าที่การเงิน  และพัสดุ  โรงเรียน ในสังกัด 
โรงเรียนละ 2 คน จ านวน  196  คน ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
                            3.1.2   ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบด้านบริหารงบประมาณ
โรงเรียนในสังกัด  จ านวน  98 คน  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 



 

     
            
๗๘     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

              3.2  ด้านคุณภาพ 

                      3.2.1 ผู้เขา้รับการอบรม  สามารถด าเนินการตามระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง    
                      3.2.2 การบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์  ของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
                      3.2.3 เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ได้
ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมายที่ก าหนด ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
                      3.2.4  สรา้งขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
4.   ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะท างาน 

    
เมษายน 2560 

 
กลุ่มบริหารการเงินฯ 

2 ประสานวิทยากร เมษายน 2560 นางเนตรชนก ศรีรัตน์ 

3 อบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินฯ 

4 สรุป/รายงานผล กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินฯ 

 
1 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมคณะท างาน 

 
เมษายน 2560 

 
กลุ่มบริหารการเงินฯ 

2 ประสานวิทยากร พฤษภาคม 2560 นางเนตรชนก ศรีรัตน์ 

3 อบรมระเบียบฯการเงินที่เกี่ยวข้อง กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินฯ 

4 สรุป/รายงานผล 
 

สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๗๙ 
 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
          ใช้งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน    
จ านวนเงิน  100,000 บาท          
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง

ปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ(e-GP) 
จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 70 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(140 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(140 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
( 1 คน x600 บาท x14 ชม.) 
-ค่าจัดท าคู่มือ e-GP 
 กิจกรรมที่ 2  อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
การเงินการคลัง 
จ านวน 1 วัน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(230 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(230 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
( 1 คน x 600 บาท x 7 ชม.) 
- ค่าพาหนะวิทยากร 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 
-ค่าจัดท าเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 

 
 
 
 

9,800 
 

16,800 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,100 
 

27,600 
 
 
 

6,000 
2,400 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,700 

 
 
 
 

9,800 
 

16,800 
 

8,400 
 

4,000 
 
 
 
 

16,100 
 

27,600 
 

4,200 
 

6,000 
2,400 
4,700 

  
 
 
 

9,800 
 

16,800 
 

8,400 
 

4,000 
 
 
 
 

16,100 
 

27,600 
 

4,200 
 

6,000 
2,400 
4,700 

รวม 12,600 78,700 8,700 100,000  100,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
                                                           



 

     
            
๘๐     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

6.  การวัดผลและประเมินผล 
 

  ที่             ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1 ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม 

สามารถบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ได้ถูกต้อง ทุกขั้นตอน 

          ตรวจสอบ 
 

เอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่าย 

2 ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เขา้ใจระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และพัสดุสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบก าหนด 

         ตรวจสอบ  เอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่าย 

   
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         7.1  เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสามารถจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้ถูกต้อง  ครบถ้วนทุกข้ันตอน  เป็นไปตามตามระเบียบที่
ก าหนด  มีความคุ้มค่า  เกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม        
         7.2   รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบในการการบริหารงบประมาณ  สามารถบริหาร
งบประมาณได้ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
         7.3   เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน  เข้าใจระเบียบ  กฎหมาย  แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้   

       
 
 
                                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางเนตรชนก     ศรีรัตน์) 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ 

                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายจตุรงค์  สุขแก้ว) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๘๑ 
 

โครงการ    พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
แผนงบประมาณ  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง  ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที ่2  
สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 3  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี       
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม  – สิงหาคม  2560 

1.หลักการและเหตุผล 
        การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาในส านักงาน     

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีขอบข่ายภารกิจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรา
ก าลังคน การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การประเมินข้าราชการครูให้มี
วิทยฐานะสูงขึ้น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย การออกจากราชการ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การลาทุกประเภท   การอนุญาต    ไปราชการ  
การจัดท าระบบทะเบียนประวัติ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การยกย่องเชิดชูเกียรติ และการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   จากการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  ตั้งแต่ปี 2553-2555 พบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการประสานการด าเนินงาน  เช่น 
ความไม่ชัดเจนในระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  การส่งเอกสารประกอบการด าเนินงานตามสิทธิประโยชน์ของ
สถานศึกษาและข้าราชการครูฯไม่ครบถ้วน  เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาล่าช้า  เนื่องจากต้องประสานไปมาเพ่ือความสมบูรณ์ถูกต้องของเรื่องต่างๆ  หลายครั้งหลาย
คราว  เรื่องเดียวกันครูโรงเรียนเดียวกันต่างคนต่างถาม การส่งงานของสถานศึกษาไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดส่งผลกระทบต่อการส่งงานไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
มักจะพบการต่อรองขอขยายระยะเวลาส่งอยู่เรื่อยๆ เป็นต้น 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  12  เห็นว่าเพ่ือแก้ปัญหาการด าเนินงาน
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ให้มีความคล่องตัว ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย การเสียขวัญก าลังใจ และ
สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานราชการ  
ทุกต าแหน่ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินงานการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจึงจัด
ให้มีโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาและสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานได้ถูกต้อง 
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             2.2 เพ่ือให้ค าปรึกษา  แนะน า ช่วยเหลือสถานศึกษาในการด าเนินงานบริหารงานบุคคล 
และสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน  
             2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการบริการ
ด้านการบริหารงานบุคคลด้วยความสะดวก รวดเร็ว  ถูกต้อง สามารถรักษาสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
ครูท าให้ครูผู้สอนได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้เต็มเวลา  
             2.4 เพ่ือบริการเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานบุคคลให้แก่สถานศึกษาในสังกัดอัน
เป็นการลดภาระการปฏิบัติงานที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู    

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
  อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบด าเนินงานบริหารงาน
บุคคลจ านวน  98  คน   
  ครั้งที่  1   วันที่  25 - 26  พฤษภาคม  2560  ณ  โรงแรมชัยคณาธานี ห้องประชุม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษาและ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษา(จังหวัดนครศรีธรรมราช) จ านวน  142   คน 
                     ครั้งที่  2   วันที่  18-19  พฤษภาคม  2560  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง  ผู้เข้า
ประชุมประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา(จังหวัด
พัทลุง) จ านวน  54   คน 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 สถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลได้ถูกต้อง  
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
        3.2.2 ข้ าร าชการครู ฯมี ขวัญและก าลั ง ใจ ในการปฏิบั ติ ง านตามหน้ าที่                
มีความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียน      
การสอนที่ดีข้ึน 
        3.2.3 สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีคู่มือการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        3.2.4 การด าเนินงานบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12  เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 

4. วิธีด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

ขั้นศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ การ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
-จัดท าแบบสอบถามปัญหา ความต้องการ 
-เก็บรวบรวมข้อมูล /วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปรายงาน 

มกราคม 2560 
 
 
 

ดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

ขัน้พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
-ก าหนดรูปแบบการพัฒนา 
-ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
-จัดหาวิทยากร  ก าหนด วัน เวลา  สถานที่ 
-จัดท าแบบติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
-ด าเนินการฝึกอบรม 
 -จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบุคคลในสถานศึกษา 
ขั้นติดตามประเมินผลการด าเนินงานบริหารงาน 
บุคคลในสถานศึกษา 
-ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 
-จัดท าแบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานฯ 
-ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานฯ 
-สรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผล 

พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2560 
 
 

ดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี 
และคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
ดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี 
และคณะกรรมการ 
 
 
  
 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
          ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน   
จ านวน  109,550  บาท  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

1.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 15  คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน x 120บาท x 1 มื้อ) 
2. ด าเนินการอบรม  ผู้เข้ารับ
การอบรม  196  คน  
กรรมการ 15 คน รวม  211 
คน 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(211คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(211คน x 120บาท x 2 มื้อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,050 
 

1,800 
 
 
 
 

29,540 
 

50,640 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,050 
 

1,800 
 
 
 
 

29,540 
 

50,640 

  
 
 
 

1,050 
 

1,800 
 
 
 
 

29,540 
 

50,640 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 

( 14 ชม. X 600 บาท) 
- ค่าพาหนะ/ที่พักวิทยากร 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ
อบรมจ านวน  211  เล่ม ๆ ละ
ประมาณ 120  หน้า 

8,400  
 

8,000 

 
 
 

10,120 

8,400 
 

8,000 
10,120 

 8,400 
 

8,000 
10,120 

รวม 8,400 91,030 10,120 109,550  109,550 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 

 
2 

 
 
3 

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

ตรวจสอบเวลาที่เข้ารับการ
อบรม 
ประเมินความรู้ความเข้าใจ ใน
การฝึกอบรม 
 
ส ารวจความพึงพอใจ 

แบบส ารวจ 
 
 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีคู่มือการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

                                 
         ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี ) 
นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ  

         ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายไกรสิทธิ  เลิศไกร) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
               ผู้อนุมัติโครงการ  

 
(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 

                            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ         สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงบประมาณ         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที ่1-6  นโยบาย ศธ.ข้อที่ 1-11   
นโยบายเร่งด่วน สพฐ.ข้อที่ 1-6 

สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 1-4  จุดเน้นด้าน นักเรียน  ครู  บริหารจัดการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายมนูญ  บุญชวูงศ์   2. นางมันทนา  รัตนะรัต 3. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน 2560 

1. หลักการและเหตุผล 
  การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีระบบโดยยึดพ้ืนที่เป็นฐาน  เป็นปัจจัยส าคัญใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยการประสานเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มจังหวัด  จังหวัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สถานศึกษา ท าให้เกิดการบูรณาการด้านงบประมาณและการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา  โดยมุ่งสู่เปูาหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพที่เท่าเทียมกัน 

  กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้จัดท า
โครงการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขึ้นรองรับการประสานเชื่อมโยงนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ  เพ่ือให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายได้ขับเคลื่อนอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามเปูาหมายนโยบาย  ที่ก าหนดไว้  

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายทุกระดับ  
3. เป้าหมาย 
      3.1 ด้านปริมาณ   
           โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 98 โรง 
      3.2 ด้านคุณภาพ 
           โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ      

4. การด าเนนิงาน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่ม
จังหวัด  จังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ห้วงเวลาภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 

ตามท่ีนโยบายก าหนด 

คณะท างาน 



 

     
            
๘๖     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
          ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน   
จ านวน  500,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน  ใช้
สอยและวัสดุ   ในกิจกรรม/
โครงการ ตามนโยบายทุก
ระดับ 

      

รวม  500,000  500,000  500,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
 ผลส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานต้น

สังกัดในแต่ละระดับ 
ตรวจสอบ/ 
ประเมินผล 

แบบรายงาน/ 
แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดในทุกระดับ 
  7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สามารถสนองนโยบายการจัด
การศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับได้อย่างเป็นรูปธรรมและประสิทธิภาพ 
 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

(นางมันทนา  รัตนะรัต) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
         

            ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายมนูญ  บุญชูวงศ์) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

         ผู้อนุมัติ โครงการ 

(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๘๗ 
 

 

 
 

โครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

1 ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.12 โดยใช้สหวิทยาเขต
และกลุ่มสหวิทยาเขตเป็นฐาน 

1,150,000 

2 

 

อบรมพัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ  (PISA) และการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ตามแนว PISA 

200,000 

3 การนิเทศการจัดการศึกษาในโรงเรียน 350,000 

4 ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 200,000 

5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ด้วยกระบวนการถอดบทเรียน 420,000 

6 ส่งเสริมโรงเรียนคู่พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2560 180,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

     
            
๘๘     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

โครงการ         ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.12 โดยใช้สหวิทยาเขตและ 

   กลุ่มสหวิทยาเขตเป็นฐาน 
แผนงบประมาณ         แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที ่1 นโยบาย ศธ.ข้อที่ 1  นโยบายเร่งด่วน สพฐ.ข้อที่ 2 

สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 1   จุดเน้นด้านนักเรียน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายมนูญ  บุญชูวงศ์   2. นางมันทนา  รัตนะรัต 3. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2560  –  มีนาคม  2561 

1. หลักการและเหตุผล 
  การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีระบบโดยยึดพ้ืนที่เป็นฐาน  เป็นปัจจัยส าคัญใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  แก้ปัญหา
และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)             
ปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศโดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
ระดับประเทศ 2.416  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 0.85 ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยจะสูงกว่า
ระดับประเทศ  แต่ผลการประเมินยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงจ าเป็นต้องขับเคลื่อนเพ่ือให้มีการพัฒนาและมี
ผลการทดสอบที่สูงกว่าเดิม 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอ านาจให้สหวิทยาเขตและกลุ่มสหวิทยาเขต เป็นผู้ขับเคลื่อน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้การส่งเสริม ก ากับ ติดตามของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความจ าเป็นและความ
ต้องการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

3. เป้าหมาย 
      3.1 ด้านปริมาณ   
                 สหวิทยาเขต  จ านวน   17  แห่ง และกลุ่มสหวิทยาเขต  จ านวน    6   แห่ง 
      3.2 ด้านคุณภาพ 
                  3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความจ าเป็นและความต้องการ มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

                    3.2.2  ครูได้รับการพัฒนา  มีทักษะ ความรู้  มีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและมี
ความพร้อมในการสอนเพ่ือให้ได้ผลตามท่ีต้องการ  



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๘๙ 
 

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 

ประชุมชี้แจงประธานสหวิทยาเขต/
กลุ่มสหวิทยาเขต ก าหนดเปูาหมายใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้
ผล O-NET เป็นฐานในการพัฒนา 

จัดสรรงบประมาณให้สหวิทยาเขต/
กลุ่มสหวิทยาเขต  ในการขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเมินผล 

พฤษภาคม 2560 
 
 
 

พฤษภาคม-กันยายน 
2560 

 
 

มีนาคม 2561 

กลุ่มนโยบายและแผน 

สพม.12 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
   ใช้งบประมาณแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผลผลิต/โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้   (โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)  งบด าเนินงาน   จ านวน  1,150,000  บาท 

 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 จัดสรรให้สหวิทยาเขต 
จ านวน 17 แห่ง ๆ ละ 
50,000 บาท เป็นค่า
บริหารจัดการโครงการ
ให้แก่กลุ่มเปูาหมาย
สถานศึกษาภายในสหวิทยา
เขตในการขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  
 
 
 

  
 
 

850,000 

  
 
 

850,000 

4 จัดสรรให้กลุ่มสหวิทยาเขต 
จ านวน 6 แห่ง ๆ ละ 
50,000 บาท ด าเนินงาน
ตามบริบทของกลุ่มสห
วิทยาเขตในการขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  
 

  
300,000 

  
300,000 

รวม    1,150,000  1,150,000 
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6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1 
 

2 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2560  
ผลต่างของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)   ปีการศึกษา 2560 กับ 2559  

ตรวจสอบ 
 

เปรียบเทียบ 

ผลการทดสอบ  
O-NET 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในล าดับคะแนนสูงสุด 
1 ใน 5 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ 
  7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการบริหารและการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 อยู่ในคุณภาพระดับ 5 
   

    
 
         ผู้เสนอโครงการ 

(นางมันทนา  รัตนะรัต) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
         

            ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายจตุรงค์  สุขแก้ว) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

         ผู้อนุมัติ โครงการ 

(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  อบรมพัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล นักเรียน 
   นานาชาติ  (PISA) และการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนว  PISA 
แผนงบประมาณ         แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที ่1   นยโยบาย ศธ.ข้อที่ 1   
สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ   2. นางสุรัชนี  อยู่สบาย 

3. นายวิเชียร  ปาณะพงศ์  4. นางวิภาวี  อุ่นเสียม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2560 
1. หลักการและเหตุผล 

      สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) และเข้าร่วมกิจกรรมองค์การ คือโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ตั้งแต่
ปี คศ. 2000 โครงการดังกล่าวได้ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุระหว่าง        
14 – 15 ปี ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยท าการประเมิน 3 ปี ต่อครั้ง และในปี 
พ.ศ. 2558 จะครบรอบการประเมินอีกครั้ง และก าหนดให้ปีนี้  มีการประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) เพ่ิมเติมจากการประเมินที่ผ่านมา อีกทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการ
ประเมินโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ  ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมส าหรับ
การประเมินในปี พ.ศ.2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและ
มาตรฐานได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(PISA) โดยได้จัดสรรงบประมาณ ให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการเตรียมความพร้อมการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในปี พ.ศ.2558  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการอบรมพัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมใน
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ   (PISA) และการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามแนว PISA ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น  
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรในการเตรียมผู้เรียนให้

พร้อมเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี พ.ศ. 2560  ได้อย่างทัดเทียมนานาชาติ 
      2.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 

กระบวนการสอบและลักษณะของข้อสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  
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     2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการวัดและประเมินผล                             
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนว PISA 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
             ครูและบุคลากรในสังกัด สพม.12   จ านวน      140  คน  
          ศึกษานิเทศก์สังกัด สพม.12      จ านวน       10  คน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อม 

เข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2560 ได้อย่างทัดเทียมนานาชาติ 
      3.2.2 ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผู้เรียน  

กระบวนการสอบและลักษณะของข้อสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  
          3.2.3 ครูและบุคลากรมีความรู้ มีความสามารถในการวัดและประเมินผล และสร้าง 

เครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนว PISA 

4.  การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 -ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ 
-จัดท าหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พฤษภาคม 2560 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ 
และคณะศน. สพม.12 

2 -ประสานวิทยากร  
- ประสานสถานที่อบรม 

พฤษภาคม 2560 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ 

3 -เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-ประสานงานและแจ้งโรงเรียน 
-จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 

พฤษภาคม  2560 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

4 ด าเนินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 - การรู้เรื่อง PISA 
 - กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 - กระบวนการสอบ  
 - ข้อทดสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 
 - การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน 
 - การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนว PISA 

มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประชุม                  

โรงแรมแกรนด์เซาเทริน์  
อ าเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

5 นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

6 สรุป รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กันยายน 2560 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  ใช้งบประมาณแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผลผลิต/
โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  กิจกรรม ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ (โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้)  งบด าเนินงาน จ านวน  200,000  บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1 ร้อยละของครูและบุคลากรที่เข้ารับการอบรม การเก็บข้อมูล 
 

-เอกสารลงทะเบียนการเข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

2 ร้อยละของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ 
ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 
กระบวนการสอบ และข้อสอบนานาชาติ PISA 

- การเก็บข้อมูล 
 - การสอบถาม / 
การสัมภาษณ์ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม 
 

3 ร้อยละของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้
ความสามารถในการวัดและประเมินผล และสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนว PISA 

- การเก็บข้อมูล 
- การสอบถาม / 
การสัมภาษณ์ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม 
-แบบนิเทศ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 -ประชุมคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-จัดท าหลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

 
1,500 3,500 5,000  5,000 

2 ด าเนินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 - การรู้เรื่อง PISA 
 - กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน กระบวนการสอบ  
 - ข้อทดสอบประเมินผลนักเรียน
นานาชาต(ิPISA) 
 - การวัดและประเมินผลอิง
มาตรฐาน 
 - การสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามแนว PISA 

15,000 140,000 27,500 182,500  182,500 
 

3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  2,500 5,000 7,500  7,500 

4 สรุป รายงานผล  5,000  5,000  10,000 

รวม 15,000 149,000 36,000 200,000 - 200,000 



 

     
            
๙๔     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ 

การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2560 ได้อย่างทัดเทียมนานาชาติ 
7.2 ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการ 

สอบและลักษณะของข้อสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  
7.3 ครูและบุคลากรมีความรู้ มีความสามารถในการวัดและประเมินผลและสร้างเครื่องมือ 

วัดและประเมินผลตามแนว PISA 
 
 

          
                                                    ผู้เสนอโครงการ 

     (นายวิเชียร  ปาณะพงศ์) 
                       ศึกษานิเทศก์  

      
                                                   ผู้อนุมัติโครงการ  

        
                                                      (นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
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โครงการ    การนิเทศการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
แผนงบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 2   
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพบูลย์  พรหมด า  
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   15  กุมภาพันธ์  – 30 กันยายน  2560 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)  

เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบ
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้มุ่งให้
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ครูจะต้องมีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกั นคุณภาพ
การศึกษา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ซึงมี
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 98 โรงเรียน  จัดเป็นกลุ่มเครือข่าย(สหวิทยาเขต) จ านวน 17 สหวิทยาเขต  
จัดเป็นกลุ่มสหวิทยาเขต (Cluster) ได้ 6 กลุ่มสหวิทยาเขต 

ภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์ คือ นิเทศการศึกษา เช่นเดียวกับ 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนิเทศภายในโรงเรียน  ซึ่งการนิเทศการศึกษา ที่รวมถึงการนิเทศภายในโรงเรียน 
หมายถึง  การด าเนินการใดๆ ที่ท าให้ครูมีความพึงพอใจ และมีก าลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาการด าเนินงานใดๆ ของโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานใดๆ ของโรงเรียนและของ
บุคลากรให้สูงขึ้นและรักษาไว้ จนส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝุาย  
อีกท้ังผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบนิเทศและด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา โดยสหวิทยาเขต ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต  และศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตามกลุ่มสหวิทยาเขต
ที่รับผิดชอบ จึงจัดท าโครงการนิเทศการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
2.3 เพ่ือนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
      3.1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ หัวหน้างานวิชาการ/  

ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนๆนละ 3 คน จ านวน 98 โรง  รวมทั้งสิ้น 294 คน 
      3.1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 
17 สหวิทยาเขตๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน  

        3.1.3 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 13 คน    
3.2 ด้านคุณภาพ 
      3.2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ หัวหน้างานวิชาการ/  

ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน สมารถ
นิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      3.2.2 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและสาระของ
การติดตามตรวจสอบฯ สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      3.2.3 ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศการศึกษาในโรงเรียนที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.  การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ คณะท างาน จัดท าหลักสูตร 

เอกสาร ใบงาน แบบบันทึกกิจกรรม และเครื่องมือ
นิเทศภายในโรงเรียน เตรียมความพร้อมการประชุม
อบรม ผู้เข้าร่วมฯ 20 คน ระยะเวลา 1 วัน  

26-30 มิถุนายน 
2560 

- นายไพบูลย์ พรหมด า 
- ทีมศึกษานิเทศก์ 
- คณะท างาน 

1.2 จัดประชุมอบรมทีมนิเทศภายในโรงเรียน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
หรือ หัวหน้างานวิชาการ/ ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน ๆ ละ 3 คน จ านวน 98 โรง 
ระยะเวลา 2 วัน 
รุ่นที่ 1 Cluster ที่ 1, 2  จ.นครศรีฯ 
รุ่นที่ 2 Cluster ที่ 3, 4  จ.นครศรีฯ 
รุ่นที่ 3 Cluster ที่ 5, 6  จ.พัทลุง 

15-23 กรกฎาคม 
2560 

- ทีมศึกษานิเทศก์ 
- ทีมวิทยากร 
- คณะท างานฯ 

1.3 ทีมนิเทศภายโรงเรียนด าเนินการนิเทศตามปฏิทินที่
สถานศึกษาก าหนด/โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 

1-31 สิงหาคม 
2560 

- ทีมนิเทศภายใน
โรงเรียน 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.4 ทีมนิเทศภายในโรงเรียน/โรงเรียน สรุปและรายงาน
ผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

9-10 กันยายน 2560 - ทีมนิเทศภายใน
โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสหวิทยาเขต 
2.1 ประชุมคณะกรรมการ/ คณะท างาน จัดท าหลักสูตร 

เอกสาร ใบงาน แบบบันทึกกิจกรรม เครื่องมือติดตาม
ตรวจสบฯ และเตรียมความพร้อมการประชุมอบรม 
ผู้เข้าร่วมฯ 20 คน ระยะเวลา 1 วัน  

26-30 มิถุนายน 
2560 

- นายไพบูลย์ พรหมด า 
- ทีมศึกษานิเทศก์ 
- คณะท างาน 

2.2 แต่งตั้งและจัดประชุมอบรมกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 17 สหวิทยา
เขตๆ ละ 3 คน ระยะเวลา 1 วัน 
รุ่นที่ 1 Cluster ที่ 1, 2  จ.นครศรีฯ 
รุ่นที่ 2 Cluster ที่ 3, 4  จ.นครศรีฯ 
รุ่นที่ 3 Cluster ที่ 5, 6  จ.พัทลุง 

7-8 กรกฎาคม 2560 - ทีมศึกษานิเทศก์ 
- ทีมวิทยากร 
- คณะท างานฯ 

2.3 กรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา 
ระดับสหวิทยาเขต ด าเนินการติดตามตรวจสอบฯ  
สถานศึกษาในสหวิทยาเขต ตามแผน/ปฏิทินที่ก าหนด 

1 สิงหาคม – 
15 กันยายน 2560 

-  กรรมการติดตาม
ตรวจสอบ  

2.4 กรรมการติดตามตรวจสอบฯ สรุป/ รายงานผล 23-24 กันยายน 
2560 

-  กรรมการติดตาม
ตรวจสอบ  

กิจกรรมที่  3 กิจกรรมนิเทศการศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ ประจ า Cluster 
3.1 ประชุมศึกษานิเทศก์จัดท าแผน/ปฏิทิน/เครื่องมือนิเทศ 

รายCluster รายสหวิทยาเขต รายโรงเรียน รายบุคคล  
26-27 มิถุนายน 

2560 
- ผอ.กลุ่มนิเทศ 
- ทีมศึกษานิเทศก์ 

3.2 ด าเนินการนิเทศ  ภาคเรียนที่ 1/2560 เช่น ระบบ
นิเทศภายในโรงเรียน กิจกรรมการยกระดับผลการ
ทดสอบ O-NET กระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT เป็นต้น 
Cluster 1 จ านวน 15 โรงเรยีน 
Cluster 2 จ านวน 19 โรงเรยีน 
Cluster 3 จ านวน 24 โรงเรยีน 
Cluster 4 จ านวน 13 โรงเรยีน 
Cluster 5 จ านวน 16 โรงเรยีน 
Cluster 6 จ านวน 11 โรงเรยีน 

28 มิ.ย. – 15 ก.ย. 60 - ทีมศึกษานิเทศก์ 

3.3 สรุป รายงานผลการนิเทศรายโรงเรียน/ รายบุคคล 23-24 กันยายน 2560 - ทีมศึกษานิเทศก์ 
3.4 สรุป รายงานผลการนิเทศภาคเรียนที่ 1/2560 23-24 กันยายน 2560 - ทีมศึกษานิเทศก์ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     ใช้งบประมาณแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ (โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้)  งบด าเนินงาน   จ านวน  350,000   บาท 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะท างาน จัดท าหลักสูตร 
เอกสาร ใบงาน แบบันทึก
กิจกรรม และเครื่องมือนิเทศ
ภายในโรงเรียน เตรียมความ
พร้อมการประชุมอบรม จ านวน 
20 คน ระยะเวลา 1 วัน  

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 
 

 
1,400 

 
 

 
1,400 

 
 

 
1,400 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

 
 

 
2,400 

 
 

 
2,400 

 
 

 
2,400 

1.2 จัดประชุมอบรมทีมนิเทศ
ภายในโรงเรียน ได้แก่ ผอ.รร./ 
รอง ผอ. หรือ หน.งานวิชาการ/ 
ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน 
รร. โรงเรียนละ 3 คน จ านวน 
98 โรง ระยะเวลา 2 วัน 

      

 รุ่นที่ 1 Cluster ที่ 1, 2   
จ.นครศรีฯ จ านวน 110 คน 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(110 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 

 
 

 
15,400 

 
 

 
15,400 

 
 

 
15,400 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(110 คน x 2 มื้อ x 120 บาท) 

 
 

 
26,400 

 
 

 
26,400 

 
 

 
26,400 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร  
(9 ชม.x 600 บาท) 

 
5,400 

 
 

 
 

 
5,400 

 
 

 
5,400 

 
 
 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๙๙ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 รุ่นที่ 2 Cluster ที่ 3, 4   
จ.นครศรีฯ จ านวน 120 คน 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(120 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 

 
 

 
16,800 

 
 

 
16,800 

 
 

 
16,800 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(120 คน x 2 มื้อ x 120 บาท) 

 
 

 
28,800 

 
 

 
28,800 

 
 

 
28,800 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร  
(9 ชม.x 600 บาท) 

 
5,400 

 
 

 
 

 
5,400 

 
 

 
5,400 

 รุ่นที่ 3 Cluster ที่ 5, 6   
จ.พัทลุง  จ านวน 90 คน 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(90 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 

 
 

 
12,600 

 
 

 
12,600 

 
 

 
12,600 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(90 คน x 2 มื้อ x 120 บาท) 

 
 

 
21,600 

 
 

 
21,600 

 
 

 
21,600 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร  
(9 ชม.x 600 บาท) 

 
5,400 

 
 

 
 

 
5,400 

 
 

 
5,400 

2.1 ประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะท างาน จัดท าหลักสูตร 
เอกสาร ใบงาน แบบบันทึก
กิจกรรม เครื่องมือติดตาม
ตรวจสอบฯ และเตรียมความ
พร้อมการประชุมอบรม จ านวน 
20 คน ระยะเวลา 1 วัน 

      

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 
 

 
1,400 

 
 

 
1,400 

 
 

 
1,400 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

 
 

 
2,400 

 
 

 
2,400 

 
 

 
2,400 

 
 
 
 
 
 



 

     
            
๑๐๐     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2.2 จัดประชุมอบรมกรรมการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
จ านวน 17 สหวิทยาเขตๆ ละ 
3 คน ระยะเวลา 1 วัน จ านวน 
65 คน 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(65 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 
 

 
4,500 

 
 

 
4,500 

 
 

 
4,500 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(65 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

 
 

 
7,800 

 
 

 
7,800 

 
 

 
7,800 

 ค่าตอบแทนวิทยากร  
(5 ชม.x 600 บาท) 

 
3,000 

 
 

 
 

 
3,000 

 
 

 
3,000 

2.3 กรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษา ระดับสห
วิทยาเขต ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบฯ  สถานศึกษาในสห
วิทยาเขต ตามแผน/ปฏิทินที่
ก าหนด 17 สหวิทยาเขต 98 
โรงเรียนๆ ละ 3 คน 

      

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(3 คน x 98 โรง x 120 บาท) 

 
35,280 

 
 

 
 

 
35,280 

 
 

 
35,280 

 - ค่าพาหนะ  
(600 บาท x 98 โรง) 

 
 

 
58,500 

 
 

 
58,800 

 
 

 
58,800 

2.4 กรรมการติดตามตรวจสอบฯ 
สรุป/ รายงานผล 17 สหวิทยา
เขตๆ ละ 3 คน ระยะเวลา 1 
วัน  จ านวน 51 คน 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(51 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

  
3,570 

  
3,570 

  
3,570 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(51 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

  
6,120 

  
6,120 

  
6,120 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๑๐๑ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3.1 ประชุมศึกษานิเทศก์ จัดท าแผน 
ปฏิทิน เครื่องมือนิเทศ ราย
Cluster2 รายสหวิทยาเขต  
รายโรงเรียน รายบุคคล  
ระยะเวลา 1 วันจ านวน 13 คน 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(13 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

  
910 

  
910 

  
910 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(13 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

  
1.560 

  
1,560 

  
1,560 

3.2 ด าเนินการนิเทศ  ภาคเรียนที่ 
1/2560 เช่น ระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน กิจกรรมการ
ยกระดับผลการทดสอบ O-NET 
กระบวนการ PLC ใน
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้
ด้วย DLIT เป็นต้น 

      

 Cluster 1 จ านวน 15 
โรงเรียน จ านวน ศน. 2 คน 
ระยะเวลา 15 วัน 

      

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(2 คน X120 บาท x 15 วัน) 

 
3,600 

 
 

 
 

 
3,600 

 
 

 
3,600 

 - ค่าพาหนะ 
(15 โรง X 600 บาท) 

 
 

 
9,000 

 
 

 
9,000 

 
 

 
9,000 

 Cluster 2 จ านวน 19 
โรงเรียน จ านวน ศน. 2  คน 
ระยะเวลา 19 วัน 

      

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(2 คน X120 บาท x 19 วัน) 

 
4,560 

 
 

 
 

 
4,560 

 
 

 
4,560 

 - ค่าพาหนะ  
 (19 โรง X 600 บาท) 

 
 

 
11,400 

  
11,400 

 
 

 
11,400 

 
 
 



 

     
            
๑๐๒     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 Cluster 3 จ านวน 24 
โรงเรียน จ านวน ศน. 2  คน 
ระยะเวลา 24 วัน 

      

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(2 คน X120 บาท x 24 วัน) 

 
5,760 

 
 

 
 

 
5,760 

 
 

 
5,760 

 - ค่าพาหนะ  
(24 โรง X 600 บาท) 

 
 

 
14,400 

 
 

 
14,400 

 
 

 
14,400 

 Cluster 4 จ านวน 13 
โรงเรียน จ านวน ศน. 1  คน 
ระยะเวลา 13 วัน 

      

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(1 คน X120 บาท x 13วัน) 

 
1,560 

 
 

 
 

 
1,560 

 
 

 
15,600 

 - ค่าพาหนะ  
(13 โรง X 600 บาท) 

 
 

 
7,800 

 
 

 
7,800 

 
 

 
7,800 

 Cluster 5 จ านวน  16 
โรงเรียน จ านวน ศน. 1  คน 
ระยะเวลา 16 วัน 

      

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(1 คน X120 บาท x 15 วัน) 

 
1,920 

 
 

 
 

 
1,920 

 
 

 
1,920 

 - ค่าพาหนะ  
(16 โรง X 600 บาท) 

 
 

 
9,600 

 
 

 
9,600 

 
 

 
9,600 

 Cluster 6 จ านวน  11 
โรงเรียน จ านวน ศน. 1  คน 
ระยะเวลา 11 วัน 

      

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(1 คน X120 บาท x 15 วัน) 

 
1,320 

 
- 

 
- 

 
1,320 

 
- 

 
1,320 

 - ค่าพาหนะ  
(11โรง X 600 บาท) 

 
- 

 
6,600 

 
- 

 
6,600 

 
- 

 
6,600 

 
 
 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๑๐๓ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3.3 สรุป รายงานผลการนิเทศราย
โรงเรียน/ รายบุคคล ระยะเวลา 
1 วัน จ านวน 13 คน 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(13 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 
 

 
910 

 
 

 
910 

 
 

 
910 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(13 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

 
 

 
1,560 

 
 

 
1,560 

 
 

 
1,560 

3.4 สรุป รายงานผลการนิเทศภาค
เรียนที่ 1/2560 ระยะเวลา 1 
วัน จ านวน 13 คน 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(13 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 
 

 
910 

 
 

 
910 

 
 

 
910 

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(13 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

 
 

 
1,560 

 
 

 
1,560 

 
 

 
1,560 

 - ค่าวัสดุ   550   550 

รวม 73,200 27,6250 550 350,000  350,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบและด าเนินการ
นิเทศภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

การสอบถาม/ 
การสังเกต / 
การสัมภาษณ์ 

-แบบรายงานการนิเทศภายใน
ของโรงเรียน  
-แบบรายงานการนิเทศ 

2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้น
สังกัด(สหวิทยาเขต) 

การสอบถาม/ 
การสังเกต/ 
การสัมภาษณ์ 

-แบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้น
สังกัด(สหวิทยาเขต) 
-แบบรายงานการนิเทศ 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการนิเทศการจัด
การศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ 

- การสอบถาม/
สังเกต/
สัมภาษณ์ 

-แบบรายงานการนิเทศ 



 

     
            
๑๐๔     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สถานศึกษามีระบบนิเทศภายใน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ 
7.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
 

          
                                                    ผู้เสนอโครงการ 

     (นายไพบูลย์  พรหมด า) 
              ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ 

      
                                                   ผู้อนุมัติโครงการ  

        
                                                      (นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๑๐๕ 
 

โครงการ   ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
แผนงบประมาณ         แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อ 1 นโยบาย ศธ.ข้อที่ 1   
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายวิเชียร  ปาณะพงศ์  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  พฤษภาคม  – 30 กันยายน 2560  

1.หลักการและเหตุผล  
ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จะด าเนินการยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  5   กลุ่มสาระ และด าเนินการตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล 

จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตั้งแต่ปีการศึกษา  2558-2559 ปรากฏ       
ดังตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม 

ชั้น ปี ไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ สังคม 
ม.3 2558 44.32 35.20 40.77 31.31 49.67 

 2559 50.16 32.11 36.91 32.16 52.20 
ม.6 2558 51.87 27.22 33.84 24.18 41.04 

 2559 55.95 24.92 31.96 26.71 37.15 
  จากผลการทดสอบดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเร่งด าเนินการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
สภาพปัญหาของโรงเรียนและผู้เรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว   
โดยก าหนดเปูาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ซึ่งการที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้นั้นทุกโรงเรียนจ าเป็นต้องด าเนินการ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ซึ่งได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหา และนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2.2 เพ่ือยกระดับของการทดสอบระดับชาติ O-NET ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตตาม 

กลุ่มเปูาหมายให้สูงขึ้น  
2.3 ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความรู้ 

และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา  

3. เป้าหมาย    
3.1  ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระหลักในโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายที่มีผล O-NET  ปี 2559      

สีแดง จ านวน 20 โรงเรียนๆ ละ 5 คน  รวมทั้งสิ้น100 คน 
3.2 ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระหลัก จากเครือข่าย ทั้ง 6 เครือข่ายๆละ 5 คน และโรงเรียน 

ไม่ซ้ ากับข้อ 3.1 ที่มีผลมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ าติดสีแดง รวมท้ังส้ิน  30 คน  
3.3 คณะกรรมการด าเนินการ รวมทั้งศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบเครือข่าย รวมทั้งสิ้น  

20 คน 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนิการ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  
   1.1  ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน  
   1.2  มอบหมายการปฏิบัติงาน  

 
ภายในพฤษภาคม   2560 
 
ภายในพฤษภาคม   2560 

 
สพม.12/ 

กลุ่มนิเทศฯ 

 
กลุ่มนิเทศ/ 
ประธานสหวิทยาเขต 

2. ขั้นด าเนินการ (กิจกรรม)  
  -ด าเนินการตามกิจกรรมที่  1 
   
 -ด าเนินการตามกิจกรรมที่  2 
   
 - ด าเนินการตามกิจกรรมที่  3 
 
- ด าเนินการตามกิจกรรมที่  4 
   
- ด าเนินการตามกิจกรรมที่  5 
- ด าเนินการตามกิจกรรมที่  6 
 
- ด าเนินการตามกิจกรรมที่  7        
- ด าเนินการตามกิจกรรมที่  8        
- ด าเนินการตามกิจกรรมที่  9 

 
ภายในมิถุนายน   2560 
 
ภายในมิถุนายน   2560 
 
ภายในกรกฎาคม   2560 
 
ภายในกรกฎาคม   2560 
 
ภายในกรกฎาคม  2560 
กรกฎาคม – กันยายน   
2560 
พฤศจิกายน   2560 
มกราคม   2561 
ตลอดปีการศึกษา 

 
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค 

 
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค 

 
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค 

 
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค 

 
โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย 
โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย 

 
โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย 
โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย 
โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย 

 
ผู้บริหารในสหวิทยาเขต 
ประธานสหวิทยาเขต 
ครูแกนน า 
ครูผู้สอน 
ครูผู้สอน 
 
ครูผู้สอน 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารและครูผูส้อน 
 
ผู้บริหารและครูผูส้อน 
ผู้บริหารและครูผูส้อน 
ผู้บริหารและครูผูส้อน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
   ใช้งบประมาณแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผลผลิต/โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  กิจกรรม ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ (โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม  เวลารู้)  งบด าเนินงาน จ านวน  200,000 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม หมายเหตุ 

กิจกรรมที่  1   จัดท าสารสนเทศ   10,000 10,000  
กิจกรรมที่  2  ประชุม/สรุป
แนวทาง 

 30,000 3,000 33,000  

กิจกรรมที่  3  เพ่ิมสมรรถนะครู  105,000 5,000 110,000  
กิจกรรมที่  4  ค้นหาจุดพัฒนา   44,000 3,000 47,000  
กิจกรรมที่  5  X-Ray นักเรียน       
กิจกรรมที่  6  ปรับการเรียนเปลี่ยน
วิธีสอน  

     

กิจกรรมที่  7    Pre O-NET      
กิจกรรมที่  8  จัดค่ายวิชาการ
(พัฒนา นร ม.3) 

     

กิจกรรมที่  9  นิเทศติดตามการ
จัดการเรียนรู้  

     

รวมเงินที่ใช้    200,000  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 
 
2 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มโรงเรียน
เปูาหมาย 26 โรงเรียน (ผลการเรียนเฉลี่ย) ของทุก
กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา  2559 

ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนเปูาหมาย 26 โรงเรียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
เมื่อ เปรียบเทียบกับปี การศึกษา  2559 

- รายงานผลการ
ทดสอบ O-NET 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 
- แบบประเมิน
นวัตกรรมและ
รายงานผลการนิเทศ
ติดตาม 

-การทดสอบ O-NET 
ปีการศึกษา 2560 
 
 
 

- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเปูาหมาย 26 โรงเรียน (ระดับชั้น ม.3 ทุกคน) ได้รับการ 

เตรียมความพร้อมด้านความรู้ทักษะ กระบวนการในแต่ละวิชาก่อน การทดสอบ  
7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์จากการสอบ  

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ  30  เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา  
2559 

7.3 นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเปูาหมาย 26 โรงเรียน ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ผลการเรียนเฉลี่ย)เพ่ิมข้ึนทั้ง 5 กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา   2559 
 
 

          
                                                    ผู้เสนอโครงการ 

     (นายวิเชียร  ปาณะพงศ์) 
                       ศึกษานิเทศก์  

      
                                                   ผู้อนุมัติโครงการ  

        
                                                      (นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ด้วยกระบวนการถอดบทเรียน 
แผนงบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองนโยบายส่วนกลาง  ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 1   
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1     จุดเน้นด้านนักเรียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  พฤษภาคม  – 30 กันยายน 2560  

1. หลักการและเหตุผล  
จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษา 

ปีที ่6 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตั้งแต่ปีการศึกษา  2558 -2559 ปรากฏ 
ดัง ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ในภาพรวม 

ชั้น ปี ไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ สังคม 
ม.3 2558 44.32 35.20 40.77 31.31 49.67 

 2559 50.16 32.11 36.91 32.16 52.20 
ม.6 2558 51.87 27.22 33.84 24.18 41.04 

 2559 55.95 24.92 31.96 26.71 37.15 
  จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเร่ง

ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของโรงเรียนและผู้เรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จะด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน ( O-NET) ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  และด าเนินการ
ตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีนโยบายพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล โดย
ก าหนดเปูาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   
ซึ่งการที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้นั้นทุกโรงเรียนจ าเป็นต้องด าเนินการ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ซึ่งได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหา และนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(O-NET) ด้วยกระบวนการถอดบทเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 12 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้สูงขึ้น  
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2.4 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในโรงเรียนเรื่องกระบวนการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    (O-NET)  

3. เป้าหมาย    
3.1 ด้านปริมาณ 

       3.1.1  ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ และบุคลากร  โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  รวมทั้งสิ้น 294 คน 

       3.1.2  ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รวมทั้งสิ้น  392 คน  

       3.1.3  คณะกรรมการด าเนินการ รวมทั้งศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  รวมทั้งสิ้น 14 คน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา 
 3.2.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   O-NET)  ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นร้อยละ 5  

4. กิจกรรมการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ  
    1.1  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
     
    1.2  มอบหมายการปฏิบัติงาน  

 
ภายในเดือนพฤษภาคม   

2560 
ภายในเดือนพฤษภาคม   

2560 

 
ห้องประชุม 
สพม.12 

 

 
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ 

2. ขั้นด าเนินการ (กิจกรรม)  
    จัดกิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
(O-NET) ด้วยกระบวนการถอดบทเรียน
  

 
ภายในเดือนมิถุนายน   

2560 
 
 

 
โรงแรมทวินโลตัส 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
กลุ่มนิเทศ 

ติดตามฯและ
คณะกรรมการ 

3.ขั้นติดตามและประเมินผล 
   นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ภายในเดือนกรกฎาคม 

2560 

 
โรงเรียนใน

กลุ่มเปูาหมาย 

 
คณะกรรมการ
นิเทศติดตามฯ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล 
   ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
ภายในเดือนสิงหาคม 

2560 

 
สพม.12 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ และ
คณะกรรมการ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
   ใช้งบประมาณแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผลผลิต/โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้   (โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)  งบด าเนินงาน   จ านวน     420,000   บาท  

 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
โครงการและโรงเรียนตัวแทนผู้
น าเสนอการถอดบทเรียน จัด
นิทรรศการ เพ่ือเตรียมการในการ
จัดกิจกรรม 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
( 30 คน x 190 บาท x 1 วนั) 

  
 
 
 
 

5,700 

  
 
 
 
 

5,700 

  
 
 
 
 

5,700 

2 ประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
ด้วยกระบวนการถอดบทเรียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(700 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)    
- ค่าอาหารกลางวัน  
(700 คน x 250 บาท x 1 มื้อ)  
- ค่าตอบแทนวิทยากรน าเสนอ 
(18 คน x 4 ชม.x 600 บาท) 
- ค่าตอบแทนผู้ด าเนินรายการ 
(3 คน x 4 ชม.x 1,200 บาท) 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ
และน าเสนอ ผลงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  จ านวน  6 โรงเรียนๆ ละ 
5,000  บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
จ านวน  700 ชุดๆ ละ 50 บาท 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
43,200 

 
14,400 

 

 
 
 
 

70,000 
 

175,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 

25,300 

 
 
 
 

70,000 
 

175,000 
 

43,200 
 

14,400 
 

30,000 
 
 
 

35,000 
 

25,300 
 

  
 
 
 

70,000 
 

175,000 
 

43,200 
 

14,400 
 

30,000 
 
 
 

35,000 
 

25,300 
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หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล  

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 

2 
 
 

ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา   
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนใน  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก สูงขึ้นจาก
เดิม อย่างน้อยร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับปี 2559 

ทดสอบ 
สอบถาม 
การนิเทศติดตาม 
การทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึกการนิเทศ 
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
(O-NET)  

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความรู้ 

และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา  ร้อยละ 90 
7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด สพม.12   

มีผลสัมฤทธิ์จากการสอบ ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา  2559 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
- ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง 

  
 
 

10,000 

  
 
 

10,000 

  
 
 

10,000 
4 สรุป รายงานผล 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
( 20 คน x 190 บาท x 3 วนั) 

  
11,400 

  
11,400 

  
11,400 

รวม 57,600 302,100 60,300 420,000  420,000 
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โครงการ         ส่งเสริมโรงเรียนคู่พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2560 
แผนงบประมาณ         แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที ่1 นโยบาย ศธ.ข้อที่ 1  นโยบายเร่งด่วน สพฐ.ข้อที่ 2 

สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางมันทนา  รัตนะรัต   2. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 

1. หลักการและเหตุผล 

  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปี พ.ศ.2559 ของนักเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผลการประเมินยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  ประกอบกับผล
การสอบ PISA ที่เป็นการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ ปี ค.ศ.2015 ของนักเรียนไทยในทุกวิชายังอยู่
ในระดับต่ า อีกท้ังคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก็อยู่ในระดับที่ต่ ามาก (Very low proficiency) 
(Education First institute, 2016) ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีปัญหาด้านคุณภาพการเรียนรู้  
ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศ   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้จัดท าโครงการส่งเสริมโรงเรียนคู่
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2560 เพ่ือน าผลการทดสอบดังกล่าวมาพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ให้สูงขึ้น ใช้กระบวนการโรงเรียนพ่ีช่วยน้องของโรงเรียนภายในกลุ่มสหวิทยาเขตเดียวกัน โดยโรงเรียน (พ่ี) 
ที่ผลสัมฤทธิ์สูง ช่วยโรงเรียน (น้อง) ที่ยังต้องพัฒนาเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ซึ่งในระยะแรกจะ
ด าเนินการกลุ่มสหวิทยาเขตละ 1 คู่  เปูาหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 กลุ่มสาระวิชาหรือบางกลุ่มสาระ
วิชา ตามผลการวิเคราะห์และเปูาหมายของกลุ่มสหวิทยาเขต เพ่ือให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ และจะ
ด าเนินการเพิ่มคู่พัฒนาโรงเรียน (พ่ี-น้อง) ในระยะต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

3. เป้าหมาย 

      3.1 ด้านปริมาณ   
            โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขต จ านวน 12 โรง 
      3.2 ด้านคุณภาพ 
                  3.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียน (น้อง)  มีผลการประเมินสูงขึ้น 

        3.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ใน
ภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ภาพรวมสูงขึ้นจากผลการทดสอบในปี
การศึกษา 2559 
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4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 

3 

จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มสหวิทยาเขต 

กลุ่มสหวิทยาเขต คัดเลือกโรงเรียน (พ่ี-น้อง) และด าเนินงาน
เพ่ือเตรียมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2560 

ประเมินผล 

มิถุนายน 2560 
มิถุนายน 2560-
กุมภาพันธ์ 2561 
มีนาคม 2561 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มสหวิทยาเขต 
 
สพม.12 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    ใช้งบประมาณแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ผลผลิต/โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  กิจกรรม ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ งบด าเนินงาน จ านวน  180,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มสหวิทยาเขต จ านวน  

6  แห่ง ๆละ 30,000 บาท 
   

180,000 

รวม    180,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        

(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ที่สูงขึ้น 
ตรวจสอบ 

 
ผลการทดสอบ O-NET 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึนและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนและ
สังคมในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
  7.2 ผลการด าเนินงานน าไปสู่ผลการสอบ PISA  ปี ค.ศ.2018 ที่สูงขึ้น 
  7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศอย่าง มั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน 

                          ผู้เสนอโครงการ 

                (นางมันทนา  รัตนะรัต) 
               ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

   
                                                                             ผู้อนมุัติ โครงการ 

 

                              (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการเพื่อพัฒนา 

จ าแนกตามจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
(ชุดโครงการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
            
๑๑๖     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

โครงการ  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แผนงบประมาณ  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและแผนงาน

 บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 1  นโยบาย ศธ.ข้อที่ 2, 6  นโยบายเร่งด่วน สพฐ.ข้อที่ 3 
สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 3   จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา    

ตัวชี้วัดที่ 13  KRS กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางเกศกนก  ณ พัทลุง  2. นางจิรา ชูช่วย   
   3. นายชาญณรงค์ รัตนบุรี           4. นางปทิตตา จันทร์สว่าง   
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน  - กันยายน 2560 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

1.1 จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English  
Resources and Instruction Center: ERIC) จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีเปูาหมายไม่ต่ ากว่า 500 คน 

1.2 จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมกับ 
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resources and Instruction Center: ERIC) 
ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
            1.3 จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินการ
และบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1.4 จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English  
Resources and Instruction Center: ERIC) ด าเนินงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็ง 
และความร่วมมือของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.2 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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      2.3 เพ่ือสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถด าเนินการ
และบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.4 เพ่ือส่งเสริมการจัดสัมมนา/ประชุม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ          
เพ่ือร่วมกันหาแนวทาง ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ปัญหาในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ  

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 12 ได้รับการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษ จ านวนไม่ต่ ากว่า 500 คน 
   3.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 12 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนไม่ต่ ากว่า 100 คน 
  3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินการและบริหาร 

จัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 
  3.1.4 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการสัมมนา/ประชุม/เวที 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือร่วมกัน
หาแนวทาง ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ปัญหาในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนไม่ต่ ากว่า 120 คน 

 3.2 ด้านคุณภาพ  
   3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 12 สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษ ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 12 ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ ความมั่นใจ  และเจต
คติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
             3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินการและบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2.4 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ที่เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 

เมษายน 2560 
 

นางเกศกนก ณ พัทลุง 
สพม.12 

2 
 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

พฤษภาคม 2560 
 

นางเกศกนก ณ พัทลุง 
คณะท างาน/ศูนย์ ERIC 
สพม.12 

3 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  

พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2560 

นางเกศกนก ณ พัทลุง 
คณะท างาน/ศูนย์ ERIC 
สพม.12 

4 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

พฤษภาคม - กรกฎาคม 
2560 

นางเกศกนก ณ พัทลุง 
คณะท างาน/ศูนย์ ERIC 
สพม.12 

5 การสนับสนุนการด าเนินการและบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

มีนาคม - กันยายน 
2560 

นางเกศกนก ณ พัทลุง 
คณะท างาน/สพม.12 

6 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

พฤษภาคม - กรกฎาคม 
2560 

นางเกศกนก ณ พัทลุง 
คณะท างาน/ศูนย์ ERIC 
สพม.12 

7 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

พฤษภาคม - กันยายน 
2560 

นางเกศกนก ณ พัทลุง 
คณะท างาน/สพม.12 

8 สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน พฤษภาคม - กันยายน 
2560 

นางเกศกนก ณ พัทลุง 
คณะท างาน/ศูนย์ ERIC 
สพม.12 

                               
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และแผนงาน 
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จ านวน  512,400  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 

กิจกรรมที่ 1 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน    

- - - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 กิจกรรมที่ 3  
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา จ านวนนักเรียน
เปูาหมายไม่ต่ ากว่า 500 คน 
โดย สพม.12 ร่วมกับ ศูนย์ 
ERIC 

 
50,000 

 
100,000 

 
50,000 

 
200,000 

 
- 

 
200,000 

4 กิจกรรมที่ 4 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย 
สพม.12 ร่วมกับ     ศูนย์ ERIC 

 
10,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
20,000 

 
- 

 
20,000 

5 กิจกรรมที่ 5 
สนับสนุนการด าเนินการและ
บริหารจัดการโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

- 
 

90,000 
 

22,400 
 

112,400 
 
- 

 
112,400 

6 กิจกรรมที่ 6 
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

- 
 

120,000 
 

60,000 
 

180,000 
 
- 

 
180,000 

7 กิจกรรมที่ 7 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

8 กิจกรรมที่ 8 
ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน - - - - - - 

9 กิจกรรมที่ 9 
ถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม
รายงานผลการด าเนินงาน 
( 10 เล่ม) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 60,000 315,000 137,400 512,400 - 512,400 

   หมายเหตุ  1. ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

   2. กิจกรรมที่ 2,7,8 และ 9 ใช้ในงบฯของกิจกรรมที่ 5 
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6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 

2 
 

3 
 

4 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ีได้รับการเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ีเข้าร่วมการ 
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ร้อยละของการสนับสนุนการด าเนินการและบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สอบถาม 
 

สังเกต 
 

สังเกต 
 

สอบถาม 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจด้านทักษะภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      7.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีความรู้ ความมั่นใจ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถด าเนินการและบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.4 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการ
เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            
                                                                   ผู้เสนอโครงการ     

         (นางเกศกนก  ณ พัทลุง) 
                                 ศึกษานิเทศก์ 
 
                      
                                                                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ  

                                  (นายสุทัศน์  แก้วพูล) 
                                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
                                      ผู้อนุมัติโครงการ  

                             (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 
แผนงบประมาณ แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  จุดเน้น สพฐ.ข้อที่ 1 
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2 จุดเน้นด้านผู้เรียน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิจักขณ์ สายช่วย   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  – กันยายน 2560 
1. หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องนโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการและ
ก าหนดให้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการ
ปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึด
หลักผู้เสพ คือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบด าเนินการอย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุก 
รวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลัง
ทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
    ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้ก าหนด
แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การปูองกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของ
เยาวชนในสถานศึกษา เพ่ือลดจ านวนเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้น้อยลงจากฐานข้อมูลเดิม  
ซึ่งมีกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
โรงเรียน การจัดค่ายทักษะชีวิตเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝูาระวัง  การบริหารจัดการเพ่ือ
การคัดกรอง เฝูาระวัง ติดตามช่วยเหลือ และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน ปลอดภัยจากยาเสพติด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงจัดท าโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560  ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือด าเนินการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้มีทักษะในการปูองกัน 
ช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ 
        2.2 เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝูาระวัง (เสี่ยง) และสร้างแกนน าปูองกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
                     2.3 เพ่ือบริหารจัดการ การณรงค์ ปูองกัน เฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย   
          สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12  จ านวน 98 
โรงเรียน 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
   เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2560 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
           ใช้งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนงานบูรณาการ
ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมหลักปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 866,000 บาท (แปดแสนหกหมื่น
หกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติด 
ในสถานศึกษา จ านวน 97 
โรงเรียน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน 
(อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 หมู่) 

      

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 
(จ านวน 6 รุ่นๆ ละ 16.5 ชม.ๆ 
ละ  
600 บาท ) 

58,200   58,200  58,200 

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จ านวน 6 รุ่น 970 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 30 บาท) 

 174,600  174,600  174,600 

 -ค่าอาหาร 
(จ านวน 6 รุ่น 970 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 80 บาท) 

 543,200  543,200  543,200 

รวมกิจกรรมที่ 1 58,200 717,800  776,000  776,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 จัดฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต  
จ านวน 1 ค่ายๆ ละ 80 คน  
(3วัน 2 คืน) 

      

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 
(4คนๆละ 2 ชม.ๆละ 600 บาท) 

4,800   4,800  4,800 

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(80 คนๆละ 6 มื้อๆละ 35 บาท) 

 16,800  16,800  16,800 

 -ค่าอาหาร 
(80 คนๆละ 7 มื้อๆละ 120 บาท) 

 67,200  67,200  67,200 

รวมกิจกรรมที่ 2 4,800 84,000  88,800  88,800 

3 บริหารจัดการ การณรงค์ ปูองกัน  
เฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา การก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล 

      

 -จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะเพ่ือหา 
 สารเสพติด 

  1,200 1,200  1,200 

รวมกิจกรรมที่ 3   1,200 1,200  1,200 

รวมทั้งสิ้น  63,000 801,800 1,200 866,000  866,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิต 
ห่างไกลจากยาเสพติด  

ประเมินรายการ แบบประเมิน 

2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา   

การบันทึกข้อมูลใน 
ระบบ nispa ของ ป.ป.ส. 

ระบบ nispa ของป.ป.ส. 

 
 



 

     
            
๑๒๔     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 นักเรียนในสถานศึกษามีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกคน 
     7.2 สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการปูองกันยาเสพติด  
 
 
                                                                                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                 

                  (นายสุวิจักขณ์ สายช่วย) 
              นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

                    
   

                                          ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                                                                           
                   (นายสุทัศน์  แก้วพูล) 
                                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
                                                                   ผู้อนุมัติโครงการ  
                   (นายสมบูรณ ์ เรืองแก้ว) 
                                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  12 
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โครงการ    สร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและความหลากหลาย 
   ทางชีวภาพ 
แผนงบประมาณ แผนงงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 1   จุดเน้น ศธ.ข้อที่ 5  จุดเน้น สพฐ.   ข้อที่ 1 
สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน   ตัวชี้วัดที่ 4    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกันยา   อักษรทอง  /นางศิริวรรณ  ช่วยอักษร 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ    มีนาคม   –  กันยายน  2560 

1. หลักการและเหตุผล  
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกด้าน
การบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน  และบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด จัดท ากิจกรรมธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ กิจกรรมการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือปลูกจิตส านึกการลด คัดแยก  และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา 
สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายใน
สถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน  เพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่าง
แท้จริง  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน  มีการรณรงค์และมีจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม มีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ  น้ าเสียและมลพิษทางอากาศ 
  2.2 เพ่ือให้โรงเรียน  นักเรียน  มีการคัดแยกขยะ 4  ประเภท อย่างถูกวิธี 
  2.3 เพ่ือให้โรงเรียนที่มีการคัดแยกขยะ  ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการ
จัดการน้ าเสียทุกโรงเรียน 
  2.4 เพ่ือให้โรงเรียน  นักเรียน บุคลากร และชุมชน มีการลดปริมาณขยะให้เหลือ 1 
กิโลกรัม ต่อคน ต่อวัน 
  2.5 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถน าขยะและน้ าเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  2.6 เพ่ือให้โรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะใน
สาระการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เก่ียวข้อง 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
         3.1.1   นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกโรงเรียน  จัดท ากิจกรรมและมี
จิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ 
  3.2 ด้านคุณภาพ  
   โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  ได้สร้างจิตส านึกและให้ความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือน าไป
ก าจัดอย่างถูกวิธีให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน           
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4. การด าเนินงาน     

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
 

3 
4 
 

5 

น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดท าโครงการสร้าง
จิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย 
พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ  
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด  
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะ
จ านวน  5  โรงเรียน และมอบเกียรติบัตร  
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์  2560 
 
 
 
พฤษภาคม 2560 
สิงหาคม  2560 
 
กันยายน  2560 

กันยา  อักษรทอง 
กันยา  อักษรทอง 
 
 
คณะท างานฯ 
คณะท างานฯ 
 
คณะท างานฯ 

                                                                 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณแผนงานแผนงงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม   งบด าเนินงาน      

จ านวน   100,000   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 

2 

จัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนที่มีการบริหาร
จัดการขยะ จ านวน 30 
โรงเรียนๆ ละ 3,000  
บาท 
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการขยะ  จ านวน 
5  โรงเรียน  

 90,000 
 
 
 
 

8,000 

 
 
 
 
 

2,000 

90,000 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 

 90,000 
 
 
 
 

10,000 
 

รวม  98,000 2,000 100,000  100,000 

    หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ    

 6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 
 

2 
 

3 
 

ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน  มี
การรณรงค์และมีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม มีการปรับ
พฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ  น้ าเสียและ
มลพิษทางอากาศ 
ร้อยละของโรงเรียน  นักเรียน  ที่มีการคัดแยกขยะ 4  
ประเภท อย่างถูกวิธี 
ร้อยละของโรงเรียนที่มีการคัดแยกขยะ  ใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการจัดการน้ าเสีย  

แบบสอบถาม 
 
 
 
แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 
แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 

แบบรายงาน 
 
 
 
แบบรายงาน 
 
แบบรายงาน 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
4 
 

5 
 

6 
 
 
 

ร้อยละของโรงเรียน  นักเรียน บุคลากร และชุมชน  มี
การลดปริมาณขยะให้เหลือ1 กิโลกรัม ต่อคน ต่อวัน 
ร้อยละของโรงเรียนสามารถน าขยะและน้ าเสียมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
ร้อยละของโรงเรียน  ที่มีการจัดกิจกรรมและการ
จัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในสาระการเรียนรู้
ด้านการจัดการขยะในสาระการเรียนรู้แกนกลางที่
เกี่ยวข้อง 

แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 
 
แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 
 
แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 

แบบรายงาน 
 
แบบรายงาน 
 
แบบรายงาน 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            7.1  ร้อยละ  70  ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน  มีการรณรงค์และ
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม และมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ  น้ าเสียและมล พิษทาง
อากาศ 
  7.2   ร้อยละ 80  ของโรงเรียน  นักเรียน  มีการคัดแยกขยะ 4  ประเภท อย่างถูกวิธี 
  7.3  ร้อยละ  100 ของโรงเรียน ที่มีการคัดแยกขยะ  ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีการจัดการน้ าเสีย ทุกโรงเรียน 
  7.4  ร้อยละ  70  ของโรงเรียน  นักเรียน บุคลากร และชุมชน มีการลดปริมาณขยะให้
เหลือ 1 กิโลกรัม ต่อคน ต่อวัน 
  7.5  ร้อยละ 60  ของโรงเรียน สามารถน าขยะและน้ าเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  7.6 ร้อยละ 75 ของโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ขยะในสาระการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้อง 
           

                                                    ผู้เสนอโครงการ  
    

(นางกันยา  อักษรทอง) 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

                 ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายสุทัศน์  แก้วพูล) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยกระบวนการ 
   นิเทศแบบ RAD 
แผนงบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 4    
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม – กันยายน 2560 

1. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ 
พัฒนาและส่งเสริมการวิจัย และใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถครู บุคลากร นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ตระหนักพัฒนาคุณภาพของ 
ครูผู้สอน ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการคิด  มีทักษะการสื่อสาร  ทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  ทักษะการท างานและการแก้ปัญหา และทักษะชีวิต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจึงน าผลการประเมินระดับชาติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2559 มาใช้เป็นฐานในการ
คัดเลือกและการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน จ านวน 7 โรงเรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ RAD 
Model     

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศแบบ RAD 
  2.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู โดยใช้กระบวนการนิเทศ 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
  ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
12 จ านวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน โดยจ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ ๆ ละ 2 คน 
  สถานที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
  3.2 ด้านคุณภาพ    
  ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนสอดคล้องตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๑๒๙ 
 

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

2 
 

3 
 
 

4 

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ 
คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 20 คน 

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้/การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  

นิเทศ ติดตาม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 
 

สรุปและรายงานผลการวิจัยและพัฒนา 

วันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 

ระหว่างวันที่ 1  – 25 
มิถุนายน  2560 

โรงเรียนละ 1 วัน 
ระหว่างวันที่  1  - 15 

กรกฎาคม 2560 

วันที่ 20 – 31 สิงหาคม 
2560 

นางละอองทิพย์   
บุณยเกียรติ และ
คณะศึกษานิเทศก์ 
ทุกคน 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน
จ านวน      55,500  บาท  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ 
คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 
20 คน   
- ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม 
( 20คนX 190 บาท)  
- ค่าเดินทางไปราชการ   4 คน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้/การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ ระยะเวลา 3 วนั  
- ค่าอาหารกลางวัน   อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จ านวน 60 คน  
- ค่าเดินทาง   
- ค่าท่ีพัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6,400 
 
 
2,000 
 
 
 
 
34,200 
 
2,000 
4,800 

  
 
 
 

  

     

 



 

     
            
๑๓๐     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 
 
 
 
 

4 

ค่านิเทศ ติดตาม / พัฒนา และ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย  
- ค่าเดินทางไปราชการ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าท่ีพัก  
สรุปรายงานการวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

 
 
2,000 
2,880 
1,220 

  
 
 
 

  

รวม  55,500     
   หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ    

 6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 
 
 

2 

ครูผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนรู้ / 
การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
รายงานการวิจัยและพัฒนา 

ทดสอบความรู้ความเข้าใจ / 
การสังเกตการสอน / ประเมิน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ และ
ประเมินความพึงพอใจ 
ผลงาน 
การสังเกต 

- แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ / 
แบบสังเกต / แบบประเมินทักษะ
การจัดการเรียนรู้ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
-แบบประเมินผลงานวิจัย 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้สอนทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ใช้กระบวนการนิเทศแบบ RAD 
Model ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
 7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 

          
              ผู้เสนอโครงการ 

    (นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ ) 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

               ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๑๓๑ 
 

                              
โครงการ    พัฒนานวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในฝัน 
แผนงบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 6   ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 6  
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 4  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม – กันยายน 2560 

1. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ 
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและขยายโอกาสด้านการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ตระหนักพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน โดยพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนในฝันให้พัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร    

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษา 
  2.2 เพ่ือคัดเลือกผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนในฝันที่เป็นแบบอย่างได้  
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
  ครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา    เขต 12 จ านวน 43 โรงเรียน  
      ผู้บริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา 15 คน 
      สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
  3.2 ด้านคุณภาพ  
  ครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ได้ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ 
 
 
 
 



 

     
            
๑๓๒     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

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

2 
 
 
 

3 
 
 

4 

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์ 
คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 20 คน 
 

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรม
การบริหารจัดการโรงเรียนในฝันด้วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
 

นิเทศ ติดตาม และพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
 

สรุปและรายงานผลการพัฒนา 

วันที่ 5 มิถุนายน  2560 
 

 
ระหว่างวันที่ 25 – 27  

มิถุนายน  2560 
 
 

โรงเรียนละ 1 วัน จ านวน 
43 โรงเรียน 

 

วันที่ 20 – 31 สิงหาคม 
2560 

นางละอองทิพย์ 
บุณยเกียรติ และ
คณะศึกษานิเทศก์ 
ทุกคน 

                                                                  
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน
จ านวน   1,391,000  บาท  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 20 คน   
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม  
(20 คน X 190 บาท)  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมการสร้าง
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
โรงเรียนในฝันด้วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา  
ระยะเวลา 3 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จ านวน 98 คน  
- ค่าเดินทางวิทยากร   
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 

3,800 
 
 
 
 
 
 
 
73,500 

 
6,000 
1,200 

 

  
 
 
 

3,800 
 
 
 
 
 
 
 
73,500 

 
6,000 
1,200 

12,000 

  
 
 
 

3,800 
 
 
 
 
 
 
 
73,500 

 
6,000 
1,200 

12,000 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๑๓๓ 
 

 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 
 
 
 
 
 

4 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ  ติดตาม เก็บ
รวบรวมข้อมูลการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาด้วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
-สรุปและรายงานผลการพัฒนา
กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
 กิจกรรมที่ 4  จัดสรรโรงเรียนใน
ฝันส าหรับพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา จ านวน 43 โรงเรียน 
ๆ ละ 30,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

4,500 
 
 
 
 
 
1,290,000 

 
 

 4,500 
 
 
 
 
 

1,290,000 
 
 

 4,500 
 
 
 
 
 

1,290,000 
 

รวม 12,000 1,379,000  1,391,000  1,391,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 

2 
 

ครูผู้สอนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา 
รายงานการพัฒนาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา 

ทดสอบความรู้ความเข้าใจ  
การสังเกต  
 
-การสังเกตผลงาน 
-การประเมินผลงาน 

- แบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ  
 
-แบบประเมินผล
งานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูและบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.12 มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
 7.2 ผู้บริหารโรงเรียน สพม.12 มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝันด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
 7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝันด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
     

          
              ผู้เสนอโครงการ 

    (นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ ) 
      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

               ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ            พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชั้นเรียน 
แผนงบประมาณ  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 3   
สนองนโยบาย สพม.12 กลุทธ์ที่ 3 จุดเน้นด้านครูและและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสุรัชนี  อยู่สบาย 2. นายวิเชียร  3. นางปทิตตา  จันทรสว่าง  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤษภาคม  –  30 กันยายน  2560 

1.หลักการและเหตุผล 
   กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยได้
ก าหนดให้สะเต็มศึกษา เป็นโครงการส าคัญในด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ของจุดเน้น
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาสร้างคน  คนสร้างชาติ เป็นค าพูดที่ชี้ให้เห็นว่าการศึกษา
นั้นมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนและประเทศ  เพราะคนถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนทรัพยากรในด้านอ่ืน ๆ ของชาติ  วิธีการพัฒนาคนเพ่ือให้มีทักษะที่ยั่งยืนเพ่ือใช้ชีวิตในฐานะ
พลเมือง และพลโลกในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีนั้นคือการพัฒนาการศึกษา การศึกษาเป็นการสร้างชีวิตของคนให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต
และเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป แนวการศึกษาที่จะเหมาะสมกับโลกปัจจุบัน
และโลกอนาคตที่ก าลังเป็นที่สนใจของหลายประเทศ คือ การศึกษาแบบ STEM ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีสอน
แบบบูรณาการในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน  
   การศึกษา STEM  นับเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ส าหรับประเทศไทย ใน
การจัดการเรียนการสอนมีการน าหลักการและทฤษฎีที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การสร้างองค์ความรู้ วัฒนธรรมเชิงสังคม การเรียนรู้แบบลงมือกระท า การแก้ปัญหา การหาข้อมูล 
การท าโครงงาน การคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM เป็นสิ่งที่ครูควรพัฒนาบทบาท
ตนเอง ครูควรเข้าใจศาสตร์นี้อย่างถ่องแท้โดยการประยุกต์การสอนทั้ง 4 ศาสตร์เข้าด้วยกัน (Science 
Technology Engineering Mathematics) น ามาบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสร้าง
เยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง การเตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน    
สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา  



 

     
            
๑๓๖     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

2. วัตถุประสงค ์
   2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
   2.2  ครูสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
   3.1 ด้านปริมาณ  
        3.1.1 ครูโรงเรียนแกนน าสะเต็มศึกษา สพฐ. จ านวน 10 โรงเรียน และโรงเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่ ากว่าระดับชาติ  จ านวน 20 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 3 คน รวม 90 คน 
        3.1.2 บุคลากรและศึกษานิเทศก์ จ านวน  10 คน 
   3.2 ด้านคุณภาพ 
         3.2.1 ครูน าความรู้และทักษะที่ได้ไปบูรณาการใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
                3.2.1 นักเรียนได้พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้
กระบวนการสะเต็มศึกษา 
4.การด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. ขั้นเตรียมการ                                             
1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
1.2 วางแผนการด าเนินการ 

 
 พฤษภาคม 2560 

นางสุรัชนี  อยู่สบาย 
และศึกษานิเทศก์ สพม.12 

2. ขั้นด าเนินการ 
 พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มเปูาหมาย 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) ด้วย
กระบวนการ Face to face 

 
มิถุนายน 2560 

 
 
 

-ศึกษานิเทศก์ สพม.12  
-ผู้บริหารโรงเรียน/ศูนย์สะเต็ม
ศึกษาภาคใต้ตอนบน โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ 
-มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

3. ขั้นนิเทศและประเมินผล 
  3.1  ความพึงพอใจในการพัฒนา 
  3.2  นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้และการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.3  การประเมินผล 

 
กรกฎาคม- สิงหาคม 

2560 
 

ศึกษานิเทศก์ สพม.12 
และคณะกรรมการ 

4. ขั้นสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

กันยายน 2560 
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5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
          ใช้งบประมาณจากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
งบด าเนินงาน   จ านวน  171,100   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 -ประชุมคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  จ านวน  15 คน 
1 วันๆ ละ 190 บาท 

      

2 -ประชุมจัดท าหลักสูตรการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
-ประสานงานสถานที่และ          
แจ้งโรงเรียน 
-จัดเตรียมเอกสารและวัสดุ
ประกอบการอบรม 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จ านวน 15 คน  2 
วันๆ ละ 190 บาท 

      

3 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การรู้เรื่องสะเต็มศึกษา/
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนว สะเต็มศึกษา/ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้/ การวัด
และประเมินผล 
1)ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 
คน 3 มื้อๆ ละ 250 บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 100 คน 6 มื้อๆ ละ  
50 บาท 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 4 คน 20 ชั่วโมงๆ ละ 
600  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

48,000 

 
 
 
 
 
 
 

75,000 
 

30,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

75,000 
 

30,000 
 
 

48,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

75,000 
 

30,000 
 
 

48,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 4)ค่าท่ีพักวิทยากร  
จ านวน 2 ห้อง 3 คืนๆ ละ
1,000 บาท 
5)ค่าพาหนะวิทยากร 
6) ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
และวัสดุฝึก 

 
 
 
 
 

6,000 
 
 

5,000 

 
 
 

 
4,100 

6,000 
 
 

5,000 
4,100 

 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 

5,000 
4,100 

4 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 3,000  3,000  3,000 

5 สรุป รายงานผล       
รวม 48,000 119,000 4,100 171,100 - 171,100 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1. ร้อยละของครูที่มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
2. ครูสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาได้ร้อยละ 90 

-ประเมินความพึงพอใจ 
-สังเกต 
-ประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
-สังเกต 

-เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
-แบบสังเกต 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ครูน าความรู้และทักษะที่ได้ไปบูรณาการใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาใน
ชั้นเรียนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
  7.2 นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ได้โดยใช้กระบวนการ
สะเต็มศึกษา 
                           
                ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสุรัชนี  อยู่สบาย ) 
                                       ศึกษานิเทศก์ 

               ผู้อนุมัติโครงการ  
 (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงบประมาณ  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 3  นโยบาย ศธ.ข้อที่ 1   
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 , กลยุทธ์ที่ 4   จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

ข้อ 3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ   
ตชว.ที่ 6 , ตชว.ที่ 17  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
          กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายไพบูลย์  พรหมด า  2.นางวิภาวี อุ่นเสียม  3.นายชาญณรงค์ รัตนบุรี    
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2560 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  สถานศึกษา

ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553  ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  3) จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ  4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  5) จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา  6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  และ 8) จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  11 ตุลาคม 2559  เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2) คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  สถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้  โดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์  จุดเน้นของ
สถานศึกษา  และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และแนวทางการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment : SAR)  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12  ได้จัดส่งให้โรงเรียนทุกโรง  และให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในโดย
ใช้หลักการและแนวทางตามเอกสารคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐานใหม่  จ านวน ๔ มาตรฐาน ที่
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กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  และให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม
เอกสารแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) 
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อ
สาธารณชน  โดยน าส่งรายงานการประเมินตนเองให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ภายในวันที่  10 เมษายน  2560 

จากการตรวจสอบรายงานประจ าปีการศึกษา 2559 ของสถานศึกษา  พบว่า ยังขาดความ
ชัดเจน ความครบถว้นสมบูรณ์ และความถูกต้องในด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การก าหนดค่าเปูาหมาย  รูปแบบ องค์ประกอบและคุณภาพของรายงานประจ าปี (SAR)  จึงต้องจัด
ประชุมสัมมนา 
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ/แนวทาง  และน าไป
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในฯ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของสถานศึกษา 

2. 2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประชุมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการ
เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
  สถานศึกษาทุกแห่งมีและด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 ด้านคุณภาพ  

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ/แนวทางการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รูปแบบและแนว
ทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 

ประชุมอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือ
จัดท าหลักสูตร/สื่อ เอกสาร ใบกิจกรรม ใบ
งาน เตรียมความพร้อม ระยะเวลา 2 วัน 
จัดประชุมอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา จ านวน 3 รุ่นๆ ละ  1 วัน 

 
 
 
21- 27 มิ.ย. 60 
 
 
28 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค. 
60 
 

 
 
 
-นายไพบูลย์  พรหมด า 
-นางวิภาวี อุ่นเสียม 
-นายชาญณรงค์ รัตนบุรี 
-ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลรับผิดชอบ
สถานศึกษาในแต่ละ Cluster 
-คณะกรรมการ/คณะท างาน
ฝุายจัดประชุม 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพคน งบด าเนินงาน  จ านวน  
69,300 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
. 

ประชุมอบรมผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
   จัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตร/
สื่อ เอกสาร ใบกิจกรรม ใบงาน 
เตรียมความพร้อม ระยะเวลา 
2 วัน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(17 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 
2) ค่าอาหารกลางวัน 
(17 คน x 2 มื้อ x 120 บาท) 

จัดประชุมอบรมผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา จ านวน 3 รุ่นๆ 
ละ  1 วัน 

รุ่นที่ 1 Cluster 1, 2   
จ.นครศรีฯ จ านวน 34 
โรงเรียน  จ านวน 80 คน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(80 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
2) ค่าอาหารกลางวัน 
(80 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร  
(5 ชม.x600 บาท) 
4) ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,380 
 

4,080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,600 
 

9,600 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,380 
 

4,080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,600 
 

9,600 
 

3,000 
 

  2,800 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2,380 
 

4,080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,600 
 

9,600 
 

3,000 
 

  2,800 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 รุ่นที่ 2 Cluster 3, 4  
จ.นครศรีฯ จ านวน 37 
โรงเรียน  จ านวน 90 คน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(90 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
2) ค่าอาหารกลางวัน 
(90 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร  
(5 ชม.x600 บาท) 
4) ค่าวัสดุ 

รุ่นที่ 3 Cluster 1, 2   
จ.พัทลุงจ านวน 27 โรงเรียน  
จ านวน 70 คน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(70 คน x 2 มื้อ x35 บาท) 
2) ค่าอาหารกลางวัน 
(70 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร  
(5 ชม.x600 บาท) 
4) ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,000 
 

 
 
 
6,300 
 
10,800 
 
 
 
 
 
 
 
4,900 
 
8,400 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,380 

 
 
 
6,300 
 
10,800 
 
3,000 
 
3,060 
 
 
 
4,900 
 
8,400 
 
3,000 
 
 
2,380 

  
 
 

6,300 
 

10,800 
 

3,000 
 

3,060 
 
 
 

4,900 
 

8,400 
 

3,000 
 
 

2,380 
รวม 9,000 52,060 8,240 69,300  69,300 
    หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ    

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 

2 
 

สถานศึกษาทุกแห่งประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
และค่าเปูาหมายของสถานศึกษา 
สถานศึกษาทุกแห่งมี SAR ตามรูปแบบใหม ่ที่มี 4 
มาตรฐาน 

- ตรวจสอบมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
- ตรวจสอบ SAR ของ
สถานศึกษา 

- มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- SAR ของสถานศึกษา 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  

          
                                          ผู้เสนอโครงการ 

     (นายไพบูลย์  พรหมด า) 
               ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ 

      
      
                                               ผู้อนุมัติโครงการ  

        (นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 
              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
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โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ในลักษณะ  
   Online และ Offline”  
แผนงบประมาณ  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
สนองนโยบายส่วนกลาง  ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่..1 , 2 , 5 
สนองนโยบาย สพม.12  กลยุทธ์ที ่3    จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไตรรงค์ สาดแว  และนางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม   –  กันยายน  2560 

1. หลักการและเหตุผล 
     ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)  ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล  แก้ปัญหาการขาด
แคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครู
ได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงได้น าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า  และตามนโยบาย
ดังกล่าว สพฐ. ได้จัดประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online  
และ Offline” ให้แก่บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส าหรับเป็นศูนย์กลางในการน าเนื้อหาสื่อ 
DLIT ส่งผ่านไปยังโรงเรียน   โดยการจัดท าส าเนาสื่อ DLIT จากระบบ Online เป็นระบบ Offline ใน
ระดับชั้น ป.1 – ม.6 จ านวน 5 กลุ่มสาระ เพ่ือส่งเสริมการน า DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีปัญหาการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต จ านวน 225 เขต   
     ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สนองนโยบาย สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์                             มัธยมศึกษา เขต 12  จึงได้ด าเนินการจัดท า
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ในลักษณะ Online และ Offline” 
ขึ้น เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน และพัฒนาครูผู้สอนส าหรับโรงเรียนที่มีปัญหาการเข้าถึงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต และโรงเรียนที่สนใจ ให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถน า
รูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น   

2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  การประยุกต์ใช้ DLIT ในระบบ Online และ Offline และสามารถ
น าไปขยายผลถึงครูในโรงเรียนได้ 
  2.2  เพ่ือให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน
ในระดับสถานศึกษา 
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  2.3  เพ่ือสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล หรือมีปัญหาการเข้าถึงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ได้เข้าถึงสื่อ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
                 1)  ครูผู้สอนจากโรงเรียนที่มีปัญหาการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต และ
โรงเรียนที่สนใจ สังกัด สพม.12  จ านวน 196 คน  ได้รับความรู้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สะท้อนผล
การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในระบบ online และ offline     
  2)  คณะท างาน สพม.12  จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 20 คน 
                 3.2 ด้านคุณภาพ 
        1)  ครูมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถน าสื่อ DLIT แบบ online และ 
offline  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2)  ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียo 
การสอนให้สูงขึ้น 
 

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

 
เสนอโครงการฯ  เตรียมการ วาง
แผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  

พฤษภาคม 2560  ศูนย์  ICT 
 

2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม 2560 ศูนย์ ICT 
3 ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินงาน มิถุนายน 2560 ศูนย์ ICT 
4 แจ้งสถานศึกษา /ประสานผู้เกี่ยวข้อง มิถุนายน 2560 ศูนย์ ICT 
5 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ/คู่มือ/

เอกสารประกอบการอบรม 
มิถุนายน 2560 คณะกรรมการฯ 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT 
จ านวน 2 รุ่น นครศรี/พัทลุง 

15-16 มิถุนายน 2560 
 

คณะกรรมการฯ 

7 สรุปประเมินผลการจัดอบรมฯ 25 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการฯ 
8 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล กรกฎาคม–กันยายน  

2560 
คณะกรรมการฯ 

9 รายงานผลโครงการฯ กันยายน 2560 คณะกรรมการฯ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
           ใช้งบประมาณแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
            1)งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ สพฐ. ปี 2560 โครงการพัฒนาสื่อ DLIT    52,000  บาท  
           2)งบประมาณสนับสนุนจากสพฐ.  การขยายผลการใช้ DLIT online/office     20,000  บาท  
รวมทั้งสิ้น  72,000  บาท    

 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 

 

รวม 
ตอบแทน    ใช้สอย   วัสดุ   รวม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT ในระบบ online และ Offline    
1. ประชุมคณะท างาน 1 ครั้ง 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (20 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 
     - ค่าอาหารกลางวนั 

(20 คน x 110 บาท x 1 มื้อ) 
2. ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัตกิาร 
จ านวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน 
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มิ.ย.60 ณ ร.ร.พัทลุง 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (76 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
     - ค่าอาหารกลางวนั 

(76 คน x 110 บาท x 1 มื้อ) 
     - ค่าที่พัก ค่าพาหนะและ
ค่าตอบแทนวทิยากร 
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 มิ.ย.60 ณ สพม.12 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (162 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
     - ค่าอาหารกลางวนั 
       (162 คน x 110 บาท x 1 มื้อ) 
     - ค่าที่พัก คา่พาหนะและ
ค่าตอบแทนวทิยากร 
3. ประชุมจัดท ารายงานผล  1 วัน 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (12 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
     - ค่าอาหารกลางวนั 

(12 คน x 110 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7,500 
 
 
 
 
 
 

7,500 

  
600 

 
2,200 

 
 
 
 

4,560 
 

8,360 
 

5,850 
 
 

9,720 
 

17,820 
 

      5,850 
 
 

        720 
 

      1,320 

  
600 

 
2,200 

 
 
 
 

4,560 
 

8,360 
 

13,350 
 
 

9,720 
 

17,820 
 

13,350 
 
 

720 
      

1,320 

  
600 

 
2,200 

 
 
 
 

4,560 
 

8,360 
 

13,350 
 

 
9,720 

 
 17,820 

 
 13,350 

 
 

      720 
          

   1,320 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,000      57,000 - 72,000  72,000 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 
 
 
 

2 
 

 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  และ
การประยุกต์ใช้ DLIT ในระบบ Online และ 
Offline ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
สามารถน าไปขยายผลต่อได้ 
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสังเกต   
แบบสอบถาม 

 
 
 
 

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

ระบบสอบถาม/
ประเมินผล online 

 
 
 
 

แบบนิเทศฯ 
แบบรายงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แบบ online/offline ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
        7.2 ครูผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความพร้อม ในการขยายผลการจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ online/offline ภายในสถานศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  
 7.3 นักเรียนใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) แบบ 
online/offline เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 

 

               ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์) 
                                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 

  
         ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                       (นายพรศักดิ์  จินา ) 
           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

                            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12     



 

     
            
๑๔๘     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

ส่วนท่ี 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการให้ 

บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัย
แห่งความส าเร็จ ดังนี้ 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นการ 

ด าเนินงานและเปูาหมายการให้บริการแก่บุคลากรทุกระดับ รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพ 

หลัก  เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเปูาหมายตามนโนบายเพ่ือก าหนดกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์ 

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

รูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  9 เดือน และเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่ 
สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญและมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและใช้วงจรการพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง 

3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๑๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

     
            
๑๕๐     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๑๕๑ 
 

 



 

     
            
๑๕๒     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              
           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         ๑๕๓ 
 

คณะท างาน 
 

ที่ปรึกษา 
1.  นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
2.  นายจตุรงค์  สุขแก้ว    รองผู้อ านวยการส 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   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  
3. นางสาวกฤตพร  เกื้อเพชร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
4. นายอนุชา  กลิ่นจันทร์    ครูช่วยราชการ 
5. นางสาวธิดารัตน์  ทวีทอง   อัตราจ้าง 
6. นางสาวอลิวรรณ  สว่างวงศ์   อัตราจ้าง 
 

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดท ารูปเล่ม 
นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

 
ออกแบบปก 
 นางสาวธิดารัตน์  ทวีทอง    อัตราจ้าง 
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