แผนปฏิบัติการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒

เอกสารลาดับที่ ๓/๒๕๖๑
กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาการศึกษา
สู่ ความส าเร็ จ โดยมีส าระส าคัญประกอบด้ว ย วิ สั ยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้ น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะบรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาและ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
 สภาพทั่วไป
 อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 โครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
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 กลยุทธ์
 จุดเน้น
 เป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานตามกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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1
1
1
2
3
10
13
30
30
30
30
30
31
31
32
41

ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 กลยุทธ์ที่ 1
โครงการ 1. ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน
2. สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน ประจาปี 2561
3. ส่งเสริมนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
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4. เสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา"โรงเรียนคุณธรรม”

5. ว่ายน้าเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ปีงบประมาณ 2561
6. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561
 กลยุทธ์ที่ 2
โครงการ 7. งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561
8. ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลุ่มสห/สหวิทยาเขตเป็นฐาน
9. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน (PISA) 2018

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

 กลยุทธ์ที่ 3
โครงการ 11. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
13. พัฒนาบุคลากรสู่สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ
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15. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจาปี พ.ศ. 2561
 กลยุทธ์ที่ 4
โครงการ 16. พัฒนาการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปีงบประมาณ 2561
 กลยุทธ์ที่ 5
โครงการ 17. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สร้างสรรค์มหัศจรรย์
ไทยแลนด์ 4.0
 กลยุทธ์ที่ 6
โครงการ 18. การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
19. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
 กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ภาคผนวก
 ศาสตร์พระราชา
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ 292/2560
 หนังสือขอเชิญประชุมตรวจสอบคุณภาพร่างตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ 154/2561
หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561
คณะผู้จัดทา
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ส่วนที่ 1
บทนา
 สภาพทั่วไป

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ตั้งอยู่
เลขที่ 12/13 หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์
80000 มีพื้นที่เขตบริการครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อาเภอควนเนียง รัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอาเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อ่าวไทย อาเภอสิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ และ
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ สตูล และตรัง
 อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 (นครศรี ธ รรมราช และพั ท ลุ ง )
เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึก ษาธิ การ
รับผิดชอบการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้น ที่ ก ารศึ ก ษา และแจ้ งการจั ด สรรงบประมาณที่ไ ด้ รั บ ให้ ห น่ ว ยงานข้ า งต้น รั บ ทราบ รวมทั้ ง ก ากั บ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริ ม สนับสนุน และพัฒ นาหลักสู ตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
4. ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5. ศึก ษา วิ เคราะห์ วิจั ย และรวบรวมข้อ มูล สารสนเทศด้า นการศึ กษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรั พ ยากรด้ า นต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑

9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่ งเสริ ม การดาเนิน การของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
 โครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา มีส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ขน.) (ตามประกาศ สม.12)

๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

 ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา

1) จานวนบุคลากรในสังกัด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)
รวม

84
88
4,087
33
191
6
4,489

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1
0
8
23
1
2
1
1
4
17
58

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

4,547

คน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)
ครู (ช่วยราชการ)
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา (ช่วยราชการ)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างรายเดือน (งบสพฐ.)
ลูกจ้างรายเดือน (งบสานักงาน)
รวม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ข้อมูล จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
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2) จานวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 1 จานวนโรงเรียนจาแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2560
ประเภท
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น
จาแนกตามจังหวัด
- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง
จาแนกตามประเภทระดับที่เปิดสอน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น – ตอนปลาย)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช
จาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน
- นักเรียน 1 - 499 คน
- นักเรียน 500 – 1,499 คน
- นักเรียน 1,500 – 2,499 คน
- นักเรียน ≥ 2,500 คน

จานวนโรงเรียน
98

ร้อยละ
100

71
27

72.45
27.55

2
94
1
1

2.04
95.92
1.02
1.02

54
33
6
5

55.10
33.67
6.12
5.11

ตารางที่ 2 จานวนนักเรียน จาแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และสัดส่วนห้องเรียนต่อห้อง
นักเรียน นักเรียน
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
6,941
7,353
มัธยมศึกษาปีที่ 2
6,292
7,302
มัธยมศึกษาปีที่ 3
6,144
7,329
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
19,377 21,984
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3,437
6,129
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3,287
5,878
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3,275
5,785
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 9,999 17,792
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
2
8
รวมสายอาชีพ
2
8
รวมทั้งสิ้น
29,378 39,784
ร้อยละ
42.48
57.52
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ชั้น

๔
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รวม

ร้อยละ

14,294
13,594
13,473
41,361
9,566
9,165
9,060
27,791
10
10
69,162

20.67
19.66
19.48
59.80
13.83
13.25
13.10
40.18
0.01
0.01
100.00

ห้อง
เรียน
413
413
425
1,251
333
333
334
1,000
1
1
2,252

ห้อง:
นักเรียน
1:35
1:33
1:32
1:33
1:29
1:28
1:27
1:28
1:10
1:10
1:31
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3) จานวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต
สหวิทยาเขต
จานวน
ชื่อสหวิทยาเขต
ชื่อโรงเรียน
ที่
โรงเรียน
1
เบญจมราชูทิศ
5
1. เบญจมราชูทิศ
2. เมืองนครศรีธรรมราช
3. สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
4. ปากพูน
5. ขุนทะเลวิทยาคม
2
กัลยาณี
5
1. กัลยาณีศรีธรรมราช 2. ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
3. จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
4. โยธินบารุง
5. ตรีนิมิตรวิทยา
3
พระพรหม5
1. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 2. พระพรหมพิทยานุสรณ์
เฉลิมพระเกียรติ
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
5. ทางพูนวิทยาคาร
4
ทุ่งสง
4
1. ทุ่งสง
2. บางขันวิทยา
3. วังหินวิทยาคม
4. ก้างปลาวิทยาคม
5
สตรีทุ่งสง
5
1. สตรีทุ่งสง
2. ทุ่งสงวิทยา
3. ช้างกลางประชานุกูล 4. นาบอน
5. ทุ่งสงสหประชาสรรค์
6
ร่อนพิบูลย์ –
6
1. ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 2. เสาธงวิทยา
จุฬาภรณ์
3. ตระพังพิทยาคม
4. ควนเกยสุทธิวิทยา
5. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 6. คีรีราษฎร์พัฒนา
7
ต้นน้าตาปี
5
1. ฉวางรัชดาภิเษก
2. ละอายพิทยานุสรณ์
3. พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
4. ประสาธน์ราษฎร์บารุง 5. นางเอื้อยวิทยา
8
ทุ่งใหญ่
5
1. ทุ่งใหญ่วิทยาคม
2. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รชั มังคลาภิเษก
3. กรุงหยันวิทยาคาร
4. ทุ่งสังพิทยาคม
5. เสม็ดจวนวิทยาคม
9
หัวไทร 7
1. หัวไทรบารุงราษฎร์
2. เชียรใหญ่
เชียรใหญ่
3. เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 4. แหลมราษฎร์บารุง
5. นพคุณประชาสรรค์
6. เขาพังไกร
7. ทรายขาววิทยา
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สหวิทยาเขต
จานวน
ชื
อ
่
สหวิ
ท
ยาเขต
ชื่อโรงเรียน
ที่
โรงเรียน
10
ปากพนัง6
1. ปากพนัง
2. สตรีปากพนัง
เชียรใหญ่
3. โศภนคณาภรณ์
4. วิเชียรประชาสรรค์
5. ธัญญาวดีศึกษา
6. อินทร์ธานีวิทยาคม
11
ชะอวด
5
1. ชะอวด
2. ชะอวดวิทยาคาร
3. ขอนหาดประชาสรรค์
4. เกาะขันธ์ประชาภิบาล
5. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
12
สิชล – ขนอม
6
1. สิชลคุณาธารวิทยา
2. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
3. เทพราชพิทยาสรรค์
4. ขนอมพิทยา
5. ท้องเนียนคณาภิบาล 6. สิชลประชาสรรค์
13
ท่าศาลา –
7
1. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 2. สระแก้วรัตนวิทย์
นบพิต้า3. โมคลานประชาสรรค์ 4. คงคาประชารักษ์
พรหมคีรี
5. พรหมคีรีพิทยาคม
6. บ้านเกาะวิทยา
7. นบพิตาวิทยา
14
พัทลุง
8
1. พัทลุง
2. พัทลุงพิทยาคม
3. ประภัสสรรังสิต
4. วชิรธรรมสถิต
5. ศรีบรรพตพิทยาคม
6. ตะแพนพิทยาคม
7. ปัญญาวุธ
8. พรหมพินิตชัยบุรี
15
สตรีพัทลุง
8
1. สตรีพัทลุง
2. ควนขนุน
3. พนางตุง
4. ดอนศาลานาวิทยา
5. นาขยาดวิทยาคาร
6. ปุาพะยอมพิทยาคม
7. นิคมควนขนุนวิทยา
8. อุดมวิทยายน
16
ตะโหมด
6
1. ตะโหมด
2. ประชาบารุง
3. เขาชัยสน
4. หารโพธิ์พิทยาคม
5. ชะรัดชนูปถัมภ์
6. กงหราพิชากร
17
ปากพะยูน
5
1. หารเทารังสีประชาสรรค์ 2.ปากพะยูนพิทยาคาร
3. ควนพระสาครินทร์
4. ปุาบอนพิทยาคม
5. บางแก้วพิทยาคม

๖
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4) จานวนกลุ่มสหวิทยาเขต 6 กลุ่มสหวิทยาเขต
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 1
โรงเรียน
ที่
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
10 ขุนทะเลวิทยาคม
ปากพูน
11 เฉลิมราชประชาอุทิศ
เมืองนครศรีธรรมราช
12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โยธินบารุง
13 พระพรหมพิทยานุสรณ์
ตรีนิมิตรวิทยา
14 ทางพูนวิทยาคาร
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 2
บางขันวิทยา
11 นางเอื้อยวิทยา
วังหินวิทยาคม
12 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ประสาธน์ราษฎร์บารุง
13 ก้างปลาวิทยาคม
ช้างกลางประชานุกูล
14 ทุ่งสง
ทุ่งสงวิทยา
15 กรุงหยันวิทยาคาร
ทุง่ สงสหประชาสรรค์
16 ทุ่งสังพิทยาคม
สตรีทุ่งสง
17 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
นาบอน
18 ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ฉวางรัชดาภิเษก
19 เสม็ดจวนวิทยาคม
ละอายพิทยานุสรณ์
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 3
นพคุณประชาสรรค์
13 ชะอวด
ทรายขาววิทยา
14 ชะอวดวิทยาคาร
เขาพังไกร
15 เกาะขันธ์ประชาภิบาล
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒ
ั ก์
16 ขอนหาดประชาสรรค์
เชียรใหญ่
17 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
วิเชียรประชาสรรค์
18 หัวไทรบารุงราษฎร์
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
19 แหลมราษฎร์บารุง
ธัญญาวดีศึกษา
20 เสาธงวิทยา
ปากพนัง
21 ตระพังพิทยาคม
สตรีปากพนัง
22 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
โศภนคณาภรณ์
23 ควนเกยสุทธิวิทยา
อินทร์ธานีวิทยาคม
24 คีรีราษฎร์พัฒนา
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ที่
1
2
3
4
5
6
7

โรงเรียน
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โมคลานประชาสรรค์
สระแก้วรัตนวิทย์
พรหมคีรีพิทยาคม
สิชลคุณาธารวิทยา
สิชลประชาสรรค์
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

1
2
3
4
5
6
7
8

พัทลุง
พัทลุงพิทยาคม
สตรีพัทลุง
พรหมพินิตชัยบุรี
ประภัสสรรังสิต
วชิรธรรมสถิต
ควนขนุน
พนางตุง

1
2
3
4
5
6

เขาชัยสน
ปากพะยูนพิทยาคาร
หารเทารังสีประชาสรรค์
กงหราพิชากร
ประชาบารุง
ตะโหมด

กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 4
ที่
โรงเรียน
8 เทพราชพิทยาสรรค์
9 บ้านเกาะวิทยา
10 คงคาประชารักษ์
11 นบพิตาวิทยา
12 ขนอมพิทยา
13 ท้องเนียนคณาภิบาล
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 5
9 อุดมวิทยายน
10 นาขยาดวิทยาคาร
11 ดอนศาลานาวิทยา
12 ปัญญาวุธ
13 ศรีบรรพตพิทยาคม
14 ตะแพนพิทยา
15 ปุาพะยอมพิทยาคม
16 นิคมควนขนุนวิทยา
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 6
7 ปุาบอนพิทยาคม
8 บางแก้วพิทยาคม
9 หานโพธิ์พิทยาคม
10 ควนพระสาครินทร์
11 ชะรัดชนูปถัมภ์
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5) ศูนย์พัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา 38 ศูนย์
ลาดับที่
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 ศูนย์
1
ภาษาไทย
2
คอมพิวเตอร์
3
ฝรั่งเศส
4
ภาษาจีน
5
ภาษาอังกฤษ
6
นาฎศิลป์
7
ภาษาญี่ปุน
8
คณิตศาสตร์
9
สุขศึกษาและพลศึกษา
10
ดนตรีสากล
11
วิทยาศาสตร์
12
ภาษาเกาหลี
13
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
14
ธุรกิจ
15
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
16
ดนตรีไทย
17
ลูกเสือ เนตรนารี
18
เกษตรกรรม
19
คหกรรม
20
ศิลปะ
21
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22
อุตสาหกรรม
23
ศิลปะพื้นบ้าน
24
หุ่นยนต์
25
เศรษฐกิจพอเพียง
26
อาเซียน
จังหวัดพัทลุง 12 ศูนย์
1
ภาษไทย
2
ภาษาอังกฤษ
3
คณิตศาสตร์
4
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
5
วิทยาศาสตร์
6
สุขศึกษาและพลศึกษา
7
การงานอาชีพ
8
ดนตรี
9
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
11
ทัศนศิลป์
12
นาฏศิลป์
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ที่ตั้ง (โรงเรียน)
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
เมืองนครศรีธรรมราช
โยธินบารุง
จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
สตรีปากพนัง
สตรีปากพนัง
ปากพนัง
คีรีราษฎร์พัฒนา
ฉวางรัชดาภิเษก
สตรีทุ่งสง
พรหมคีรีพิทยาคม
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ทุ่งสง
เชียรใหญ่
สิชลคุณาธารวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
พัทลุง
สตรีพัทลุง
พัทลุง
หารเทารังสีประชาสรรค์
ปุาพะยอมพิทยาคม
ตะโหมด
พัทลุงพิทยาคม
หารเทารังสีประชาสรรค์
ควนขนุน
ตะโหมด
เขาชัยสน
ตะโหมด
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๙

 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ

คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2559
สพฐ.
สพม.12
46.81
50.16
31.39
32.16
29.53
32.11
35.12
36.91
35.71
37.84

คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2560
สพฐ.
สพม.12
48.77
52.61
30.14
30.55
26.55
29.71
32.47
34.37
34.48
36.81

ผลต่าง
(สพม.12)
2.45
-1.61
-2.40
-2.54
-1.025

(ข้อมูลจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.12)
จากตาราง เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่านักเรียนที่มีผลคะแนนต่างระดับ สพม.12
เพิ่มขึ้นในวิชาภาษาไทยมากที่สุด มีผลคะแนนต่าง 2.45 และคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ พบว่ามีผลต่าง
ระดับ สพม.12 ลดลง เท่ากับ 1.025
ผลการเปรียบเทียบ O-NET ระดับ สพม.12
ระดับคะแนน

รายวิชา

๑๐
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ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ

คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2559
สพฐ.
สพม.12
53.09
55.95
36.17
37.15
27.35
26.71
24.90
24.92
31.77
31.96
34.66
35.34

คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2560
สพฐ.
สพม.12
50.07
52.67
34.96
36.24
27.91
27.21
24.64
25.64
29.48
30.01
33.41
34.35

ผลต่าง
(สพม.12)

-3.28
-0.91
0.50
0.72
-1.95
-0.98

(ข้อมูลจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.12)
จากตาราง เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่านักเรียนที่มีผลคะแนนต่างระดับ สพม.12
เพิ่มขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด รองลงมา คือ วิชาภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนต่าง 0.72 และ 0.50
ตามลาดับ สาหรับคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ พบว่ามีผลต่างระดับ สพม.12 ลดลง เท่ากับ 0.98
ผลการเปรียบเทียบ O-NETระดับ สพม.12
ระดับคะแนน
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2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

สพม.12 :จังหวัด

จานวนโรงเรียน
ผลการปะเมินภายนอกรอบสาม
ที่รับการประเมิน
รับรอง
ไม่รับรอง
คุณภาพภายนอก หลังการประเมิน ปรับผล-ประเมินซ้า
จานวน ร้อยละ
รอบสาม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

นครศรีธรรมราช

71

พัทลุง

27

รวม

98

42 59.15 19 26.76
รับรอง 61 โรงเรียน ร้อยละ 85.92
15 55.55 5
18.52
รับรอง 210 โรงเรียน ร้อยละ 74.07
57 58.16 24 24.49
รับรอง 82 ร.ร. ร้อยละ 82.83

10

14.08

7

25.93

17

17.35

แหล่งข้อมูล : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จากตารางจะเห็ น ได้ ว่ า โรงเรี ยนในสั ง กัด สพม.12 จังหวัดนครศรี ธ รรมราช รั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จานวน 71 โรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐาน สมศ. จานวน 61
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.92 และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สมศ. จานวน 10 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 14.08
ส่วนจังหวัดพัทลุง สถานศึกษารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จานวน 27
โรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐาน สมศ. จานวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.07 และไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน สมศ. จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.93
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 นโยบายด้านการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี รัฐบาลได้กาหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และ
ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ประเทศมีความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง
เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ประเทศมีความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มรายได้สู ง ความเหลื่ อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทัง้ การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน นที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ประเทศมีความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิ จที่ ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
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3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุ ดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน
ในด้านต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
7. การปรับกระบวนการทางานของกลไกลที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4. การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
๑๔
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
1. สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. การร่ ว มลดปั ญ หาโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
 แผนการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2560 – 2579 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสใน
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย ยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และสังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
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๑๕

4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้าม
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้าในสังคมด้วยการ
เพิ่มผลิตภาพของกาลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้
ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง
เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุง่ พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคน ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น

๑๖
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3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจานวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
มีเปูาหมายดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวั ดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และ นวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีเปูาหมาย ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และคุณลักษณะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
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3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
มีเปูาหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเปูาหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมาย
ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
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 แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเปูาหมายเพื่อให้ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยคานึงถึงความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง และยังคงยึดหลักการสาคัญ
สองประการ คือ
ประการที่ ห นึ่ ง น้ อ มน า “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง” ในพระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย มาเป็นแนวทางในการกาหนด
กรอบวงเงินงบประมาณที่ สมเหตุสมผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอประมาณ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุลใน
ทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประการที่สอง ดาเนิ นการตามแนวนโยบายของรัฐ บาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในการพัฒนาประเทศ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ควบคู่กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และนโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ
(พ.ศ. 2558–2564)
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
1. น้อมน าแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิ ธ านและพระบรมราโชบายด้า น
การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของ
พระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้าน
การศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
2.1 ความมั่นคง
2.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
2.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ดาเนินการอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560 - 2579)
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการ
ดาเนินการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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3.4

ดาเนิ น การเร่ง ด่ว นตามข้อสั่ งการของนายกรัฐ มนตรีใ ห้ เ ห็ น ผลการ

ดาเนินการเป็นรูปธรรม
4. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4.1 ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก
4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
- การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธาน
และพระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้ อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์
และสถาบันพระมหากษัตริย์
- พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์
เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
4.1.2 การบริหารจัดการ
- การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
- ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
4.2 ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลัง คนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
4.2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
- ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
- พั ฒ นาวิ ช าภาษาจี น โดยหลั ก การเดี ย วกั บ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
ดาเนินการเป็น กลุ่มเล็ก โดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
- พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน
4.2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาและจัดการศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและ
ชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึก
ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์
เพื่อผลิตนวัตกรรม และเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย ๑๐ อุตสาหกรรมใหม่
๒๐
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4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
4.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
- การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อ
ประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ
เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
- การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุนช่วยเหลือ จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะ
การอ่าน ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย
รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
- การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนัก เรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผล
คะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O–NET ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิช าคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการ
ในรูปคณะทางานออกข้อสอบ
4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
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- ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนเพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน
- การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ
และการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้ง
การพัฒนาครูด้วยระบบ TPEP Online
2) หน่ วยดาเนินการ ให้หน่ว ยงานกลางในการพัฒ นาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
4.4 ด้ า นการสร้ า งโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่ อ มล้ า
ทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการ
ดาเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การปูองกัน การติดตาม
เด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็น
พิเศษ
4.4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
เครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission)
เพื่อสร้างความเท่าเทียม ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
4.5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
4.5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ
นากลับมาใช้ประโยชน์
4.5.2 การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตาม
พระราชดาริ : ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
4.5.3 หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยขยายผลบรรจุ ใ น
หลักสูตรทุกระดับ
4.6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา
4.6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4.6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
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4.6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
5.การขั บเคลื่ อน ก ากั บและการติ ดตามการน าจุ ดเน้น เชิ งนโยบายรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาแผนปฏิบัติการตามจุดเน้น
เชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน มีภ ารกิจ หลั กในการจั ด และส่ งเสริ ม
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้อง
กั บ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
การเปลี่ย นแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล1 บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ

2. ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เรีย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค์ 2
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พั ฒ นาระบบบร ิห ารจ ั ด การที่เน ้ น การมี ส ่ ว นร่วม เพื่อเสริมสร้างความร ับ ผ ิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเปูาหมาย ดังนี้
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
1

มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วย
ระบบ คุณภาพ
2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรี ยน เพื่อ
สามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินยั 4) ใฝุเรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน
ทีม่ ุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เน้ นการทำงานแบบบู รณาการ
มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มจากท ุ ก ภาคส่ ว นในการจั ด การศึ ก ษา กระจาย
อานาจและ ความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พืน้ ที่ พิ เศษ ได้ รั บ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒนารู ป แบบการจั ด
การศึกษาทีเ่ หมาะสมตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
6 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่
2. รัอยละ 100 ของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
๒๔
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 1. เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แนวทาง
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาหรือ“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สัน ติวิธี
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
1.3 เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
แนวทาง
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่
ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
แนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นทีพ่ ิเศษให้เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพื้นที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัดหลัก
5.ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
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9. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
10. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่
12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 มากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
13. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อม ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
แนวทาง
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ตามความจาเป็น และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
แนวทาง
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
๒๖
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2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
แนวทาง
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนาระบวนการคิด
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
แนวทาง
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดหลัก
14. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
15. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย
แนวทาง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and
Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
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๒๗

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
ตัวชี้วัดหลัก
16. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับเพิ่มขึ้น
17. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวทาง
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
 2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทาง
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับ
เด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจาตัวประชาชน พื้นที่สูง พื้นที่เกาะ พื้นที่ทุรกันดาร เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Television : DLTV)
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดหลัก
18. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทาง
1.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้ ส ถานศึก ษาพัฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู้
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดหลัก
19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เกินร้อยละ 0.1
20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทาง
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ,โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียน-ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
แนวทาง
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทาง
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษา
ต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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๒๙

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑2
กาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางการศึกษา
ด้วย “ศาสตร์พระราชา”

พันธกิจ (Mission)

1. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา”
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มเปูาหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา”
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ระดับสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
ทุกกลุ่มเปูาหมาย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความ
เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ค่านิยม (Velues)
“ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสาคัญ”
(Students and Schools Come First : SSCF)
๓๐
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กลยุทธ์ (Strategies)

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

จุดเน้น (Focus)

1. ด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะการแก้ปัญหา มีจิตสาธารณะและ

อยู่อย่างพอเพียง
1.2 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน สามารถปรับตัวเข้ากับ
พหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตาแหน่ง
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๓๑

เป้าหมายและแนวทางการด้าเนินงานตามกลยุทธ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วย “ศาสตร์พระราชา”
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการ
1. สถานศึกษาสร้างจิตสานึกของผู้เรียนให้มีความ
บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการ
จงรักภักดีและธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ เสริมสร้าง
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยยึด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
สถาบันหลักของชาติ
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งช่องทาง
ศึกษาอื่นๆ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ที่ปลูกฝังและ
2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการ 4.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้าน
ความเป็นพลเมือง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัด
การเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education)

๓๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มคี ุณธรรม จริยธรรม 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
นอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
หลักของคนไทย 12 ประการ
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิต
2. ส่งเสริมการนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการ
7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาตนเองของผู้เรียนด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับ
โรงเรียนคุณธรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน สถาบันทางศาสนา
3. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและ
พัฒนาให้มีมาตรการที่เข้มแข็งและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ตัวชี้วัด
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะในการดูแลปูองกันภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่

แนวทางการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทาง
การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ที่จะลดระดับความรุนแรงเมื่อ
เผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
ต่าง ๆ
การสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
2.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัย
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในชีวิต
คุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่
รูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่สถานศึกษา เพื่อลดผู้เสพ
10. รัอยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสร้าง
รายใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ภูมิคุ้มกัน ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๓๓

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เพื่อพัฒนาทักษะ คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย
ทักษะคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้อง
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
กับความต้องการของผู้เรียน
ที่ส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของ
2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียน
พลเมืองไทยและสมรรถนะตรงตามหลักสูตร
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ
1๓.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษะและทักษะ กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ องค์ความรู้แบบ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C)
สหวิทยาการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมูลค่าเพิ่ม
1๔.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีทักษะ
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาภาษาอังกฤษ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active เพื่อการสื่อสารและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษา
อาเซียน ตามบริบทของสถานศึกษา
learning)
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน
1๕.ร้อยละ 60 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน มีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและมีทักษะในการใช้ภาษาอาเซียนอย่างน้อย
๑ ภาษา
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีความสามารถตามหลักสูตร
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
16.ร้อยละ 40 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
ตามหลักสูตรระดับชั้น อยู่ในระดับ ๓ – ๔
การเรียนรู้
17.ร้อยละ 40 ของผู้เรียนที่มีคะแนนการทดสอบ 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 5 กลุ่มสาระ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
การเรียนรู้
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ๕๐ % ขึ้นไป
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการประเมิน
18.ร้อยละ 40 ของสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ผลการทดสอบระดับชาติ สูงกว่าร้อยละ ๕๐
4.ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและ
แต่ละกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
การเขียน
19. ร้อยละ 40 ของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมินระดับนานาชาติโครงการ PISA สูงขึ้น
20. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น
ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านและการเขียน
ตามเกณฑ์ที่สพฐ.กาหนด
๓๔

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรม แนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
21.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะทางอาชีพ
1. จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งด้านอาชีพ และทักษะ
อย่างน้อย ๑ อาชีพ
ชีวิต เพื่อการศึกษาต่อ การทางาน และการดารงชีวิตที่มี
คุณภาพ
2๒.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีหลักสูตร
2. พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมทางด้านอาชีพที่สอดคล้องกับ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
2๓.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษา
การวางแผนอาชีพการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
4. สร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา
2๔.ร้อยละ 11 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
5. พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรม
ในระบบทวิศึกษา
โครงงานอาชีพ
เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัด
25.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
ผู้เรียน
26.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีผลรางวัล
ในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

แนวทางการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศในด้านต่างๆ
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาที่เปิดโปรแกรม
ห้องเรียนพิเศษต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน การประกวด ทุกระดับ
และส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทั้งในและ
นอกประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้เรียน

เป้าหมายที่ 5 สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ตัวชี้วัด
27.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น
28.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติจริง
29.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีระบบการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างมีศักยภาพ
30. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบ
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาผู้เรียน
2. ส่งเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ
และเข้มแข็ง

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๓๕

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนา สมรรถนะ
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
3๑. ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากร
1. วิเคราะห์สมรรถนะแต่ละตาแหน่ง และสารวจความ
ทางการศึกษา ปฏิบัติตนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
จาเป็นและความต้องการในการพัฒนา
2. จัดทาแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3๒. ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ระยะ ๓ ปี ที่มุ่งเน้นความรู้ ทักษะใหม่ๆ เช่น การใช้
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
เทคโนโลยี ทักษะการวิจัย และภาษา
ความสามารถทางวิชาชีพ และทักษะทางด้าน
3. สร้างและพัฒนาช่องทางการพัฒนาครูและบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE
Online ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
3๓. ร้อยละ 70 ของข้าราชการครูและบุคลากร
Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ทางการศึกษา มีทักษะในการสื่อสารด้าน
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
ภาษาอังกฤษ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระให้มี
ทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
5. ดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายงานผลการดาเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6. ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา
เป้าหมายที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
34.ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก้าวหน้าในวิชาชีพ และได้รับ
สวัสดิการและมีความสุขในการทางาน

แนวทางการดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนด
แผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน
และการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร
35.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาและสานักงาน
ทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบอัตรากาลังครบ
2. เสริมสร้างปลูกจิตสานึกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ให้ดารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
36. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 3. พัฒนาครูสู่การเป็นครูแกนนา (Master Teacher)
ทุกแห่ง มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูและ และครูมืออาชีพ (Professional Teacher) ที่สะท้อน
ทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู
บุคลากรทางการศึกษา

๓๖

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง ผู้เรียนจบการศึกษา
ตามหลักสูตรทุกคน
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
37. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับ 1. ประกันโอกาสการเข้ารับการบริการทางการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่
ตอนปลายตามเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ครอบคลุมผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
2. เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัด
38. ร้อยละ 97 ของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา
การศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน
ปีที่ 3 เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive
หรือเทียบเท่า
Education) ให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
39. ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาที่จัดระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป
5. ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหานักเรียนออกกลางคัน
40. อัตราออกกลางคันชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น และดาเนินการแก้ปัญหา
มัธยมศึกษาตอนปลายลดลง 0.10
อย่างเป็นระบบ
41. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
42. ร้อยละ 100 ของนักเรียนพิเศษเรียนรวม
1. จัดสรรบุคลากรเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการ
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผน
จาเป็นพิเศษให้เพียงพอ
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็ก
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
43. ร้อยละ 100ของนักเรียนด้อยโอกาสและ
3. เสริมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
พิการ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือให้มีความพร้อม
และพิการ มีโอกาสเรียนต่อและประกอบอาชีพ
ในการเรียน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๓๗

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ และ มีระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
44.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริม 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาการ
สนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ และ ระบบ ICT
จัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มี
ครอบคลุมและทั่วถึง
ความยึดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดย
ไม่จากัดเวลาและสถานที่
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในระดับต่าง ๆ อาทิ DLIT,DLTV,ETV
3. ขยายเครือข่ายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพียงพอ กับผู้เรียน
4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอื่นที่
เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
มีความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติ
ได้ และสามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5. จัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
รายบุคคลทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอื่นที่
เกี่ยวข้อง
6. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหาร
จัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
สามารถอ้างอิงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

๓๘

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการดารงชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
45.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ ีพฤติกรรมที่
1. ส่งเสริมการจัดทา/พัฒนาหลักสูตร การจัด
แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของ
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
การดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมและติดตามการจัดกิจกรรม สร้างจิตสานึก
ในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
ของผู้เรียนในการดาเนินชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
46. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญกาลังใจที่มีผลงาน
สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนาแนวคิด
ด้านสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
47. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมี
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
เป้าหมายที่ 2 สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและขยายเครือข่ายไปสู่ ชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
48. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีงานวิจัยหรือ
1. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมใน
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร สถานศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
กับสิ่งแวดล้อมที่ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และ
49. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School: Education
ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
for Sustainable Development School)
ทีย่ ั่งยืน (EESD School: Education for
Sustainable Development School)
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๓๙

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา/สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
50. ระดับคุณภาพของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา 1. พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การ
มัธยมศึกษา มีการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
51. ร้อยละ 87 ของสถานศึกษามีระบบประกัน
2. สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพ
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านมาตรฐาน
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
ในระดับดีขึ้นไป
3. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบ
กลุ่มสหวิทยาเขต (CLUSTER)
เป้าหมายที่ 2 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
52. ร้อยละ 100 ของเครือข่ายสหวิทยาเขต
1. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
มีคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย การศึกษารูปแบบเครือข่าย
ที่กาหนด
2. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครองชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
53. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาที่มีหน่วยงาน
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล
องค์กรต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตลอดจนการร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
ผู้เรียน
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ส่วนที่ 3
กรอบแผนงาน/งบประมาณ
กรอบแผนงาน/งบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ให้ ส อดคล้ องกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ นโยบายรั ฐ บาล
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึง่ จาแนกรายละเอียด ดังนี้
งบบริหารจัดการส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
: แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบั งคับ กิจ กรรมหลั กการจั ด การศึกษามัธ ยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ งบดาเนินงาน
จานวน 1,000,000 บาท
: แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย กิ จ กรรมการจั ด การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายส าหรั บ โ รงเรี ย นปกติ
งบดาเนินงาน จานวน 3,000,000 บาท
รวมงบประมาณ
4,000,000 บาท จาแนก ดังนี้
1) ค่าตอบแทน
จานวน
2,323,000 บาท
2) ค่าใช้สอย
จานวน
716,000 บาท
3) ค่าวัสดุ
จานวน
242,000 บาท
4) ค่าสาธารณูปโภค
จานวน
719,000 บาท
งบบริหารโครงการ ( 19 โครงการ )
(1) งบบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
: แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย กิ จ กรรมการส่ งเสริ มศั ก ยภาพในการเรี ย นระดั บมั ธ ยมศึ ก ษา งบด าเนิน งาน
จานวน 1,500,000 บาท
(2) งบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
งบดาเนินงาน จานวน 1,254,000 บาท
(3) งบประมาณเหลือจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2561
งบดาเนินงาน จานวน 4,344,110 บาท
(4) อื่นๆ จานวน 1,900,000 บาท
รวมงบประมาณ
8,998,110 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
สรุปโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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กลยุทธ์ที่ 1
การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
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๔๓

โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12

ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 1,3 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4
กลยุทธ์ที่ 1,2,3 จุดเน้นด้านผู้เรียน, ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1,25,34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิรา ชูช่วย
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้ว่า “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ
ทางการศึกษาด้วย “ศาสตร์พระราชา” โดยมีเปูาหมายให้สถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา”
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เป็นไปตามวิสัยทัศน์และบรรลุตามเปูาหมายที่คาดหวัง และคงอยู่อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทาโครงการ
ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน ขึ้น โดยเปูาหมายปลายทางที่สาคัญ คือ ต้องการให้นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้นาหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้
ในการเรียน ชีวิตการทางาน ดาเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนทุกโรง น้อมนาแนวพระราชดาริสืบสานพระราชปณิธาน
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน และบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง”
2.2 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับเขตพื้นที่ Cluster ละ 1 โรงเรียน
2.3 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา นาหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทางาน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 โรงเรียน จานวน 98 โรงเรียน
3.1.2 นักเรียนในสังกัดทุกคน
3.1.3 ผู้อานวยการโรงเรียน รอง ผอ.สพม.12 และผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
จานวน 110 คน
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3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต 12 มีศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดและผู้สนใจ
3.2.3 บุคลากรระดับผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นาหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
อย่างพอเพียง มีความสุขและเป็นแบบอย่างในการทางานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินงาน
1. การขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พฤษภาคม – กันยายน
พอเพียงสู่สถานศึกษา
2561
(สพฐ.ตชว.4/ สพม.12 กลยุทธ์ ที่ 1 ตชว.1)
-นิเทศ กากับ ติดตาม สถานศึกษาพอเพียงให้จัด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ บู ร ณ า ก า ร
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ในทุก กลุ่ ม
สาระการเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
-คัดเลื อ กสถานศึก ษาพอเพีย ง ให้ เ ป็นศู นย์ การ
เรี ย นรู้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ระดับเขตพื้นที่ Cluster ละ 1 โรงเรียน
2. การส่งเสริมให้สถานศึกษานาศาสตร์พระราชา พฤษภาคม – กันยายน
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
2561
(สพฐ.ตชว.4/สพม.12กลยุทธ์ ที่1 ตชว.1
กลยุทธ์ที่ 2 ตชว.25)
-นักเรียนไทยสุขภาพดี
-ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
-ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
3. เสริมสร้างการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
พฤษภาคม-กันยายน
เศรษฐกิจพอเพียง
2561
(สพฐ.ตชว.4 , สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3 ตชว.34)
-“ศาสตร์พระราชา” คือ “ตาราแห่งชีวิต”
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กลุ่มส่งเสริม
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กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
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๔๕

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน จานวน 642,200 บาท
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
1. การขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
1)นิเทศ กากับ ติดตามสถานศึกษา
พอเพียงจานวน 98 โรงเรียน
-ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
78,000
78,000
-ค่าเอกสาร/เครื่องมือนิเทศ
10,000 10,000
-ค่าประชุมดาเนินการคัดเลือกศูนย์การ
5,000
5,000
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
-ค่าจัดทา VTR เผยแพร่
30,000
30,000
2. การส่งเสริมให้สถานศึกษานาศาสตร์
พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
1)นักเรียนไทยสุขภาพดี
-สารวจข้อมูลสุขภาพนักเรียนรายบุคคล
-จัดทาสรุปรายงานผล/แนวทางการ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหา
2)ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
-เตรียมความพร้อมการเข้าร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนโดยกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการวันมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2561
3)ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
-คัดเลือกต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
30,000

เงินนอก
งบ
ประมาณ

78,000
10,000
5,000
30,000

-

(งบอบจ.นศ.)

3 “ศาสตร์พระราชา” คือ “ตาราแห่ง
ชีวิต”
1)บรรยายพิเศษแก่ผู้อานวยการโรงเรียน 7,200 77,000 5,000 89,200
รอง ผอ.สพม.12 และผู้อานวยการกลุ่ม/
หน่วย เรื่องหลักการทรงงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่
9 ในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
400,000
400,000
2)ศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริ
7,200 620,000 15,000 642,200
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๔๖
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รวม
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30,000

89,200

400,000
642,200

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ
“ศาสตร์ พ ระราช” มาใช้ ใ นการจั ด กระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยยึดสถาบันหลักของชาติ

วิธีการประเมิน
นิเทศ/สารวจ

2 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเปูาหมายกิจกรรมที่ 3

สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกการนิเทศ
ติดตาม/แบบรายงานผล
การดาเนินงาน
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนทุกคนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราช”
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้

ผู้เสนอโครงการ
( นางจิรา ชูช่วย )
ศึกษานิเทศก์
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน ประจาปี 2561
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์
ต่อเนื่อง
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีสาระสาคัญตามมาตรา 6 ว่าการจัด
การศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญาและ
มีคุณธรรม จริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่ว มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การ
ส่งเสริมกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นกลไกสาคัญที่
จะช่ ว ยพั ฒ นาโรงเรี ย นตามกระบวนการนิ ติ ธ รรม และเป็ นองค์ ก รที่จ ะปลู ก ฝั งทั ศ นคติ ค่ านิ ย ม และ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิถี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมือง
ดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรม
สร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติ จริง ทาให้รู้จักคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทาง
ที่ดี ยอมรั บความคิดเห็ นของผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อื่น
เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคตของชาติสืบไป
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสภานักเรียนทั้งในระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและต่อเนื่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ได้จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2560 โดยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่ ว น นั กเรี ย นและครู มีความพึงพอใจ ตลอดจนประธานสภานักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนระดับประเทศ ทั้งนี้ จากผล
การประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์จะให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน และบูรณาการการจัดกิจกรรมสภานักเรียนให้สอดคล้องกับเหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 องค์กรสภานักเรียน/สภานักเรียน ทุกระดับ มีความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของ
วิถีชีวิตประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง เคารพกติกาและมติของสังคม
2.2 โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถจัด
กิจกรรมสภานักเรียน ได้อย่างครอบคลุม และบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องและ
เหมาะสม
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ
๔๘
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ประชุมครูที่ปรึกษาสภานักเรียนสังกัด สพม.12 โรงเรียนละ 1 คน
ระยะเวลา 1 วัน
3.1.2 อบรมเครือข่ายสภานักเรียนจากโรงเรียนสังกัด สพม.12 โรงเรียนละ 2 คน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
3.1.3 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน สพม.12 เพื่อจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีองค์กรสภา
นักเรียนที่เข้มแข็ง
3.2.2 คณะกรรมการสภานักเรียนทั้งระดับโรงเรียน และระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 จัดทาโครงการ/ขออนุมัติ
2 แต่งตั้ง/ประชุมคณะทางาน
3 ประชุมครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
4 จัดอบรมเครือข่ายสภานักเรียน
5 โรงเรียนจัดกิจกรรมสภานักเรียน
6 สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน – สิงหาคม 2561
มิถุนายน – สิงหาคม 2561
พฤษภาคม – กันยายน 2561
กันยายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
รณิดา อินนุพัฒน์
รณิดา อินนุพัฒน์
คณะทางาน
คณะทางาน
โรงเรียนทุกโรง
คณะทางาน

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน จานวน 365,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

1 ประชุมคณะทางาน จานวน 30
คน 2 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน x 4 มื้อ x 30 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน
(30 คน x 2 มื้อ x 90 บาท)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงิน
นอก
งบประมาณ

รวม

3,600

3,600

3,600

5,400

5,400

5,400

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๔๙

ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

2 ประชุมครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
จานวน 98 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5,880
5,880
(98 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
2.2 ค่าอาหารกลางวัน
8,820
8,820
(98 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
3 อบรมเครือข่ายสภานักเรียน
จานวน 230 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
41,400
41,400
(230 คน x 6 มื้อ x 30 บาท)
- ค่าอาหาร
144,900
144,900
(230 คน x 7 มื้อ x 90บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
30,000
30,000
(ชม.ละ 600 บาท)
- ค่าสถานที่พัก
92,000
92,000
(230 คน x 2 คืน x 200 บาท)
- ค่าวัสดุ/จัดทาเอกสาร
30,000 30,000
4 สรุปผลการดาเนินงาน
- ค่าจัดทาเอกสาร
3,000 3,000
รวม
30,000 302,000 33,000 365,000

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

5,880
8,820

41,400
144,900
30,000
92,000
30,000
3,000
365,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

๕๐

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจ ตระหนัก
และดาเนินกิจกรรมตามแนวทางประชาธิปไตย
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพม.12 ดาเนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องตามวิถีประชาธิปไตย

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วิธีการประเมิน
ประเมินการจัดกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

ติดตามประเมินผล

แบบติดตาม

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก
ในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติ
ผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม
7.2 โรงเรียนมีองค์กรสภานักเรียนที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยให้แก่ชุมชน
และสังคม
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์)
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวพรทิพย์ เกิดสม)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๕๑

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ส่งเสริมการนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางปทิตตา จันทร์สว่าง และนางจิรา ชูช่วย
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายด้านการศึกษา การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดีให้เยาวชนและประชาชน
จากสภาพปั จ จุ บั น ของสั ง คมไทย พบว่า ปั ญ หาเกี่ ย วกั บเด็ กและเยาวชนมีค วามอ่อ นไหวเปราะบาง
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม รวมทั้งด้านเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการนา
วัฒนธรรมของต่างประเทศมาใช้โดยขาดวิจารณญาณ มีการแข่งขันในด้านวัตถุ จึงทาให้เด็กและเยาวชน
ขาดคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสม ทาให้เป็นปัญหาระดับชาติ ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ (รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญูต่อพ่อ แม่ และผู้มี
พระคุณ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีศีลธรรม ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย มีวินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามพระราชดารัส ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข็มแข็ง
ทั้งกาย ใจ และมีจิตอาสา) อันจะส่งผลให้ภาพรวมของประเทศ มีเด็กดี มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็น
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ แผ่ น ดิ น มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ พ อเพี ย ง เจริ ญ รอยตามพระยุ ค ลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่ถาวรและยั่งยืน
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงจัดทาโครงการ
ส่งเสริมการนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติในโรงเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ใน
สถานศึกษา
2.2 เพื่อคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1. โรงเรียนในสังกัด จานวน 98 โรงเรียน
3.1.2. Best Practice จานวน 12 ผลงาน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ให้แก่ผู้เรียนทุกคน อย่างหลากหลาย เป็นระบบ และต่อเนื่อง
3.2.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (Best Practice) อย่างน้อย 1 ผลงาน
๕๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 นิเทศ กากับ ติดตาม การนาค่านิยมหลักของ
คนไทย12 ประการสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
2 คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ระยะเวลา
พฤษภาคม-กันยายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ

กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน จานวน 164,830 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

1 กิจกรรมที่ 1
นิเทศ กากับ ติดตาม การนา
ค่านิยมหลักของคนไทย12
ประการสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
-ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิงใน
การออกนิเทศติดตามโรงเรียน
จานวน 97 โรงเรียน
(98โรง x 200 บาท x 4 ครั้ง)
-ค่าเอกสาร/เครื่องมือนิเทศ
(100 บาท x 100 เล่ม)
2 กิจกรรมที่ 2
คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ
-ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ
จัดทาเกณฑ์การคัดเลือก/
คัดเลือก
( 15 คน x 150 บาท x 2 วัน)
-ค่าจัดทาเกียรติบัตร
( 98 โรง x 30 บาท)
-ค่าเงินรางวัล
( 12 รางวัล x 5,000 บาท)
-ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือก 9,000
(15 คน x 600 บาท)
รวม

9,000

ใช้สอย

วัสดุ

78,400

10,000

4,500

2,930
60,000

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

78,400

78,400

10,000

10,000

4,500

4,500

2,930

2,930

60,000

60,000

9,000

9,000

142,900 12,930 164,830

164,830

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๕๓

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ
ให้แก่ผู้เรียนทุกคนอย่างหลากหลาย
เป็นระบบและ ต่อเนื่อง
2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีผลงานการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ (Best Practice)
อย่างน้อย 1 ผลงาน

วิธีการประเมิน
- การเก็บข้อมูล
- การสอบถาม
- การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
- แบบเก็บข้อมูล
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

การคัดเลือก

แบบคัดเลือกผลงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
อย่างหลากหลาย เป็นระบบ และต่อเนื่อง
7.2 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงวิถีการปฏิบัติตนที่ดีตามค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
7.3 มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ สพม. 12 จานวน 12 ผลงาน

ผู้เสนอโครงการ
(นางปทิตตา จันทร์สว่าง)
ศึกษานิเทศก์

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

๕๔

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
“โรงเรียนคุณธรรม”
แผนงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปทิตตา จันทร์สว่าง และนางจิรา ชูช่วย
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ ดาเนิ น โครงการโรงเรี ย น
คุณธรรม สพฐ. ซึ่งเป็นการดาเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ตามพระราชประสงค์ข องสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว
รัชกาล ที่ ๑๐ โดยมีเปูาหมายหลักที่สาคัญของการดาเนินงานโครงการ คือ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
ภายใต้กรอบคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ
และอุดมการณ์คุณธรรม สาหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน โดยสานัก
พัฒ นานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้กาหนดให้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขยายผลการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยกาหนดกลุ่มเปูาหมายสาคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทุกคน ให้มีความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทาความดี อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยยึดแนวทางการดาเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑๒ โดยกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม” ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการการเสริมสร้าง
คุณธรรมตามรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร มีความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
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๕๕

๓. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
๓.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จานวน
๙8 คน
3.1.2 บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จานวน ๗๕ คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารและบุคลากรที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๙๕
3.2.2 ผู้บริหารและบุคลากร มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง และมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ได้เพิ่มขึ้น
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทาง เมษายน ๒๕๖๑
การศึกษาเพื่อการส่งเสริม “สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาคุณธรรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- สถานที่อบรม/ประสานวิทยากร มยส.
- จัดเอกสารการอบรม ฯ
- ดาเนินการจัดอบรม ฯ
- สรุป/รายงานผล
2 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนสู่การเป็นผู้นาการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- สถานที่อบรม/ประสานวิทยากร มยส.
- จัดเอกสารการอบรม ฯ
- ดาเนินการจัดอบรม ฯ
- สรุป/รายงานผล

๕๖

พฤษภาคม ๒๕๖๑
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ผู้รับผิดชอบ
๑. นางปทิตตา จันทร์สว่าง
๒. นายชาญณรงค์ รัตนบุรี

๑. นางปทิตตา จันทร์สว่าง
๒. นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน จานวน 123,700 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

1 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการ
ส่งเสริม“สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม”
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
(๑๐ คน ×๓0 บาท×๒ มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
(๑๐ คน × 90 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าอบรม และคณะกรรมการ
(๗๕ คน × 30 บาท ×๒ มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรม
และคณะกรรมการ
(๗๕ คน × 90 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร มยส.
14,400
จานวน ๒ คน
(๒ คน ×๖ ชม. ×๑,๒๐๐ บาท)
- ค่าชดเชยน้ามัน/ค่าพาหนะ
วิทยากร
( 2 คน x ๓,๕๐๐ บาท)
- ค่าที่พักวิทยากร
(๒ ห้อง ×๑,๒๐๐ บาท)
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการ
อบรม ฯ
- ค่าจัดทาเกียรติบัตร
(๗๕ คน x ๓๐ บาท)
- สรุปรายงานผลโครงการ
รวมกิจกรรมที่ 1

14,400
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ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

600

600

600

900

900

900

4,500

4,500

4,500

6,750

6,750

6,750

14,400

14,400

7,000

7,000

7,000

2,400

2,400

2,400

3,000

3,000

3,000

2,250

2,250

2,250

5,250

41,800

41,800

22,150
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๕๗

ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

2 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนสู่การเป็นผู้นา
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ของ สพท.
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1,200
ประชุมคณะกรรมการ
(๒๐ คน × ๓0 บาท × ๒ มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
1,800
คณะกรรมการ
(๒๐ คน× 9๐ บาท)
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
7,200
ผู้เข้าอบรม และคณะกรรมการ
(๑๒๐ คน × 30 บาท × ๒ มือ้ )
- ค่าอาหารกลางวัน
10,800
ผู้เข้าอบรม และคณะกรรมการ
(๑๒๐ คน × 90 บาท)
14,400
- ค่าตอบแทนวิทยากร มยส.
จานวน ๒ คน
(๒ คน ×๖ ชม.× ๑,๒๐๐ บาท)
- ค่าชดเชยน้ามัน/ค่าพาหนะ
7,000
วิทยากร
(๒ คน × ๓,๕๐๐ บาท)
- ค่าที่พัก
2,400
(๒ ห้อง × ๑,๒๐๐ บาท)
29,500
- ค่าจ้างจัดทาเอกสาร
ประกอบการอบรม ฯ
3,600
- ค่าจ้างจัดทาเกียรติบัตร
(๑๒๐ ใบ × ๓๐ บาท)
4,000
- ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
- สรุปรายงานสรุปโครงการ
รวมกิจกรรมที่ 2
รวมทั้งสิ้น

14,400
28,800

30,400
52,550

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

1,200

1,200

1,800

1,800

7,200

7,200

10,800

10,800

14,400

14,400

7,000

7,000

2,400

2,400

29,500

29,500

3,600

3,600

4,000

4,000

37,100 81,900
42,350 123,700

81,900
123,700

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๕๘
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6. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
เข้ารับการพัฒนาตามแนวทางของ มยส.

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบตรวจสอบ

2 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
เข้ารับการพัฒนาตามแนวทางของ มยส.

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีการดาเนินงานโครงการ
คุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม

0ผู้เสนอโครงการ
(นางปทิตตา จันทร์สว่าง)
ศึกษานิเทศก์

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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๕๙

โครงการ
ว่ายน้าเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ปีงบประมาณ 2561
แผนงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2
สนองนโยบายสพม.12 กลยุทธ์ที่ 1
จุดเน้นด้านผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิจักขณ์ สายช่วย
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน – มิถุนายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
จากรายงานองค์การอนามัยโลกพบว่า ในทุกๆ ปี มีเด็กทั่วโลก (อายุต่ากว่า 15 ปี)
เสียชีวิตจากการจมน้า 140,219 คน โดยเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและ
เอดส์ สาหรับสถานการณ์ของประเทศไทยพบว่าการจมน้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย
อายุต่ากว่า 15 ปี ซึ่งมีจานวนการเสียชีวิตสูงมากกว่าโรคติดต่อนาโดยแมลงและไข้เลือดออกถึง 14
เท่าตัว จากข้อมูลของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าทุกๆ 8 ชั่วโมง จะมีเด็ก
จมน้าเสียชีวิต 1 คน โดยเฉลี่ยทุกๆ 1 เดือนประเทศไทยสูญเสียเด็กจากการจมน้าเสียชีวิตมากกว่า 90
คน ซึ่งในช่วง 10ปีที่ผ่านมา (ปี 2549 - 2558) ประเทศไทยสูญเสียเด็กไปแล้วถึง 10,923 คน
จากมูลเหตุดังกล่าว หากจะปูองกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการตายจากการจมน้าของเด็ก จาเป็นจะต้อง
ฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้า หรือ “ว่ายน้าเป็น” และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการ
จมน้ า แบบวิธี ช่ว ยเหลื อมาตรฐานสากลโดยใช้อุ ปกรณ์ใ กล้ มือ ดัง นั้น ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จึงจัดให้มีการฝึกหัดว่ายน้าให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2560
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชน สามารถว่ายน้าเป็น
จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้า
2.2 เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเปูาหมาย รู้จักและสามารถช่วยชีวิต
ผู้ประสบเหตุทางน้าได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย
เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนใกล้โรงเรียน จานวน 400 คน ในพื้นที่
ดาเนินการของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จานวน 140 คน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จานวน 130
คน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จานวน 130 คน
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2561)
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานพื้นฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน จานวน 200,000 บาท
เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน

ใช้สอย

1 จัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนและชุมชนให้ว่ายน้าเป็น
จานวน 400 คน
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง
96,000
(400 คน x 120 บาท x 2 วัน)
-ค่าตอบแทนวิทยากร
62,400
(13 คน x 400 บาท x 12 วัน)
-ค่าพาหนะเดินทางของนักเรียน
40,000
(400 คน x 50 บาท x 2 วัน)
2 การบริหารจัดการ ประชุม
1,600
. คณะทางาน การประชาสัมพันธ์
กากับ ติดตามและรายงานผล
รวม
62,400 137,600

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

96,000

96,000

62,400

62,400

40,000

40,000

1,600

1,600

200,000

200,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 ประสานโรงเรียนจัดโครงการว่ายน้าเพื่อชีวิต จัดหาสถานที่ฝึกหัดว่ายน้าและขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดาเนินการจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2 จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม ประสานวิทยากร
6.3 คัดเลือกเด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้าไม่เป็น เข้ารับการฝึกหัดจนว่ายน้าได้
6.4 จัดทาทะเบียนรายชื่อเด็กที่เข้ารับการฝึกสอนว่ายน้า จัดฝึกหัดว่ายน้า
6.5 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
6.6 รายงานให้ต้นสังกัดทราบ
7.การประเมินผล
7.1 ประเมินทักษะ 3 ด้าน ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
7.2 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสอนว่ายน้าทุกคน จะสามารถว่ายน้าเป็น
เมื่อจบกิจกรรม
8.2 เด็กนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสอนว่ายน้าทุกคน จะมีความรู้และ
ทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้า
ผู้เสนอโครงการ
(นายสุวิจักขณ์ สายช่วย)
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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โครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561
แผนงบประมาณ
แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปราม บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2
สนองนโยบายสพม.12 กลยุทธ์ที่ 1
จุดเน้นด้านผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิจักขณ์ สายช่วย
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน – กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาลก าหนดให้ ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น เรื่ อ งนโยบายเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะด าเนิ น การและ
กาหนดให้ การปู อ งกั น และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติด เป็น “วาระแห่ ง ชาติ ” โดยยึด หลั ก นิติ ธ รรมในการ
ปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึด
หลักผู้เสพ คือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบดาเนินการอย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิ งรุก
รวมทั้งดาเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลัง
ทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
ศู น ย์ อ านวยการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ (ศอ.ปส.) ได้ ก าหนด
แผนปฏิ บั ติ ก ารปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักใน
การขับ เคลื่ อนการดาเนิ นงานตามแผนงานที่ 1 แผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อลดจานวนเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้
น้อยลงจากฐานข้อมูลเดิม ซึ่งมีกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด การจัดกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน การจัดค่ายทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝูาระวัง
การบริหารจัดการเพื่อการคัดกรอง เฝูาระวัง ติดตามช่วยเหลือ และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน ปลอดภัย
จากยาเสพติด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงจัดทาโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อดาเนินการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้มีทักษะในการปูองกัน
ช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ
2.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝูาระวัง (เสี่ยง) และสร้างแกนนาปูองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
2.3 เพื่อบริหารจัดการ การณรงค์ ปูองกัน เฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
3. เป้าหมาย
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 98
โรงเรียน
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๖๓

4. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2561
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ
ปูองกัน ปราบปราม บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลักปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จานวน 874,000 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ในสถานศึกษา จานวน 98 โรงเรียน
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน (อย่างน้อย
โรงเรียนละ 2 หมู่ๆละ 8-10 คน)
-ค่าตอบแทนวิทยากร
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 980 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)
-ค่าอาหาร
( 980 คน x 7 มื้อ x 80 บาท)
รวมกิจกรรมที่ 1
2 จัดฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต
จานวน 1 ค่ายๆ ละ 70 คน
(3วัน 2 คืน)
-ค่าตอบแทนวิทยากร
(5คน x 2 ชม. x 600 บาท)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(75 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)
-ค่าอาหาร
(75 คน x 7 มื้อ x 110 บาท)
-ค่าวัสดุอบรม
รวมกิจกรรมที่ 2

๖๔

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

29,400

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

205,800

29,400
205,800

29,400
205,800

548,800

548,800

548,800

29,400 754,600

784,000

784,000

6,000

6,000

15,750

15,750

15,750

57,750

57,750

57,750

500
80,000

500
80,000

6,000

6,000
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73,500

500
500

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

3 บริหารจัดการ การณรงค์ ปูองกัน
เฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา การกากับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1,400
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- ค่าอาหาร
2,400
(20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
- ค่าวัสดุ
2) จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะเพื่อหา
สารเสพติด
รวมกิจกรรมที่ 3
3,800
รวมทั้งสิ้น
35,400 831,900

1,200
5,000

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

รวม

1,400

1,400

2,400

2,400

1,200
5,000

1,200
5,000

6,200 10,000
6,700 874,000

10,000
874,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิต
ห่างไกลจากยาเสพติด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินรายการ

แบบประเมิน

2

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบันทึกข้อมูลใน ระบบ nispa ของป.ป.ส.
การดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระบบ nispa ของ
ในสถานศึกษา
ป.ป.ส.
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนในสถานศึกษามีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกคน
7.2 สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการปูองกันยาเสพติด
ผู้เสนอโครงการ
(นายสุวจิ ักขณ์ สายช่วย)
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๖๕

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๖๖

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2 จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 25
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช/พัทลุง
ต่อเนื่อง
มีนาคม – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้โดยส่งเสริม
ให้โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการนาความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู้ รู้จักวิธีการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เพื่อให้สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ได้มี
การแสดงออกทางด้านวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นาเสนอความสามารถทาง
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
2.2 เพื่อนาเสนอผลงาน ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
2.3 เพื่อจัดประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
2.4 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
2.5 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๖๗

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดพัทลุง จานวน 98 โรงเรียน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดอื่นๆ
3.1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 และสังกัดอื่น ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
3.1.3 ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค และสามารถนาความรู้ไป
ปรับใช้ได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ
4. การดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม / ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.12
มีนาคม – กันยายน
- เตรียมการ
2561
- วางแผนการดาเนินงาน
- ติดตามผลการดาเนินงาน
2 ประชุมประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการใน
มีนาคม – กันยายน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง สาหรับเตรียมแข่งขัน
2561
ทักษะทางวิชาการ
- เตรียมการ
- วางแผนการดาเนินงาน
- ติดตามผลการดาเนินงาน
3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฝุายต่าง ๆ
สิงหาคม 2561

สพม.12
สมป. นครศรีธรรมราช
สมป.พัทลุง

4 จัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
ครัง้ ที่ 28 ปีการศึกษา 2561
5 ดาเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่
28 ปีการศึกษา 2561
6 ประชุมสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

๖๘

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิงหาคม 2561

กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ
ศูนย์ ICT
ประธานและเลขานุการศูนย์
พัฒนาวิชาการ
คณะทางานตามประกาศฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ
คณะทางานตามประกาศฯ

กันยายน 2561 คณะทางานตามประกาศฯ
ตุลาคม 2561

คณะทางานฝุายประเมินผล

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 ใช้งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน
จานวน 600,000 บาท
5.2 อื่นๆ จานวน 1,900,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000 บาท
ที่ กิจกรรม/รายการ ตอบแทน
1 ฝุายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการจัด
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
2 การจัดการแข่งขัน/
คัดเลือกฯของศูนย์
พัฒนาวิชาการ/กลุ่ม
สาระต่างๆ ทั้งหมด
รวม

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

600,000

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

600,000

300,000

900,000

1,600,000 1,600,000
600,000

600,000

1,900,000 2,500,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการได้แสดงศักยภาพเต็มความสามารถ

- รายงานผลการแข่งขัน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงาน

2 นักเรียนและครูได้นาประสบการณ์ความรู้จากการเข้า - สอบถาม
ร่วมกิจกรรมไปสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

- แบบสอบถาม

3 นักเรียนประสบความสาเร็จในการเข้าแข่งขัน
ระดับต่าง ๆ

- แบบรายงาน

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- รายงานผลการแข่งขัน

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๖๙

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

ผู้เสนอโครงการ
(นางกันยา อักษรทอง)
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวพรทิพย์ เกิดสม)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

๗๐

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

โครงการ

ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.12 โดยใช้กลุ่มสหวิทยาเขต
และสหวิทยาเขตเป็นฐาน
แผนงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 2
จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางมันทนา รัตนะรัต 2. นางสุฑามาศ อินทร์ปาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มีเปูาหมายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพการศึกษา เนื่องจากผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็น
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยกาหนดเปูาหมายด้านผู้เรียนให้ทุกคน
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 จึงได้กาหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน โดยมุง่ เน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และสืบเนื่องจาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จากที่เข้าทดสอบจานวน 97 โรงเรียน ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับชาติ
มีจานวน 15 โรงเรียน และค่าเฉลี่ยรวมทุกโรงลดลงจากปีการศึกษา 2559 เท่ากับ -0.69 ส่วนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่เข้าทดสอบจานวน 95 โรงเรียน ปรากฎว่าค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ
สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับชาติ มีเพียงจานวน 10 โรงเรียน และค่าเฉลี่ยรวมทุกโรงลดลงจากปีการศึกษา
2559 เท่ากับ -1.25 จึงจาเป็นต้องขับเคลื่อนเพื่อให้มีการพัฒนาและมีผลการทดสอบทางการศึกษาที่
สูงกว่าเดิม อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่ได้กาหนดเปูาหมาย
ด้านผู้เรียนไว้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอานาจให้สหวิทยาเขตและกลุ่มสหวิทยาเขต เป็นผู้ขับเคลื่อน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้การส่งเสริม กากับ ติดตามของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความจาเป็นและความต้องการ
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 กลุ่มสหวิทยาเขต จานวน 6 แห่ง
3.1.2 สหวิทยาเขต
จานวน 17 แห่ง
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความจาเป็นและความต้องการ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
3.2.2 ครูมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน สามารถพัฒนาผู้เรียนเพื่อสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น
4.

การดาเนินงาน

ที่
กิจกรรม / ขั้นตอน
1 ประชุมชี้แจงประธานกลุ่มสหวิทยาเขต /สหวิทยาเขต
กาหนดเปูาหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยใช้ผล O-NET เป็นฐาน ในการพัฒนา
2 จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มสหวิทยาเขต/สหวิทยาเขต
ในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา
3 ประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
สพม.12

พฤษภาคม-กันยายน
2561
มีนาคม 2562

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน
จานวน 830,000 บาท
เงินงบประมาณ

ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
1 จัดสรรให้กลุ่มสหวิทยาเขต
150,000
จานวน 6 แห่ง ๆ ละ 25,000บาท
ดาเนินงานตามบริบทของ
กลุ่มสหวิทยาเขตในการขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
2 จัดสรรให้สหวิทยาเขต จานวน
680,000
17 แห่ง ๆ ละ 40,000บาท
เป็นค่าบริหารจัดการให้แก่
กลุ่มเปูาหมายสถานศึกษาภายใน
สหวิทยาเขตในการขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
รวม
830,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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วัสดุ

เงินนอก
งบ
ประมาณ

150,000

รวม
150,000

680,000

680,000

830,000

830,000

รวม
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561
2 ผลต่างของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 กับ 2561

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
ผลการทดสอบ
O-NET

เปรียบเทียบ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในลาดับคะแนนสูงสุด
1 ใน 5 ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการบริหารและการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 อยู่ในคุณภาพระดับ 5

ผู้เสนอโครงการ
(นางมันทนา รัตนะรัต)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2 จุดเน้นด้านผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 17 และ 18
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ, นายวิเชียร ปาณะพงศ์ และนางสุรัชนี อยู่สบาย
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม – ตุลาคม 2561

1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะดาเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระ และดาเนินการตามจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล
จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2559
ปรากฏดังตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม
ชั้น
ม.3

ปี
2558
2559
2558
2559

ม.6

ไทย
44.32
50.16
51.87
55.95

คณิต
35.20
32.11
27.22
24.92

วิทย์
40.77
36.91
33.84
31.96

ภาษาอังกฤษ
31.31
32.16
24.18
26.71

สังคม
49.67
52.20
41.04
37.15

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.2 เพื่อยกระดับของการทดสอบระดับชาติ O-NET ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
ตามกลุ่มเปูาหมายให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการฝุายวิชาการหรือผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 196 คน
3.1.2 คณะกรรมการดาเนินการ จานวน 24 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้อานวยการฝุายวิชาการที่ผ่านการพัฒนา มีความรู้
ความสามารถในการนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้วางแผนในการ
ขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเชิงปฏิบัติการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5
กลุ่มสาระ ด้วยกระบวนการ PLC
เปูาหมาย : ผอ.และรอง ผอ.ฝุายวิชาการ
และคณะกรรมการ รวม 220 คน
สถานที่ : ห้องบงกชรัช รร. ทวินโลตัส
2 กิจกรรมที่ 2 สรุปรายงานผล
เปูาหมาย : คณะกรรมการ 10 คน
3 วัน (16-18 มิถุนายน 2561)
สถานที่ : ห้องประชุม 2 สพม.12

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 มิถุนายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

16-18 มิถุนายน 2561

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน จานวน 126,600 บาท
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5
กลุ่มสาระ ผู้เข้าร่วมอบรม 220 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(220 คน x 50 บาท × 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
(220 คน x 250 บาท )
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน
จานวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 3 คน
จานวน 6 ชม.ๆละ 600 บาท
- ค่าที่พักวิทยากรหลัก (1 ห้อง) ห้อง
ละ 1,200 บาท จานวน 1 วัน
- ค่าเดินทางของวิทยากร
- ค่าวัสดุที่ใช้ในการพัฒนา
เชิงปฏิบัติการ
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

22,000

22,000

22,000

55,000
3,600

55,000
3,600

55,000
3,600

10,800

10,800

10,800

1,200

1,200

1,200

6,000

6,000
10,000 10,000

6,000
10,000

14,400 84,200 10,000 108,600

108,600
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๗๕

ที่

กิจกรรม/รายการ

2 กิจกรรมที่ 2 สรุป รายงานผล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
(10 คน x 90 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าเอกสาร เผยแพร่งานวิจัย
100 เล่ม
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

1,200

1,200

1,200

1,800

1,800

1,800

15,000 15,000

15,000

3,000 15,000 18,000

18,000

14,400 87,200 25,000 126,600

126,600

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร้อยละ 90 ของผู้บริหารที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการมี
ความรู้ความสามารถ ในการนาผลการทดสอบ (O-NET)
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ผ่านการอบรม มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

วิธีการประเมิน
มีนวัตกรรมการเรียนการสอน
ของผู้บริหารที่เข้ารับการ
พัฒนา
จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2561

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
แบบทดสอบ
ของ สทศ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ ทุกคนที่ผ่านการพัฒนา มีความรู้ความสามารถในการ
นาเสนอผลการทดสอบมาพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และสารสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นได้
7.2 ผู้เรียนในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
ผู้เสนอโครงการ
(นายวิเชียร ปาณะพงศ์)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
๗๖
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โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์
(Conputer – based Assessment) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
(PISA) ๒๐๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๑
แผนงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2
สนองนโยบายสพม.12 กลยุทธ์ที่ 2
จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ, นายวิเชียร ปาณะพงศ์ และนางสุรัชนี อยู่สบาย
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑
1.หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) และเข้าร่วมกิจกรรมองค์การ คือโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ตั้งแต่
ปี คศ. ๒๐๐๐ โครงการดังกล่าวได้ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุระหว่าง ๑๔ –
๑๕ ปี ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยทาการประเมิน 3 ปี ต่อครั้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จะครบรอบการประเมินอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประเมินในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ (PISA ๒๐๑๘) ซึ่งเน้น
ความสามารถด้านการอ่าน (Reading Literacy)
ดังนั้ น เพื่อเป็ น การเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้พร้อมรับการ
ประเมิน PISA ๒๐๑๘ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)๒๐๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเตรียม
ความพร้อมนักเรียนด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ พัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ๒๐๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๑
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)๒๐๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับผู้บริหารและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.๒ เพื่อฝึกทักษะการทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ( Computer based Assessment)
ให้กับครูและผู้บริหารโรงเรียนประจาอาเภอ
๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนได้จัดทาแผนพัฒนานักเรียน(ช่วงอายุ ๑๕ ปี) ให้มีความรู้
มีความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมรับการประเมินผลตามแนว (PISA) ๒๐๑๘
ปี พ.ศ.๒๕๖๑

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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๗๗

๓.เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
3.1.1 รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ โรงเรียนประจาอาเภอ จานวน ๓๐ คน
3.12 ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนละ ๑ คน จานวน ๓๐ คน
3.1.3 ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ และเจ้าหน้าที่
จานวน ๑๕ คน
๓.๒ ด้านคุณภาพ
๓.๒.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อม
เข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ๒๐๑๘ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อย่างทัดเทียมนานาชาติ
๓.๒.๒ ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
กระบวนการสอบ และลักษณะของข้อสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)๒๐๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๑
๓.๒.๓ นักเรียน โรงเรียนประจาอาเภอ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และมีความพร้อม
ในการประเมินผลตามแนว (PISA) ๒๐๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๑
๔. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการทาข้อสอบของ
ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒ จัดทาสาเนาสื่อตัวอย่างข้อสอบสาหรับครู
และนักเรียน แจกโรงเรียนในสังกัด
๓ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา
๔ โรงเรียน(ที่ถูกสุ่ม) ดาเนินการสอบ PISA
๒๐๑๘
๕ สรุป รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
(เบื้องต้น)

๗๘

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
นายวิเชียร ปาณะพงศ์
และคณะ

มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย

มิถุนายน ๒๕๖๑

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
โรงเรียนที่สอบ(ถูกสุ่ม)

สิงหาคม ๒๕๖๑
กันยายน ๒๕๖๑

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๕.รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน จานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
ที่

ค่าใช้จ่าย

รายการ

ตอบแทน

ประเชิงปฏิบัติการชี้แจง รองวิชาการและ
ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ๑ วัน
-ค่าอาหารกลางวัน จานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม ๗๕ คนๆละ ๑๒๐ บาท จานวน
๑ วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๒
มื้อๆละ ๓๕ บาท จานวนคน ๗๕ คน
-ค่าจัดทาเอกสาร(แบบข้อสอบ PISA)
๒๐๑๘ จานวน ๑๐๐ ชุดๆละ ๓ เล่ม
๒ จัดสรรให้โรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และการ
สอบ PISA ๒๐๑๘จานวน ๓๐ โรงเรียนๆ
ละ ๓,๓๕๐ บาท
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ใช้สอย

วัสดุ

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวมเงิน

๑

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๕,๒๕๐

๕,๒๕๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐๕,๗๕๐

๑๐๕,๗๕๐

๑๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๖.การวัดและประเมินผล
ที่
๑

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของครูและบุคลากรที่เข้ารับฟังการชี้แจง

๒

ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสอบตามแนว
ข้อสอบนานาชาติ (PISA)๒๐๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วิธีการวัดประเมิน
- การเก็บข้อมูล
- เอกสารการ
ลงทะเบียน
- การเก็บข้อมูล
- การสอบถาม
/การสัมภาษณ์

เครื่องมือ
-เอกสารลงทะเบียนการเข้า
รับฟังคาชี้แจง
-แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๗๙

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้
สู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ๒๐๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้อย่างทัดเทียมนานาชาติ
๗.๒ นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ๒๐๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้เสนอโครงการ
(นายวิเชียร ปาณะพงศ์)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

๘๐

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๘๑

โครงการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แผนงบประมาณ
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 3
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ ที่ 3 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัชนี อยู่สบาย และศึกษานิเทศก์
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ทาการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในบางกลุ่มสาระ และได้มี
คาสั่งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สาระภูมิศาสตร์ และมีป ระกาศในเรื่องการบริห ารจัดการหลั กสู ตรสถานศึกษา กลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เพื่อให้สถานศึกษา ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ เกิดประสิทธิผ ลต่อผู้เรียน ตามเจตนารมณ์ของหลั กสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ให้แก่ผู้ บ ริ ห ารและครู ในโรงเรียนที่สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 97 โรงเรียน รวมจานวน 620 คน
3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และรองวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 97 โรงเรียน จานวน 200 คน
๘๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ผู้ บ ริ ห ารและครู สามารถพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึก ษา ตามหลั กสู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3.2.2 ครูผู้สอน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวางแผนเตรียมการดาเนินงาน
พัฒนาตามโครงการ
2. กิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อานวยการโรงเรียน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครู 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) จานวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระละ
2 คน จานวน 620 คน
4. นิเทศติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษาทั้งระบบ
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระยะเวลา
2 วัน
1 วัน

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

2 วัน

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

15 วัน

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

3 วัน

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๘๓

5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน จานวน 718,900 บาท
เงินนอก
เงินงบประมาณ
งบ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
ประมาณ
1 ประชุมคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน x 30 บาท × 4 มื้อ)
1,200
1,200
- ค่าอาหารกลางวัน
(10 คน x 90 บาท x 2 มื้อ )
1,800
1,800
2 ประชุมผู้บริหารและรองฯการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(200 คน x 50 บาท × 2 มื้อ)
20,000
20,000
- ค่าอาหารกลางวัน
(200 คน x 250 บาท )
50,000
50,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร
( 6 ชม. x 1,200 บาท)
7,200
7,200
- ค่าพาหนะและค่าที่พักวิทยากร/
7,000
7,000
คณะทางาน
- ค่าวัสดุ
5,000 5,000
3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครู
และบุคลากร 3 สาระการเรียนรู้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(620 คน x 50 บาท × 4 มื้อ)
124,000
124,000
- ค่าอาหารกลางวัน
(620 คน x 250 บาท x 4 มื้อ )
310,000
310,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 รุ่น
( 12 ชม.x 1,200 บาท x 3 รุ่น ) 43,200
43,200
- ค่าพาหนะและที่พักวิทยากร/
30,000
30,000
คณะทางาน
- ค่าวัสดุ
30,000 30,000
4 นิเทศติดตามการจัดทาแผนการ
85,000
85,000
จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ครูที่ผ่านการอบรม
จานวน 17 สหวิทยาเขตๆ ละ
5,000
๘๔

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

รวม

1,200
1,800

20,000
50,000
7,200
7,000
5,000

124,000
310,000
43,200
30,000
30,000
85,000

เงินงบประมาณ

ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
5 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน x 30 บาท × 6 มื้อ)
1,800
1,800
- ค่าอาหารกลางวัน
(10 คน x 90 บาท x 3 มื้อ)
2,700
2,700
รวม
50,400 633,500 35,000 718,900
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

1,800
2,700
718,900

6. การประเมินผล/การติดตามโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

1. ร้อยละของผู้อานวยการโรงเรียนรอง
ผู้อานวยการโรงเรียนที่มีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละของครูที่มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ
3. ร้อยละ100 ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ตามหลักสูตรและนาความรู้ไปพัฒนา

-ประเมินความพึงพอใจ
-สังเกต
-ประเมินความพึงพอใจ
-สังเกต
-ทดสอบหลังการอบรม
-สังเกต
-ประเมินการพัฒนา

เครื่องมือประเมิน
-เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
-แบบสังเกต
-เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
-แบบสังเกต
-แบบทดสอบ
-แบบสังเกต
-แบบประเมินติดตามการพัฒนา

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาตามโครงการ มีความรู้ ความความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )
7.2 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาตามโครงการ มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุรัชนี อยู่สบาย)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๘๕

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วดั ที่ 31
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. นางสาวสาคร สุภัทรประทีป 2. นางสาวซาปิยา รัตนศรีสุข
ใหม่
มิถุนายน - กันยายน 256๑

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน มีส่วนสาคัญยิ่ง
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขใจที่ดีเอื้อต่อการเรียนการ
สอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพราะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่องค์กรให้ความสาคัญ ช่วยให้
องค์กรได้บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเปูาหมายขององค์กร
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดทา
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีความรู้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มีจิตสาธารณะ
ในการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัยใน
ชั้นเรียน มาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงสร้างการปฏิบัติงานและด้านอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 175
คน คณะทางาน จานวน 25 คน และวิทยากร 3 คน รวม 203 คน
3.1.2 ระยะเวลาในการอบรม จานวน 2 วัน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าของตนเอง มีความรู้ ทักษะในการคิด วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย รับผิดชอบ
ในการดูแลนักเรียน มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๘๖

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

4. การดาเนินงาน
ที่
1
2
3

กิจกรรม / ขั้นตอน
ประชุมคณะทางาน
จัดอบรม
ประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนายน 256๑
๒๕ – 2๖ กรกฎาคม ๒56๑
สิงหาคม - กันยายน 256๑

5. งบประมาณ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน จานวน ๔๒๕,๘00 บาท
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะทางาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 1 วัน
(15 คน X 30 บาท)
450
450
2 กิจกรรมที่ 2
จัดอบรมวันที่ 1
-อาหารกลางวัน อาหารเย็น
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(200 คน X 600 บาท)
120,000
จัดอบรมวันที่ 2
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
(200 คน X 350 บาท)
70,000
-ค่าที่พัก จานวน 1 คืน
(200 คน X 750 บาท)
150,000
-ค่าพาหนะ(เหมาจ่าย)
(200 คนX300 บาท)
60,000
-ค่าตอบแทนวิทยากร
(1๕ ชม.X600 บาท)
9,000
-ค่าเช่าห้องประชุม
(2 วัน X 3,000 บาท)
6,000
-ค่าวัสดุ
6,800
3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล
จัดทารายงานผลการอบรม
รวม

3,550

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

450

120,000

120,000

70,000

70,000

150,000

150,000

60,000

60,000

9,000

9,000

6,000
6,800

6,000
6,800

3,550

3,550

9,000 410,000 6,800 425,800

425,800

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๘๗

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ระดับความพึงพอใจของครูและนักเรียน

วิธีการประเมิน
ประเมินสารวจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
แบบสารวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนในสังกัด มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
7.2 นักเรียนมีแรงจูงใจและเรียนอย่างมีความสุข

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

๘๘

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาบุคลากรสู่สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วดั ที่ 31
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. นางสาวสาคร สุภัทรประทีป 2. นางสาวซาปิยา รัตนศรีสุข
โครงการใหม่
มีนาคม - กันยายน 256๑

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่องค์กรให้ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะทรัพยากร
บุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร เครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน (Skill based Human Resource Management)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้
สมรรถนะเป็น พื้นฐาน (Competency-based Human Resource Management) เป็นต้น โดยเฉพาะ
สมรรถนะ (Competency) จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่น ๆ ทั้งการ
บริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ
การนาสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรสู่
สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาข้าราชการและลูกจ้าง ให้มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อพัฒนาข้าราชการและลูกจ้าง ให้มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ข้าราชการและลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน
60 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๘๙

4 . การดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม / ขั้นตอน
ประชุมคณะทางาน
อบรมให้ความรู้ความสามารถที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงานและความรู้เรื่อง
กฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่
สรุป/ประเมินผล

ระยะเวลาการดาเนินงาน
มิถุนายน 256๑
กรกฎาคม 256๑

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน
ผอ.สพม.12และคณะ

๖ – ๑๐ สิงหาคม 256๑

คณะทางาน

สิงหาคม-กันยายน 256๑

ผอ.เขต และ ผอ.กลุ่ม/
หน่วย/ศูนย์

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน จานวน 587,000 บาท
เงินนอก
เงินงบประมาณ
งบ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
ประมาณ
1 ประชุมคณะทางาน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
2,250
2,250
อาหารกลางวัน จานวน 1 วัน
(15 คน x 150 บาท)
2 จัดอบรมให้ความรู้ฯ
จานวน ๒ วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
18,000
18,000
อาหารกลางวัน
(60คน x 150 บาท x 2 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
8,400
8,400
(600บาท x 14 ชม.)
-ค่าวัสดุ
7,200 7,200
3 ศึกษาดูงาน 5 วัน
-ค่าอาหาร/อาหารว่างและ
210,000
210,000
เครื่องดื่ม
(5 วัน x 60คน x 700 บาท)
-ค่าที่พัก
(4 คืน x 60คน x 750บาท)
180,000
180,000
-ค่าเช่ารถโดยสารไม่ประจา
150,000
150,000
ทางเหมาจ่าย
(2คัน x 15,000บาทx 5วัน)
-ค่าของที่ระลึก
6,000 6,000
-ค่าวัสดุจัดกิจกรรม
2,900 2,900
๙๐

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รวม
2,250

18,000
8,400
7,200
210,000

180,000
150,000
6,000
2,900

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
4 ประชุมสรุป ประเมินผล
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
อาหารกลางวัน จานวน 1 วัน
(15 คน x 150 บาท)
รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

เงินงบประมาณ
ใช้สอย

วัสดุ

2,250

รวม

รวม

2,250

2,250

8,400 562,500 16,100 587,000

587,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ระดับความสาเร็จและคุณภาพการปฏิบัติงาน
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วิธีการประเมิน
ประเมิน
สารวจ

เครื่องมือ
แบบประเมิน
แบบสารวจ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 ผลการประเมินการจัดการศึกษาของ สพม.12 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
7.2 ข้าราชการและลูกจ้าง มีขวัญกาลังใจและสามารถนาความรู้ประสบการณ์ ที่ได้มา
ประยุกต์และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๙๑

โครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
แผนงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน – 30 กันยายน 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. หลักการและเหตุผล
จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ปรากฏดังตาราง
คะแนนเฉลี่ย
ผลต่าง
คะแนนเฉลี่ย
ผลต่าง
วิชา
++สพม. ประเทศ
สพม. ประเทศ
ภาษาไทย
52.61 48.29 4.32
52.67
49.25
3.42
ภาษาอังกฤษ
30.55 30.45
0.1
36.24
34.70
1.54
คณิตศาสตร์
29.71 26.30 3.41
27.21
28.31
-1.1
วิทยาศาสตร์
34.37 32.28 2.09
25.64
24.53
1.11
สังคมศึกษา
30.01
29.37
0.64
รวมเฉลี่ย
36.81 34.33
2.48
34.35
33.23
1.12
จากผลการทดสอบดังกล่าว จะเห็นว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยจะสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 4 กลุ่มสาระ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยจะสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ 4 กลุ่ ม สาระ ส าหรั บ กลุ่ ม สาระคณิ ต ศาสตร์ จะต่ ากว่ า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ -1.1
ดังนั้น ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จะต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อ
เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับโรงเรียน ครูและบุคลการทางการศึกษาที่พัฒนาและจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้สูงขึ้น
2.2 เพื่อส่งเสริมขวัญกาลังใจแก่โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้พัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

๙๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 12 จานวน 98 โรงเรียน
3.1.2 ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มสาระที่สามารถยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น จานวน 245 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกลุ่มสาระ
3.2.2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกลุ่มสาระ
4. กิจกรรมการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1 รวบรวมข้อมูล ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
เมษายน 2561
งานพัฒนาบุคลากร
ขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2 จัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ/มอบโล่รางวัลใน
สิงหาคม 2561
สพม.12
การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์แก่โรงเรียน ตัวแทนครู
และบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระ
3 สรุปรายงานผล
กันยายน 2561 กลุ่มพัฒนาครูฯ
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายประจาปี
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมคณะทางานเตรียมงาน 1
วัน /สรุป รายงานผล 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
( 15 คน x 150 บาท x 2 ครั้ง)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบดาเนินงาน จานวน 539,100 บาท
เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม

4,500

เงินนอก
งบ
ประมาณ

4,500

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

รวม

4,500

๙๓

ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

2 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ/
มอบโล่รางวัลในการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์แก่โรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
126,000
126,000
และเครื่องดื่ม
( 360 คน x 350 บาท x 1 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
3,600
( 2 คน x 3 ชม.x 600 บาท)
3,600
- ค่าจัดทาโล่รางวัล
405,000 405,000
( 270 อัน x 1,500 บาท)
รวม
3,600 130,500 405,000 539,100
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของ
- การทดสอบ O-NET ประจาปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ การศึกษา 2561
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นและสูงกว่า
ระดับประเทศ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

126,000

3,600
405,000
539,100

เครื่องมือที่ใช้
- รายงานผลการทดสอบ O-NET
ประจาปีการศึกษา 2561

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกวิชาเพิ่มขึ้น
7.2 โรงเรียนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๙๔

รวม

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

โครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจาปี พ.ศ.2561
แผนงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน – 30 กันยายน 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพคนในสังกัด สิ่งสาคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครู ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
วิ ท ยาการที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ ค รู ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ให้ ก้ า วทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน สายผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้เป็นที่ศรั ทธายกย่ องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้ มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงาน
เป็นที่ประจัก โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เดโกที่มี
ปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลาดับ เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงาน
ความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทา
ความดีต่อไป จึงกาหนดให้มีโครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจาปี พ.ศ.2561”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์
2.2 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันสร้างความดีอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงจูงใจให้ครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
2.3 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ประสิทธิภาพและจิตสานึกที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพครู
3. เป้าหมาย
3.1 คัดเลือกครูสายงานการสอนให้ได้รับรางวัลครูดีเด่นทุกกลุ่มสาระ เพื่อรับประกาศ
เกียรติคุณบัตร 16 คน และรับโล่รางวัล 24 คน
3.2 คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นทุกขนาด เพื่อรับโล่รางวัล
4 คน
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รางวัลครูดีเด่น แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. “ครูดีเด่น” ระดับสหวิทยาเขต แบ่งตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระๆ ละ 1 คน รวม 8 ค
2. “ครูดีเด่น” ระดับกลุ่มสหวิทยาเขต แบ่งตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระๆ ละ 1 คน รวม 8 ค
3. “ครูดีเด่น” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระๆ ละ 3 คน รวม 24 คน
รางวัลผู้บริหารดีเด่น แบ่งเป็น 4 ขนาด ดังนี้
4. “ผู้บริหารดีเด่น” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งตามขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ
ขนาดละ 1 คน รวม 4 คน
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 เสนอขออนุมัติโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3 กาหนดวิธีการดาเนินการคัดเลือก เกณฑ์ ตัวชี้วัด
4 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัคร/เสนอชื่อ ส่งผลงาน
5 ดาเนินการประเมิน
6 ประกาศผลการคัดเลือก จัดทาเกียรติบัตร/โล่ห์
7 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ห์
8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน-กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
กันยายน 2561

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน จานวน 99,000 บาท
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
1 ประชุ ม คณะกรรมการฝุ า ย
3,000
3,000
ต่างๆ
2 - จัดทาโล่รางวัล
42,000 42,000
(28 อัน x 1,500 บาท)
- ค่าเกียรติบัตร
(16 ใบ x 30 บาท)
480
480
3 จัดพิธีมอบโล่รางวัล
-ค่าอาหารว่าง
7,500
7,500
(150 คน x 50 บาท)
-ค่าอาหารกลางวัน
37,500
37,500
(150 คน x 250 บาท)
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
4,000
4,000
4 ค่าวัสดุ
4,520
4,520
รวม
52,000 47,000 99,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๙๖
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ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาครูฯ
งานพัฒนาครูฯ
คณะทางาน
งานพัฒนาครูฯ
คณะกรรมการ
งานพัฒนาครูฯ
งานพัฒนาครูฯ
งานพัฒนาครูฯ

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม
3,000
42,000
480
7,500
37,500
4,000
4,520
99,000
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ข้ า รา ช กา รค รู แล ะบุ ค ลา ก ร ประเมินผลงานของโรงเรียนหรือ แบบประเมิน
ทางการศึกษา ได้รั บ การยกย่ อง บุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อ
เกณฑ์การคัดเลือก/ประเมิน
เชิดชูเกี ย รติทุก กลุ่ มสาระ และ
ทุกขนาด
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 มีโรงเรียนหรือบุคคลต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป
7.2 ครูมีขวัญกาลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.3 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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กลยุทธ์ที่ 4
สร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการการศึกษา

๙๘
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โครงการ
พัฒนาการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปีงบประมาณ 2561
แผนงบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 442
สนองนโยบายสพม.12 กลยุทธ์ที่ 4
จุดเน้นด้านผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิจักขณ์ สายช่วย
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน – กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์เด็กนักเรียนในสังคมไทย มีทั้งเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท การใช้ความ
รุนแรงในสถานศึกษา การละเมิดทางเพศ การใช้สารเสพติด สถานการณ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พยายามที่จะหยุด ยับยั้ง
และบรรเทาสถานการณ์ต่างๆ มีการออกนโยบายมาตรการ และดาเนินการปูองกันเหตุการณ์ดังกล่าวมา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เพื่อให้การดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมของเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม เฝูาระวัง ปูองกัน แก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนให้มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคมเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอผลงาน (Best practice) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.2 เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด 98 แห่ง ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครือข่ายระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อมูลสารสนเทศด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมนักเรียน
ทุกกลุ่ม
3.1.2 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีศักยภาพ
ในการดาเนินงาน ส่งเสริม เฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
3.2.2 นักเรียนมีอัตราการออกกลางคันและพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
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๙๙

4. การดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงาน
(Best practice) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1 แต่งตั้ง/ประชุมคณะทางาน

เม.ย. 61

2 การพิจารณาคัดเลือกผลงาน (Best
practice) ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

พ.ค. 61

3 จัดประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นาเสนอผลงาน (Best practice)
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มิ.ย. 61

กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
1 แต่งตั้ง/ประชุมคณะทางาน
2 นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินสถานศึกษา
ต้นแบบการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3 จัดเวทีประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ

๑๐๐
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ผู้รับผิดชอบ
นายสุวิจักขณ์ สายช่วย
และคณะทางาน

นายสุวิจักขณ์ สายช่วย
และคณะทางาน

พ.ค. 61
ก.ค.- ส.ค. 61

ก.ย. 61
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน จานวน 50,000 บาท
เงินนอก
เงินงบประมาณ
งบ
ที่
กิจกรรม/รายการ
รวม
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม ประมาณ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงาน
(Best practice) ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
1 ประชุมคณะทางาน /คัดเลือก (Best
practice) ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1,400
1,400
1,400
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
-ค่าอาหาร
2,400
2,400
2,400
(20 คน x 120 บาท)
2 จัดประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงาน
(Best practice) ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
8,400
8,400
8,400
(120 คน xะ 2 มื้อ x 35 บาท x 1 วัน)
-ค่าอาหาร
14,400
14,400
14,400
(120 คน x120 บาท x1 วัน)
-ค่าวิทยากร
1,800
1,800
1,800
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
1,800 26,600
28,400
28,400
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ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกสถานศึกษา
ต้นแบบการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
1 ประชุมคณะทางาน/คณะกรรมการ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
-ค่าอาหาร
(10 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
2 นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมิน
สถานศึกษาต้นแบบการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
( 10 คน x 240 บาท x 5 วัน)
-ค่าพาหนะ
3 ประชุมคณะกรรมการสรุปผล
การประเมิน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
-ค่าอาหาร
(10 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
4 จัดเวทีประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
-ค่าจัดทาโล่รางวัล
( 3 อัน x 1,500 บาท)
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ตอบแทน

เงินนอก
งบ
ประมาณ

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

700

700

700

1,200

1,200

1,200

12,000

12,000
1,300 1,300

12,000
1,300

รวม

700

700

700

1,200

1,200

1,200

4,500 4,500
15,800 5,800 21,600

4,500
21,600

1,800 42,400 5,800 50,000

50,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๑๐๒
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6. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดผ่านเกณฑ์
คุณภาพการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ประเมินรายการ

แบบประเมินคุณภาพ

2 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถาม

แบบสอบถามความคิดเห็น

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง
7.2 นักเรียนมีอัตราการออกกลางคันและพฤติกรรมเสี่ยงลดลง

ผู้เสนอโครงการ
(นายสุวจิ ักขณ์ สายช่วย)
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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กลยุทธ์ที่ 5
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑๐๔
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โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สร้างสรรค์มหัศจรรย์ไทยแลนด์ 4.0
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5 จุดเน้นด้านผู้เรียน, ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 45 และ 46
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริวรรณ ช่วยอักษร
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน-กันยายน 2561
....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ส านั กพั ฒ นานวั ตกรรมการจัด การศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานได้ดาเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดาเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนาขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ การรวบรวมขยะ เพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกต้อง ปลูกจิตสานึกการลด คัดแยก และนาขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรีย นในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลู กฝั งลั กษณะนิสั ยรับผิ ดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมแก่ผู้ เรียน
เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริงและขยายผลต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิลต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช – พัทลุง) จึงดาเนิน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School อย่างสร้างสรรค์มหัศจรรย์ไทยแลนด์ 4.0 ขึ้น
เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า ตลอดจนการลดปริมาณขยะและการนาขยะไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสานึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
2.2 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสานึก และความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลด
ปริมาณการสร้างขยะ
2.3 เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสานึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการนาขยะกลับไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ครูผู้รับผิดชอบ จานวนโรงเรียนละ 1 คน รวม 98 คน
3.1.2 นักเรียนแกนนาโรงเรียนละ 2 คน รวม 196 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
สถานศึกษาทุกโรงมีการบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยต่อชีวิต ลดการ
ใช้ขยะได้ตามเปูาหมาย และนาขยะไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและจัดประชุม
วางแผน
2 อบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะครู
ที่รับผิดชอบและนักเรียนแกนนา

ระยะเวลาดาเนินงาน
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
-กลุ่มส่งเสริมฯ
-กลุ่มนิเทศฯ
-คณะทางานตาม
ประกาศ

3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/คัดเลือกวิธีที่ปฏิบัติเป็น กรกฎาคม 2561
เลิศ (Best Practice)
ระดับสหวิทยาเขต จานวน 6 กลุ่มสหวิทยาเขต
4 คัดเลือกวิธีที่ปฏิบัติ เป็นเลิศ (Best Practice)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สิงหาคม 2561

5 สรุปและรายงานผล

กันยายน 2561

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน จานวน 103,200 บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน/
จัดทาคู่มือ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
-ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน x 90 บาท)
- ค่าวัสดุ
2 อบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะครูที่รับผิดชอบและ
นักเรียนแกนนา
-ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน
เวลา 2 วัน
(2 คน x 6 ชม. x 2วัน x 600 บาท)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(314 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
-ค่าอาหารกลางวัน
(314 คน x 90 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าวัสดุ

๑๐๖

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ

รวม

1,200

1,200

1,200

1,800

1,800

1,800

2,000

2,000

14,400

14,400

18,840

18,840

18,840

28,260

28,260

28,260

2,000

2,000

2,000

14,400
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รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

2,000
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ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/คัดเลือก
วิธีที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)
ระดับสหวิทยาเขต จานวน 6
กลุ่มสหวิทยาเขต ๆ ละ 3 โรงเรียน
โรงเรียนละ 5 คน (90 คน)
-ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2
7,200
คน (2 คน x 6 ชม. x 600 บาท)
-จัดทาปูายไวนิล
-จัดทาเกียรติบัตร
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(90 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
-ค่าอาหารกลางวัน
(90 คน x 90 บาท)
4 แต่งตั้งคณะกรรมการและคัดเลือก
วิธีที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
-ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน x 90 บาท)
- ค่าโล่รางวัลชนะเลิศ
จานวน 3 อันๆ ละ 1,500 บาท
5 สรุปและรายงานผล
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
-ค่าอาหารกลางวัน
(20 คน x 90 บาท)
21,600
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

7,200

7,200

5,400

1,000
1,500
5,400

1,000
1,500
5,400

8,100

8,100

8,100

1,200

1,200

1,200

1,800

1,800

1,800

4,500

4,500

1,200

1,200

1,200

1,800

1,800

1,800

1,000
1,500

4,500

69,600 12,000 103,200
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
1. สอบถามความรู้ ความ
ความเข้าใจมีความรู้ในการบริหารจัดการขยะใน เข้าใจ
สถานศึกษาได้
2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบบริหาร
2. ติดตามประเมินผล
จัดการขยะได้อย่างมีคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบสอบถาม
2.แบบประเมินฯ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการบริหารจัดการขยะ
7.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะถูกต้องตามหลักการ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
7.3 โรงเรียนมีการลดการใช้ขยะได้ตามเปูาหมาย
ผู้เสนอโครงการ
(นางศิริวรรณ ช่วยอักษร)
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวพรทิพย์ เกิดสม)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

๑๐๘

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๐๙

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 6
กลยุทธ์ที่ 6 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 51
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ,นายชาญณรงค์ รัตนบุรี และนางปทิตตา จันทร์สว่าง
ใหม่
ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

1.หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช – พัทลุง)
สังกัดสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนที่รับผิดชอบ 98 โรงเรียน จัดเป็นสหวิทยาเขต 17 สหวิทยาเขต
จัดเป็นกลุ่มสหวิทยาเขตได้ 6 กลุ่มสหวิทยาเขต
การนิเทศการศึกษาจึงเป็นภารกิจหนึ่ง ที่มุ่งสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
หน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา และการนิเทศภายในโรงเรียน อันเป็นภารกิจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ การนิเทศ
ทั้งจากภายนอกและภายในสถานศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
เพื่อให้การดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
จึงต้องดาเนินการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2561
และให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนมีระบบติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้จัดทาโครงการนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อติดตามตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จาก
หน่วยงานต้นสังกัด
2.2 เพือ่ นิเทศการจัดการศึกษาในโรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ประธานสหวิทยาเขต รองประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขต
ละ 1 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน รวมสหวิทยาเขตละ 4 คน ทั้งหมด 68 คน
3.1.2 ศึกษานิเทศก์ จานวน 8 คน โดยนิเทศโรงเรียนๆละ 2 ครั้ง (ภาคเรียนที่
2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561)

๑๑๐

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ประธานสหวิทยาเขต รองประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยา
เขตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับติดตามตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
สามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศการศึกษาในโรงเรียนที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสหวิทยาเขต/
นิเทศโรงเรียน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ/
เมษายน 2561
นางละอองทิพย์,
คณะทางานเพื่อจัดทาหลักสูตร/สื่อ เอกสาร ใบกิจกรรม/
นายชาญณรงค์
ใบงาน เตรียมความพร้อม เครื่องมือติดตามฯ จานวน
20 คน เวลา 1 วัน
2. แต่งตั้งและจัดประชุมอบรมกรรมการติดตามตรวจสอบ
พฤษภาคม
นางละอองทิพย์,
คุณภาพสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
2561
นายชาญณรงค์
สถานศึกษา จานวน 17 สหวิทยาเขต ๆ ละ 4 คน
ระยะเวลา 1 วัน
3. กรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
ธันวาคม 2560กรรมการ
ระดับสหวิทยาเขต ดาเนินการติดตามตรวจสอบฯ
มิถุนายน
และศึกษานิเทศก์
สถานศึกษาในสหวิทยาเขต และศึกษานิเทศก์ดาเนินการ
2561
ทุกคน
นิเทศโรงเรียน ตามแผน/ปฏิทิน โรงเรียน 2 ครั้งๆละ
1 วัน
4. สรุปและรายงานผล
กรกฎาคม
กรรมการ
2561

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๑๑

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 ใช้งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดาเนินงาน
จานวน 70,000 บาท
5.2 ใช้งบเหลือจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน จานวน 207,580 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 277,580บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

ตอบแทน

1

2

3

4

กิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยสหวิทยาเขต
ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ/
คณะทางาน และเตรียมความพร้อม
จานวน 20 คน จานวน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
( 20 คน x 90 บาท )
ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
จานวน 17 สหวิทยาเขต ๆละ 4 คน
จานวน1 วัน จานวน 90 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 90 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
( 90 คน x 90 บาท )
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ 17 สหวิทยาเขต
98 โรง ๆละ 4 คน
(4 คน x 98 โรง x 120 บาท x 2 ครั้ง)
(4 คน x 98 โรง x 400 บาท )
สรุปรายงายผล
จานวน 1 วัน จานวน 68 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 68 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
( 68 คน x 90 บาท )
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๑๑๒

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

1,200

1,200

1,200

1,800

1,800

1,800

5,400

5,400

5,400

8,100

8,100

8,100

94,080
156,800

94,080
156,800

94,080
156,800

4,080

4,080

4,080

6,120

6,120

6,120

277,580

277,580

277,580

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

6. การประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
หน่วยงานต้นสังกัด
ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์

วิธีการประเมิน
สอบถาม/สังเกต/
สัมภาษณ์
สอบถาม/สังเกต/
สัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
แบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
แบบรายงานการนิเทศ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ผู้เสนอโครงการ
(นายชาญณรงค์ รัตนบุรี)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๑๓

โครงการ
แผนงบประมาณ
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 6
กลยุทธ์ที่ 6 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 51
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ, นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
ใหม่
พฤษภาคม – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวัน ที่ ๑๓ ตุล าคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นหลั ก ในการเทียบเคียงส าหรั บ
สถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการ
พั ฒ นาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ลและติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด 6 นโยบายการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ที่สอดคล้อง
กับ 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการให้หน่วยงานทุกระดับบริหารการจัดการ
โดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน คือ สถานศึกษาทุก
แห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่าน
การรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนด อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนด
กิจกรรมการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่
สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่จะต้อง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งและเป็นระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดาเนินการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน และพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ.ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา และองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเตรียมการเพื่อการวางแผนการดาเนินงานขับเคลื่อนระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑๔
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 98
โรงเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อวางระบบเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่
3.2.2 สถานศึก ษามีแ ผนการดาเนิ นงานขับ เคลื่ อ นระบบการประกัน คุณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ/
พฤษภาคม 2561 นางละอองทิพย์,
คณะทางานเพื่อจัดทาหลักสูตร/สื่อ เอกสาร ใบกิจกรรม/
นายชาญณรงค์
ใบงาน เตรียมความพร้อม
- จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ
มิถุนายน 2561
กรรมการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จานวน 2
และศึกษานิเทศก์
รุ่น ๆ ละ 2 วัน
ทุกคน
- สรุปและรายงานผล
กรกฏาคม 2561
กรรมการ
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน จานวน 241,200 บาท
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
เพื่อจัดทาหลักสูตร/สื่อ เอกสารฯ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 25 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
( 25 คน x 90 บาท )
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เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

1,500

1,500

1,500

2,250

2,250

2,250
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๑๑๕

ที่

กิจกรรม/รายการ

2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
จุดที่ 1 จ.นครศรีฯ จานวน 160 คน
2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 170 คน x 50 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
( 170 คน x 250 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(12 ชม.x 600 บาท)
- ค่าที่พักวิทยากร
( 1,500 บาท x 2 คืน)
- ค่าเดินทางวิทยากร
- ค่าวัสดุ
จุดที่ 2 จ.พัทลุงฯ จานวน 90 คน
2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 90 คน x 50 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
( 90 คน x 250 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(12 ชม.x 600 บาท)
- ค่าที่พักวิทยากร/จนท.
( 1,500 บาท x 5 ห้อง)
- ค่าเดินทางวิทยากร
- ค่าวัสดุ
รวม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

34,000

34,000

34,000

85,000

85,000

85,000

7,200

7,200

3,000

3,000

3,000

6,000

6,000
11,350

6,000
11,350

18,000

18,000

18,000

45,000

45,000

45,000

7,200

7,200

7,500

7,500

7,500

6,000

6,000
7,200

6,000
7,200

14,400 208,250 18,550 241,200

241,200

7,200

11,350

7,200

7,200

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

๑๑๖
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร้อยละ ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความ
เข้าใจ ระบบการประเมินแนวใหม่และ
แนวทางการพัฒนา ระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
2 ร้อยละสถานศึกษามีแผนการดาเนินงาน
ขั บ เคลื่ อ นระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้บรรลุผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
ทดสอบ/ใบงาน
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ/ตรวจใบงาน
สังเกตพฤติกรรมการประชุม

ตรวจแผนฯ
สถานศึกษา/รายงาน
การประเมินตนเอง

แผนฯสถานศึกษา/รายงาน
การประเมินตนเอง

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุกโรงมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ

ผู้เสนอโครงการ
(นายชาญณรงค์ รัตนบุรี)
ศึกษานิเทศก์
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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๑๑๗

ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาปี เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการให้
บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาตร์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จึงกาหนดกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัยแห่งความสาเร็จ ดังนี้

กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น
การดาเนินงานและเปูาหมายการให้บริการแก่บุคลากรทุกระดับ รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน
ทั้งเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเปูาหมายตามนโนบายเพื่อกาหนดกลยุทธ์
และจัดทาแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีสู่
สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและใช้วงจรการพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง
3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

๑๑๘
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ปฏิทินการติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ระยะเวลา
5 มกราคม 2561
5 เมษายน 2561
5 กรกฎาคม 2561
5 ตุลาคม 2561

แนวปฏิบัติ
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน
(ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การปฏิบัติ
การรายงาน

การกากับ ติดตาม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

ผู้อานวยการกลุ่ม

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๑๙

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
...........................................................................................
รอบ ( ) 3 เดือน (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560) ( ) 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
( ) 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ( ) 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
1. โครงการที่.......................................................................................................................................... .......
2. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................
3. สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อที่......จุดเน้นด้าน ........................................ตัวชี้วัดที่.....................................
4. แหล่งงบประมาณ

( ) สพฐ.

( ) สพม.12 ( ) อื่นๆ (ระบุ)..............................................

5. งบประมาณที่ได้รับ...............................บาท

( ) ยังไม่เบิกจ่าย......................................บาท
( ) เบิกจ่ายแล้ว.......................................บาท
( ) คงเหลือ.............................................บาท

6. เปูาหมายทีก่ าหนดไว้
เชิงปริมาณ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .......
เชิงคุณภาพ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...............
7. วิธีการดาเนินงาน (กิจกรรมหลัก/สาคัญของโครงการ)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .........................................
8. ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการกาหนดไว้

๑๒๐

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดาเนินงาน

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

9. ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .......................
.......................................................................................................................................................................
10. ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ...............................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
11. ภาพถ่ายประกอบการรายงานผล จานวน.............ภาพ ดังแนบ (อย่างน้อย 3 ภาพ)

ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(.........................................)
ลงชื่อ.........................................ผู้อานวยการกลุ่ม
(.........................................)
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สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๒๑

ภาคผนวก

๑๒๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๒๓

๑๒๔

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๒๕

๑๒๖

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๒๗

๑๒๘

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๒๙

๑๓๐

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๓๑

๑๓๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๓๓

๑๓๔

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๓๕

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2560

๑๓๖

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
นายภานุวัชร แก้วลาหัด

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้สนับสนุนข้อมูล
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะผู้จัดทา
1. นางมันทนา รัตนะรัต
2. นางสุฑามาศ อินทร์ปาน
3. นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร
4. นายอนุชา กลิ่นจันทร์
5. นางสาวอลิวรรณ สว่างวงค์

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ครูช่วยราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

รวบรวม/เรียบเรียง
นางสุฑามาศ อินทร์ปาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ

ออกแบบปก
นางสาวอลิวรรณ สว่างวงค์

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลูกจ้างชั่วคราว

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๓๗

