แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

เอกสารลาดับที่ ๑/๒๕๖๒
กลมุ่ นโยบายและแผน

คำนำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 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
การด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จะบรรลุ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงขอขอบคุณ
ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า น และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
 สภาพทั่วไป
 อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 โครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา
 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
 นโยบายด้านการศึกษา
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 ค่านิยมองค์กร
 กลยุทธ์
 จุดเน้น
 ความเชื่อมโยง กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 3 กรอบแผนงาน/งบประมาณ

1
1
1
2
4
13
16
33
33
33
33
34
34
34
35

ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการ 1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม(คุรุชนคนคุณธรรม/
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี)
3. ส่งเสริมการนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

46
49
50

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ปี 2562 ด้วยกระบวนการ
สถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสีย่ งและตารวจประสานงานโรงเรียน (สพม.12 โมเดล)

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ 5. งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2๙ ปีการศึกษา 256๒
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ส่วนที่ 1 บทนา
 สภาพทั่วไป

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)
ตั้งอยูํ เลขที่ 12/13 หมูํที่ 2 ถนนกะโรม ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000 มีพื้นที่เขตบริการครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดพัทลุง อาณาเขตติดตํอกับจังหวัดตํางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตํอกับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต๎
ติดตํอกับ
อาเภอควนเนียง รัตภูมิ จังหวัดสงขลา
และอาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ
อํ า วไทย อ าเภอสิ ง หนคร สทิ ง พระ กระแสสิ น ธุ์
และอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก
ติดตํอกับ
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 หนํ ว ยงานภาครั ฐ สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึก ษาธิ การ
รับผิดชอบการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา มีอานาจหน๎าที่ตามกฎหมายวําด๎วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ให๎สอดคล๎องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความต๎องการของท๎องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนํวยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ๎งการจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบ รวมทั้งกากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว
3. ประสาน สํงเสริ ม สนับสนุน และพัฒ นาหลักสู ตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
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 และรวบรวมข๎อ มูล สารสนเทศด๎า นการศึ กษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรั พ ยากรด๎ า นตํ า ง ๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ สํ ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑

9. ดาเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน สํ งเสริ ม การดาเนิน การของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทางานด๎านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
12. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องหรือ
ที่ได๎รับมอบหมาย
 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 ในการสํ ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา มีสํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํงสํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ดังนี้
1. กลุมํ อานวยการ
2. กลุํมนโยบายและแผน
3. กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุํมบริหารงานบุคคล
6. กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
9. หนํวยตรวจสอบภายใน
10. กลุํมกฎหมายและคดี
11. ศูนย์เฉพาะกิจคุ๎มครอง และชํวยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) (ตามประกาศ สพม.12)

กลุ่มกฎหมายและคดี

ภาพ 1 แผนผังการแบํงสํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นายภานุวัชร แก้วลาหัด
รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อานวยการกลุ่ม

นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล
นางมันทนา รัตนะรัต
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน

นางสาวพรทิพย์ เกิดสม
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริม
การจัดการศึกษา

นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเนตรชนก ศรีรตั น์
ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

นางพาตวรรณ ปรุเขตต์
ปฏิบัติหน๎าทีผ่ ู๎อานวยการ
กลุํมบริหารงานบุคคล

นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ปฏิบัติหน๎าทีผ่ ู๎อานวยการ
กลุํมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

นายไตรรงค์ สาดแว
ปฏิบัติหน๎าทีผ่ ู๎อานวยการ
กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

นายวีระพันธ์ โชติวัน
นางชุติมา พยุหกฤษ
ปฏิบัติหน๎าทีผ่ ู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการหนํวย
กลุํมกฎหมายและคดี
ตรวจสอบภายใน
ภาพ 2 แผนผังผู๎บริหารสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๓

 ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา

1) จานวนบุคลากรในสังกัด
ตาราง 1 แสดงจานวนข๎าราชครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ตาแหน่ง

ระดับ
ตาแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
นครศรีธรรมราช พัทลุง
รวม

1.สายบริหาร
คศ.4 เชี่ยวชาญ
2
3
5
คศ.3 ชานาญการพิเศษ
67
23
90
คศ.2 ชานาญการ
2
1
3
รองผู๎อานวยการโรงเรียน
คศ.4 เชี่ยวชาญ
0
0
0
คศ.3 ชานาญการพิเศษ
51
8
59
คศ.2 ชานาญการ
12
2
14
คศ.1 0
0
0
รวมสายงานการบริหาร
134
37
171
2.สายงานสอน
คศ.4 เชี่ยวชาญ
1
0
1
คศ.3 ชานาญการพิเศษ
1,162
556
1,718
คศ.2 ชานาญการ
1,036
275
1,311
คศ.1 380
89
469
ครูผู๎ชํวย
207
89
296
รวมสายงานสอน
2,786
1,009
3,795
3.สายงานสนับสนุนการสอน
3.1 บุคลากรทางการศึกษา ชานาญการ
4
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ชานาญงาน
2
3.2 ลูกจ๎างประจา
177
ครูรายเดือนแก๎ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ (8,180 อัตรา) 24
ครูสาขาขาดแคลน
0
3.3 พนักงานราชการ/อัตรา บุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3
จ๎างชั่วคราว
เจ๎าหน๎าที่ประจาห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)
5
ครูและบุคลากรโรงเรียนโครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระ
5
เกียรติ
ผู๎อานวยการโรงเรียน

๔

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ข้าราชครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ต่อ)
3.สายงานสนับสนุนการสอน
พนักงานราชการ
ธุรการ (โครงการคืนครูให๎นักเรียน)
ธุรการ (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ)
3.3 พนักงานราชการ/อัตราจ๎าง
นักการภารโรง (4,000 อัตรา)
ชั่วคราว (ตํอ)
นักการภารโรง (1,800 อัตรา)
ครูประจาการนักเรียนพักนอน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
รวมสายสนับสนุนการสอน
รวมสิ้น
(ข๎อมูลจากกลุํมบริหารงานบุคคล สพม.12 ณ วันที่ 9 เมษายน 2562)

34
52
47
16
2
6
15
392
4,358

ตาราง 2 แสดงจานวนข๎าราชครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงาน

จานวน (คน)

ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1)
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)
ครู (ชํวยราชการ)
ลูกจ๎างประจา
ลูกจ๎างประจา (ชํวยราชการ)
พนักงานราชการ
ลูกจ๎างรายเดือน (งบสพฐ.)
ลูกจ๎างรายเดือน (งบสานักงาน)
รวมทั้งสิ้น
(ข๎อมูลจากกลุํมบริหารงานบุคคล สพม.12 ณ วันที่ ๙ เมษายน 2562)

1
1
10
29
1
3
3
1
3
15
67

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๕

2) จานวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2561
ตาราง 3 แสดงจานวนโรงเรียนจาแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2561
ประเภท
จานวนโรงเรียน
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น

ร้อยละ

98

จาแนกตามจังหวัด
- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

71

72.45

- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง

27

27.55

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น

2

2.04

- ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต๎น-ตอนปลาย)

95

96.94

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1

1.02

- โรงเรียนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน)

56

57.14

- โรงเรียนขนาดกลาง (นร. 500 -1,499 คน)

31

31.63

- โรงเรียนขนาดใหญํ (นร. 1,500 -2,499 คน)

6

6.12

- โรงเรียนขนาดใหญํพิเศษ (นร. 2,500 คน ขึ้นไป)

5

5.10

จาแนกตามประเภทระดับที่เปิดสอน

จาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน

( ข๎อมูลจากระบบ DMC ณ 10 มิถุนายน 2561 )

๖

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ตาราง 4 แสดงจานวนนักเรียน จาแนกรายชั้น เพศ และห๎องเรียน
ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

ร๎อยละ

ห๎องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

6,765

7,178

13,943

20.40

413

มัธยมศึกษาปีที่ 2

6,657

7,351

14,008

20.50

410

มัธยมศึกษาปีที่ 3

5,888

7,114

13,002

19.03

416

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3,477

6,004

9,481

13.87

326

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3,180

5,913

9,093

13.31

328

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3,105

5,707

8,812

12.89

332

รวมทั้งสิ้น
ร๎อยละ

29,072
42.54

39,267
57.46

68,339

100.00

2,225

( ข๎อมูลจากระบบ DMC ณ 10 มิถุนายน 2561 )

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๗

3) จานวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต
ตาราง 5 แสดงจานวนเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
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. ทํานครญาณวโรภาสอุทิศ
3. จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
4. โยธินบารุง
5. ตรีนิมิตรวิทยา
3
พระพรหม5
1. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎ 2. พระพรหมพิทยานุสรณ์
เฉลิมพระเกียรติ
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
5. ทางพูนวิทยาคาร
4
ทุ่งสง
4
1. ทุํงสง
2. บางขันวิทยา
3. วังหินวิทยาคม
4. ก๎างปลาวิทยาคม
5
สตรีทุ่งสง
5
1. สตรีทุํงสง
2. ทุํงสงวิทยา
3. ช๎างกลางประชานุกูล 4. นาบอน
5. ทุํงสงสหประชาสรรค์
6
ร่อนพิบูลย์ –
6
1. รํอนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 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. ทุํงใหญํวิทยาคม
2. ทุํงใหญํเฉลิมราชอนุสรณ์รชั มังคลาภิเษก
3. กรุงหยันวิทยาคาร
4. ทุํงสังพิทยาคม
5. เสม็ดจวนวิทยาคม
9
หัวไทร 7
1. หัวไทรบารุงราษฎร์
2. เชียรใหญํ
เชียรใหญ่
3. เชียรใหญํสามัคคีวิทยา 4. แหลมราษฎร์บารุง
5. นพคุณประชาสรรค์
6. เขาพังไกร
7. ทรายขาววิทยา

๘
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สหวิทยาเขต
จานวน
ชื
อ
่
สหวิ
ท
ยาเขต
ชื่อโรงเรียน
ที่
โรงเรียน
10
ปากพนัง6
1. สตรีปากพนัง
2. ปากพนัง
เชียรใหญ่
3. โศภนคณาภรณ์
4. วิเชียรประชาสรรค์
5. ธัญญาวดีศึกษา
6. อินทร์ธานีวิทยาคม
11
ชะอวด
5
1. ชะอวด
2. ชะอวดวิทยาคาร
3. ขอนหาดประชาสรรค์ 4. เกาะขันธ์ประชาภิบาล
5. ชะอวดเครํงธรรมวิทยา
12
สิชล – ขนอม
6
1. สิชลคุณาธารวิทยา
2. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
3. เทพราชพิทยาสรรค์
4. ขนอมพิทยา
5. ท๎องเนียนคณาภิบาล 6. สิชลประชาสรรค์
13
ท่าศาลา –
7
1. ทําศาลาประสิทธิ์ศึกษา 2. สระแก๎วรัตนวิทย์
นบพิต้า3. โมคลานประชาสรรค์ 4. คงคาประชารักษ์
พรหมคีรี
5. พรหมคีรีพิทยาคม
6. บ๎านเกาะวิทยา
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. ปากพะยูนพิทยาคาร 2. หารเทารังสีประชาสรรค์
3. ควนพระสาครินทร์ 4. ปุาบอนพิทยาคม
5. บางแก๎วพิทยาคม
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4) จานวนกลุ่มสหวิทยาเขต 6 กลุ่มสหวิทยาเขต
ตาราง 6 แสดงจานวนกลุํมสหวิทยาเขต 6 กลุํมสหวิทยาเขต
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

๑๐

กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 1
โรงเรียน
ที่
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
10 ขุนทะเลวิทยาคม
ปากพูน
11 เฉลิมราชประชาอุทิศ
เมืองนครศรีธรรมราช
12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎
โยธินบารุง
13 พระพรหมพิทยานุสรณ์
ตรีนิมิตรวิทยา
14 ทางพูนวิทยาคาร
ทํานครญาณวโรภาสอุทิศ
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 2
บางขันวิทยา
11 นางเอื้อยวิทยา
วังหินวิทยาคม
12 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ประสาธน์ราษฎร์บารุง
13 ก๎างปลาวิทยาคม
ช๎างกลางประชานุกูล
14 ทุํงสง
ทุํงสงวิทยา
15 กรุงหยันวิทยาคาร
ทุํงสงสหประชาสรรค์
16 ทุํงสังพิทยาคม
สตรีทุํงสง
17 ทุํงใหญํเฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
นาบอน
18 ทุํงใหญํวิทยาคม
ฉวางรัชดาภิเษก
19 เสม็ดจวนวิทยาคม
ละอายพิทยานุสรณ์
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 3
นพคุณประชาสรรค์
13 ชะอวด
ทรายขาววิทยา
14 ชะอวดวิทยาคาร
เขาพังไกร
15 เกาะขันธ์ประชาภิบาล
รํอนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒ
ั ก์
16 ขอนหาดประชาสรรค์
เชียรใหญํ
17 ชะอวดเครํงธรรมวิทยา
วิเชียรประชาสรรค์
18 หัวไทรบารุงราษฎร์
เชียรใหญํสามัคคีวิทยา
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
ทําศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โมคลานประชาสรรค์
สระแก๎วรัตนวิทย์
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 บ๎านเกาะวิทยา
10 คงคาประชารักษ์
11 นบพิตาวิทยา
12 ขนอมพิทยา
13 ท๎องเนียนคณาภิบาล
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 5
9 อุดมวิทยายน
10 นาขยาดวิทยาคาร
11 ดอนศาลานาวิทยา
12 ปัญญาวุธ
13 ศรีบรรพตพิทยาคม
14 ตะแพนพิทยา
15 ปุาพะยอมพิทยาคม
16 นิคมควนขนุนวิทยา
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 6
7 ปุาบอนพิทยาคม
8 บางแก๎วพิทยาคม
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
นักเรียนพิเศษเรียนรํวม
16
ดนตรีไทย
17
ลูกเสือ เนตรนารี
18
เกษตรกรรม
19
คหกรรม
20
ศิลปะ
21
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
22
อุตสาหกรรม
23
ศิลปะพื้นบ๎าน
24
หุํนยนต์
25
เศรษฐกิจพอเพียง
26
อาเซียน
จังหวัดพัทลุง 12 ศูนย์
1
ภาษาไทย
2
ภาษาอังกฤษ
3
คณิตศาสตร์
4
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
5
วิทยาศาสตร์
6
สุขศึกษาและพลศึกษา
7
การงานอาชีพ
8
ดนตรี
9
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
10
นักเรียนพิเศษเรียนรํวม
11
ทัศนศิลป์
12
นาฏศิลป์

๑๒

ที่ตงั้ (โรงเรียน)
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎
เมืองนครศรีธรรมราช
โยธินบารุง
จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
สตรีปากพนัง
สตรีปากพนัง
ปากพนัง
คีรีราษฎร์พัฒนา
ฉวางรัชดาภิเษก
สตรีทุํงสง
พรหมคีรีพิทยาคม
ทําศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ทุํงสง
เชียรใหญํ
สิชลคุณาธารวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
พัทลุง
สตรีพัทลุง
พัทลุง
หารเทารังสีประชาสรรค์
ปุาพะยอมพิทยาคม
ตะโหมด
พัทลุงพิทยาคม
หารเทารังสีประชาสรรค์
ควนขนุน
ตะโหมด
เขาชัยสน
ตะโหมด
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 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตาราง 7 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.
2559 50.16
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
32.11
วิทยาศาสตร์
36.91
ภาษาอังกฤษ
32.16
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ
37.84

คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.2560 ผลต่าง +/52.61
2.45
29.71
-2.40
34.37
-2.54
30.55
-1.61
36.81
-1.03
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ผลการเปรี ย บเที ย บการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ทั้ง 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ พบวํา
ในภาพรวมมี คะแนนเฉลี่ ย ลดลงจากปี การศึ กษาที่ ผํ านมา (-1.03) และเมื่อพิ จารณารายกลุํ มสาระ
การเรียนรู๎ พบวํา กลุํมสาระการเรี ยนรู๎ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา คือ ภาษาไทย
(2.45) สํวนกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษาที่ผํานมา ได๎แกํ ภาษาอังกฤษ
(-1.61) คณิตศาสตร์ (-2.40) และวิทยาศาสตร์ (-2.54)
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ตาราง 8 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ

คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.
2559
55.95
24.92
31.96
36.24
26.71
35.34

คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.2560 ผลต่าง +/52.67
-3.28
25.64
0.72
30.01
-1.95
37.15
0.91
27.21
0.50
34.35
-0.99
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ผลการเปรี ย บเที ย บการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และปีก ารศึกษา 2560 ทั้ง 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎ พบวํา
ในภาพรวมมี คะแนนเฉลี่ ย ลดลงจากปี การศึ กษาที่ ผํ านมา (-0.99) และเมื่อพิ จารณารายกลุํ มสาระ
การเรียนรู๎ พบวํา กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา ได๎แกํ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒ นธรรม (0.91) คณิ ตศาสตร์ (0.72) และภาษาอั ง กฤษ (0.50) สํ ว นกลุํ ม สาระ
การเรียนรู๎ ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษาที่ผํานมา ได๎แกํ วิทยาศาสตร์ (-1.95) และภาษาไทย
(-3.28)
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2) ผลการบริหารจัดการ
ตาราง 9 แสดงผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity&Transparency Assessment Online:ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คะแนน

ระดับ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
82.98
สูงมาก
(ข๎อมูลจาก กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา สพม.12)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรม
ความโปรํงใส ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
อยูํในระดับสูงมาก และมีคะแนนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง (81.81 และ 82.98 ตามลาดับ)
ตาราง 10 แสดงผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานราชการ
(KPI Report System : KRS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คะแนน

ระดับ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
4.78
มาตรฐาน
(ข๎อมูลจาก กลุํมอานวยการ สพม.12)
ส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึก ษา เขต 12 มี ผ ลการประเมิ น สํ ว นราชการ
ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านราชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
มีคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 4.78 อยูํในระดับ มาตรฐาน
ตาราง 11 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คะแนน

ระดับ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3.03
ดีมาก
(ข๎อมูลจาก กลุํมนโยบายและแผน สพม.12)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษามั ธ ยมศึกษา เขต 12 ผลการติด ตามและประเมินผล
การบริ ห ารจั ด การศึ กษาขั้น พื้น ฐานของส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษาตามยุ ทธศาสตร์ ของส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 3.03
อยูํในระดับ ดีมาก
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๑๕

 นโยบายด้านการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี รัฐบาลได๎กาหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และ
ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานไว๎ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ประเทศมีความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง
1.2 ประเทศมี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ที่เข๎มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง
เป็นกลไกที่นาไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต
มีที่อยูํอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ประเทศมีความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศ
ในกลุํ ม รายได๎ สู ง ความเหลื่ อมล้ าของการพัฒ นาลดลง ประชากรได๎รั บ ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นา
อยํางเทําเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทัง้ การคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3. ประเทศมีความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎าง
มลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
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3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สํวนรวม
3.3 ประชาชนทุ ก ภาคสํ 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. เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ
5. การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในประเทศ สร๎างความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านและมิตรประเทศ
6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
7. การปรับกระบวนการทางานของกลไกลที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สํงเสริมการค๎า การลงทุน พัฒนาสูํชาติการค๎า
2. การพัฒ นาภาคการผลิ ตและบริการ เสริมสร๎างฐานการผลิ ตเข๎มแข็งยั่งยืน และ
สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยสูํเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
3. การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูํสากล
4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการขนสํง
6. การเชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ภ าคและเศรษฐกิ จ โลก สร๎ า งความเป็ น หุ๎ น สํ ว นการพั ฒ นา
กับนานาประเทศ สํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค์
4. การเสริมสร๎างให๎คนมีสุขภาวะที่ดี
5. การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย
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๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
1. สร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3. มีสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4. สร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน
5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. วางระบบบริหารจัดการน้าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้า เน๎นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ
3. การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5. การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4. การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตําง ๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6. พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ
7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ
 แผนการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2560 – 2579 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดารงชีวิต อยํางเป็นสุข
สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข๎าถึงโอกาสใน
การศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิต สร๎างความเสมอภาคด๎านการศึกษาแกํผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย ยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล๎องและรองรับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให๎เป็นผู๎มีความรู๎ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
3. สร๎างความมั่นคงแกํประเทศชาติ โดยสร๎างสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎
และสังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยูํรํวมกันอยํางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
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4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทย เพื่อการก๎าวข๎าม
กับดักประเทศรายได๎ปานกลาง สูํการเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้าในสังคมด๎วยการ
เพิ่มผลิตภาพของกาลังแรงงาน (productivity) ให๎มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัต ของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต๎
ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รัก
สามัคคี และรํวมมือผนึกกาลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง
เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (Learner Aspirations) โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

ภาพ 3 แสดงเปูาหมายด๎านผูเ๎ รียน (Learner Aspirations)

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยํางทั่วถึง (Access)
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เชํน ประชากรกลุํมอายุ 6 - 14 ปีทุกคน ได๎เข๎าเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทําที่รัฐต๎องจัดให๎ฟรี โดยไมํเก็บคําใช๎จําย ผู๎เรียนพิการได๎รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เป็นต๎น
2. ผู๎เรียนทุกคน ทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อยํางเทําเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เชํน ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได๎รับการ
สนับสนุนคําใช๎จํายในการศึกษา 15 ปี เป็นต๎น
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๑๙

3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เชํน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตํละวิชาผํานเกณฑ์คะแนนร๎อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนรํวมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต๎น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ๎มคํา
และบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เชํน ร๎อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมํผํานเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา เป็นต๎น
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่สาคัญ เชํน อันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
ด๎านการศึกษาดีขึ้น สัดสํวนผู๎เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู๎เรียนสามัญศึกษา และจานวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต๎น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
มีเปูาหมายดังนี้
1.1 คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพื้นที่พิเศษ
ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
1.3 คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหมํ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และ นวัตกรรรม เพื่อสร๎าง
ขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด๎าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและ
มูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
มีเปูาหมาย ดังนี้
3.1 ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และคุณลักษณะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21
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3.2 คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรอยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหลํงเรียนรู๎ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา
มีเปูาหมาย ดังนี้
4.1 ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกชํวงวัย
4.3 ระบบข๎อมูล รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุ ม ถูกต๎อง
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
มีเปูาหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกชํวงวัย มีจติ สานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมาย
ดังนี้
6.1 โครงสร๎าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได๎
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํงผลตํอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกตํางกันของผู๎เรียน สถานศึกษา และความต๎องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร๎างขวัญกาลังใจ และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ
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 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
1. น้อมน าแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิ ธ านและพระบรมราโชบายด้า น
การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด๎านการศึกษาให๎เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของ
พระองค์ทําน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแกํหนํวยงานในสังกัด
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต๎วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว
ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได๎กาหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นจุดเน๎นด๎านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด๎าน คือ
2.1 ความมั่นคง
2.2 การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
2.3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
2.4 การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม
2.5 การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
2.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ดาเนินการอยูํภายใต๎แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560 - 2579)
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต๎องเน๎นความโปรํงใส และตํอต๎าน
การทุจริตคอรัปชั่น
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต๎องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการ
ดาเนินการสอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
3.4 ดาเนินการเรํงดํวนตามข๎อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให๎เห็นผลการดาเนินการ
เป็นรูปธรรม
4. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4.1 ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก
4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
- การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลัก น๎อมนาพระราชปณิธาน
และพระราชกระแสด๎านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์
และสถาบันพระมหากษัตริย์
- พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์
เชํน กิจกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน
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4.1.2 การบริหารจัดการ
- การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
- ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
4.2 ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล๎องกับการพัฒนา
ประเทศ
4.2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด๎านภาษา
- ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานอยํางตํอเนื่อง และสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบ
ตํางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อตํางๆ ที่หลากหลาย
- พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ดาเนินการ
เป็นกลุํมเล็ก โดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อแก๎ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
- พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห๎องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร๎าง
ศักยภาพการแขํงขัน
4.2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐ ด๎านการศึกษา
และจั ด การศึ ก ษา ทวิ ภ าคี อี ก รู ป แบบหนึ่ ง โดยใช๎ ส ถานการณ์ จ ริ ง จากสถานประกอบการและชุ ม ชน
“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุํงเน๎นให๎นักเรียน นักศึกษาได๎ฝึกทักษะฝีมือควบคูํกับการฝึ กทักษะการ
ทางานรํวมกับผู๎อื่น เพื่อให๎มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต๎องการของสถานประกอบการ
4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เรํงรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิต
นวัตกรรม และเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย ๑๐ อุตสาหกรรมใหมํ
4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
4.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
อนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู๎เรียน ครู สถานศึกษาและผู๎บริหารเพื่อประกัน
คุณภาพให๎แกํเด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หนํวยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- การสํงเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน๎นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในเด็ก
เยาวชน และตํอยอดการสร๎างความดี ซึ่งโมเดลการสร๎างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือเนตร
นารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให๎เด็ก “เกลียดการโกง ความไมํซื่อสัตย์”
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- การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุํน ชุมชนท๎องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได๎
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยูํในกรอบเดิม ได๎แกํ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology
เป็นการสนับสนุนชํวยเหลือ จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก๎ไขปัญหาอํานไมํออกเขียนไมํได๎ เน๎นกิจกรรมการอํานโดยเฉพาะ
การอําน ให๎เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห๎องสมุด
4) เน๎นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active
Learning ในห๎องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ เป็นกิจกรรม/ วิธีการยํอย
รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
- การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ (PISA) เพื่ อ ให๎
ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O–NET ในวิชาสังคมศึกษาให๎สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู๎ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให๎สถาบัน
สํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู๎ออกข๎อสอบ
3) การออกข๎อสอบวิช าคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการ
ในรูปคณะทางานออกข๎อสอบ
4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น มอบให๎ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหนํวยงานหลักดาเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตํงตั้ง การติดตามพร๎อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให๎คนเกํงมาเป็นครู
- ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให๎เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนเพื่อให๎ครูอยูํในห๎องเรียน
- การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให๎มีความเชื่อมโยงกับการได๎รับวิทยฐานะ
และการได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต๎องเป็นหลักสูตรที่ได๎รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้ง
การพัฒนาครูด๎วยระบบ TPEP Online
2) หนํ วยดาเนินการ ให๎หนํว ยงานกลางในการพัฒ นาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ได๎แกํ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
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4.4 ด้ า นการสร้ า งโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่ อ มล้ า
ทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.4.1 สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา ที่ต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU) รวมทั้งการ
ดาเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทาข๎อมูลเพื่อสํงตํอผู๎เรียน การปูองกัน การติดตาม
เด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู๎ปกครอง รํวมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต๎องการเป็น
พิเศษ
4.4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาให๎สามารถใช๎ประโยชน์รํวมกัน ทั้งด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและระบบ
เครือขําย ด๎านระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด๎านสื่อและองค์ความรู๎ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ให๎ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลอยํางสร๎างสรรค์และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง
4.4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข๎าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission)
เพื่อสร๎างความเทําเทียม ในการใช๎สิทธิ์เข๎าศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาผํานระบบ Clearing-House
4.5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
4.5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรี ย นและชุ มชนรํ ว มคั ดแยกขยะ
นากลับมาใช๎ประโยชน์
4.5.2 การสร๎างจิตสานึกการพัฒนาอยํางยั่งยืน เชํน โรงเรียนตาม
พระราชดาริ : ต๎นแบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม
4.5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตร
ทุกระดับ
4.6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร๎อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา
4.6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4.6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
4.6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ให๎สานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแมํเหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
5.การขั บเคลื่ อน ก ากั บและการติ ดตามการน าจุ ดเน้น เชิ งนโยบายรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ให๎สํวนราชการ หนํวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาแผนปฏิบัติการตามจุดเน๎น
เชิงนโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับกระทรวงและระดับหนํวยงานที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด๎าน
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๒๕

 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ภายใต๎ แ ผนปฏิ รู ป ประเทศด๎ า นการศึ ก ษา
ในประเด็นสาคัญ คือ
1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
2) ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3) มุํงความเป็นเลิศและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
หลักการ
1. ประชาชนทุกกลุํมทุกวัย ได๎รับการศึกษาในระบบตําง ๆ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
2. เด็ก เยาวชน ผู๎เรียน มีทัศนคติที่ถูกต๎อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข๎มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)
3. จัดการศึกษาให๎ สอดคล๎ องกับทิศทางการพัฒ นาประเทศและการเปลี่ ยนแปลงของ
สังคมโลก
จุดเน้นการจัดการศึกษา
ระดับกํอนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1. ระดับกํอนอนุบาล เน๎นประสานหนํวยงานอื่น ในการเตรียมความพร๎อมผู๎เรียนในด๎าน
สุขภาพและโภชนาการ
2. ระดับอนุบาล เน๎นความรํวมมือ รัฐ ท๎องถิ่น เอกชน พํอแมํและผู๎ปกครอง ในการจัดศึกษา
ระดับอนุบาล โดยมีจุดเน๎น
- พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
- จั ดประสบการณ์การเรีย นรู๎ เน๎นการเรียนปนเลํ น เรียนรู๎ อยํางมีความสุ ข และสร๎าง
กิจกรรมเสริม
3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู๎เรียนสร๎างกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน และ
จัดการเรียนรู๎แบบองค์รวม จัดแหลํงเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ โดยมีจุดเน๎น
- เรียนภาษาไทย เน๎นเพื่อการสื่อสาร และใช๎เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น
- เรียนภาษาอังกฤษ เน๎นเพื่อการสื่อสาร
- เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning เน๎นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู๎จาก
สถานการณ์จริง สถานการณ์จาลอง กิจกรรมการเรียนรู๎จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู๎ได๎
ทุกที่ ทุกเวลา และเรียนรู๎อยํางมีความสุข
- เรียนรู๎ Digital และ ใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
- สํงเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร๎างนวัตกรรมจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยง
สูํอาชีพและการมีงานทา
- พัฒนาครูตามความต๎องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)
- จัดให๎มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
4. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาให๎สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลและความ
ต๎องการของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู๎ประกอบการเอง โดยมีจุดเน๎น
๒๖
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- จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
ด๎าน เรียนรู๎จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู๎จากกิจกรรม
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช๎เพื่อการประกอบอาชีพ
- เรียนรู๎ Digital และใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
5. ระดับอุดมศึกษา เน๎นการวิจัยและค๎นหาแนวทางการพัฒนา การสร๎างนวัตกรรมเพื่อให๎
เกิดองค์ความรู๎ ใหมํ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู๎ที่ห ลากหลายทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ โดยมีจุดเน๎น
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช๎เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู๎เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู๎ทั้งในและตํางประเทศ
- เรียนรู๎ Digital และใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
- ผู๎เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู๎ที่หลากหลายทั้งในและตํางประเทศ สามารถสร๎าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ และทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ
เพื่ อ เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ ใ นภาพรวมของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร สามารถตอบสนองเปู า หมาย
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ใช๎กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู๎
2. สอดแทรกเรื่องความโปรํงใส ยุติธรรม และปูองกันการทุจริต ให๎มีในทุกมิติ ทั้งการเรียน
การสอน การนิเทศ และการบริหาร
3. ให๎องค์กรหลักนาไปกาหนดนโยบายขององค์กรสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อน
สูํการปฏิบัติขององค์กร
4. เน๎นการสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับทุ กกลุํมบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภทสูํการ
ลดความเหลื่อมล้าในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหนํวยงาน
5. ให๎ ศึกษาธิการจั งหวัด นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จั ดทาแผนและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแตํละจังหวัดให๎เป็นรูปธรรม
6. ใช๎เทคโนโลยีเชื่อมโยงข๎อมูล (Big Data) สาหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ และเครื่องมือ
ในการบริหาร
7. ให๎หนํวยงานทางการศึกษา จัดให๎มีการพัฒนาหลักสูตรให๎มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
8. ให๎สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหนํวยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความ
ต๎องการจาเป็นพิเศษในทุกระดับ เพื่อให๎เด็กพิเศษได๎รับการพัฒนา สามารถเรียนรู๎ และพึ่งพาตนเองได๎
9. ให๎สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหนํวยงานหลัก
และประสานงานกับ หนํว ยงานที่เกี่ย วข๎อง ดูแลเด็กที่ตกหลํนจากระบบการศึกษา และการศึกษาของ
ผู๎สูงอายุ
10. ให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน๎าที่
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๒๗

 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รัฐธรรมนู ญแหํ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2560 ได๎บัญญัติไว๎ในมาตรา 54 วํา “รัฐต๎อง
ดาเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแตํกํอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อยํ างมีคุณภาพโดยไมํเก็บ คําใช๎จํ าย” และคาสั่ งหั ว หน๎าคณะรักษาความสงบแหํ งชาติ ที่ 28/2559
เรื่อง ให๎จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไมํเก็บคําใช๎จําย ได๎มีคาสั่งไว๎ในข๎อ 3 วํา “ให๎สํวนราชการ
ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให๎มีมาตรฐานและ
คุณภาพ โดยไมํเก็บคําใช๎จําย”
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ตระหนักถึงภารกิจที่สาคัญในการพัฒนา
ประชากรของชาติให๎เป็น “คนไทยในอนาคตจะต๎องมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ๎อมอารี มีวินั ย รั กษาศีล ธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีห ลั กคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จาเป็ น
ในศตวรรษที่ 21 มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ 3 และอนุ รั ก ษ์ ภ าษาท๎ อ งถิ่ น มี นิ สั ย
รักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร
นั ก คิ ด ผู๎ ป ระกอบการ เกษตรกรยุ ค ใหมํ แ ละอื่ น ๆ โดยมี สั ม มาชี พ ตามความถนั ด ของตนเอง”
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได๎ทาการศึกษา
วิเคราะห์ นโยบายการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐ บาลจากยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561-2580)
ซึ่ ง จะต๎ อ งน าไปสูํ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให๎ ป ระเทศไทยบรรลุ วิ สั ยทั ศ น์ “ประเทศไทย มี ค วามมั่ น คง
มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล๎ ว ด๎ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ”
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแหํ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได๎กาหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ในระยะ 5 ปี ด๎านการศึกษาไว๎ ดังนี้ 1) ให๎มีการยกระดับคุณภาพ
การศึก ษาและการเรี ย นรู๎ ใ ห๎ มี คุ ณภาพ เทํา เทีย มและทั่ ว ถึ ง 2) การพัฒ นาศัก ยภาพคนในทุ ก ชํว งวั ย
ให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร๎างความรํวมมือ
ระหวํ า งภาครั ฐ และภาคเอกชนในการพั ฒ นาก าลั ง คนแ ละแรงงาน แผนการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ
พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด๎วย
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทําเทียม
และทั่วถึง (Inclusive Education) หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
และหลักการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายโลกเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local
Issues) เชํน คุณภาพของคนทุกชํวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้า
ของการกระจายรายได๎ และวิกฤติด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็น
กรอบความคิดส าคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแหํงชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของ
คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได๎กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร๎ อ มที่ จ ะเข๎ า สูํ
ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสาคัญที่ จะพัฒนาประชากรในวั ยเรียนทุกคน
และทุ ก กลุํ ม เปู า หมาย ซึ่ ง หมายรวมถึ ง กลุํ ม ผู๎ เ รี ย นที่ มี ค วามต๎ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ กลุํ ม ชาติ พั น ธุ์
กลุํ ม ผู๎ ด๎ อ ยโอกาส และกลุํ ม ที่ อ ยูํ ใ นพื้ น ที่ หํ า งไกลทุ ร กั น ดาร ให๎ มี ค วามพร๎ อ มทั้ ง กาย ใจ สติ ปั ญ ญา
มีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี
๒๘

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ 3 และอนุ รั ก ษ์ ภ าษาท๎ อ งถิ่ น มี นิ สั ย
รั กการเรี ย นรู๎ แ ละการพั ฒ นาตนเองอยํา งตํ อเนื่ องตลอดชีวิ ต สูํ การเป็ นคนไทยและพลโลกที่มี ทั กษะ
การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
โดยได๎กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เปูาประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันโดยพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ให๎มีความรู๎ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการ
ทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม
5. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู๎เรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ
และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพ
ตนเอง และปรับตัวตํอการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํใน
พื้นที่หํางไกลทุรกันดารได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ พร๎อมก๎าวสูํสากลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู๎เรียนรู๎ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแมํนยาทางวิชาการ และมีทักษะ
การจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายตอบสนองผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู๎สร๎างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ
ในการใช๎เทคโนโลยี
4. ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศสํวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู๎นา
ทางวิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรํวมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู๎ รํวมมือกับชุมชน
ภาคเอกชน และผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู๎
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแหํง
นวัตกรรมยุคใหมํ ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลอยํางเป็นระบบ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๒๙

7. สานักงานสํวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดยกระจายอานาจการ
บริหารงานและการจัดการศึกษาให๎สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎วิจัยและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
1. ผู๎เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ
ได๎รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เสริมสร๎างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุํมชาติพันธุ์ กลุํมที่ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํใน
พื้นทีห่ ํางไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง เพื่อสร๎างความมัน่ คง
ของประเทศในระยะยาว
ประเด็นกลยุทธ์
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎
2. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมที่ด๎อยโอกาส และ
กลุํมที่อยูํในพื้นที่หํางไกลทุรกันดาร เชํน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง ได๎รับการบริการ
ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. ผู๎เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ผูเ๎ รียนทุกคนได๎รับการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพในแตํละชํวงวัยอยํางมีคุณภาพ มีทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความ
ต๎องการและความถนัด

๓๐

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

4. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตํละบุคคล
ทั้งในด๎านที่มีพัฒนาการปกติและด๎านที่มีความบกพรํองหรือความแตกตํางทางการเรียนรู๎ หรือความสามารถ
พิเศษ ตามที่ระบุไว๎ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให๎บริการชํวยเหลือเฉพาะครอบครัว
ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต๎องการจาเป็นเฉพาะของผู๎เรียน
5. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ มีความพร๎อมสามารถเข๎าสูํบริการชํวงเชื่อมตํอ
(Transitional Services) หรือการสํงตํอ (Referral) เข๎าสูํการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น
หรือการประกอบอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได๎ตามศักยภาพของแตํละบุคคล
6. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข๎มแข็ง อดทน และ
สามารถพึ่งตนเองได๎ในสังคมอนาคตที่ซับซ๎อนและการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ สามารถ
ปูองกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได๎
ประเด็นกลยุทธ์
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให๎เอื้อตํอการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสูํการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career
Education)
2. พัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3. พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน ให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด๎านวิชาการ นาไปสูํการสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
4. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยูํในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข
5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน (SDGs)
เพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ
7. สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา นา Digital Technology มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต๎องการ และความถนัด สร๎างสังคมฐานความรู๎
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
ประเด็นกลยุทธ์
1. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูในการผลิตและ พัฒนาครู
ให๎ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล๎องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๓๑

3. นา Digital Technology มาใช๎ในการพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
นโยบายที่ 4 ส ร้ า ง โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี คุ ณ ภ า พ มี ม า ต ร ฐ า น
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้าประสงค์
สร๎างโอกาสให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนเข๎าถึงการบริการการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้าด๎านการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
1. รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให๎มีมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่ เพื่อให๎พัฒนาผู๎เรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
3. สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็น
พิเศษ
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู๎เรียน และสถานศึกษาอยํางเหมาะสม เพียงพอ
5. สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา หนํวยงานทุกระดับนา Digital Technology
มาใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
สถานศึกษา และหนํวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู๎เรียน
ให๎มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
ประเด็นกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2. สร๎ า งเครื อ ขํ า ยความรํ ว มมื อ และสํ ง เสริม ให๎ ทุ ก ภาคสํ ว นของสั ง คมเข๎ า มามี สํ ว นรํ ว ม
บริหารจัดการศึกษา
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให๎มีอิสระ นาไปสูํการกระจายอานาจ 4 ด๎าน
ให๎สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
4. ปรั บ เปลี่ ย นระบบงบประมาณเพื่ อสนับ สนุน ผู๎ เ รีย นและสถานศึก ษาอยํ า งเหมาะสม
เพียงพอ
5. สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา หนํวยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช๎ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยํางเป็นระบบ นาไปสูํการนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข๎อมูล
ด๎ า นตํ า ง ๆ ตั้ ง แตํ ข๎ อ มู ล ผู๎ เ รี ย น ข๎ อ มู ล ครู ข๎ อ มู ล สถานศึ ก ษา ข๎ อ มู ล งบประมาณ และข๎ อ มู ล อื่ น ๆ
ที่ จ าเป็ น มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให๎ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด การเรี ย นรู๎ เ พื่ อ พั ฒ นาผู๎ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล
ตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข๎อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศตํอไป
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต ๑2
กาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางการศึกษา
ด๎วย “ศาสตร์พระราชา”
*** เป็นเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ (Mission)

1. เสริ มสร๎างผู๎เรียนให๎ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบ222
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ด๎วย “ศาสตร์พระราชา”
2. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีความรู๎ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. สร๎างโอกาสให๎ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได๎รับบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงทุกกลุํมเปูาหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและสร๎างความรับผิดชอบ
ตํอคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู๎ เ รี ย นยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
อัน มี พระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ข มี คุณ ธรรม จริย ธรรม และคุ ณลั ก ษณะอัน พึงประสงค์ ด๎ว ย
“ศาสตร์พระราชา”
2. ผู๎ เรี ย นมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มี ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ประชากรวัย เรีย นระดับมัธยมศึกษาทุกคนได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง
ทุกกลุํมเปูาหมาย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ความสามารถ และได๎รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความ
เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๓๓

ค่านิยมองค์กร (Values)
“ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสาคัญ”
(Students and Schools Come First : SSCF)

กลยุทธ์ (Strategies)

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
3. สํงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียม การเข๎าถึงบริการทางการศึกษา
5. จัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา

จุดเน้น (Focus)

1. ด๎านผู๎เรียน
1.1 นักเรียนเป็นคนดี เกํง กล๎า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยูํอยํางพอเพียง

และมีความสุข
1.2 นักเรียนมีความมุํงมั่นในการศึกษาและการทางาน สามารถปรับตัวเข๎ากับ
พหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
2. ด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานตาแหนํง
3. ด๎านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษามีความเข๎มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ได๎มาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ

๓๔

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ตาราง 12 แสดงความเชื่อมโยง กลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย“ศาสตร์พระราชา”
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
2561

2562

2563

2564

1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ
“ศาสตร์พระราชา”มาใช๎ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎อยํางยั่งยืนโดยยึดสถาบันหลักของชาติ
2. ร๎อยละของสถานศึกษา ที่ปลูกฝังและ
เสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ตํอต๎านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

100

100

100

100

100

100

100

100

3. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ
ที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์และ
ความเป็นพลเมือง
4. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัด
การเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร๎าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education)

100

100

100

100

100

100

100

100

1. สถานศึกษาสร๎างจิตสานึกของผู๎เรียนให๎มีความจงรักภักดีและธารงรักษาสถาบัน
หลักของชาติ เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งชํองทางศึกษาอื่นๆ
2. ปลูกฝังและเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี
ตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน๎าที่พลเมือง
และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด๎านความเป็นพลเมือง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๓๕

เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
2561

2562

2563

2564

5. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
คํานิยมหลัก 12 ประการ

100

100

100

100

6. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะชีวิต

100

100

100

100

7. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมผํานเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมิน

100

100

100

100

1. สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียน ที่เอื้อตํอการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
2. สํงเสริมการนาหลักธรรมทางศาสนามาใช๎ในการพัฒนาตนเองของผู๎เรียน
ด๎วยเครือขํายความรํวมมือกับสถาบันทางศาสนา
3. สํงเสริมให๎มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อสํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม
4. สํงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู๎ทักษะชีวิตและพัฒนาให๎มีมาตรการที่เข๎มแข็ง
และยัง่ ยืน

เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
8. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ
100 100 100 100 1. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย๎ง
และมีทักษะในการดูแลปูองกันภัยคุกคาม
โดยแนวทางสันติวิธี เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ที่จะลดระดับความรุนแรง
ในชีวิตรูปแบบใหมํ
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงรูปแบบตํางๆ
9. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน 100 100 100 100 2. เสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ
3. สํงเสริมการจัดกิจกรรมสร๎างภูมิคุ๎มกัน ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎แกํ
การสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างความรู๎
สถานศึกษา เพื่อลดผู๎เสพรายใหมํในกลุํมเด็กและเยาวชน
ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในชีวิต รูปแบบใหมํเพิ่มขึ้น
10. รัอยละของผู๎เรียนได๎รับการสร๎าง
100 100 100 100
ภูมิคุ๎มกัน ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด

๓๖
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
ค่าเป้าหมาย
แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
11. ร๎อยละของผู๎เรียน ทีเ่ ข๎ารํวมกิจกรรม
80
100 100 100 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน
12. ร๎อยละของผู๎เรียน เข๎ารํวมกิจกรรม
100 100 100 100
2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่จาเป็นสาหรับผู๎เรียน สํงเสริมการเรียนรู๎
ที่สํงเสริมทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของ
แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการเรียนรู๎เชิงบูรณาการ องค์ความรู๎
พลเมืองไทยและสมรรถนะตรงตามหลักสูตร
แบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร๎างสรรค์นวัตกรรม
1๓. ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะ 100 100 100 100 เพื่อมูลคําเพิ่ม
3. สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C)
เพื่อการสื่อสารและภาษาตํางประเทศภาษาที่สอง ตามบริบทของสถานศึกษา
1๔. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิด
100 100 100 100 4. สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีจิตอาสาในรูปแบบตํางๆ
วิเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา และคิดสร๎างสรรค์
จากการเรียนรู๎ ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active learning)
1๕. ร๎อยละของผู๎เรียนผํานเกณฑ์การประเมิน
60
๖5
๗5
๘๕
ความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและมีทักษะในการใช๎ภาษาตํางประเทศ
ภาษาที่สอง อยํางน๎อย ๑ ภาษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๓๗

เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร
ตัวชี้วัด
๑6. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร
อยูํในระดับ ๓ – ๔
17. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) แตํละวิชาผํานเกณฑ์
ร๎อยละ ๕๐ ขึ้นไป
18.ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ ทุกกลุํมสาระสูงกวําคําเฉลี่ย สพฐ.
19. ร๎อยละของผู๎เรียนแตํละระดับชั้นผํานเกณฑ์การ
ประเมินการอํานและการเขียนตามเกณฑ์ที่สพฐ.กาหนด

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการดาเนินงาน
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40

45

50

60

40

45

50

55

๑0

๑๐

๑5

๒๐

100

100

100

100

1. สํงเสริมให๎สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎
2. สํงเสริมให๎สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
5 กลุํมสาระการเรียนรู๎
3. สํงเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู๎เรียนด๎านการอํานและการเขียน

เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
2๐. ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะทางอาชีพอยํางน๎อย ๑ อาชีพ 80
90
100 100 1. จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งด๎านอาชีพ และทักษะชีวิต
เพื่อการศึกษาตํอ การทางาน และการดารงชีวิตที่มีคุณภาพ
2๑. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสํงเสริมทักษะอาชีพ
80
90
100 100
2. พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมทางด๎านอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
2๒. ร๎อยละของผู๎เรียน ที่เข๎ารํวมกิจกรรมการวางแผน
100 100 100 100 ของผู๎เรียนและท๎องถิ่น
3. สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษาหรือรูปแบบอื่นๆ
อาชีพการศึกษาตํอเพื่อการมีงานทา
2๓. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ
11
1๒
13
14 4. สร๎างความเข๎มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา
5. พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎และกิจกรรมโครงงานอาชีพ
ทวิศึกษา

๓๘

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัด
2๔. ร๎อยละของสถานศึกษาสํงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศตามศักยภาพผู๎เรียน
๒๕. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลรางวัลในระดับ
จังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
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2564

100

100

100

100

100

100

100

100

แนวทางการดาเนินงาน
1. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศในด๎านตํางๆ
2. สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสถานศึกษาที่เปิดโปรแกรมห๎องเรียนพิเศษตํางๆ
เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ
3. จัดกิจกรรมสํงเสริมการแขํงขัน การประกวด ทุกระดับ และสํงเสริม
สนับสนุนการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
เขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให๎กับผู๎เรียน

เป้าหมายที่ 5 สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
2๖. ร๎อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนอง
90
100 100 100 1. สํงเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใช๎หลักสูตร
ความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน และท๎องถิ่น
สถานศึกษาให๎มีกระบวนการการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล
2๗. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู๎ 90
100 100 100 อยํางมีประสิทธิภาพ
2. สํงเสริม คิดค๎น วิจัยและพัฒนาการใช๎นวัตกรรม
ด๎วยวิธีการที่หลากหลายเน๎นการปฏิบัติจริง
2๘. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการวัดผล
80
100 100 100 3. สํงเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอยํางมีคุณภาพและเข๎มแข็ง
ประเมินผลตามสภาพจริงอยํางมีประสิทธิภาพ
๒๙. จานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได๎รับ
5
10
20
30
การพัฒนา นามาใช๎และเผยแพรํ
30.ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการนิเทศ
100 100 100 100
ภายในที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๓๙

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
3๑. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตนได๎ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3๒. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ความสามารถทาง
วิชาชีพ และทักษะทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3๓. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะในการสื่อสารด๎านภาษาอังกฤษ

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
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แนวทางการดาเนินงาน

100 ในการแข่
1. วิเคราะห์
งขัน สมรรถนะแตํละตาแหนํง และสารวจความจาเป็นและความต๎องการในการพัฒนา
2. จัดทาแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ ๓ ปี ที่มุํงเน๎นความรู๎ ทักษะ
100 ใหมํๆ เชํน การใช๎เทคโนโลยี ทักษะการวิจัย และภาษา
3. สร๎างและพัฒนาชํองทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย เชํน
TEPE Online ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
100 การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุํมสาระให๎มีทักษะในการสื่อสารด๎านภาษาอังกฤษ
5. ดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานผล
การดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา

เป้าหมายที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ
34. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
80 100 100 100 1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ก๎าวหน๎าในวิชาชีพ ได๎รับสวัสดิการและ
ในการกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแตํงตั้ง การประเมินและการพัฒนา
มีความสุขในการทางาน
การสร๎างแรงจูงใจให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
35. ร๎อยละของสถานศึกษาและสานักงานเขต
80 85 90 100 2. เสริมสร๎างปลูกจิตสานึกครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พื้นที่การศึกษา มีกรอบอัตรากาลังครบตามเกณฑ์
3. พัฒนาครูสูํการเป็นครูแกนนา (Master Teacher) และครูมืออาชีพ (Professional
ที่กาหนด
36. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
100 100 100 100 Teacher) ที่สะท๎อนทักษะความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู
สถานศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔๐

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

แนวทางการดาเนินงาน

2564

ในการแข่
ขัน นโอกาสการเข๎ารับการบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาระดับ
100 100 100 100
1.งประกั
มัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษา
ให๎แกํผู๎เรียนในทุกพื้นที่ ครอบคลุมผู๎ที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ
ตอนปลายตามเวลา ที่หลักสูตรกาหนด
2. เรํงพัฒนาสถานศึกษาให๎มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกล๎เคียงกัน
38. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 97
97
98
100 3. สํงเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ให๎มากขึ้น
4. สํงเสริมสนับสนุนการสร๎างความเข๎มแข็งระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
เข๎าเรียนตํอระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเทํา
39. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ประสบ
4
85
90
100 5. ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหานักเรียนออกกลางคัน นักเรียนจบไมํพร๎อมรุํน
(ระดับ
และดาเนินการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ
ความสาเร็จในการจัดระบบการดูแลชํวยเหลือ
คุณภาพ)
นักเรียนผํานเกณฑ์ ในระดับดีขึ้นไป
40. ร๎อยละของนักเรียนออกกลางคัน
0.10
0
0
0
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
41. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนได๎รับโอกาส
100 100 100 100
ในการเข๎ารับการศึกษาภาคบังคับ
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
42. ร๎อยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผํานเกณฑ์ 100 100 100 100 1. จัดสรรบุคลากรเพื่อชํวยเหลือเด็กที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษให๎เพียงพอ
การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษา
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กที่มีความต๎องการจาเป็น
เฉพาะบุคคล (IEP)
พิเศษ
43. ร๎อยละของนักเรียนด๎อยโอกาสและพิการ
100 100 100 100 3. เสริมสร๎างโอกาสให๎เด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาสและพิการ มีโอกาสเรียนตํอ
และประกอบอาชีพ
ได๎รับการดูแล ชํวยเหลือให๎มีความพร๎อม
ในการเรียน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๔๑

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ และ มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
ค่าเป้าหมาย
แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563
2564
งขัน
44. ร๎อยละของ
100 100
100
100 1. พัในการแข่
ฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
สถานศึกษาได๎รับการ
ที่มีความยืดหยุํน หลากหลาย สามารถเข๎าถึงได๎ โดย ไมํจากัดเวลาและสถานที่
สํงเสริมสนับสนุนสื่อ
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับตําง ๆ อาทิ DLIT,DLTV,ETV
แหลํงเรียนรู๎ และระบบ
3. ขยายเครือขํายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพียงพอ กับผู๎เรียน
ICT ครอบคลุมและทั่วถึง
4. พัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาและด๎านอื่นที่เกี่ยวข๎องให๎มีมาตรฐานครอบคลุม ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน
มีความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได๎ และสามารถใช๎รํวมกันระหวํางหนํวยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎อง
5. จัดให๎มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข๎อมูลรายบุคคลทุกชํวงวัย ข๎อมูลด๎านการศึกษาและด๎านอื่น
ที่เกี่ยวข๎อง
6. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน
การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล สามารถอ๎างอิงและใช๎ประโยชน์รํวมกัน
ตามพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสาร

๔๒
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทางการดาเนินงาน
ในการแข่งขัน
2561 2562 2563 2564
45. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
100 100 100 100 1. สํงเสริมการจัดทา/พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่มุํง
ความตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตที่เป็น
การเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม และการประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของ
2. สํงเสริมและติดตามการจัดกิจกรรม สร๎างจิตสานึกของผู๎เรียน
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
ในการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
46. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร๎างจิตสานึก 100 100 100 100 กับสิ่งแวดล๎อม
3. จัดกิจกรรมสํงเสริมสร๎างขวัญกาลังใจที่มีผลงานด๎านสิ่งแวดล๎อม
รักษ์สิ่งแวดล๎อมและน๎อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
47. ร๎อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการ
80
85
90
100
เรียนรู๎ มีแหลํงเรียนรู๎ที่สร๎างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมโดยมีเครือขํายความรํวมมือกับ
ภาคสํวนตํางๆ
เป้าหมายที่ 2 สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและขยายเครือข่ายไปสู่
ชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
48. ร๎อยละของสถานศึกษามีนวัตกรรมหรือ
80
80
90
100 1. สํงเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา พัฒนาแหลํง
งานวิจัยด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
เรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
กับสิ่งแวดล๎อมและขยายเครือขํายสูํชุมชน
โดยอาศัยความรํวมมือกับภาคสํวนตํางๆ และมหาวิทยาลัยในท๎องถิ่น
49. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ดาเนินการตามเกณฑ์ 100 100 100
100 2. สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School: Education for
มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development School)
(EESD School: Education for Sustainable
Development School)
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๔๓

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
ค่าเป้าหมาย
แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
ในการแข่งขัน
50. ระดับคุณภาพของสานักงาน
4
5
5
5 1. พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสูํการปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มีการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. สร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สํงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง
4. สํงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management),
51. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบ 87
90
95
100
รูปแบบกลุํมสหวิทยาเขต (CLUSTER)
ประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง
และผํานมาตรฐานในระดับดีขึ้นไป
เป้าหมายที่ 2 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
52. ร๎อยละของเครือขําย
100 100 100 100 1. สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย
สหวิทยาเขต มีคุณภาพในการ
2. สํงเสริม สนับสนุน ผู๎ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ
บริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย
สร๎างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการรํวมรับผิดชอบ
ที่กาหนด
ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
53. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มี
70
100 100 100
หนํวยงาน องค์กรตํางๆที่เข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษา

๔๔

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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ส่วนที่ 3
กรอบแผนงาน/งบประมาณ
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎ วางกรอบแผนงาน/งบประมาณ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการสานักงาน โครงการ/กิจกรรมตํางๆตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. กรอบงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5,000,000 บาท
1.1 บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) คําตอบแทน
จานวน 30,000 บาท
2) คําใช๎สอย
จานวน 3,183,800 บาท
3) คําวัสดุ
จานวน 425,000 บาท
4) คําสาธารณูปโภค
จานวน 1,100,000 บาท
รวมงบประมาณ 4,738,800 บาท
1.2 บริหารโครงการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จานวน 261,200 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
2. กรอบงบประมาณเหลือจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได๎จัดลาดับ
ความสาคัญและจาเป็นเรํงดํวนโดยสอดคล๎องกับกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 จานวน 20 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,916935 บาท

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๔๕

ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ตาราง 13 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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๔๘
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กลยุทธ์ที่ 1
การจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
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๔๙

โครงการ

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 3 สพฐ.นโยบายที่ 4 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2
สนองนโยบาย สพม.12
กลยุทธ์ที่ 1,2,4
จุดเน๎นด๎านนักเรียน, ครูและบุคลากรทางการศึกษา,
การบริหารจัดการ
ตัวชี้วดั ที่ 1,3,4,5,7,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,26,27,28,30,45,46,47,51
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิรา ชูชํวย
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดจานวน 98 โรงเรียน แบํงเป็น 17 สหวิทยาเขต 6 Cluster ซึ่งการจัด
การศึกษามุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ โดยถือผู๎เรียนเป็นสาคัญ และ
ครูจะต๎องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานของหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให๎สถานศึกษามีความเข๎มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาด๎านการบริ หารและด๎านการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
จึงจัดทาโครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้น โดยใช๎สหวิทยาเขตเป็นฐาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม ตามนโยบาย/
จุดเน๎น /ยุทธศาสตร์
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด จ านวน 98 โรงเรี ย น ได๎ รั บ การนิ เ ทศอยํ า งน๎ อ ยโรงเรี ย นละ 2 ครั้ ง
ตํอภาคเรียน
3.2 ด๎านคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดจานวน 98 โรงเรียน ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยํางเป็นระบบ ร๎อยละ 80 และได๎รับ
การนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดยต๎นสังกัด ร๎อยละ 100

๕๐
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 ขั้นเตรียมการ
- แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
- ประชุมคณะกรรมการ
- กาหนดปฏิทินการนิเทศ
- จัดทาเครื่องมือนิเทศ
2 ขั้นดาเนินการ
- แจ๎งหนังสือถึงโรงเรียน
- ดาเนินการนิเทศตามปฏิทิน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางจิรา ชูชํวย
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 และคณะ

มกราคม – กันยายน 2562

3 ขั้นสรุป/รายงานผล
- สรุปผลการนิเทศ
- จัดทารายงานผลการนิเทศ

กันยายน 2562

นางจิรา ชูชํวย
และคณะ
นางจิรา ชูชํวย
และคณะ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 261,200 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ขั้นเตรียมการ
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 10 คน
จานวน 1 วัน
- คําอาหารกลางวัน
(10 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําวัสดุจัดทาเครื่องมือนิเทศ
2 ขั้นดาเนินการ
- คําเบี้ยเลีย้ งคณะกรรมการนิเทศ จานวน
10 คนๆละ 10 โรงเรียนๆละ4 วันๆละ
120 บาท

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

900

900

900

700

700

700

5,000

5,000

48,000

48,000

48,000

200,000

200,000

200,000

5,000

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

(10 คน x 10 โรง x 4 วัน x 120 บาท)

- คําเดินทางคณะกรรมการนิเทศ จานวน
10 คนๆละ 10 โรงเรียนๆละ4 ครั้งๆละ
500 บาท
(10 คน x 10 โรง x 4 วัน x 500 บาท)
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๕๑

ที่

กิจกรรม/รายการ

3 ขั้นสรุป/รายงานผลการนิเทศ
ประชุมคณะกรรมการนิเทศจัดทาสรุป
และรายงานผลการนิเทศ 10 คน
จานวน 1 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(10 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
- คําวัสดุจัดทารายงานการนิเทศ
รวม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

700

700

700

900

900

800

5,000
261,200

5,000
261,200

251,200

5,000
10,000

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1 ร๎อยละของโรงเรียน ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัด สอบถาม/สังเกต
เครื่องมือนิเทศฯ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
/สัมภาษณ์/ดูเอกสาร
อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยํางเป็นระบบ
2 ร๎อยละของโรงเรียน ได๎รับการนิเทศติดตามและประเมิน สอบถาม/สังเกต
เครื่องมือนิเทศฯ
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยต๎นสังกัด
/สัมภาษณ์/ดูเอกสาร
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรี ย นมี การดาเนิ น การพั ฒ นาคุ ณภาพการจัดการศึก ษาตามระบบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาอยํางเป็นระบบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
7.2 โรงเรียนได๎รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย จุดเน๎น ยุทธศาสตร์
อยํางตํอเนื่อง
ผู๎เสนอโครงการ
(นางจิรา ชูชํวย)
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ )
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว )
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๕๒
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โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม (คุรุชนคนคุณธรรม/
นวัตกรรมสร๎างสรรค์คนดี)
แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
สนองนโยบายส่วนกลาง O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 5 O สพฐ.นโยบายที่ 2 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2
สนองนโยบาย สพม.๑๒ O กลยุทธ์ที่ 1 O จุดเน๎นด๎านนักเรียน O ตัวชี้วัดที่ 3 , 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปทิตตา จันทร์สวําง
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ชํวยสร๎างคนดี
ให๎บ๎านเมือง” และพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนวํา “ให๎ครูรักเด็กและเด็กรักครู
ให๎ครูสอนให๎ เด็กมีน้าใจตํอเพื่อนไมํให๎แขํงขันกันแตํให๎แขํงขันกับตัวเอง และให๎เด็กที่เรียนเกํงชํวยสอน
เพื่อนที่เรียนช๎ากวํา ให๎ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนทารํวมกัน เพื่อให๎เห็นคุณคําของความสามัคคี ” เพื่อเป็น
การน๎ อ มน าพระราชกระแสรั บ สั่ ง ดั ง กลํ า ว มาปฏิ บั ติ ใ ห๎ เ ป็ น รู ป ธรรม รั ฐ มนต รี ชํ ว ยวํ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งเป็น
โครงการเพื่อสืบสาน พระราชปณิธาน เดินตามรอย เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๑๐ การเสริมสร๎างระบบ
คุณธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา การก๎าวทันยุคโลกาภิวัฒน์ การใช๎ภาษาตํางประเทศที่มีความไพเราะ
ถูกต๎อง การสํงเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่ อ เป็ น การสื บ สานพระราชปณิ ธ าน เดิ น ตามรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบาทของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสร๎างคนดีให๎บ๎านเมือง และเพื่อให๎ การดาเนินงานโรงเรียน
คุ ณ ธรรม สพฐ. เป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและเปู า หมายที่ ก าหนด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ จึงได๎จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ ๑
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได๎รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม วิธีการปฏิบัติที่ประสบ
ผลสาเร็จ และเสริมสร๎างให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎และเครือขํายคุณธรรม
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด๎านปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ สหวิทยาเขตละ ๑ โรงเรียน
รวม ๑๗ โรงเรียน รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม แตํละโรงเรียนประกอบด๎วย ผู๎บริหาร
๑ คน ครู ๒ คน และนักเรียน ๓ คน รวม ๑๐๒ คน
3.1.2 คณะทางานและคณะกรรมการอภิปรายผลงาน จานวน ๓๐ คน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๕๓

๓.๒ ด๎านคุณภาพ
ผู๎ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และนั ก เรี ย น ในโรงเรี ย นสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได๎รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม วิธีการปฏิบัติที่ประสบ
ผลสาเร็จ และเสริมสร๎างให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎และเครือขํายคุณธรรม
๔. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑ ประชุมคณะทางานเตรียมความพร๎อม/
กรกฎาคม 25๖๒
กลุํมนิเทศติดตาม
วางแผนการดาเนินงานจัดกิจกรรม
และประเมินผลฯ
๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียน กรกฎาคม– กันยายน
กลุํมนิเทศติดตาม
คุณธรรม ครั้งที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
25๖๒
และประเมินผลฯ
กิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ ๑ ระดับเขตเขตพื้นที่
การศึกษา กาหนดจัดระหวํางเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒ สถานที่จัดกิจกรรมโรงแรมในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (งบสพฐ.) จานวน ๔๖๑,๘๐๐ บาท
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอด
บทเรียนโรงเรียนคุณธรรม (คุรุชนคน
คุณธรรม/นวัตกรรมสร๎างสรรค์ดี)
กิจกรรมที่ ๑ ระดับสหวิทยาเขต
จัดสรรงบประมาณให๎สหวิทยาเขต
จานวน ๑๗ สหวิทยาเขต ๆ ละ
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อดาเนินการ
คัดเลือกผลงานสหวิทยาเขตละ
๑ โรงเรียน
(๑๗ สหวิทยาเขต x ๑๐,๐๐๐ บาท)
2 กิจกรรมที่ ๒ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๑. ประชุมคณะทางานและ
คณะกรรมการอภิปรายผลงาน
- คําอาหารกลางวัน
(๓๐ คน x ๑ มื้อ x 60 บาท)
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(๓๐ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท)

๕๔

ตอบ
แทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

๑๗๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

2,700

2,700

2,700

2,100

2,100

2,100

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ที่

กิจกรรม/รายการ
๒. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู๎
และถอดบทเรียนโรงเรียน
คุณธรรม (คุรุชนคนคุณธรรม/
นวัตกรรมสร๎างสรรค์คนดี)
- คําอาหารกลางวัน
(๑๓๒ คน x ๒ มื้อ x ๒๕๐ บาท)
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(๑๓๒ คน x ๔ มื้อ x ๕๐ บาท)
- คําตอบแทนจัดนิทรรศการ
จานวน ๑๗ โรงเรียนๆ ละ 3,000 บาท
(๑๗ โรง x ๓,๐๐๐ บาท)
- คําตอบแทนคณะกรรมการ
อภิปรายผลงาน
(๙ คน x ๒ วัน x ๖๐๐ บาท)
- คําห๎องพักคณะทางานและ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู๎
(๕๐ ห๎อง x ๑,๒๐๐ บาท)
-คําพาหนะในการเดินทาง
คณะทางาน
(๒๐ คน x ๕๐๐ บาท)
- คําวัสดุในการดาเนินงาน
- คําเกียรติบตั รพร๎อมกรอบ
(๑๓๒ คน x ๒๐๐ บาท)
- คําโลํ (๑๗ คน x ๑,๕๐๐ บาท)
รวม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

66,000

66,000

66,000

26,400

26,400

26,400

51,000

51,000

51,000

10,800

10,800

10,800

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,9๐๐
26,400

๑๐,8๐๐
26,400

25,500 25,500
337,200 62,800 461,800

25,500
461,800

10,900
26,400
61,800

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได๎รํวม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ แ ละถอดบทเรี ย นโรงเรี ยนคุ ณ ธรรม
วิธีการปฏิบั ติที่ ป ระสบผลส าเร็ จ และเสริ มสร๎างให๎ เกิ ด
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎และเครือขํายคุณธรรมในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

วิธีการประเมิน
ร๎อยละ ๙๐

เครื่องมือที่ใช้

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๕๕

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.๑ ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม โดยใช๎โครงงานคุณธรรมเพื่อทาให๎พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมไมํพึงประสงค์
ในโรงเรียนลดลง
7.๒ สถานศึกษาที่รํวมโครงการมีนวัตกรรมการสร๎างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการบูรณาการกับ
การจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน
7.๓ เกิดชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านคุณธรรมในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ผู๎เสนอโครงการ
(นางปทิตตา จันทร์สวําง)
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ)
ผู๎อานวยกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๕๖

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

โครงการ
สํงเสริมการนาคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสูํการปฏิบัติในโรงเรียน
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 5 O สพฐ.นโยบายที่ 2 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2
สนองนโยบาย สพม.๑๒ O กลยุทธ์ที่ 1 O จุดเน๎นด๎านนักเรียน O ตัวชี้วัดที่ 1, 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปทิตตา จันทร์สวําง
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๒
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายด๎ า นการศึ ก ษา การปลู ก ฝั ง คํ า นิ ย มและจิ ต ส านึ ก ที่ ดี ใ ห๎ เ ยาวชนและประชาชน
จากสภาพปั จ จุ บั น ของสั งคมไทย พบวํา ปัญ หาเกี่ ย วกั บเด็ก และเยาวชนมี ความอํ อนไหวเปราะบาง
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม รวมทั้งด๎านเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว มีการนา
วัฒนธรรมของตํางประเทศมาใช๎โดยขาดวิจารณญาณ มีการแขํงขันในด๎านวัตถุ จึงทาให๎เด็กและเยาวชน
ขาดคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนในทางที่ไมํเหมาะสม ทาให๎เป็นปัญหาระดับชาติ ประกอบกั บ
นโยบายของรัฐบาลมุํงเน๎นให๎เด็ก เยาวชนและประชาชน มีการประพฤติปฏิบัติตนตามคํานิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ (รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญูตํอพํอ แมํ และ
ผู๎มีพระคุณ ตั้งใจศึกษาเลําเรียน รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีศีล ธรรม ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิป ไตย มีวินั ย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามพระราช-ดารัส ยึดหลั กเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
เข๎มแข็งทั้งกาย ใจ และมีจิตอาสา) อันจะสํงผลให๎ภาพรวมของประเทศ มีเด็กดี มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
และเป็น ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณคําตํอแผํนดิน มีความเป็นอยูํที่ พอเพียง เจริญรอยตามพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันจะนาไปสูํการพัฒนาประเทศที่ถาวรและยั่งยืน
เพื่อเป็นการสํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียนปลูกฝังคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ อยํางเป็น
ระบบ ตํอเนื่องและยั่งยืน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต ๑๒ จึงจัดทาโครงการสํงเสริม
การนาคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสูํการปฏิบัติในโรงเรียน ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ นิ เ ทศ ติ ด ตาม การจั ด กิ จ กรรมสํ ง เสริ ม คํ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย ๑๒ ประการ
ในสถานศึกษา
2.2 เพื่อคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด๎านปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จานวน ๙๗ โรงเรียน
3.1.2 Best Practice จานวน ๑๗ ผลงาน
๓.๒ ด๎านคุณภาพ
3.2.1 โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก โรงเรี ย น จั ด กิ จ กรรมสํ ง เสริ ม คํ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย
๑๒ ประการ ให๎แกํผู๎เรียนทุกคน อยํางหลากหลาย เป็นระบบและตํอเนื่อง
3.2.2 โรงเรี ย นในสั งกัดทุกโรงเรียน มีผ ลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิ ศเกี่ยวกับคํานิยมหลั ก
ของคนไทย ๑๒ ประการ (Best Practice) อยํางน๎อยสหวิทยาเขตละ ๑ ผลงาน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๕๗

๔. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
๑ นิเทศ กากับ ติดตาม การนาคํานิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการสูํการปฏิบัติในโรงเรียน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม-กันยายน กลุํมนิเทศติดตาม
๒๕๖๒
และประเมินผลฯ

๒ คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

กรกฎาคม-กันยายน
๒๕๖๒

กลุํมนิเทศติดตาม
และประเมินผลฯ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 189,310 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1
นิเทศ กากับ ติดตาม การนา
คํานิยมหลักของคนไทย 12
ประการสูํการปฏิบัติในโรงเรียน
- คําชดเชยน้ามันเชื้อเพลิงใน
การออกนิเทศติดตามโรงเรียน
จานวน ๙๗ โรงเรียน
(๙๗ โรง x ๔ ครั้ง x ๒๐๐ บาท)
- คําเอกสาร/เครื่องมือนิเทศ
(๑๐๐ เลํม x ๑๐๐ บาท)
กิจกรรมที่ ๒
คัดเลือกผลงานการปฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะกรรมการจัดทา
เกณฑ์การคัดเลือก/คัดเลือก
(๑๕ คน x ๔ มื้อ x ๓๕ บาท)
- คําอาหารกลางวัน
คณะกรรมการจัดทาเกณฑ์การ
คัดเลือก/คัดเลือก
(๑๕ คน x ๒ มื้อ x 9๐ บาท)

๒

๕๘

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

๗๗,๖๐๐

๗๗,๖๐๐

๗๗,๖๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

2,100

2,100

2,100

2,700

2,700

2,700

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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ที่

กิจกรรม

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

ตอบแทน

๒ - คําจัดทาเกียรติบัตร

๒,91๐

(๙๗ โรง x ๓๐ บาท)
- คําเงินรางวัล
(๑๗ โรง x ๕,๐๐๐ บาท)
- คําตอบแทนกรรมการคัดเลือก
(๑๕ คน x ๖๐๐ บาท)
รวม

85,000
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐

92,710

87,600

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

รวม

๒,91๐

๒,91๐

85,000

85,000

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

189,310

189,310

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

๖. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดกิจกรรม
สํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ให๎แกํผู๎เรียนทุกคน อยํางหลากหลาย
เป็นระบบและตํอเนื่อง
2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีผลงาน
การปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับคํานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ (Best Practice)
อยํางน๎อย สหวิทยาเขตละ ๑ ผลงาน

วิธีการประเมิน
- การเก็บข๎อมูล
- การสอบถาม
- การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
- แบบเก็บข๎อมูลแบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

การคัดเลือก

แบบคัดเลือกผลงาน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการอยํางหลากหลาย
เป็นระบบ และตํอเนื่อง
๗.๒ ผู๎ เ รี ย นมี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง วิ ถี ก ารปฏิ บั ติ ต นที่ ดี ต ามคํ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย
๑๒ ประการ
๗.๓ มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ สพม.๑๒ จานวน ๑๗ ผลงาน
ผู๎เสนอโครงการ
(นางปทิตตา จันทร์สวําง)
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ)
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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๕๙

โครงการ

ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2562 ด๎วยกระบวนการ
สถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงและตารวจประสานงานโรงเรียน (สพม.12
โมเดล)
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 1 สพฐ.นโยบายที่ 2 ประเด็นกลยุทธ์ 3.1, 3.4
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน๎นด๎านผู๎เรียน ตัวชี้วัดที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิจักขณ์ สายชํวย
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ - กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาลก าหนดให๎ ปั ญหายาเสพติ ด เป็ น เรื่อ งนโยบายเรํ ง ดํ ว นที่ จ ะด าเนิน การและก าหนดให๎
การปู อ งกั น และแก๎ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น “วาระแหํ ง ชาติ ” โดยก าหนดให๎ ห นํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง
รํ ว มดาเนิ น การบู ร ณาการการปฏิ บั ติ เพื่อ เรํง รั ด การแก๎ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ให๎ ค รอบคลุ ม ในมิ ติตํ า งๆ
อยํางเข๎มงวด ได๎แกํ การเฝูาระวังและปูองกันปัญหายาเสพติด การปราบปรามผู๎กระทาความผิดโดยบังคับ
ใช๎ ก ฎหมายอยํ า งจริ ง จั ง และการฟื้ น ฟู แ ละบ าบั ด รั ก ษาผู๎ ปุ ว ยให๎ ก ลั บ คื น สูํ สั ง คมได๎ อ ยํ า งปกติ
การบู รณาการของหนํว ยงานที่เกี่ยวข๎อง ด๎วยกระบวนการสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงและตารวจ
ประสานงานโรงเรียน (สพม.12โมเดล) จะเป็นแนวทางหนึ่งในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึ ก ษาที่ ส ามารถปู อ งกั น และควบคุ ม ปั ญ หายาเสพติ ด ไมํ ใ ห๎ แ พรํ ร ะบาดสูํ เ ด็ ก และเยาวชน
ในสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร๎างทักษะชีวิต ภูมิคุ๎มกัน ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎แกํผู๎เรียน
2.2 เพื่อพัฒนาระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ
2.3 เพื่อบูรณาการกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการดาเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ด๎วยกระบวนการสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงและตารวจประสานงานโรงเรียน
(สพม.12 โมเดล)
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
3.1.1 แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบโครงการตารวจประสานงานโรงเรียน จานวน 98 โรงเรียนๆ
ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 392 คน เพื่อเป็นกลไกเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สถานที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3.1.2 แตํงตั้งคณะทางานโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ด๎วยกระบวนการสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงและตารวจประสานงานโรงเรียน (สพม.12 โมเดล)
จานวน 15 คน จัดประชุมคณะทางานฯ จานวน 4 ครั้งๆ ละ 15 คน
สถานที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

๖๐
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3.1.3 จัดประชุมขับเคลื่อนการดาเนินโครงการฯ จานวน 2 ครั้ง จานวน 200 คน
สถานที่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3.1.4 คัดกรองนักเรียน/ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียนทุกแหํง จานวน 98
โรงเรียน นักเรียน 66,619 คน
สถานที่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3.1.5 จัดประชุมเวทีสาธารณะ (Focus group) จานวน 20 โรงเรียนๆ ละ 1 ครั้ง
3.1.6 ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ จานวน 98 โรงเรียน
สถานที่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3.2 ด๎านคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง มีการดาเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อยํางเข๎มแข็งผํานเกณฑ์เชิงคุณภาพที่กาหนด ผู๎เรียนทุกคนมีภูมิคุ๎มกันและหํางไกลยาเสพติด
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
2 แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบประสานงานโครงการ/
คณะทางานและประชุมคณะทางาน
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
3 ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินโครงการฯ
4 จัดหาอุปกรณ์คัดกรองนักเรียน/ตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียน
5 จัดประชุมเวทีสาธารณะ (Focus group)
6 ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
7 สรุปผลการดาเนินโครงการฯ
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562,
สิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
นายสุวิจักขณ์ สายชํวย
นายสุวิจักขณ์ สายชํวย

มีนาคม 2562
เมษายน – พฤษภาคม
2562
มิถุนายน-กรกฎาคม
2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
นายสุวิจักขณ์ สายชํวย

แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 367,600 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 แตํงตั้งและประชุม
คณะทางาน
1.1 แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ
ประสานงานโครงการ/คณะทางาน
-คําจัดทาเกียรติบัตรแตํงตั้ง
(400 คน x 1 ใบ x 15 บาท)

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

6,000

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

6,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

รวม

6,000

๖๑

ที่

กิจกรรม/รายการ

1.2 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผน
การจัดกิจกรรมจานวน 15 คน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(15 คน x 8 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(15 คน x 4 มื้อ x 90 บาท)
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมขับเคลื่อน
การดาเนินโครงการฯ ผูเ๎ ข๎าประชุม
จานวน 200 คน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(200 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(200 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
3 กิจกรรมที่ 3 จัดหาอุปกรณ์คัดกรอง
นักเรียน/ตรวจปัสสาวะหาสารเสพ
ติดนักเรียน
-คําจัดหาอุปกรณ์ตรวจปัสสาวะหา
สารเสพติดนักเรียน
ชนิดยาบ๎า จานวน 4,000 ชุดๆละ
30 บาท (4,000 ชุด x 30 บาท)
ชนิดกัญชา จานวน 2,000 ชุดๆละ
35 บาท (2,000 ชุด x 35 บาท)
4 กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเวที
สาธารณะ (Focus group)ผู๎เข๎า
ประชุม จานวน 20 คน
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท
x 20 โรง)
-คําอาหารกลางวัน
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท
x 20 โรง)
-คําตอบแทนวิทยากร
(3 คน x 600 บาท x 20 ครั้ง)

๖๒

ตอบแทน

36,000
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เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

4,200

4,200

4,200

5,400

5,400

5,400

14,000

14,000

14,000

18,000

18,000

18,000

120,000 120,000

120,000

70,000

70,000

70,000

28,000

28,000

28,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000
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ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

4 -คําน้ามันเชื้อเพลิง
(20 โรง x 500 บาท)
5 กิจกรรมที่ 6 ติดตามและประเมินผล
การดาเนินโครงการ
-คําน้ามันเชื้อเพลิง
(20 โรง x 500 บาท)
6 กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
-คําวัสดุสานักงาน
รวม

36,000

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

105,600

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

226,000

367,600

367,600

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาผํานเกณฑ์คุณภาพ
ระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาของป.ป.ส. (ระบบ nispa)
2 ร๎อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะปูองกันยาเสพติด

วิธีการประเมิน
การบันทึกข๎อมูลใน
ระบบ nispa ของ ป.ป.ส.

เครื่องมือที่ใช้
ระบบ nispa
ของป.ป.ส.

ประเมินรายการ

แบบประเมิน

3

ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือขํายปูองกัน
ประเมินรายการ
แบบประเมิน
ยาเสพติดที่เข็มแข็ง
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7. 1 นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษามี ภู มิ คุ๎ ม กั น ทั ก ษะชี วิ ต ในการปู อ งกั น ยาเสพติ ด
7.2 สถานศึ ก ษาและภาคี เ ครื อ ขํ า ยมี ก ารบู ร ณาการปู อ งกั น และแก๎ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ที่เข๎มแข็งสามารถลดปัจจัยเสี่ยงและปูองกันผู๎เรียนไมํให๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด
7.3 นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและทักษะในการดูแลตนเองจากภัยคุกคามในชีวิต
ผู๎เสนอโครงการ
(นายสุวิจกั ขณ์ สายชํวย)
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวพรทิพย์ เกิดสม)
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู๎อนุมัติโครงการ
นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2๙ ปีการศึกษา 256๒
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
O ยุทธศาสตร์ ศธ. ข๎อที่ 2 O ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข๎อที่ 2
O กลยุทธ์ที่ 2 O จุดเน๎นด๎านผู๎เรียน O ตัวชี้วัดที่ 24
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
2. กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
4. เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช/พัทลุง
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม – กันยายน 256๒
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด๎ ว ยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี น โยบายปฏิ รู ป การเรี ย นรู๎ โ ดยสํ ง เส ริ ม
ให๎ โ รงเรี ยนได๎พัฒ นากระบวนการจั ดการเรียนการสอนที่ยึดผู๎ เรียนเป็นส าคัญ เน๎นการนาความรู๎ไปสูํ
การปฏิบัติอยํางมีคุณธรรม ก๎าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู๎ รู๎จักวิธีการ
ทางานรํวมกับผู๎อื่นและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
เพื่ อ ให๎ ส ถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชและจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ได๎ มี ก าร
แสดงออกทางด๎านวิชาการของนั กเรีย น ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎นาเสนอความสามารถทาง
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นวิธีการสํงเสริมให๎นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎พัฒ นาความรู๎ ความสามารถอยํา งเต็มศักยภาพตามเจตนารมณ์แหํ งพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎จัดโครงการ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2๙ ปีการศึกษา 256๒ ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให๎นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎แสดงความสามารถอยํางเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
2.2 เพื่อนาเสนอผลงาน ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
2.3 เพื่อจัดประกวด แขํงขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
2.4 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
2.5 เพื่อสํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
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3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจังหวัด นครศรีธรรมราชและ
จังหวัดพัทลุง จานวน 98 โรงเรียน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดอื่นๆ
3.1.2 ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกั ดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 และสังกัดอื่น ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
3.1.3 ผู๎ปกครอง และประชาชนทั่วไป หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
3.2 ด๎านคุณภาพ
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12
สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขันระดับภาค และสามารถนาความรู๎
ไปปรับใช๎ได๎อยํางหลากหลายและมีคุณภาพ
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม / ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.12 มีนาคม – กันยายน
- เตรียมการ
256๒
- วางแผนการดาเนินงาน
- ติดตามผลการดาเนินงาน
2 ประชุมประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการใน มีนาคม – กันยายน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง สาหรับเตรียมแขํงขัน 256๒
ทักษะทางวิชาการ
- เตรียมการ
- วางแผนการดาเนินงาน
- ติดตามผลการดาเนินงาน
3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฝุายตําง ๆ
พฤษภาคม- กันยายน
256๒
4 จัดงานแถลงขําวการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สิงหาคม 256๒
ครั้งที่ 2๙ ปีการศึกษา 256๒
5 ดาเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ กันยายน 256๒
2๙ ปีการศึกษา 256๒
6 ประชุมสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ตุลาคม 256๒
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สพม.12
สมป. นครศรีธรรมราช
สมป.พัทลุง
กลุํมนิเทศติดตามฯ
กลุํมสํงเสริมฯ
ศูนย์ ICT
ประธานและเลขานุการศูนย์
พัฒนาวิชาการ
คณะทางานตามประกาศฯ
กลุํมสํงเสริมฯ
คณะทางานตามประกาศฯ
คณะทางานตามประกาศฯ
คณะทางานฝุายประเมินผล
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
5.1 แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 600,000 บาท
5.2 อื่นๆ จานวน 1,900,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000 บาท
ที่

เงินงบประมาณ

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

1 ฝุายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ในการดาเนินการจัด
แขํงขันทักษะทาง
วิชาการ
2 การจัดการแขํงขัน/
คัดเลือกฯของศูนย์
พัฒนาวิชาการ/กลุํม
สาระตํางๆ ทั้งหมด
รวม

ใช้สอย
600,000

600,000

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

600,000

300,000

900,000

1,600,000

1,600,000

1,900,000

2,500,000

600,000

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

6. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการได๎แสดงศักยภาพเต็มความสามารถ

วิธีการประเมิน
รายงานผลการแขํงขัน

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน

2 นักเรียนและครูได๎นาประสบการณ์ความรู๎จากการเข๎า สอบถาม
รํวมกิจกรรมไปสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง

แบบสอบถาม

3 นักเรียนประสบความสาเร็จในการเข๎าแขํงขัน
ระดับตําง ๆ

แบบรายงาน

รายงานผลการแขํงขัน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
ได๎นาเสนอผลงานความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง
7.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
ได๎รํวม การแขํงขันทักษะทางวิชาการและแสดงความสามารถของนักเรียน
7.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานทางวิชาการของนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษาของครู
และสถานศึกษา ให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
7.4 เชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคลากรสายบริหาร ครู ในสาขาวิชาตําง ๆ ได๎รับรางวัล
ทรงคุณคํา สพฐ. OBEC AWARDS
7.5 สํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการสํงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
ผู๎เสนอโครงการ
(นางกันยา อักษรทอง)
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวพรทิพย์ เกิดสม)
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ

ขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Intensive Boot Camp Course)
และการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 2 สพฐ.นโยบายที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2
สนองนโยบาย สพม.12
กลยุทธ์ที่ ข๎อ 2,3
จุดเน๎นด๎านผู๎เรียน , ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 15 ,32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิรา ชูชํวย
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม – กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษนับ เป็ น ภาษาสากลและเป็นที่ยอมรับวําเป็นภาษาที่จาเป็นในการเป็นสื่อกลาง
ในการสื่อสารกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งตั้งแตํปีพ.ศ.2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉีย งใต๎ได๎มีข๎อตกลง รํว มกัน ในการเข๎าสูํ การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อการ พัฒ นาประเทศรํว มกัน
ทั้งทางด๎านความมั่นคง ด๎านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จาเป็นอยํางยิ่งที่ต๎อง พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ
ทันตํอสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษจึ งเป็นทักษะสาคัญประการหนึ่งในศตวรรษที่ 21 และ
เป็ น เปู าหมายในการพัฒ นาคุณภาพผู๎ เรียน ซึ่งสอดคล๎ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแหํ งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560-2579)
เนื่ อ งจากโครงการอบรมพั ฒ นาครู แ กนน าด๎ า นการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ
(Boot Camp) ได๎สิ้นสุดลงที่รุํนที่ 20 ซึ่งยังมีครูผู๎สอนภาษาอังกฤษอีกจานวนหนึ่งที่ยังไมํได๎เข๎ารับ
การอบรมพัฒนาตามโครงการดังกลําว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงจัดโครงการ
ขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Intensive Boot Camp Course) และออกแบบ วางแผน
การนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ เพื่อการยกระดับมาตรฐาน
การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษและยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษของผู๎ เ รี ย น
อยํางตํอเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Intensive Boot Camp Course) ให๎กับ
ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษที่ยังไมํได๎เข๎ารับการอบรมพัฒนาในโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
ในระดับภูมิภาค
2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูที่ผํานการอบรมขยายผล
โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Intensive Boot Camp Course)
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
3.1.1 ครู ผู๎ ส อนภาษาอังกฤษ ที่ยังไมํได๎รับการอบรมในโครงการพัฒ นาครูภ าษาอังกฤษ
(Boot Camp)ในระดับภูมิภาค ได๎รับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการ
ขยายผลโครงการ จานวน 120 คน
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๖๙

3.1.2 ครูที่ผํานการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ(Intensive Boot Camp
Course) ได๎รับการนิเทศ ติดตามด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ร๎อยละ 100
3.2 ด๎านคุณภาพ
ครูที่ผํานการอบรมการขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Intensive Boot Camp
Course) สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative Approach และ Active Learning
ได๎ร๎อยละ 90
4. การดาเนินงาน
ที่
1

2

3

๗๐

ขั้นตอนกิจกรรม

ระยะเวลา

ขั้นเตรียมการ
- ประชุมคณะทางาน/วิทยากร
มีนาคม-เมษายน 2562
- กาหนดวันเวลา และสถานที่ในการอบรม
- ประสานงานติดตํอวิทยากร
- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
- จัดทาหลักสูตร
- จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
ขั้นดาเนินการ
- แจ๎งหนังสือถึงโรงเรียน
พฤษภาคม 2562
- ดาเนินการอบรม หลักสูตร 3 วัน
ขัน้ ติดตามผลและจัดทารายงาน
- กาหนดปฏิทินการนิเทศ และปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม มิถุนายน-กันยายน 2562
- ประเมินผลการดาเนินงาน
- สรุป/จัดทารายงาน
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
โครงการขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) งบสพฐ. จานวน 584,400 บาท
เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน

1

2

3

เงินนอก
งบประมาณ

ขั้นเตรียมการ
-คําจัดประชุมคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
จานวน 20 คน
- คําจัดทาหลักสูตร
5,000
- คําจัดทาเอกสารประกอบการอบรม
(120 เลํม x 80 บาท)
- คําวัสดุ/อุปกรณ์ (ฝึกปฏิบัติ)
ขั้นดาเนินการ
- คําตอบแทนวิทยากร
86,400
(6 คน x 24 ชม. x 600บาท)
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(120 คน x 6 มื้อ x 50 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(120 คน x 3 มื้อ x 250 บาท)
- คําอาหารเย็น
(120 คน x 2 มื้อ x 250บาท)
- คําที่พักวิทยากร/คณะทางาน/ผู๎เข๎าอบรม
(70 ห๎อง x 2 วัน x 1,200 บาท)
- คําพาหนะการเดินทางวิทยากร
(6 คน x 6,000 บาท)
- คําพาหนะการเดินทาง ผู๎เข๎าอบรม/
คณะทางาน (เหมาจําย)
พัทลุง คนละ 500 บาท
นครฯ คนละ 300 บาท
ขั้นติดตามผลและจัดทารายงาน
- คําพาหนะการเดินทางไปนิเทศ
- สรุปผล/รายงานผล
รวม
91,400
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

ใช้สอย

วัสดุ

7,000

รวม

รวม

7,000

7,000

6,000

5,000
6,000

5,000
6,000

5,000

5,000

5,000

86,400

86,400

90,000

90,000

90,000

60,000

60,000

60,000

36,000

36,000

36,000

168,000

168,000

168,000

36,000

36,000

36,000

40,000

40,000

40,000

5,000
482,000 11,000 584,400

40,000
5,000
584,400

40,000
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1 ครูที่ผํานการอบรม มีความรู๎
ความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษ
ฟัง พูด อําน และเขียน และสามารถ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
Communicative Approach และ
Active Learning ได๎ร๎อยละ 90

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากกิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ติดตามผล และ
สะท๎อนคิด

เครื่องมือที่ใช้วัด
-แบบประเมินกิจกรรม
-แบบสังเกตการจัดการเรียน
การสอน

- สังเกตการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน

2 ครูที่เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจ
ตํอหลักสูตร Intensive Boot Camp
Course ร๎อยละ 90

แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูที่ผํานการอบรม สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative Approach
และ Active Learning ได๎ ร๎อยละ 90
7.2 ครูที่เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจตํอหลักสูตร Intensive Boot Camp Course ร๎อยละ 90
7.3 นักเรียนมีความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผู๎เสนอโครงการ
(นางจิรา ชูชํวย)
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ)
ผู๎อานวยกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ

สํงเสริมพัฒนาหลักสูตรอาชีพในสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํยุคประเทศไทย 4.0
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 4 O สพฐ.นโยบายที่ 2 ประเด็นกลยุทธ์ 3.1, 3.4
สนองนโยบาย สพม.๑๒ O กลยุทธ์ที่ 2 O จุดเน๎นด๎านนักเรียน O ตัวชี้วัดที่ 20 , 21 , 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม - กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ยุ ท ธศาสตร์ ด๎ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร๎ า งศั ก ยภาพคน
การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู๎ ต ลอดชี วิ ต ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได๎ ก าหนดเป็ น
ยุทธศาสตร์การผลิ ตและพัฒนากาลังคนให๎ส อดคล๎ องกับความต๎องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
มุํ ง พั ฒ นาก าลั ง คนให๎ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานสอดคล๎ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ ผู๎ เ รี ย น
และผู๎ ส าเร็ จ การศึกษามีส มรรถนะตรงความต๎องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแล๎ ว
ต๎องมีงานทา รองรั บ การเป็ น ศูน ย์พัฒ นาอาเซียน และเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุน
ขนาดใหญํของรัฐบาล ให๎มีความเพียงพอและตรงความต๎องการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถ
แขํงขันได๎ในระดับสากล และได๎กาหนดกรอบวิธีการที่ต๎องจัดทาฐานข๎อมูลความต๎องการแรงงานรํวมกั บ
หนํวยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่สถานศึกษาจะต๎องมีฐานข๎อมูลการผลิตและพัฒนาผู๎เรียนให๎เชื่อมโยง
กับ ความต๎องการจ าเป็ นในพื้น ที่ของจั งหวัดและอาเภอ และตรงทิศทางการพัฒ นาประเทศซึ่งจะต๎อง
ให๎ภาคประชาชนในสังคม อันได๎แกํสถานประกอบการ และกลุํมอาชีพอิสระเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรู๎คูํไปกับการทางานและรํวมกับสถานประกอบการหรือกลุํมอาชีพ
อิสระ โดยที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎กาหนดกรอบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทา ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
สภาพปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีโรงเรียนที่ต๎องการพัฒนา
การจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 จานวน 98 โรงเรียน เพื่อให๎การพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 กลุํมนิเทศติดตาม
และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาจึ ง จั ด ท าโครงการสํ ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รอาชี พ ในสถานศึ ก ษาฯ
ขับ เคลื่ อนการจั ดการศึกษาขั้น พื้น ฐานเพื่อการมีงานทาเพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนากาลังคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ในปีงบประมาณ
2562 มีเปูาหมายให๎โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดาเนินการ
ให๎ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 98 โรงเรียน
ให๎มีการขับเคลื่อนการมีอาชีพสํงเสริมพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา จึงได๎จัดโครงการนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนิเทศ ติดตาม สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีหลักสูตรสํงเสริมทักษะอาชีพ
2.2 เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะทางอาชีพอยํางน๎อย 1 คน ตํอ 1 อาชีพ
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ที่
1
2
3
4

3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 98 โรงเรียน
3.2 ด๎านคุณภาพ
สถานศึกษามีหลักสูตรสํงเสริมทักษะอาชีพ
4. การดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เขียนโครงการ
มกราคม 2562
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
ประชุมคณะทางาน
พฤษภาคม 2562
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานอาชีพของผู๎เรียน
มิถุนายน -สิงหาคม 2562 และศึกษานิเทศก์ทุกคน
ระดับสหวิทยาเขตและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผล และสรุปผล
กันยายน 2562
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 305,840 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)

ที่

กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

1 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน

อาชีพของผู๎เรียน
ระดับสหวิทยาเขต
- จัดสรรเป็นคําบริหารจัดการให๎สหวิทยาเขต
สหวิทยาเขตละ 10,000 บาท
(17 สหฯ x 10,000 บาท)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู1๎ 7
โรง โรงละ 5 คน (ครู2/นักเรียน3) เจ๎าหน๎าที่/
กรรมการ 15 คน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(100 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(100 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
- จัดสรรงบคําบริหารจัดการโรงเรียนละ 2,000
บาท (2,000 บาท x 17 โรง)
- คําโลํ/รางวัล โรงเรียนละ 1,500 บาท
(1,500 บาท x 17 โรง)
- คําวัสดุ
- คําตอบแทนกรรมการ
- คําเกียรติบตั รพร๎อมกรอบ โรงละ 5 ฉบับ ๆละ
300 บาท (300 บาท x 17 โรง x 5 ฉบับ)
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170,000

170,000

170,000

10,000

10,000

10,000

12,000

12,000

12,000

34,000

34,000

34,000

25,500

25,500

25,500

10,000

10,000

10,000

10,000

25,500

25,500

10,000

10,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

25,500
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ที่

กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 2 สรุป/รายงานผล
จานวน 2 วัน ศน./จนท.จานวน 12 คน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(12 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(12 คน x 2 มื้อ x 90 บาท)
- คําวัสดุ
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

2

10,000

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

1,680

1,680

1,680

2,160

2,160

2,160

5,000
305,840

5,000
305,840

255,340

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร๎อยละของโรงเรียนมีหลักสูตรสํงเสริมอาชีพในสถานศึกษา

2

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

ร๎อยละของนักเรียนมีอาชีพอยํางน๎อยหนึ่งคนตํอหนึ่งอาชีพ

5,000
40,500

วิธีการประเมิน
-การประเมินผลการ
ดาเนินงาน
-การสัมภาษณ์
-การสังเกต
-การประเมินผลการ
ดาเนินงาน
-การสัมภาษณ์
-การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมินผล
การดาเนินงาน
-แบบสอบถาม
-แบบสังเกต
-แบบประเมินผล
การดาเนินงาน
-แบบสอบถาม
-แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนในมีหลักสูตรสํงเสริมอาชีพในสถานศึกษา เป็นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานเพื่ อ การมี ง านท า ได๎ ส อดคล๎ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21
7.2 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎และทักษะด๎านอาชีพในศตวรรษที่ 21 หนึ่งคนตํอหนึ่งอาชีพ
7.3 นักเรียนมีการวางแผนอาชีพการศึกษาตํอเพื่อการมีงานทา
ผู๎เสนอโครงการ
(นายชาญณรงค์ รัตนบุรี)
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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โครงการ

จัดทาแผนอัตรากาลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อ 2,6 O สพฐ.นโยบายที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3.1
สนองนโยบาย สพม.12 O กลยุทธ์ที่ 3 O จุดเน๎นด๎านบริหารจัดการ O ตัวชี้วัดที่ 35
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภาวรรณ เสมอภพ
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม - กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ไมํ วํ า ภาครั ฐ หรื อ เอกชนให๎ ค วามส าคั ญ กั บ “คน” หรื อ “ก าลั ง คน” เพราะถื อ วํ า
คนเป็นทรัพยากรอันมีคําที่สุดเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่สํงผลให๎หนํวยงานประสบความสาเร็จ
ตามเปูาหมาย กาลังคนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไมํสามารถนามาทดแทนกันได๎ในลักษณะที่มี
ความสามารถเทํากันแบบคนตํอคน เนื่องจากศักยภาพของคนแตํละคนมีความแตกตํางกัน ดังนั้น หัวใจ
สาคัญในการดาเนินงานของหนํวยงานจึงขึ้นอยูํกับ “คุณภาพของคนและจานวนกาลังคนที่เหมาะสม”
การเตรีย มความพร๎อมโดยการวางแผนกาลังคน ในจานวนและสมรรถนะที่เหมาะสมให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ของสํวนราชการ (Strategic Alignment) จึงเป็นภารกิจที่สาคัญของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของสํวนราชการตําง ๆ
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จึงกาหนดให๎สถานศึกษาทุกโรง
มีแผนอัตรากาลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลําวคือ กาลังคนมีขนาด
และสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคล๎องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็นของสํวนราชการ ทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุสํวนตํางด๎านความ
ต๎ อ งการก าลั ง คนและมี แ ผนเพื่ อ ลดสํ ว นตํ า งดั ง กลํ า ว รวมทั้ ง การ บู ร ณาการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจ๎างครูผู๎ทรงคุณคําแหํงแผํนดิน โดยจ๎างข๎าราชการครูที่เกษียณอายุ
ราชการไปแล๎ว มาทาการสอนตํอในโรงเรียน ในสาขาวิชาที่จาเป็นและขาดแคลน และการจ๎างครูอัตราจ๎าง
ในสาขาวิชาตํางๆที่ขาดแคลน และเพื่อเตรียมความพร๎อมรองรับนโยบายดังกลําว
2.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีแผนอัตรากาลังเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อให๎สถานศึกษาที่มีนักเรียนไมํถึง 120 คน มีอัตรากาลังครูครบชั้นตามกลุํมสาระและ
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๒.๓ เพื่อนาไปใช๎ในการเกลี่ยอัตรากาลังและจัดสรรอัตรา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๗๗

3. เป้าหมาย
๓.๑ ด๎านปริมาณ
3.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง มีแผนอัตรากาลังเพื่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1.2 สถานศึกษามีข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจาตามเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๓.๒ ด๎านคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีแผนอัตรากาลังเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รํวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางมีคุณภาพ
4. การดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มกราคม 2562

1 แตํงตั้งคณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูล
และจัดทากรอบดาเนินงานโครงการ
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนอัตรากาลัง กรกฎาคม 2562
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนอัตรากาลัง สิงหาคม 2562
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยรํวมคิด รํวมวิพากษ์แผน
อัตรากาลัง ของผู๎บริหารการศึกษา และ
ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด
4 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
กันยายน 2562
โครงการ
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ผู้รับผิดชอบ
นางพาตวรรณ ปรุเขตต์
น.ส.วิภาวรรณ เสมอภพ
กลุํมบริหารงานบุคคล
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 62,600 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 แตํงตั้ง
คณะทางาน
- คําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแผน
อัตรากาลังฯ
- คําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่
(120 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(120 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแผน
อัตรากาลังฯ โดยรํวมคิด
รํวมวิพากษ์แผนอัตรากาลัง
ของผู๎บริหารการศึกษาและ
ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด
- คําอาหารวํางและเครือ่ งดืม่
(120 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(120 คน x 1 มื้อ x
120 บาท)
- คําเอกสาร,วัสดุและถําย
เอกสาร
4 กิจกรรมที่ 4 สรุป ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
โครงการ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

1,400

1,400

1,400

1,800

1,800

1,800

12,000

12,000

12,000

14,400

14,400

14,400

12,000

12,000

12,000

14,400

14,400

14,400

3,400

3,400

1,400

1,400

1,400

1,800

1,800

1,800

62,600

62,600

59,200

3,400
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6. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนอัตรากาลังเพื่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎บริหาร
การศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา และข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน๎าที่

2

วิธีการ
ประเมิน
รายงาน

เครื่องมือที่ใช้

สอบถาม

แบบสอบถาม

แบบรายงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีทิศทางในการบริหารกาลังคน (ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ) สอดคล๎องกับความจาเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร๎อมสาหรับอนาคต
มีความยืดหยุํนและชํวยให๎สํวนราชการใช๎กาลังคนอยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลตํอการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให๎สูงขึ้น

ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาววิภาวรรณ เสมอภพ)
พนักงานราชการ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางพาตวรรณ ปรุเขตต์)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ

พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนเกษียณอายุราชการ
ประจาปี 2562
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 2
สพฐ.นโยบายที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2
สนองนโยบาย สพม12.
กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน๎นด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 31, 36
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ลักษณะโครงการ
ตํอเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ที่ได๎กาหนดจุ ดเน๎ น และแนวทางการขั บเคลื่ อน โดยน๎อมนากระแสพระราชดารัส เกี่ยวกับการปฏิ รู ป
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ความวํา “ให๎ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให๎ครูสอนเด็กให๎มีน้าใจ
ตํ อ เพื่ อ นไมํ ใ ห๎ แ ขํ ง ขั น กั น แตํ ใ ห๎ แ ขํ ง กั บ ตั ว เอง ให๎ เ ด็ ก ที่ เ รี ย นเกํ ง กวํ า ชํ ว ยสอนเพื่ อ นที่ เ รี ย นช๎ า กวํ า
ให๎ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กทารํวมกัน ” ประกอบกับนโยบายด๎านการศึกษา ข๎อที่ ๔ ของรัฐบาลที่กาหนดให๎
การศึกษาและการเรียนรู๎เป็นไปเพื่อสร๎างสังคมให๎เข๎มแข็งอยํางมีคุณภาพและมีคุณธรรมควบคูํกัน โดยเน๎น
การสํ งเสริมระบบธรรมาภิบ าลในวงการศึกษา เน๎นการสร๎างคน สร๎างสังคม และสร๎างชาติให๎ตํอต๎าน
การทุจริตคอรัปชั่น การเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ดังนั้น การยกระดับคุณภาพการศึกษา
จึงมีความสาคัญอยํางยิ่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัดระดับเขตพื้นที่
ในการบริ ห ารจั ดการศึกษาระดับ มัธ ยมศึ กษา มี ความมุํงมั่ นและพยายามที่จะผลั กดันอยํ า งตํอเนื่อ ง
ในการมีสํวนรํวมสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ได๎พิจารณาเห็นวําผู๎บริหารสถานศึกษา ทั้งผู๎อานวยการ ข๎าราชการครู ข๎าราชการตามมาตรา 38 ค.(2)
และลู ก จ๎ า งประจ า เป็ น บุ ค ลากรหลั ก ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการบริ หารจั ด การ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การมั ธ ยมศึ ก ษาให๎ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
จึงได๎จัดโครงการ“พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนเกษียณอายุราชการ ประจาปี 2562”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกระตุ๎นให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ๎างประจา ยึดถือปฏิบัติ
เป็นแบบอยํางในการปฏิบัติงานด๎วยความมานะ อุตสาหะจนครบเกษียณอายุราชการ
2.2 เพื่ อ มอบประกาศเกี ย รติ บั ต ร สํ ง เสริ ม และยกยํ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ กํ ข๎ า ราชการครู แ ละ
ลูกจ๎างประจาที่เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2562
2.3 เพื่อประกาศยกยํองเชิดชูเกียรติคุณของผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นและลูกจ๎าง ที่ปฏิบัติหน๎าที่มาด๎วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุํมเทพลังกายใจประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับการมัธยมศึกษาไทย
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3. เป้าหมาย
3 1.ด๎านปริมาณ
3.1.1 ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด
จานวน 98 คน
3.1.2 ข๎าราชการครู/38 ค.(2)/ลูกจ๎าง จานวน 217 คน
3.1.3 จนท.และคณะกรรมการจัดประชุม จานวน 70 คน
3.1.4 ผอ.กลุํมในสังกัดทุกกลุํม

จานวน 10 คน
รวม 395 คน

สถานที่ โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3 2.ด๎านคุณภาพ
3.2.1 ผู๎เข๎ารํวมสัมมนา ได๎พัฒนาความรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
3.2.2 ผู๎เข๎ารํวมสัมมนา ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน และได๎รับการยกยํอง
เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอยํางที่ดีแกํข๎าราชการครูและบุคคล
ทั่วไป
4. การดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

1

ประชุมคณะทางานวางแผน ปรึกษาหารือ และ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
เก็บรวบรวมข๎อมูล จัดทาทาเนียบ เอกสาร
และวีดีทัศน์ผู๎เกษียณอายุราชการ
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2562
จัดเตรียมเกียรติบัตรและของที่ระลึก มอบแกํ
ผู๎เกษียณอายุราชการ
เชิญผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อานวยการกลุํม
ทุกกลุํม ผู๎เกษียณอายุราชการ และแขกผู๎มีเกียรติ
จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2562
สรุปรายงานผลโครงการ

2
3

4
5
6
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ผู้รับผิดชอบ
กลุํมพัฒนาครู ฯ
และคณะทางาน

มีนาคม-สิงหาคม 2562
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 419,360 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรมรายการ/

1

ประชุมคณะทางาน 30 คน เวลา 1 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(30 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
สัมมนาข๎าราชการครู/ผู๎บริหาร/ลูกจ๎าง
395 คน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(395 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(395 คน x 1 มื้อ x 250 บาท)
คําของที่ระลึก/รางวัล 217 คน
คนละ 800 บาท
(217 คน x 800 บาท)
คําเอกสาร 230 เลํมๆ ละ 150 บาท
(230 คน x 150 บาท)
คําจัดตกแตํงสถานที่ซุ๎มแสดงผลงาน
ชํอดอกไม๎สาหรับผู๎แสดง
คําจัดทากรอบเกียรติบัตร 217 อัน
อันละ 130 บาท
(217 อัน x 130 บาท)
คําวัสดุอื่นๆ
รวม

2

3

4
5
6

7

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

2,100

2,100

2,100

2,700

2,700

2,700

39,500

39,500

39,500

98,750

98,750

98,750

173,600

173,600

173,600

34,500

34,500

34,500

37,000

37,000

37,000

28,210

28,210

28,210

3,000
3,000
276,310 419,360

3,000
419,360

143,050

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๘๓

6. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1

วิธีการประเมิน

ข๎าราชการครูและบุคลากรทางกากรศึกษา และลูกจ๎างประจา
ที่เกษียณอายุราชการ ที่ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกียรติคุณทุกคน มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอยํางที่ดี
แกํข๎าราชการและบุคคลทั่วไป

- สอบถาม
- สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7 1.ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจา ที่ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ
และประกาศเกียรติคุณทุกคน มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอยํางที่ดีแกํข๎าราชการและบุคคลทั่วไป
7.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎แลกเปลี่ยนเรีย นรู๎เพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ

ผู๎เสนอโครงการ
( นางสาวสาคร สุภทั รประทีป)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายภานุวชั ร แก๎วลาหัด)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา “งานได๎ผล คนสาราญ องค์กรสาเร็จ”
แผนงาน
พืน้ ฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อ 2,6 O สพฐ.นโยบายที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ ข๎อ 3,6 จุดเน๎นด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา,การบริหาร
จัดการ ตัวชี้วัดที่ 32,34,๕๐
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ สิงหาคม-ตุลาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่องค์กรให๎ความสาคัญอยํางยิ่ง เพราะทรัพยากรบุคคล
เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณคํามากที่สุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถสร๎างความได๎เปรียบ
เชิ ง การแขํ ง ขั น ขององค์ ก ร การน าเทคนิ ค เครื่ อ งมื อ ตํ า งๆ มาใช๎ ใ นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
เชํน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช๎ทักษะเป็น พื้นฐาน (Skill based Human Resource
Management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยใช๎สมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-based Human Resource Management) เป็นต๎น
โดยเฉพาะสมรรถนะ (Competency) จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลด๎านอื่นๆ
ทั้ ง การบริ ห ารจั ด การผู๎ มี ค วามสามารถสู ง การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน การพั ฒ นาความก๎ า วหน๎ า
ตามสายวิชาชีพ การนาสมรรถนะมาประยุกต์ใช๎ในการบริห ารทรัพยากรบุคคลนั้น จะชํวยให๎ องค์กร
ได๎บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และได๎ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายขององค์กร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา “งานได๎ผล คนสาราญ องค์กรสาเร็จ ” เพื่อให๎การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ ข๎าราชการและลูกจ๎าง ปฏิบัติงานอยํางมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให๎มีสมรรถนะที่สูงขึ้น มีพลังในการปฏิบัติงาน
ได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2.2 เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรมีขวัญและกาลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีตํองาน
หนํ ว ยงาน ผู๎ บ ริ ห าร เพื่ อ นครู เพื่ อ นรํ ว มงาน ผู๎ ม าใช๎ บ ริ ก าร พร๎ อ มทั้ ง มี ค วามสามั ค คี ใ นองค์ ก ร
เป็นแบบอยํางที่ดีแกํสังคม
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
ข๎าราชการและลูกจ๎างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 60 คน
3.2 ด๎านคุณภาพ
ข๎าราชการและลูกจ๎างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปฏิบัติงานได๎อยําง
มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแกํผู๎มารับบริการ และมีความสามัคคีกัน
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4 . การดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม / ขั้นตอน
แตํงตั้งคณะกรรมการ/ผู๎รับผิดชอบ
ประชุมคณะกรรมการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
กันยายน 2562
ตุลาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
และคณะทางาน

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 491,000 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(20 คน x 1 มื้อ x 30 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนา 1 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(60 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(60 คน x 1 มื้อ x 250 บาท)
- คําตอบแทนวิทยากร
(7 ชม. X 600 บาท)
- คําเอกสาร (60 คน X 150 บาท )
3 กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน 4 วัน
- คําอาหารกลางวัน
(60 คน x 650 บาท x 4 วัน)
- คําที่พัก (3 คืน X 60 คน X 850 บาท)
- คําเชํารถโดยสารไมํประจาทางเหมาจําย
(2 คัน x 15,000 บาท x 4 วัน)
- คําของที่ระลึก
- คําวัสดุจัดกิจกรรม
4 กิจกรรมที่ 4 สรุป/ประเมินผล
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(20 คน x 1 มื้อ x 30 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
รวม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

600

600

600

1,800

1,800

1,800

6,000

6,000

6,000

15,000

15,000

15,000

4,200

4,200

9,000

9,000

156,000

156,000

156,000

153,000
120,000

153,000
120,000

153,000
120,000

17,000
6,000

17,000
6,000

600

600

600

1,800

1,800

1,800

491,000

491,000

4,200
9,000

17,000
6,000

4,200

454,800 32,000

เงินนอก
งบประมาณ

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
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รวม

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ระดับความสาเร็จและคุณภาพการปฏิบัติงาน
2 ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
แบบประเมิน
สารวจ
แบบสารวจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากรทุกคนในสานักงานมีสมรรถนะที่สูงขึ้น มีพลังในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีคุณภาพ
มาตรฐาน
7.2 บุคลากรในสานักงานมีขวัญและกาลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีตํองาน
หนํวยงาน ผู๎บริหาร เพื่อนครู เพื่อนรํวมงาน ผู๎มาใช๎บริการ พร๎อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร เป็น
แบบอยํางที่ดีแกํสังคม
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
เห็นชอบโครงการ
(นายภานุวัชร แก๎วลาหัด)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู๎อนุมัติ โครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๘๗

โครงการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ๎างประจา
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 2,6 O สพฐ.นโยบายที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2
สนองนโยบาย สพม.12
กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน๎นด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 31,32,34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การบริการในองค์กร “คน” เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุด ในการบริการเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบาย
ภารกิจขององค์กรให๎สาเร็จลุลํวงมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร แนวคิด
ในการออกแบบระบบให๎คนมีคุณภาพเหมาะสมสาหรับงาน ภารกิจที่สอดคล๎องกับความรู๎ ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ (Competency) ที่ต๎องการ โดยมีคําตอบแทนที่เป็นธรรม มีการเสริมสร๎างขวัญ และ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหนํวยงานจะประกอบไปด๎วยข๎าราชการและลูกจ๎างประจา เป็นบุคลากร
ที่มีความสาคัญอยํางยิ่งในการบริหารงานในองค์กรดังกลําว
จากสภาพปั จ จุ บั น ลู ก จ๎ า งประจ าบางสํ ว นยั ง ไมํ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านเต็ ม ศั ก ยภาพ ไมํ ไ ด๎ รั บ
การพั ฒ นาและเสริ ม สร๎ า งขวั ญและก าลั ง ใจอยํ างตํ อเนื่ อง สํ ง ผลตํ อ การปฏิ บั ติง านในหน๎ า ที่ไ มํ บรรลุ
เปูาหมายของหนํวยงาน ดังนั้นเพื่อพัฒนากลุํมลูกจ๎างดังกลําว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 จึงกาหนดโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติลูกจ๎างประจา ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาลูกจ๎างประจาให๎มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะสูงขึ้นตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
2.2 เพื่อเสริมสร๎างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ของลูกจ๎างประจา
๓. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
3.1.1 ลูกจ๎างประจาในสังกัด จานวน 210 คน
3.1.2 ประธานสหวิทยาเขต จานวน 17 คน
3.1.3 ผู๎อานวยการกลุํมใน สพม.12 ทุกกลุํม จานวน 10 คน
3.1.4 คณะกรรมการดาเนินงาน จานวน 30 คน
รวม 267 คน
3.2 ด๎านคุณภาพ
ลูกจ๎างประจาปฏิบัติงานได๎อยํางมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจแกํผู๎มารับบริการ และมีความ
สามัคคี ในหมูํคณะ
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4. การดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม/ขั้นตอน
ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
ประสานวิทยากร
ดาเนินการอบรม
สรุป/รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
กันยายน 2562

ผู้รับผิดชอบ
กลุํมพัฒนาครูฯ
กลุํมพัฒนาครูฯ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 103,400 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานลูกจ๎างประจา
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(267 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(267 คน x 1 มื้อ x 250 บาท)
- คําจัดทาปูายไวนิล
- คําตอบแทนวิทยากร
(7 ชม. x 600 บาท)
- คําวัสดุ
3 กิจกรรมที่ 3 สรุปผลโครงการ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)

ตอบแทน

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

1,050

1,050

1,050

1,350

1,350

1,350

26,700

26,700

26,700

14,250

14,250
1,000
4,200

1,000
4,200
2,000
350
4,200

หมายเหตุ

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

43,700

3,000

52,500

66,750
1,000
4,200

2,000

2,000

350

350

50,900

52,500

ขอถัวจํายทุกรายการ
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103,400

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละของลูกจ๎างประจาที่เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ นานวัตกรรม ประสบการณ์ วิธีการดาเนินการ มาประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายภานุวัชร แก๎วลาหัด)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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โครงการ
พัฒนาครูบรรจุใหมํ ตาแหนํงครูผู๎ชํวย
แผนงาน
พืน้ ฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 2
สพฐ.นโยบายที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3.1, 3.2
สนองนโยบาย สพม.12
กลยุทธ์ที่ 3
จุดเน๎นด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 31, 32, 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม – ธันวาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากผู๎ ที่ เ ป็ น ครู จ าเป็ น ต๎ อ งมี วิ นั ย คุ ณ ธรรมและจิ ต ส านึ ก ของความเป็ น ครู อ ยูํ ใ นจิ ต ใจ
เพื่อให๎การปฏิบัติงานด๎านการเรียนการสอน เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอยํางที่ดีของเยาวชน
และสังคม การปฐมนิเทศครูบรรจุใหมํ จึงเป็นกิจกรรมที่สาคัญ เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับผู๎เข๎ามา
ปฏิบัติงานใหมํทั้งในด๎านคุณธรรม จริยธรรม สร๎างจิตสานึกของความเป็นครู รวมทั้งเพื่อให๎การปฏิบัติงาน
ด๎านการจั ดการเรี ย นการสอนเป็ น ไปอยํ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ ตลอดจนถึ งการสร๎า งความรู๎ค วามเข๎าใจ
ในการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาอยํางเข๎ม เพื่อเตรียมความพร๎อมและเพิ่มพูนความรู๎ ความสามารถ
ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู๎ชํวย ด๎านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และเป็ น ครู ที่ ดี ไ ด๎ ประกอบกั บ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเตรี ย มความพร๎ อ มและพั ฒ นาอยํ า งเข๎ ม
ต าแหนํ ง ครู ผู๎ ชํ ว ย ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2561 ก าหนดให๎ ห นํ ว ยงานต๎ น สั ง กั ด จั ด ให๎ มี
การปฐมนิเทศครูผู๎ชํวยภายในสามสิบวัน นับแตํวันเข๎าปฏิบัติหน๎าที่ราชการ และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีครูบรรจุใหมํ จานวน 146 คน จึงจัดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ครูผู๎ชํวยมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ ระเบียบ กฎหมาย ทักษะ
การปฏิบัติงานอยํางครูมืออาชีพ ความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ ระบบคําตอบแทน สวัสดิภาพและสวัสดิการ
ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี
2.2 เพื่อพัฒนาให๎ครูบรรจุใหมํความรู๎ ความประพฤติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหน๎าที่
ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหนํงที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให๎สามารถปฏิบัติราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และมีพฤติกรรมสอดคล๎องกับการปฏิบัติหน๎าที่ราชการยุคใหมํ
2.3 เพื่อสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการพัฒนาการศึกษาให๎แกํครูบรรจุใหมํในการทางาน
อยํางบูรณาการ
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
ครูผู๎ชํวยที่บรรจุใหมํตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน จานวน 224 คน ภายใน
30 วัน นับแตํวันเข๎าปฏิบัติราชการ ภายในเดือนเมษายน 2562 ณ โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 ครูบรรจุใหมํที่เข๎ารํวมโครงการ มีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติ
และ ผํานการพัฒนาอยํางเข๎มทุกคน
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3.2.2 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
สํงผลตํอคุณภาพผู๎เรียน
3.2.3 ครูบรรจุใหมํมีความพึงพอใจในการได๎รับการปฐมนิเทศ และมีเจตคติที่ดีตํอ
วิชาชีพครู
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 จัดทาข๎อมูลครูบรรจุใหมํ
2 แตํงตั้งคณะทางานวางแผนการดาเนินงาน
3 ประชุมคณะทางานดาเนินงานเพื่อวางแผน
และจัดทาหลักสูตร
4 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการปฐมนิเทศ
5 ดาเนินการปฐมนิเทศ
6 สรุป/รายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
มกราคม-กุมภาพันธ์
2562
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวยุพยงค์ เกตุแก๎ว
นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
นางสาวซาปียา รัตนศรีสุข
ผอ., รอง สพม.12
นางสาวสาคร สุภัทรประทีป

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 133,150 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

900

900

900

1,350

1,350

1,350

24,000

24,000

24,000

60,000

60,000

60,000

3,000

3,000

3,000

2,400

2,400

2,400

2,000

2,000

24,000 24,000

24,000

12,000 12,000

12,000

ตอบแทน

1

กิจกรรมที่ 1
ประชุมคณะทางานวางแผน/กาหนดหลักสูตร
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(15 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการปฐมนิเทศและอบรมให๎
ความรู๎
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม(ครู 210+จนท.30)
(240 คน x 2 มื้อ x 50บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(240 คน x 1 มื้อ x 250บาท)
- คําตอบแทนวิทยากร
(5 ชม. x 600 บาท)
-คําตอบแทนวิทยากรภายนอก
(2 ชม. x 1,200 บาท)
- คําพาหนะวิทยากร
- คําจัดทาเอกสาร
(240 เลํม x 100 บาท)
- คํากระเป๋าเอกสาร (240 คน x 50 บาท)

2

-
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รวม

ที่

กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน

3

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดาเนินงาน 1 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(10 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
- คําจัดทาเอกสาร
(20 เลํม x 100 บาท)
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

600

600

900

900
2,000

5,400

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการตลอดระยะเวลา
การพัฒนา
2 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ความเข๎าใจ
ในการปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมาย
3 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการผํานการพัฒนาอยํางเข๎ม

89,750

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

2,000

38,000 133,150

วิธีการประเมิน

133,150

เครื่องมือที่ใช้

100
80
100

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์
7.2 ผู๎เข๎ารํวมโครงการผํานการพัฒนาอยํางเข๎มทุกราย
7.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการประเมินด๎านการจัดการเรียน
การสอนที่สูงขึ้น
7.4 มีการสร๎างเครือขํายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูบรรจุใหมํ ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายภานุวัชร แก๎วลาหัด)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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๙๓

โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูจัดการเรียนรู๎วิทยาการคานวณ
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 2
สพฐ.นโยบายที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน๎นด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 31, 36
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) ซึ่ ง ได๎ มี ก ารกาหนดมาตรฐานการเรี ย นรู๎ แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุํ ม สาระ
การเรียนรู๎ วิทยาศาสตร์ เดินสิงหาคม 2560 มีเนื้อหาส าคัญใหมํคือ วิทยาการคานวณ (Computing
Science) ในสาระที่ 4 เทคโนโลยีกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ โดยเนื้อหาเป็นการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
การพัฒนาผู๎เรีย นให๎ มีความรู๎ ความเข๎าใจแนวคิดเชิงคานวณเพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตจริง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช๎เชิงคานวณเพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตจริง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาเป็น ขั้น ตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาการคานวณและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางปลอดภัยและมีจริยธรรม ซึ่งผู๎สอนอาจมีความสับสนและความ
เข๎าใจคลาดเคลื่อนในหลักการตํางๆ ของมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด ตลอดจนกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อให๎สอดคล๎องกับตัวชี้วัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎ตระหนักถึง ความจาเป็นอยํางยิ่งที่ครูผู๎สอน
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลั กการและเปูาหมายส าคัญ
ที่ ก าหนดไว๎ ในมาตรฐานหลั ก สู ต รและตั ว ชี้ วั ด และสามารถจั ด กระบวนการเรี ย นรู๎ การใช๎ สื่ อ และ
แหลํ ง เรี ย นรู๎ ข องหลั ก สู ต ร ให๎ ค รบถ๎ ว นทุ ก ด๎ า น ได๎ แ กํ ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง ค านวณ (Computational
Thinking) ทักษะความเข๎าใจและใช๎เทคโนโยลีดิจิดัล (Digitat Literacy) การแก๎ปัญหาและการใช๎เหตุผล
ตั้งตรรกะ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สู งสุ ดตํอผู๎ เรี ยน จึงจัดโครงการพัฒ นาศักยภาพผู๎ส อนวิทยาการคานวณ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพครู ผู๎ ส อนวิ ท ยาการค านวณ ให๎ มี ค วามรู๎ ความเข๎ า ใจในมาตรฐาน
การเรียนรู๎ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู๎วิทยาการคานวณ
2.2 เพื่อให๎ ครู ผู๎ ส อนมีความสามารถในการออกแบบจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู๎สอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) โรงเรียนละ 1 คน รวม 98 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู๎สอนรายวิชาสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) มีความรู๎ และสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู๎และประเมินผู๎เรียนสาหรับการเรียนการสอนวิทยาการคานวณอยํางมีประสิทธิภาพ
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4. การดาเนินงาน
ที่
1
2

3

4
5
5.

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ประชุมวางแผนหลักสูตรการพัฒนา และประชุมคณะวิทยากรและ กุมภาพันธ์ 2562 กลุํมพัฒนาครูฯ
กรรมการ
- ประชุมกาหนดหลักสูตรการพัฒนา
เตรียมเอกสารประกอบการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
มีนาคม 2562
กลุํมพัฒนาครูฯ
2.1 ทาหนังสือแจ๎งโรงเรียนกลุํมเปูาหมายทราบ/สํงครูเข๎ารับ
การพัฒนา
2.2 ติดตํอวิทยากร
ดาเนินการพัฒนาครูผู๎สอนวิชาวิทยาการคานวณ
เมษายน 2562 กลุํมพัฒนาครูฯ
เปูาหมาย : ครูผู๎สอนวิทยาการคานวณ จานวน 98 คน พัฒนา
2 วัน
สถานที่ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นิเทศ ติดตาม นาผลการประเมินมาเปรียบเทียบสรุป
พฤษภาคม –
กลุํมนิเทศฯ
และปรับปรุงพัฒนา
มิถุนายน 2562
สรุปรายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพครูจัดการเรียนรู๎วิทยาการ กรกฎาคม 2562 กลุํมพัฒนาครูฯ
คานวณ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 146,675 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)

ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมกาหนดหลักสูตรการพัฒนา
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
2 กิจกรรมที่ 2 เตรียมเอกสารประกอบการพัฒนา
เชิงปฏิบัติการ
- คําเอกสารประกอบการอบรม
3 กิจกรรมที่ 3 ดาเนินการพัฒนาครูผู๎สอนวิชา
วิทยาการคานวณ จานวน 2 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่มจานวน
(120 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวันจานวน
(120 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)
- คําตอบแทนวิทยากรและวิทยากรประจากลุํม 54,600
(7 คน x 13 ชม. X 600 บาท)

เงินงบประมาณ
ใช๎สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

525

525

525

1,350

1,350

1,350

30,000 30,000

30,000

16,800

16,800

16,800

28,800

28,800

28,800

54,600

54,600
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๙๕

ที่

กิจกรรม/รายการ

- คําพาหนะเดินทางวิทยากร
- คําที่พักวิทยากร
(2 คืน x 4 ห๎อง x 1,200 บาท)
4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลโครงการ
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช๎สอย
วัสดุ

5,000
9,600

54,600

6. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละ 90 ของผู๎ที่ผํานการอบรม มีความรู๎ และ
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และ
ประเมินผลผู๎เรียนสาหรับการเรียนการสอนวิทยาการ
คานวณได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

62,075

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

5,000
9,600

5,000
9,600

30,000 146,675

วิธีการประเมิน
- ทาแบบทดสอบกํอน-หลัง
- ทาใบงาน
- ทาใบกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช๎
- แบบทดสอบ
- ใบงาน
- ใบกิจกรรม
- แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูผู๎สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและ
เปูาหมายสาคัญที่กาหนดไว๎ในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ การใช๎สื่อ
และแหลํงเรียนรู๎ของหลักสูตร ให๎ครบถ๎วนทุกด๎าน
7.2 ครูผู๎สอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
และการประเมนผลผู๎เรียนสาหรับการเรียนการสอนวิทยาการคานวณอยํางมีประสิทธิภาพ
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายภานุวัชร แก๎วลาหัด)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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146,675

โครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการเป็นผู๎นา
ของหัวหน๎ากลุํมบริหารงานในสถานศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 2 สพฐ.นโยบายที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2, 3.3
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน๎นด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 31, 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน – กันยายน 2562
1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยโครงสร๎างของการบริหารของสถานศึกษาที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ได๎แบํงโครงสร๎างการบริหารงานสํวนใหญํ แบํงออกเป็น 4 ฝุาย ตามโครงสร๎างที่โรงเรียนเป็น
นิติบุคคล คือ ฝุายวิชาการ ฝุายบริหารทั่วไป ฝุายงบประมาณ ฝุายบุคคล และผู๎บริหารสถานศึกษาแตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบแตํละฝุาย และสํวนใหญํเป็นครูที่ปฏิบัติหน๎าที่สอน ไมํไ ด๎สาเร็จการศึกษามาทางด๎านบริหาร
การศึกษา และในกลุํมบริหารงานวิชาการ ได๎กาหนดภาระหน๎าที่งานรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการเพิ่มกลุํมสาระโดยหัวหน๎ากลุํมสาระเป็นผู๎ขับเคลื่อน กาหนดทิศทาง ตามนโยบายของผู๎อานวยการ
และเป็นครูที่มิได๎สาเร็จการศึกษาทางด๎านบริหารการศึกษาเชํนเดียวกัน โรงเรียนสํวนใหญํ เมื่อมอบหมาย
หน๎าที่ไปแล๎ว ทาให๎งานที่เกิดขึ้นไมํมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเทําที่ควร เกิดปัญหาในการขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบายตําง ๆ มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการคนในฝุายและกลุํมสาระ เนื่องจากขาดทักษะการเป็น
ผู๎ น า การจู ง ใจคน การตั ด สิ น ใจการแก๎ ปั ญ หา การเสี ย สละ และองค์ ป ระกอบอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะ
การบริหาร
เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะด๎ า นการเป็ น ผู๎ น า การบริ ห ารงาน การบริ ห ารคน เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การปฏิ บั ติ ง านด๎ า นการเป็ น ผู๎ น า สร๎ า งความเข๎ า ใจในการขั บ เคลื่ อ นงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ สํ ง ผล ตํ อ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพองค์ ร วมของสถานศึ ก ษา จึ ง จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตามหลั ก สู ต ร
เพิ่มสมรรถนะการเป็นผู๎นาของหัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาหัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎างกลุํมบริหารงานให๎มีทักษะความรู๎ในการเป็นผู๎นา
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น
2.3 เพื่อสร๎างความมั่นใจในการทางานให๎กับบุคลากรที่เป็นผู๎นาในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
หัวหน๎างานในโรงเรียน 4 กลุํมงาน โรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 392 คน
3.2 ด๎านคุณภาพ
หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน มีทักษะความรู๎การบริหารงาน ภาวะผู๎นา การจูงใจ การตัดสินใจ
และการแก๎ปัญหา มีความมั่นในการปฏิบัติงาน โรงเรียนสามารถดาเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ให๎มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 ประชุมวางแผนปรึกษาหารือ ระดมความคิด
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 - กาหนดหลักสูตรการอบรม
- กาหนดวัน เวลา และสถานที่/ ติดตํอวิทยากร
- อบรมเชิงปฏิบัติการ ภายในเดือนมิถุนายน 2562
ณ โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3 ติดตามประเมิน และรายงานผลโครงการ
4 นาผลการประเมินมาเปรียบเทียบสรุปและปรับปรุงพัฒนา
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน
เมษายน 2562

ผู้รับผิดชอบ
ผอ., รอง ผอ.

เมษายน- มิถุนายน 2562

คณะกรรมการ,
กลุํมพัฒนาครูฯ

กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม – กันยายน 2562

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 201,800 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน

1

2

3

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานวางแผน/
กาหนดหลักสูตร
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(15 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการอบรมพัฒนา
ณ โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(407 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(407 คน x 1 มื้อ x 250 บาท)
2.3 คําตอบแทนวิทยากร
(3 คน x 7 ชม. x 600 บาท)
- คําพาหนะวิทยากร
- คําจัดทาเอกสาร (420 เลํม x 50 บาท)
- คํากระเป๋าเอกสาร (420 คน x 50 บาท)
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดาเนินงาน 1 วัน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 2 มื้อ x 30บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(10 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
รวม

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

900

900

900

1,350

1,350

1,350

40,700

40,700

40,700

101,750

101,750

101,750

12,600

12,400

1,000
21,000
21,000

1,000
21,000
21,000

600

600

600

900

900

900

201,800

201,800

12,600
1,000
21,000
21,000

12,600

147,200

42,000

เงินนอก
งบประมาณ

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
1

2
3

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

หัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน สังเกต, ทดสอบ
มีทักษะความรู๎ในการเป็นผู๎นา
หัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน
สังเกต, ทดสอบ
มีความมั่นใจในการทางาน
หัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน สังเกต
สามารถนาความรู๎ไปปฏิบัติงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพงานของโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึก, แบบประเมิน

แบบบันทึก, แบบประเมิน
แบบบันทึก

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 หัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานมีทักษะความรู๎ในการเป็นผู๎นา
7.2 โรงเรียนสามารถดาเนินงาน ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึ้น
7.3 หัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานมีความมั่นใจในการทางานมากขึ้น
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายภานุวัชร แก๎วลาหัด)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
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โครงการ

พัฒนาศักยภาพการทางานเป็นทีม “รวมพลังสร๎างสรรค์เขตพื้นที่การศึกษา
ก๎าวไกล การศึกษาไทยก๎าวหน๎า”
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 2
สพฐ.นโยบายที่ 5 ประเด็นกลยุทธ์ 3.1
สนองนโยบาย สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3,6 จุดเน๎นด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา, การบริหาร
จัดการ
ตัวชี้วัดที่ 31, 32, 50, 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน – กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการศึกษาของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และการบริหาร
จัดการการศึกษาของสถานศึกษา จาเป็นต๎องดาเนินไปพร๎อมกัน โดยจะต๎องมีความสอดคล๎องเชื่อมโยง
และสัมพันธ์กันทั้งระบบ ซึ่งจะสํงผลตํอความเข๎มแข็งและความสาเร็จในการจัดการศึกษาในภาพรวม
และการดาเนินการดังกลําว มีการวางแผนรํวมกันทั้งระบบ โดยเน๎นความเชื่อมโยงสอดคล๎องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และกลยุ ทธ์ขององค์กรที่เกี่ย วข๎องทุกระดับ จะต๎องรํว มกันทางานพัฒนาคน พัฒ นางาน
เป็นทีมงานที่เข๎มแข็ง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการให๎ บริการรวมทั้งมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบ
และแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ทุกกลุํมงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแหํ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา๒๐ ให๎กระทรวง
กระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งด๎านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีหน๎าที่พิจารณาให๎ความเห็นชอบสํงเสริม
สนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให๎สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ดังนั้น
เพื่อให๎บรรลุผลตามเจตนารมณ์แหํง พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่ อ ให๎ ผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12
ได๎รับ การพัฒนาศักยภาพการบริ หารจั ดการการศึกษาให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ในแนวทางการบริหาร
จัดการและการติดตํอประสานงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การปฏิบัติงานทั้ง ๔ ด๎าน
2.๒ เพื่ อ ให๎ ผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เป็ น ผู๎ ที่ มี ส มรรถนะในการให๎ บ ริ ก ารติ ด ตํ อ ประสานงาน
ติดตาม ดูแลการดาเนินงานในระดับสถานศึกษาระดับสหวิทยาเขต ระดับกลุํมสหวิทยาเขตและระดับเขต
พื้นที่การศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการจัดการศึกษา

๑๐๐

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๓. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
- ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จานวน 98 คน
- ผู๎บริหารการศึกษาในสังกัด จานวน 2 คน
- ผู๎อานวยการกลุํมใน สพม.12 ทุกกลุํม/หนํวย จานวน 10 คน
- คณะทางาน 20 คน
รวมทั้งสิ้น 130 คน
3.2 ด๎านคุณภาพ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีความรู๎และนาแนวคิด ประสบการณ์ ความรู๎จากการศึกษาดูงาน ไปปรับใช๎
ในการบริหารจัดการศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน
๔. การดาเนินงาน
ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

๑

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงทาความเข๎าใจกับประธาน
สํงเสริมประสิทธิภาพ/ประธานสหวิทยาเขต/ประธานกลุํม
สหวิทยาเขต เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎บริหาร
สถานศึกษา เพื่อขอใช๎งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2

มีนาคม ๒๕๖2

ผอ.สพม./รอง ผอ.สพม.

2

กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา/ผู๎บริหาร
การศึกษา/ผอ.กลุํม ในสังกัดทุกกลุํม เพื่อซักซ๎อม
ความเข๎าใจการเดินทางไปศึกษาดูงาน

เมษายน 2562

ผอ.สพม./รอง ผอ.สพม.

3

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษา
จานวน 4 วัน
- แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- ติดตํอสถานที่ดูงาน
- ดาเนินการศึกษาดูงาน
- สรุป/รายงานผล

พฤษภาคม –
กันยายน ๒๕๖2

น.ส.สาคร สุภัทรประทีป
น.ส.ซาปียา รัตนศรีสุข
และคณะทางาน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๐๑

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 882,700 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ

ตอบแทน

1 กิจกรรมที่ 1
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(20 คน X 1 มื้อ X 30 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(20 คน X 1 มื้อ X 90 บาท)
2 กิจกรรมที่ 2
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(130 คน X 2 มื้อ X 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(130 คน X1 มื้อ X 90 บาท)
3 กิจกรรมที่ 3
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(130 คน x 8 มื้อ x 50บาท)
- คําอาหาร (เช๎า กลางวัน เย็น)
(130 คน x 4 วัน x 650 บาท)
- คําที่พัก (130 คน x 3 คืน x 850 บาท)
- คําเชํารถโดยสารไมํประจาทางเหมาจําย
(2 คัน x 4 วัน x 15,000 บาท)
- คําของที่ระลึก
- คําวัสดุจัดกิจกรรม
4 กิจกรรมที่ 4
สรุป/ประเมินผล
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

๑๐๒

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอกงบ
ประมาณ

รวม

600

600

600

1,800

1,800

1,800

9,100

9,100

9,100

11,700

11,700

11,700

52,000

52,000

52,000

338,000

338,000

338,000

331,500
120,000

331,500
120,000

331,500
120,000

5,000
10,000

5,000
10,000

1,200

1,200

1,200

1,800

1,800

1,800

5,000
10,000

867,700

15,000

882,700

-

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

882,700

6. การวัดและประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1

ผู๎บริหารสถานศึกษา/ผู๎อานวยการกลุํม
ที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพทุกคน

รายงานการประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพ

แบบรายงานการประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพ

2

ผู๎บริหารสถานศึกษา/ผู๎อานวยการกลุํม
มีภาวะผู๎นาทางวิชาการ สามารถคิด
วางแผน และดาเนินการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได๎ทุกคน

ประเมินการมีสํวนรํวม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และศึกษาดูงาน

แบบสังเกตการมีสํวนรํวม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู๎บริหารสถานศึกษา/ผู๎อานวยการกลุํมในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สามารถนาความรู๎ที่ได๎จากการการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีคุณภาพ

ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายภานุวัชร แก๎วลาหัด)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู๎อนุมัติ โครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๐๓

โครงการ
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง
ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 2
สพฐ.นโยบายที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2
สนองนโยบาย สพม.12
กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน๎นด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม – กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษเป็ น ภาษาสากลที่ใช๎ในการติดตํอสื่ อสาร และเปรีย บเสมือนใบเบิกทางส าหรั บ
การศึกษา การท างาน ตลอดจนการเข๎าสั งคม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในยุคที่เ ทคโนโลยีและการสื่ อสาร
มีความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว ภาษาอังกฤษจึงเข๎ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาตัวอยํางหลีกเลี่ยงไมได๎
ด๎วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกลําว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จึ ง รํ ว มกั บ สมาคมครู ภ าษาอั ง กฤษระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จั ด โครงการอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร” ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํครู เพื่อให๎มีความรู๎ ทักษะ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน สามารถ
น าไปบู ร ณาการสร๎ างสรรค์ กิ จ กรรมในชั้น เรี ย น ทาให๎ ก ารเรี ย นภาษาอั ง กฤษเป็น เรื่ อ งงํ ายและสนุ ก
ที่จะเรียนรู๎ และทาให๎ห๎องเรียนภาษาอังกฤษเติมเต็มความรู๎ความเข๎าใจแกํเด็ก เพื่อให๎ก๎าวสูํสังคมอาเซียน
ได๎ตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแกํครูผู๎สอนให๎เกิดความรู๎ ทักษะ และ
เทคนิคการสอนวิชาภาอังกฤษให๎มีความทันสมัย
2.2 เพื่อให๎ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษสามารถนาความรู๎ที่ได๎ไปบูรณาการสร๎างสรรค์กิจกรรม
การเรียนการสอนในห๎องเรียนภาษาอังกฤษได๎
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให๎ครูสอนวิชาภาษอังกฤษได๎มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเพิ่มเติมศักยภาพ
ด๎านการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
3.1.1 ครูผู๎สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 2 คน จานวน 196 คน
3.1.2 คณะกรรมการและวิทยากร จานวน 25 คน
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ
3.2.2 ครู ผู๎ ส อนภาษาอั ง กฤษ สามารถออกแบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู๎ แ ละ
การประเมินผลผู๎เรียนสาหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยํางมีประสิทธิภาพ

๑๐๔

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน เพื่อวางแผน
การดาเนินงาน
-จัดทาหลักสูตร, ประสานสถานที่
-ประสานวิทยากร
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการจัดอบรมพัฒนา
จานวน 2 วัน ณ โรงแรมในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
3 กิจกรรมที่ 3 สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน

พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

คณะทางาน

กันยายน 2562
คณะทางาน

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 165,550 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
2 กิจกรรมที่ 2
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(210 คน x 4 มื้อ x 50 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(210 คน x 2 มื้อ x 250 บาท)
- คําตอบแทนวิทยากร
(14 ชม. x 600 บาท)
- คําพาหนะเดินทางวิทยากร
- คําที่พักวิทยากร (1 คืน x 2 ห๎อง x 1,200 บาท)
- คําวัสดุ
3 กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลโครงการ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

525

525

525

1,350

1,350

1,350

21,000

21,000

105,000

105,000

105,000

8,400

8,400

2,000
2,400

2,000
2,400

2,000

2,000

525

525

525

1,350

1,350

1,350

8,400
2,000
2,400
2,000

8,400

เงินนอก
งบประมาณ

21,000

136,150 2,000 144,550

21,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๐๕

รวม

42,000

165,550

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1 ร๎อยละของผู๎เข๎าอบรมพัฒนามีความรู๎ความ
ทาใบงาน
เข๎าใจภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น
2 ร๎อยละของผู๎เข๎าอบรมสามารถนาทักษะ
ทาใบกิจกรรม
ภาษาอังกฤษไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
และชีวิตประจาวันได๎

เครื่องมือที่ใช้
ใบงาน
ใบกิจกรรม/แบบ
ประเมิน

7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ
7.1 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ
7.2 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการประเมินผล
ผู๎เรียนสาหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยํางมีประสิทธิภาพ
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวสาคร สุภัทรประทีป)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นายภานุวัชร แก๎วลาหัด)
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

๑๐๖

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและรายงานผล
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อ 3 O สพฐ.นโยบายที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2
สนองนโยบาย สพม.12 O กลยุทธ์ที่ 3 O จุดเน๎นด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา O ตัวชีว้ ัดที่ 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน๎าที่กาหนดนโยบายการศึกษาของเขตพื้นที่ เพื่อให๎หนํวยงาน
ภายในส านั กงานเขตพื้น ที่และสถานศึกษาในสังกัด ใช๎เป็นแนวทางในการขับเคลื่ อนพัฒ นาคุณภาพ
การศึ ก ษาโดยได๎ ก าหนดรายละเอี ย ดทิ ศ ทางในการพั ฒ นา จุ ด เน๎ น และตั ว ชี้ วั ด ในการพั ฒ นาไว๎ ใ น
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และสิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะชํ ว ยให๎ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบาย สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎
สถานศึกษาจั ดการศึกษา ได๎อยํ างมีคุณภาพตามแผน คือ โครงการ/กิจกรรมของส านักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาที่ ไ ด๎ บ รรจุ ไ ว๎ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ซึ่ ง โครงการที่ จั ด ท าขึ้ น ต๎ อ งสอดคล๎ อ งเชื่ อ มโยง
กับนโยบาย สามารถตอบสนองนโยบายหรือแก๎ปัญหาของหนํวยงานได๎ มีวัตถุประสงค์เปูาหมายที่ ชัดเจน
รายละเอียดของโครงการต๎องสอดคล๎องและสัมพันธ์กันตั้งแตํประเด็นแรกถึงประเด็นสุดท๎าย สามารถ
วัดได๎ เข๎าใจได๎งํายโดยใช๎ภาษาที่เป็นที่เข๎าใจกันทั่วไปสะดวกตํอการดาเนินงาน สามารถนาไปดาเนินงาน
หรือปฏิบัติได๎จริง และติดตามและประเมินผลได๎
กลุํมนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในฐานะหนํวยงาน
ภายในที่รั บ ผิ ด ชอบการจั ดทาแผนปฏิบั ติการประจาปี ของหนํว ยงาน เป็นหนํว ยรวบรวมโครงการ/
กิจกรรมตําง ๆ ของทุกหนํวยภายในสานักงาน และตรวจสอบคุณภาพของโครงการกํอนนาเสนอขอความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ย วข๎อง ได๎เล็ งเห็ นปัญหาในการเขียนโครงการของบุคลากรซึ่งยังมี
ความเข๎าใจที่หลากหลาย จึงได๎จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและรายงาน
ผล เพื่อชํวยให๎บุคลากรในสานักงานได๎รับความรู๎และมีเทคนิคการเขียนโครงการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให๎มีความรู๎เทคนิคการเขียนโครงการและการ
รายงานผลโครงการ
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 70 คน
3.2 ด๎านคุณภาพ บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถเขียน
โครงการและรายงานผลได๎อยํางมีหลักการ ชัดเจนเข๎าใจงํายและสามารถนาไปปฏิบัติได๎

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๐๗

4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม / ขั้นตอน
1 ให๎ความรู๎เรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ
และการรายงานผลโครงการ
จานวน 2 วัน
2 ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการและรายงาน
ผลโครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
กรกฎาคม-กันยายน 2562 กลุํมนโยบายและแผน

5. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 174,200 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ

ค่าตอบแทน

1 คําอาหาร จานวน 2 วัน รวม 3 มือ้
(70 คน X 3 มื้อ X 250 บาท)
2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(70 คน X 4 มื้อ X 50 บาท)
3 คําที่พัก (70 คน X 1 คืน X 850 บาท)
4 คําพาหนะผูเ๎ ข๎าอบรม
5 คําตอบแทนวิทยากร
10,200
(17 ชม. X 600 บาท)
6 คําที่พักและคําพาหนะวิทยากร
7 คําวัสดุฝึกปฏิบตั ิ
รวม
10,200
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

52,500

52,500

52,500

14,000
59,500

14,000
59,500

14,000
59,500

21,000

21,000
10,200

21,000
10,200

10,000

10,000
7,000 7,000
7,000 174,200

10,000
7,000
174,200

157,000

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร๎อยละของผู๎รับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจหลักการเขียน
โครงการและรายงาน
2 ร๎อยละของผู๎รับการอบรมสามารถเขียนโครงการและรายงาน
ได๎อยํางมีคุณภาพ

๑๐๘

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

วิธีการประเมิน
สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

ตรวจสอบ

แบบฝึกปฏิบัติ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ที่มีคุณภาพ
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ของเขตพื้นที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางมันทนา รัตนะรัต)
ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
ผู๎อนุมัติ โครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๐๙

กลยุทธ์ที่ 4
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

๑๑๐

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

โครงการ

แก๎ปัญหานักเรียนที่มีแนวโน๎มจะออกกลางคัน และเด็กออกกลางคัน
ปีการศึกษา 2562
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 1 O สพฐ.นโยบายที่ 4 ประเด็นกลยุทธ์ 3.1
สนองนโยบาย สพม.12 O กลยุทธ์ที่ 4 O จุดเน๎นด๎านนักเรียน,บริหารจัดการ O ตัวชี้วดั ที่ 37, 40
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพนิดา มณี
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ - กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การศึกษานับเป็นพื้นฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าและแก๎ไข
ปัญหาตํางๆ ในสังคมได๎ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ชํวยให๎คนได๎พัฒนาตนเองในด๎านตํางๆ
โลกแหํงการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว จาเป็นยิ่งที่หนํวยงานการศึกษาจะต๎อง
เตรี ยมความพร๎อมในหลายๆ ด๎าน รวมทั้ง สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎ กับผู๎ เรียนได๎อยํางทั่วถึง ดังพันธกิจ
ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 12 คื อ สร๎ า งโอกาสให๎ ประชากรวั ยเรี ย นระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาทุ ก คน ได๎ รั บ บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพอยํ า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก กลุํ ม เปู า หมาย ซึ่ ง สอดรั บ กั บ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วางเปูาหมาย
การปฏิรู ปการศึกษา ให๎ ปีการศึกษา 2559 เป็นปีแหํ งการลดจานวนเด็กตกหลํนในระบบการศึกษา
จากข๎อมูลในระหวํางปีการศึกษา 2556 – 2558 มีนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกกลางคัน จานวนกวํา 22,000 คน โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
มากที่สุด จากข๎อมูลดังกลําว ซึ่งเป็นปัญหาด๎านการศึกษา ที่หนํวยงานทุกฝุายจะต๎องบูรณาการการทางาน
รํวมกัน เพื่อหาแนวทางแก๎ปัญหา
เพื่อให๎การบริหารจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นไป
ตามพัน ธกิ จ และบรรลุ เปู าประสงค์ จึ ง ได๎ดาเนิน โครงการการแก๎ปัญ หานักเรีย นที่มีแนวโน๎มจะออก
กลางคั น และเด็ก ออกกลางคัน ปี การศึกษา 2562 เพื่ อหาแนวทางแก๎ปั ญหาและชํว ยเหลื อ ผู๎ เรีย น
อยํางเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎ผู๎บริหารโรงเรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎หาแนวทางชํวยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา
ที่จะออกกลางคัน ได๎อยํางเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2.2 เพื่อลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด จานวน 16 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบปัญหา
เด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560
3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน และครูผู๎รับผิดชอบงาน
ระบบการดู แ ลชํ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น จ านวน 1 คน จากกลุํ ม ตั ว อยํ า งโรงเรี ย นที่ ป ระสบปั ญ หา
เด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560 จานวน 16 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 32 คน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๑๑

3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาในสังกัด มีการดาเนินการระบบการแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคัน
อยํางเข๎มแข็ง และตํอเนื่อง
3.2.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนทุกระดับชั้นลดลง
3.2.3 คุณภาพด๎านการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เพิ่มมากขึ้น
3.2.4 คุณภาพชีวิตของผู๎เรียนดีขึ้น
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2 สารวจข๎อมูลเด็กออกกลางคัน
3 สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข๎อมูล เพื่อแยกปัญหา
และจัดลาดับปัญหา
4 แตํงตั้ง/ประชุมคณะทางาน
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู๎รับผิดชอบงานระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน จากกลุํมตัวอยํางโรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560
เพื่อรํวมหาแนวทางแก๎ปัญหา ชํวยเหลือเด็กที่มี
ปัญหาแตํละด๎าน และกาหนดแนวทาง
ขับเคลื่อนการแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคัน
อยํางเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
6 สร๎างภาคีเครือขํายในการแก๎ปัญหานักเรียน
ออกกลางคัน
7 แตํงตั้งคณะกรรมการ/ติดตามผลการ
ดาเนินการขับเคลื่อนฯ ของสถานศึกษา
กลุํมเปูาหมาย
8 สรุปผลการดาเนินงาน

๑๑๒

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
กุมภาพันธ์
กลุํมสํงเสริมการจัดกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 การศึกษา สพม.12
เมษายน 2562
เมษายน– มิถุนายน 2562
เมษายน– มิถุนายน 2562

มิถุนายน– กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม– สิงหาคม 2562
กันยายน 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 42,200 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมคณะทางาน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(10 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎บริหาร
สถานศึกษา และครูผู๎รับผิดชอบงาน
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
จากกลุํมตัวอยํางโรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา
2560
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(50 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(50 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสํงเสริม
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทวิศึกษา รํวมกับสถานศึกษาแบบ
ทวิศึกษาและภาคีเครือขําย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(40 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(40 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
3 ติดตามผลการดาเนินการขับเคลื่อน
การแก๎ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
ของสถานศึกษากลุํมเปูาหมาย
- คําเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
(8 คน x 10 วัน x 240 บาท)
- คําพาหนะ
4 สรุปผลการดาเนินงาน
- คําจัดทาเอกสาร
รวม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

700

700

700

900

900

900

3,500

3,500

3,500

4,500

4,500

4,500

2,800

2,800

2,800

3,600

3,600

3,600

19,200

19,200

5,000

5,000

5,000

2,000
7,000

2,000
42,200

2,000
42,200

19,200

19,200

16,000

เงินนอก
งบประมาณ

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๑๓

รวม

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ประสบปัญหาเด็ก
ออกกลางคัน มีการดาเนินงานระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน เพื่อให๎ผู๎เรียนจบตามหลักสูตร
ที่กาหนด
2 ร๎อยละของนักเรียนออกกลางคันระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร๎อยละ 0

วิธีการประเมิน
ติดตามประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
แบบติดตาม

ติดตามประเมินผล

แบบติดตาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีปัญหาได๎อยํางเข๎มแข็ง
7.2 ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพจบการศึกษาตามหลักสูตร
7.3 อัตราการออกกลางคันลดลง
7.4 คุณภาพชีวิตของผู๎เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
7.5 คุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพิ่มสูงขึ้น

ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวพนิดา มณี)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวพรทิพย์ เกิดสม)
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู๎อนุมัติ โครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

๑๑๔

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลยุทธ์ที่ 5
จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๑๕

โครงการ
สํงเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาอยํางยั่งยืน
แผนงาน
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 1 O สพฐ.นโยบายที่ 2 ประเด็นกลยุทธ์ 3.5
สนองนโยบาย สพม.12 O กลยุทธ์ที่ 5 O จุดเน๎นด๎านนักเรียน,บริหารจัดการ O ตัวชี้วดั ที่ 46,48,49
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริวรรณ ชํวยอักษร
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม-กันยายน 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได๎ดาเนินการรณรงค์การจัดการขยะในหนํวยงานและสถานศึกษา เพื่อสร๎างจิตสานึก ขยายองค์ความรู๎
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด๎ า นการผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ มในสถานศึ ก ษา และ
เพื่อให๎เกิดผลประสิทธิภาพตามเปูาหมายในการประเมินตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหนํวยงานภาครัฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงดาเนินโครงการสํงเสริมการบริหารจัดการ
ขยะในสถานศึกษาอยํางยั่งยืน ขึ้น เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรี ยนในสังกัด ดาเนินการจัดให๎มีระบบการคัดแยก
ขยะ และการแก๎ไขปัญหาขยะในโรงเรียนอยํางยั่งยืนตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ให๎นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด
คัดแยก ขยะมูลฝอย และนาไปใช๎ประโยชน์ตามความเหมาะสม
2.2 เพื่อรณรงค์และสํงเสริมการบริหารจัดการขยะอยํางถูกต๎อง ปลอดภัยและคุ๎มคํา
และการนาขยะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์
2.3 เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
นักเรียนในสังกัดทุกคน
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะ มูลฝอย และนาไปใช๎
ประโยชน์ตามความเหมาะสม
3.2.2 สถานศึกษาทุกโรงมีการบริหารจัดการขยะได๎อยํางถูกต๎อง ปลอดภัยตํอชีวิต และ
นาขยะไปใช๎ประโยชน์อยํางคุ๎มคํา
3.2.3 สถานศึกษาดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

๑๑๖

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 การรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานศึกษา
2 การสํงเสริมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการ
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
3 การติดตามผลการดาเนินการบริหารจัดการขยะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
4 การเผยแพรํการดาเนินงานและสร๎างขวัญกาลังใจ
ให๎กับโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 นางศิริวรรณ
มกราคม-มิถุนายน 2562 ชํวยอักษร
นางสาวพรทิพย์
เกิดสม
กรกฎาคม-สิงหาคม 2562
กันยายน 2562

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ไมํใช๎งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

1 กิจกรรมที่ 1
แจ๎งประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ดาเนินงานการบริหารจัดการขยะใน
สถานศึกษา และเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล๎อมศึกษา เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
2 กิจกรรมที่ 2
แจ๎งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
3 กิจกรรมที่ 3
ติดตามผลการดาเนินการบริหาร
จัดการขยะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล๎อมศึกษา เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัด
4 กิจกรรมที่ 4
- เผยแพรํการดาเนินงานทาง
เว็บไซต์ / สื่อออนไลน์
- ยกยํองโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ
และเป็นแบบอยําง
รวม

รวม

-

-

-

-

-

-

-
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6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะ มูลฝอย
และนาไปใช๎ประโยชน์ตามความเหมาะสม
2 ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดผํานเกณฑ์
มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับดีขึ้นไป

วิธีการประเมิน
สอบถามความรู๎ ความเข๎าใจ
และพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล๎อมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอย และนาไปใช๎ประโยชน์ตามความเหมาะสม
7.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะอยํางถูกต๎อง ปลอดภัยตํอชีวิต และนาขยะไปใช๎
ประโยชน์อยํางคุ๎มคํา
7.3 โรงเรียนผํานเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับดีขึ้นไป

ผู๎เสนอโครงการ
(นางศิริวรรณ ชํวยอักษร)
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางสาวพรทิพย์ เกิดสม)
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู๎อนุมัติ โครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

นิเทศ ติดตาม สํงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 3 O สพฐ.นโยบายที่ 5 ประเด็นกลยุทธ์ 3.1
O กลยุทธ์ที่ 6 O จุดเน๎นด๎านนักเรียน O ตัวชี้วัดที่ 51
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
ใหมํ
ตุลาคม 2561 –กันยายน 2562

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา
หนํ ว ยงานต๎น สั งกัด และส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษาในการพัฒ นา
สํงเสริ ม สนั บสนุ น พัฒ นาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได๎กาหนด 6 นโยบาย การดาเนินงาน ปีงบประมาณ2562 ที่สอดคล๎องกับ
6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน๎นด๎านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีตัวชี้วัดด๎านการบริหารจัดการให๎หนํวยงานทุกระดับบริหารการจัดการ
โดยมุํงเน๎นการกระจายอานาจ การสร๎างเครือขํายและรับผิดชอบตํอผลการดาเนินงาน คือ สถานศึกษา
ทุกแหํงมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข๎มแข็ง ตามกฎกระทรวงวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และสถานศึกษาทุกแหํงที่เข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
ผํ านการรั บ รองคุณภาพภายนอกตามที่ กาหนด อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
ได๎กาหนดกิจ กรรมการสื่ อสารและสร๎ างความเข๎า ใจเกี่ ยวกั บระบบการประเมิ นแนวใหมํ เพื่อเตรีย ม
ความพร๎อมแกํสถานศึกษาที่เข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ซึ่งเป็นหนํวยงานต๎นสังกัดที่จะต๎องสํงเสริม
สนั บ สนุ น ให๎ ส ถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ให๎มีความเข๎มแข็งและเป็นระบบสอดคล๎องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดาเนินการสื่อสารและ
สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหมํ เพื่อเตรียมความพร๎อมแกํสถานศึกษารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ตามแนวทางการพัฒ นาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึก ษา ที่กาหนด
ในกฎกระทรวง ด๎วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อให๎สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง สํงผลดีตํอการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู๎เรียน และพร๎อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ.ตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อติดตามตรวจสอบประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา และคัดเลือกสถานศึกษา
ที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข๎มแข็ง ระดับสหวิทยาเขต
2.2 เพื่อคัดเลือกสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง ตามขนาดของโรงเรียน
(ขนาดใหญํพิเศษ ขนาดใหญํ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก)
๑๒๐
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3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
3.1.1 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ฯประกอบด๎วย ประธานสหวิทยาเขต ผู๎บริหาร
โรงเรียนแตํละสหวิทยาเขต 2 คน ศึกษานิเทศก์ 10 คน รวม 61 คน
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จานวน 98 โรง
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด๎วย ประธานสหวิทยาเขต ผู๎บริหารโรงเรียน
ในสหวิทยาเขต และศึกษานิเทศก์ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามฯ ประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และสามารถนิเทศ ติดตามฯ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง สามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอกรอบสี่
3.2.3 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง คัดเลือกเป็นสถานศึกษา
IQA AWARD สหวิทยาเขตละ จานวน 1 โรง
4. การดาเนินงาน
ที่

1
2

3

4

กิจกรรม/ขั้นตอน
กิจกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยสหวิทยาเขต
เขียนโครงการ/เสนออนุมัติ/แตํงตั้งคณะทางาน/
คณะกรรมการประเมินฯ/เตรียมเอกสาร/เครื่องมือฯ
จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จานวน 17 สหวิทยาเขต ๆ ละ
3 คน ศึกษานิเทศก์ 10 คน ระยะเวลา 1 วัน
กรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ระดับสหวิทยาเขต ดาเนินการนิเทศ
ติดตามฯ สถานศึกษาในสหวิทยาเขต ตามแผน/
ปฏิทินสหวิทยาเขตละ 1 วัน
สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ศึกษานิเทศก์ทุกคน
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562

มิถุนายน – สิงหาคม
2562
กันยายน 2562
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 359,800 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

1

2

3

กิจกรรม/รายการ

การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยสหวิทยาเขต
ประชุมคณะทางาน/เตรียมเอกสาร/
เครื่องมือฯ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลฯและคัดเลือกการดาเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(71 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(71 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)
จัดนิทรรศการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เพื่อคัดเลือก สถานศึกษาที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง (IQA AWARD)
3.1 ระดับสหวิทยาเขต
- คําบริหารจัดการโรงเรียนละ 1,000 บาท
จานวน 81 โรง (81 โรง x 1,000 บาท)
- คําบริหารจัดการโรงเรียนรับเป็นเจ๎าภาพ
โรงเรียนละ 2,000 บาท จานวน 17 โรง
(17 โรง x 2,000 บาท)
- คําน้ามันรถกรรมการ
(17 สหฯ x 4 วัน x 300 บาท)
3.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนที่จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 17
โรง โรงละ 3 คน รวม 51 คน + โรงเรียน
ทั่วไป 81 โรง โรงละ 2 คน รวม 162 คน
+ คณะทางาน 15
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(228 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(228 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)

๑๒๒

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

1,050

1,050

1,050

1,350

1,350

1,350

4,970

4,970

4,970

8,520

8,520

8,520

81,000

81,000

81,000

34,000

34,000

34,000

20,400

20,400

20,400

22,800

22,800

22,800

27,360

27,360

27,360
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ที่

3

4

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

- คําบริหารจัดการโรงเรียนละ 2,000
บาท
(17 โรง x 2,000 บาท)
- คําโลํ/รางวัล โรงเรียนละ 1,500 บาท
(17 โรง x 1,500 บาท)
- คําวัสดุ
- คําเกียรติบตั รพร๎อมกรอบ
โรงละ 5 ฉบับ ๆละ 300 บาท
(17 โรง x 5 ฉบับ x 300 บาท)
สรุป/รายงานผล จานวน 2 วัน
ศน./จนท.จานวน 12 คน
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(12 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(12 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
- คําวัสดุ
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

34,000

34,000

34,000

25,500

25,500

25,500

25,500

10,000
25,500

10,000
25,500

1,680

1,680

1,680

2,160

2,160

2,160
5,000

10,000

324,400

5,000
35,400

5,000
359,800

359,800

6. การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษาทุกโรงได๎รับการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล การจัดการศึกษา

วิธีการประเมิน
สอบถาม/สังเกต/
สัมภาษณ์/ตรวจ
เอกสาร
สถานศึก ษาทุกโรงมี ร ะบบประกั น คุ ณภาพภายใน สอบถาม/สังเกต/
ที่ เ ข๎ ม แข็ ง สามารถรองรั บ การประเมิ น ภายนอก สัมภาษณ์/ตรวจ
เอกสาร
รอบสี่ได๎

เครื่องมือที่ใช้
แบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
แบบรายงานการติดตาม
ตรวจสอบ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
7.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ผู๎เสนอโครงการ
(นายชาญณรงค์ รัตนบุรี)
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ)
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู๎อนุมัติโครงการ
( นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว )
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรม 5 ส ลดขยะ คัดแยกขยะมูลฝอย
พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 1 O สพฐ.นโยบายที่ 2 ประเด็นกลยุทธ์ 3.5
O กลยุทธ์ที่ ๖ Oจุดเน๎นด๎านการบริหารจัดการ O ตัวชี้วัดที่ 48, 50
กลุํมอานวยการ
นางสาวจิราวัส นินทะผล
ใหมํ
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 12 มีปัญ หาด๎า นอาคารสถานที่ ซึ่งปั จจุบั น
ได๎เชําอาคารส านั กงานของโรงเรี ย นนครอาชีว ะศึกษาซึ่งได๎ปิดทาการเรียนการสอนไปแล๎ ว กวํา 7 ปี
โดยส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 12 ได๎มาเชําอาคารเพื่อปฏิบัติงานเนื่องจากไมํมี
สถานที่เป็นของตนเอง สิ่งแวดล๎อมตํางๆ ไมํเอื้อตํอการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรม 5 ส
จึ ง เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการบริ ห ารคุ ณ ภาพ ที่จ ะชํ ว ยสร๎า งสิ่ งแวดล๎ อ มที่ ดีใ นการท างาน เพื่ อ ให๎ เ กิ ด
บรรยากาศที่นําทางาน เกิดความสะอาดเรียบร๎อยในสานักงาน ถูกสุขลักษณะชํวยสร๎างทัศนคติที่ดีของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู๎มาติดตํอราชการอื่นๆ ตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
กิ จ กรรม 5 ส จะชํ ว ยสนั บ สนุ น ให๎ บุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 12 มี ค วามส านึ ก ที่ ดีใ นการจั ดกิ จ กรรม 5 ส ได๎ แ กํ สะสาง สะดวก สะอาด สุ ข ลั ก ษณะ และ
สร๎างนิสัย กํอให๎เกิดการทางานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ การประหยัดทรัพยากร การมีระเบียบและวินัย
ในการทางาน ดังนั้ นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงจาเป็นต๎องจัดทาโครงการ
ปรั บ ปรุ ง ภูมิ ทั ศน์ และกิ จ กรรม 5 ส ขึ้ น เพื่อ เป็ น จุด เริ่ มต๎ นในการรํ ว มกัน พั ฒ นางานสูํ ค วามเป็ นเลิ ศ
ในทุกๆ ด๎านตํอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎รับการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณภายในและภายนอกสานักงานให๎ดูสะอาด รํมรื่น สวยงาม
2.2 เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ รํวมกันจัดกิจกรรม “ทาความสะอาดครั้งใหญํ”(Big cleaning day)
บริ เ วณภายในและภายนอกส านั ก งานให๎ เ ป็ น ระเบี ย บเรี ย บร๎ อ ย สะดวก สะอาด ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
เอื้อตํอการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ รํวมกันจัดกิจกรรม ลด คัดแยกขยะพลาสติก รณรงค์ลดการใช๎
ถุงพลาสติก งดใช๎โฟมบรรจุอาหาร และใช๎ถุงผ๎าในการลดโลกร๎อน
3. เป้าหมาย
3.1 ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในและภายนอกส านั ก งาน ท าการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด ท า
สวนหยํ อ มภายในและภายนอกส านั ก งาน โดยจั ด หาไม๎ ด อก ไม๎ ป ระดั บ และอุ ป กรณ์ ตํ า งๆ ตกแตํ ง
ให๎สวยงาม
3.2 ปรั บปรุ งภูมิทัศน์ห๎องสุขาทุกชั้นทุกห๎ อง ภายในอาคารส านักงานฯ ให๎ใช๎การได๎และ
ถูกสุขลักษณะ
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3.3 จัดกิจกรรม “ทาความสะอาดครั้งใหญํ” (Big cleaning day) ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปีละ 3 ครั้ง
3.4 การจัดกิจกรรมลด คัดแยกขยะ พลาสติก รณรงค์ลดการใช๎ถุงพลาสติก งดใช๎โฟมบรรจุ
อาหาร และใช๎ถุงผ๎าในการลดโลกร๎อน
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ศึกษาข๎อมูล / ประชุม
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
2 แตํ ง ตั้ ง คณะกรร มการด าเนิ น ง า น มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
ตามโครงการ
3 ดาเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
มกราคม – กันยายน 2562
4 ด าเนิ น กิ จ กรรม”ท าความสะอาดครั้ ง มกราคม - กันยายน 2562
ใหญํ (Big Cleaning day)
5 ดาเนินกิจกรรม ลด คัดแยกขยะ
กันยายน – ตุลาคม 2562
6 ประเมิน สรุป รายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
นางสมนึก สงทิพย์
นางสมนึก สงทิพย์
นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
นางจิราวัส นินทะผล
นางสมนึก สงทิพย์
นางสุจารี สินภิบาล
นางสมนึก สงทิพย์
นางสุจารี สินภิบาล
นางสมนึก สงทิพย์
นางสุจารี สินภิบาล

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 110,020 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

1 ศึกษาข๎อมูล/ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(11 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(11 คน x 2 มื้อ x 90 บาท)
2 ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายใน
ภายนอกโดยจัดหาไม๎ดอกไม๎ประดับและ
อุปกรณ์ตํางๆ ตกแตํงให๎สวยงาม
3 ดาเนิ นการจั ดกิ จ กรรม”ท าความสะอาด
ครั้งใหญํ ”(Big cleaning day) จัดซื้อ
ถังขยะและอุปกรณ์
4 สรุปและรายงานผล (คําถํายเอกสาร)
รวม

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

1,540

1,540

1,540

1,980

1,980

1,980

50,000

50,000

50,000

52,540

52,540

52,540

3,960
3,960
106,500 110,020

3,960
110,020

3,520

เงินนอก
งบประมาณ

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
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รวม

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
1 ผลผลิต(Outputs)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 สะอาดรํ ม รื่ น - สังเกต
แบบประเมิน
สวยงาม เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร๎ อ ย สะอวดปลอดภั ย มี พื้ น ที่ ส าหรั บ - สอบถาม
การปฏิบัติงาน มีห๎องสุขาที่ถูกสุขลักษณะอยํางเพียงพอและเหมาะสม
มีการคัดแยกขยะที่ถูกต๎อง
2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา - สังเกต
แบบประเมิน
มัธยมศึกษา เขต 12 ปฏิบัติงานอยํางมีความสุข มีบรรยากาศที่เอื้อ - สอบถาม
ตํ อ การปฏิ บั ติ ง าน ข๎ า ราชการครู และผู๎ ม าติ ด ตํ อ ราชการได๎ รั บ
ความสะดวก มี บ รรยากาศที่ เ ป็ น กั น เอง มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว
ในการให๎ บ ริ ก ารผู๎ ม าติ ด ตํ อ ราชการ บุ ค ลากรมี ค วามรู๎ เ รื่ อ งการลด
คัดแยก และการจัดการขยะที่ถูกต๎อง เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความสะอาดรํมรื่น สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด ปลอดภัย มีพื้นที่สาหรับปฏิบัติงาน มีห๎องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ
อยํางเพียงพอและเหมาะสม มีสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
7.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ปฏิบัติงานอยํางมีความสุข มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการปฏิบัติงาน
7.3 ข๎า ราชการครู แ ละผู๎ มาติดตํ อราชการได๎รับ ความสะดวก มี บรรยากาศที่เป็ นกัน เอง
มีความสะดวกรวดเร็ว ในการให๎บริการผู๎มาติดตํอราชการ
7.4 ข๎าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 มีความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องการลด คัดแยก และจัดการขยะที่ถูกต๎อง มีความใสํใจตํอสิ่งแวดล๎อม
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวจิราวัส นินทะผล)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล)
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๒๗

โครงการ
โรงเรียนนําอยูํ นําเรียนรู๎ สูํคุณภาพ
แผนงาน
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
สนองนโยบายส่วนกลาง O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 1 O สพฐ.นโยบายที่ 2 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2, 3.5
สนองนโยบาย สพม.12 O กลยุทธ์ที่ 6 O จุดเน๎นด๎านการบริหารจัดการ O ตัวชี้วัดที่ 50
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิราวัส นินทะผล
ลักษณะโครงการ
ใหมํ
ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม - ตุลาคม 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สภาพแวดล๎ อ มในปั จ จุ บั น เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาโรงเรี ย นให๎ เ ป็ น สถานที่
ที่มีความสะอาดสวยงาม ปลอดภัย นํ าอยูํ นําเรียนรู๎ และการจัดการศึกษาเอื้อตํอการเรียนการสอน
เพื่อให๎ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ที่มาติดตํอราชการมีความพึงพอใจ จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนา
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ให๎ เ ป็ น โรงเรี ย นที่ นํ า อยูํ นํ า เรี ย นรู๎ อยํ า งยั่ ง ยื น จึ ง ต๎ อ งจั ด สภาพแวดล๎ อ มให๎ เ อื้ อ
ตํอการสํงเสริมความรู๎ความสามารถแกํบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
๒.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมโรงเรียนให๎เป็นสถานที่นําอยูํ นําเรียนรู๎ มีสภาพแวดล๎อมที่สะอาด สวยงาม
และเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรและการใช๎ภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อปลูกจิตสานึกในการสร๎างระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดให๎กับนักเรียน ครู
และบุคลากร ในโรงเรียนให๎มีความสะอาด นําอยูํ นําเรียนรู๎
2.3 เพื่อให๎เกิดความสามัคคีรํวมกันในโรงเรียน ชุมชน และสังคม
๓. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด จานวน 98 โรงเรียน
3.2 ด๎านคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัด มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย
3.2.2 ปลูกฝังให๎บุคลากรตลอดจนนักเรียน มีความตระหนักในการพัฒนาโรงเรียน
ให๎เกิดความสวยงาม และยั่งยืน
3.2.3 โรงเรียนผํานเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนนําอยูํ นําเรียนรู๎ สูํคุณภาพ
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 100

๑๒๘

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

1 กิจกรรมที่ 1 จัดทาคูํมือเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียน นําอยูํ นําเรียนรู๎ สูํคุณภาพ
- แตํงตั้งคณะทางานทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนนําอยูํนําเรียนรู๎
- ประชุมคณะทางานทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน
- ประกาศใช๎เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนนําอยูํ
นําเรียนรู๎

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มีนาคม 2562

2 กิจกรรมที่ 2 สร๎างความเข๎าใจเกณฑ์
เมษายน 2562
มาตรฐานโรงเรียนนําอยูํ นําเรียนในคราว
ประชุมผู๎บริหาร
- จัดทาเอกสารเกณฑ์ในคราวประชุมผู๎บริหาร
โรงเรียน
3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผล
พฤษภาคม –
- แตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ตุลาคม 2562
- ประชุมคณะกรรมการประเมิน
- คณะกรรมการประเมินดาเนินการประเมิน
- รายงานผลการประเมิน
- มอบเกียรติบัตรโรงเรียนผํานเกณฑ์
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ
นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล
นางสาวจิราวัส นินทะผล
และคณะทางาน

นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล
นางสุจารี สินภิบาล
นางสาวจิราวัส นินทะผล
นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล
นางสาวจิราวัส นินทะผล
และคณะทางาน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๒๙

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 81,340 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

1 กิจกรรมที่ 1 จัดทาเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนนําอยูํ นําเรียนรู๎ สูคํ ุณภาพ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(22 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(22 คน x 2 มื้อ x 90 บาท)
2 กิจกรรมที่ 2
- คําจ๎างจัดทาเอกสารเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อแจกผู๎บริหารโรงเรียน
(98 เลํม x 50 บาท)
3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผล
จัดประชุมกรรมการประเมินโรงเรียนนําอยูํ
นําเรียนรู๎ สูํคณ
ุ ภาพ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(85 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(85 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)
- คําจ๎างถํายเอกสารแบบประเมิน
(85 ชุด x 10 บาท)
- คําพาหนะกรรมการ 85 คน
- คําเกียรติบตั ร (98 ฉบับ x 25 บาท)
- คําจัดทาเอกสารสรุปโครงการ
(10 เลํม x 250 บาท)
รวม

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

3,080

3,080

3,080

3,960

3,960

3,960

4,900

4,900

5,950

5,950

5,950

7,650

7,650

7,650

850

850

850

2,450
2,500

50,000
2,450
2,500

50,000
2,450
2,500

10,700

81,340

81,340

4,900

50,000

70,640

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละโรงเรียนที่ผํานเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน นําอยูํ
นําเรียนรู๎ สูํคุณภาพ

๑๓๐

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

รวม

วิธีการประเมิน
ประเมิน

เครื่องมือที่ใช๎
แบบประเมิน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนผํานเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7.2 นักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน

ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวจิราวัส นินทะผล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล)
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ

ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๓๑

โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบายส่วนกลาง
สนองนโยบาย สพม.12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อานวยการกลุํม/หนํวย
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 6 O สพฐ.นโยบายที่ 5 ประเด็นกลยุทธ์ 3.1
O กลยุทธ์ที่ 6 O ตัวชีว้ ัดที่ 52
กลุํมอานวยการ
นางสาวจิราวัส นินทะผล
ตํอเนื่อง
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการกลุํมสหวิทยาเขต ผู๎อานวยการ
กลุํม/หนํวย ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ นับเป็นหัวใจในการนานโยบายสาคัญ ๆ
ที่เกี่ย วข๎องกับ การจั ดการศึกษาไปสูํ การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหลํ านี้จะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่อง
นโยบายและแนวทางในการดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา
เพื่อจะได๎นาไปขยายผลในโรงเรียนและกลุํมงาน จึงเป็นเรื่องที่ สาคัญที่จะต๎องมีการประชุม พบปะ ชี้แจง
ถึ ง นโยบาย ประเด็ น ปั ญ หารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข๎ อ เสนอแนะ และแลกเปลี่ ย นทั ศ นะซึ่ ง กั น และกั น
เพื่อให๎สามารถดาเนิน กิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึก ษา เขต ๑๒ ให๎ ไปสูํ เปู า หมายที่ว างไว๎โ ดยรวมและด๎ว ยความรํ ว มมือกั นของทุ กๆ ฝุ า ยจึงเป็ น
การสมควรอยํ า งยิ่ ง ที่ จ ะต๎ อ งจั ด โครงการประชุ ม ผู๎ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู๎ อ านวยการสถานศึ ก ษา
ประธานคณะกรรมการกลุํมสหวิทยาเขต ผู๎อานวยการกลุํม/หนํวย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๒ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒
2.2 เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๒
2.3 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก๎ไขรํวมกัน
3. เป้าหมาย
3.1 ด๎านปริมาณ
๓.๑.๑ ประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง และผู๎อานวยการ
กลุํม/หนํวย จานวน 6 ครั้งตํอปี
๓.๑.๒ ประชุมผู๎อานวยการ รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๒ และผู๎อานวยการกลุํม/หนํวย จานวน 9 ครั้งตํอปี
๓.๑.๓ ประชุมเจ๎าหน๎าที่และบุคลากรในสังกัด จานวน 3 ครั้งตํอปี
๓.๑.๔ ประชุมประธานคณะกรรมการกลุํมสหวิทยาเขต จานวน ๓ ครั้งตํอปี

๑๓๒

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

3.2 ด๎านคุณภาพ
3.๒.๑ ผู๎เข๎ารํวมประชุมมีความเข๎าใจในนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๓.๒.๒ ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎รับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทาง
แก๎ไขรํวมกัน
4. การดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
1 การจัดทาโครงการ
2 แจ๎งกาหนดการให๎ผู๎ประชุมทราบ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ทุกเดือนกํอนประชุม ๗ วัน

ผู้รับผิดชอบ
จิราวัส นินทะผล
จิราวัส นินทะผล

3 ประสานเรื่องสถานที่ประชุมอาหารวําง
และเครื่องดื่ม
4 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

กํอนประชุม ๕ วัน

จิราวัส นินทะผล

กํอนประชุม ๕ วัน

จิราวัส นินทะผล

5 ดาเนินการประชุม (ตามปฏิทิน)

มกราคม – กันยายน ๒๕๖๑

จิราวัส นินทะผล

6 รายงานการประชุม

หลังจากการประชุมเสร็จทุกครั้ง

จิราวัส นินทะผล

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จานวน 180,390 บาท (งบเหลือจํายประจาปี)
ที่
กิจกรรม/รายการ
1 ประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ผู๎อานวยการกลุํม/
หนํวย
- คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม
(120 คน x 12 มื้อ x 35 บาท )
- คําอาหารกลางวัน
(120 คน x 6 มื้อ x 90 บาท)
2 ประชุมผู๎อานวยการ
รองผู๎อานวยการ สพม.12 และ
ผู๎อานวยการกลุํมทุกกลุมํ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
(12 คน x 18 มื้อ x 30 บาท)
- คําอาหารกลางวัน
(12 คน x 9 มื้อ x 90 บาท)

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

50,400

50,400

50,400

64,800

64,800

64,800

6,480

6,480

6,480

9,720

9,720

9,720

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๓๓

ที่
กิจกรรม/รายการ
3 ประชุมผอ.สพม.12 รองผอ.สพม.12
และบุคลากรในสพม.12 ทุกคน
- คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม
(67 คน x 6 มื้อ x 30 บาท )
- คําอาหารกลางวัน
(67 คน x 3 มื้อx 90 บาท)
- คําวัสดุ
4 ประชุมประธานคณะกรรมการ
กลุํมสหวิทยาเขต
- คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม
(32 คน x 6 มื้อ x 35 บาท )
- คําอาหารกลางวัน
(32 คน x 3 มื้อ x 90 บาท)
รวม

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

12,060

12,060

12,060

18,090

18,090

18,090

3,480

3,480

6,720

6,720

6,720

8,640

8,640

8,640

3,480

176,910 3,480 180,390

180,390

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ

6. การวัดและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 สามารถจัดการประชุมได๎ร๎อยละ 70
2 สามารถลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน
-บัญชีลงเวลา
-รายงานการประชุม
-การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
-บัญชีลงเวลา
-รายงานการ
ประชุม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู๎บริหารสถานศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจในนโยบายการจัดการศึกษาและสามารถ
นาความรู๎ไปปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7.2 ผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถนานโยบาย จุดเน๎นไปพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นรูปธรรม
ผู๎เสนอโครงการ
(นางสาวจิราวัส นินทะผล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู๎เห็นชอบโครงการ
(นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล)
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
ผู๎อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว)
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
๑๓๔

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบั ติการประจ าปี เป็ นเครื่องมือ ส าคั ญในการปฏิบั ติง านเพื่อสํ งมอบผลผลิ ต
การให๎ บ ริ ก ารการศึ ก ษาที่ เ ชื่ อ มโยงสอดคล๎ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ยุทธศาตร์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงกาหนดกระบวนการนาแผนสูํการปฏิบัติ และปัจจัยแหํงความสาเร็จ
ดังนี้

กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน๎น
การดาเนินงานและเปูาหมายการให๎บริการแกํบุคลากรทุกระดับ รับรู๎และเข๎าใจตรงกันอยํางทั่วถึง
2. จัดโครงสร๎าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู๎รับผิดชอบปฏิบัติงาน
ทั้งเจ๎าภาพหลักเจ๎าภาพรอง และผู๎สนับสนุน พร๎อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอยํางชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเปูาหมายตามนโนบายเพื่อกาหนดกลยุทธ์
และจัดทาแผนปฏิบัติการให๎บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให๎การนากลยุทธ์สูํการปฏิบัติอยํางเป็น
รูปธรรม โดยติดตามความก๎าวหน๎าและผลการดาเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
6. สร๎างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
สูํสาธารณชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู๎บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให๎ความสาคัญและมีสํวนรํวม
ในการบริหารจัดการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานได๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย เกิดประโยชน์กับ
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ
2. สํงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช๎ในการพัฒนาปฏิบัติงานอยํางเป็น
ระบบและใช๎วงจรการพัฒนา PDCA ตํอเนื่อง
3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมและยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๓๕

ภาคผนวก

๑๓๖

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๓๗

๑๓๘

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๓๙

๑๔๐

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๑๔๑

คณะผู้จัดทา
1. ที่ปรึกษา
นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว
นายภานุวัชร แก๎วลาหัด

ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

2. ผู้สนับสนุนข้อมูล
ผู๎อานวยการกลุํมทุกกลุํม/หนํวยตรวจสอบภายใน และบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

3. คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะทางานตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ 292/2561
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

4. คณะผู้จัดทาเอกสาร
1. นางมันทนา รัตนะรัต
2. นางสุฑามาศ อินทร์ปาน
3. นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์
4. นายอนุชา กลิ่นจันทร์
5. นางสาวอลิวรรณ สวํางวงศ์

ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
ครูชํวยราชการ
ลูกจ๎างชั่วคราว

5. บรรณาธิการกิจ นางมันทนา รัตนะรัต ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
6. รวบรวม/เรียบเรียง/ออกแบบปก
1. นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
2. นางสาวอลิวรรณ สวํางวงศ์ ลูกจ๎างชั่วคราว

๑๔๒

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑๒/๑๓ หมูท่ ี่ ๒ ถนนกะโรม ตาบลโพธิ์เสด็จ
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร. ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐ โทรสาร ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕

