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ค ำน ำ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี      

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาการศึกษา     
สู่ความส าเร็จ  โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ จุดเน้น  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ  

 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะบรรลุ       
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา 
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงขอขอบคุณ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ            
การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
                                          
 
 

                                         

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
  
 เร่ือง                    หน้า   
ส่วนที่ 1  บทน า 1 
  สภาพทั่วไป 1 
  อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 
  โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 2 
  ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา 4 
  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 นโยบายด้านการศึกษา 
13 
16 

ส่วนที่ 2    ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 33 
  วิสัยทัศน์ 33 
  พันธกิจ 

 เป้าประสงค์ 
 ค่านิยมองค์กร 
 กลยุทธ์ 

33 
33 
34 
34 

  จุดเน้น 34 
  ความเชื่อมโยง กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ    

   พ.ศ. 2562 
35 

ส่วนที่ 3 กรอบแผนงาน/งบประมาณ  45 
   

ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  46 

   กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 49 

 โครงการ 1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบ  
    การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

50 

  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม(คุรุชนคนคุณธรรม/ 
    นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี) 

53 

  3. ส่งเสริมการน าค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 57 

  4. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ปี 2562 ด้วยกระบวนการ 
    สถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสีย่งและต ารวจประสานงานโรงเรียน  (สพม.12 โมเดล) 

60 

   กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

64 

 โครงการ 5. งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2๙ ปีการศึกษา 256๒ 65 

  6. ขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Intensive Boot Camp Course)  
    และการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

69 

  7. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรอาชีพในสถานศึกษาตามแนวทางการจัดทักษะ 
    การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

73 

 
 
 

 



   
 

สารบัญ (ต่อ) 

  เร่ือง                หน้า 
    กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 76 

 โครงการ 8. จัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขต  
    พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

77 

  9. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ  
    ประจ าปี 2562 

81 

  10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา “งานได้ผล คนส าราญ  
      องค์กรส าเร็จ” 

85 

  11. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า 88 

  12. พัฒนาครูบรรจุใหม่ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 91 

  13. พัฒนาศักยภาพครูจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 94 

  14. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพ่ิมสมรรถนะการเป็นผู้น า 
      ของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานในสถานศึกษา 

97 

  15. พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์เขตพ้ืนที่ 
      การศึกษาก้าวไกลการศึกษาไทยก้าวหน้า” 

100 

  16. อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 104 

  17. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและรายงานผล 107 

   กลยุทธ์ที ่4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษา 

110 

 โครงการ 18. การแก้ปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้ม  จะออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน  
      ปีการศึกษา 2562 

111 

   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 115 

 โครงการ 19. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 116 

   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

119 

 โครงการ 20. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 120 

  21. ปรับปรุงภูมิทัศน์  กิจกรรม 5 ส  ลดขยะ  คัดแยกขยะมูลฝอย 125 

  22. โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 128 

  23. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 132 

 

 

 

 

 



   
 

สารบัญ (ต่อ) 

  เร่ือง                หน้า 
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 135 

  กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 135 

  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 135 

 ภาคผนวก 136 

 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10  137 

 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ 247/2561 138 

 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ 292/2561 140 
 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ 64/2562 141 

 คณะผู้จัดท า 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

สารบัญตาราง  
ตาราง                   หน้า 
   1 แสดงจ านวนข้าราชครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา    4 
   2 แสดงจ านวนข้าราชครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน     5  
   3 แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2561    6 
   4 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น  เพศ  และห้องเรียน     7       
   5  แสดงจ านวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศกึษา    8 
   6  แสดงจ านวนกลุ่มสหวิทยาเขต 6 กลุ่มสหวิทยาเขต      10 
   7 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  13 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
   8 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net)  14 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
   9 แสดงผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 15 
 ออนไลน์ 
   10 แสดงผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ 15 
   11 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน  15    
 เขตพ้ืนที่การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   12  แสดงความเชื่อมโยง กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  35 
 พ.ศ.2562-2564 
   13 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    46 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

สารบัญภาพ 
ภาพ                   หน้า 
   1 แผนผังการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    2 
   2 แผนผังผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    3 
   3 แสดงเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)      19    
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑ 
 

 
 

ส่วนที่ 1   บทน า 
 

 สภาพทั่วไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)      

ตั้งอยูํ เลขที่ 12/13  หมูํที่ 2  ถนนกะโรม ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสไปรษณีย์  80000  มีพื้นที่เขตบริการครอบคลุม  2 จังหวัด  คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดพัทลุง  อาณาเขตติดตํอกับจังหวัดตํางๆ ดังนี้ 

 

ทิศเหนือ ติดตํอกับ    จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
ทิศใต๎        ติดตํอกับ    อ าเภอควนเนียง รัตภูมิ จังหวัดสงขลา             

และอ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก      ติดตํอกับ   อําวไทย อ าเภอสิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์     

และอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก   ติดตํอกับ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กระบี่ สตูล  และตรัง  

 อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)      

เป็นหนํวยงานภาครัฐ   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

รับผิดชอบการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา มีอ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายวําด๎วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
  1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ใหส๎อดคล๎องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และความต๎องการของท๎องถิ่น 
         2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนํวยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ๎งการจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ  ติดตามการใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว 
             3. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่
การศึกษา           
                  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา            
                  6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสํงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  8. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   



 

            
๒        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

            9. ด าเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา             
                10. ประสาน สํงเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานด๎านการศึกษา 
                 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหนํวยงานตํางๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน
และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
                 12. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือ   
ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีภารกิจหลักในการสํงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา มีสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560  ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน  2560 และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 
ดังนี้ 

1. กลุมํอ านวยการ 
2. กลุํมนโยบายและแผน 
3. กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5. กลุํมบริหารงานบุคคล 
6. กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
9. หนํวยตรวจสอบภายใน 
10. กลุํมกฎหมายและคดี 
11. ศูนย์เฉพาะกิจค๎ุมครอง และชํวยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) (ตามประกาศ สพม.12)  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพ 1 แผนผังการแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

  กลุ่มกฎหมายและคดี 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๓ 
 

ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 
นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 
นายภานุวัชร  แก้วล าหัด 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

    
นางนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกลุ 
ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 

นางมันทนา  รัตนะรตั 
ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 

นางเนตรชนก  ศรีรตัน ์
ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย ์

นางพาตวรรณ  ปรุเขตต ์

ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการ 
กลุํมบรหิารงานบุคคล 

    
นางสาวพรทิพย์  เกิดสม 
ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริม 

การจัดการศึกษา 

นางละอองทิพย์  บุณยเกียรต ิ
ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจดัการศึกษา 

นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการ 
กลุํมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

นายไตรรงค์  สาดแว 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการ 

กลุํมสํงเสรมิการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 

  

 

 นายวีระพันธ์  โชติวัน 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผู๎อ านวยการ 

กลุํมกฎหมายและคด ี

นางชุติมา  พยุหกฤษ 
ผู๎อ านวยการหนํวย 
ตรวจสอบภายใน 

 

ภาพ 2 แผนผังผู๎บริหารส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 



 

            
๔        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากรในสังกัด 
ตาราง 1 แสดงจ านวนข๎าราชครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ต าแหน่ง 
ระดับ

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

นครศรีธรรมราช พัทลุง รวม  

1.สายบริหาร 

ผู๎อ านวยการโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชาญ 2 3 5 
  คศ.3 ช านาญการพิเศษ 67 23 90 
  คศ.2 ช านาญการ 2 1 3 
รองผู๎อ านวยการโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชาญ 0  0 0 
  คศ.3 ช านาญการพิเศษ 51 8 59 
  คศ.2 ช านาญการ 12 2 14 
  คศ.1  - 0 0 0 

รวมสายงานการบริหาร 134 37 171 
2.สายงานสอน 
  คศ.4 เชี่ยวชาญ  1 0 1 
  คศ.3 ช านาญการพิเศษ 1,162 556 1,718 
  คศ.2 ช านาญการ 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
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

ช านาญการ 4 
ช านาญงาน 2 

3.2 ลูกจ๎างประจ า 177 

3.3 พนักงานราชการ/อัตรา
จ๎างชั่วคราว 

ครูรายเดือนแก๎ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ (8,180 อัตรา) 24 

ครูสาขาขาดแคลน 0 
บุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 
เจ๎าหน๎าที่ประจ าห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) 5 
ครูและบุคลากรโรงเรียนโครงการพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 

5 

  
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๕ 
 

     ข้าราชครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ต่อ) 
3.สายงานสนับสนุนการสอน 

3.3 พนักงานราชการ/อัตราจ๎าง
ชั่วคราว (ตํอ) 

พนักงานราชการ 34 
ธุรการ (โครงการคืนครูให๎นักเรียน) 52 
ธุรการ (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ) 47 
นักการภารโรง (4,000 อัตรา) 16 
นักการภารโรง (1,800 อัตรา) 2 
ครูประจ าการนักเรียนพักนอน 6 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 15 

รวมสายสนับสนุนการสอน  392 
รวมสิ้น  4,358 

(ข๎อมูลจากกลุํมบริหารงานบุคคล  สพม.12  ณ วันที่ 9 เมษายน 2562) 
 
ตาราง 2 แสดงจ านวนข๎าราชครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน จ านวน (คน) 

ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     1 
รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1)  10 

บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    29 

ครู (ชํวยราชการ)       1 

ลูกจ๎างประจ า 3 

ลูกจ๎างประจ า (ชํวยราชการ) 3 
พนักงานราชการ 1 
ลูกจ๎างรายเดือน  (งบสพฐ.)                          3 
ลูกจ๎างรายเดือน  (งบส านักงาน)                          15 

รวมทั้งสิ้น 67 
(ข๎อมูลจากกลุํมบริหารงานบุคคล  สพม.12  ณ วันที่ ๙ เมษายน 2562) 

 
 
 
 
 
 
 



 

            
๖        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 2) จ านวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2561 
  ตาราง 3  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2561   

     ( ข๎อมูลจากระบบ DMC ณ 10 มิถุนายน 2561 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 98  

จ าแนกตามจังหวัด 

- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 72.45 

- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 27 27.55 

จ าแนกตามประเภทระดับท่ีเปิดสอน 

- ระดับมัธยมศกึษาตอนต๎น 2 2.04 

- ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต๎น-ตอนปลาย) 95 96.94 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1.02 

จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน 

- 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 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๗ 
 

ตาราง 4 แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น  เพศ  และห๎องเรียน  

( ข๎อมูลจากระบบ DMC ณ 10 มิถุนายน 2561 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 29,072 39,267 68,339 100.00 2,225 
ร๎อยละ 42.54 57.46  

  



 

            
๘        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

3) จ านวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศกึษา (สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต 

ตาราง 5 แสดงจ านวนเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
 

สหวิทยาเขต 
ที ่

ชื่อสหวิทยาเขต 
จ านวน 
โรงเรียน ชื่อโรงเรียน 

1 เบญจมราชูทิศ  
 

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

2 กัลยาณี  
 

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

3 พระพรหม-
เฉลิมพระเกียรติ 

5   1. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎ 2. พระพรหมพิทยานุสรณ ์     
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ      
4. เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์นครศรธีรรมราช 
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 – 
  จุฬาภรณ์ 

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

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

8 ทุ่งใหญ่ 5 1. ทุํงใหญํวิทยาคม    
2. ทุํงใหญํเฉลิมราชอนุสรณ์รชัมังคลาภิเษก 
3. กรุงหยันวิทยาคาร               4. ทุํงสังพิทยาคม 
5. เสม็ดจวนวิทยาคม 

9 หัวไทร - 
เชียรใหญ่ 

 

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

จ านวน 
โรงเรียน   ชื่อโรงเรียน 

10 ปากพนัง- 
เชียรใหญ่ 

6 1. สตรีปากพนัง                2. ปากพนัง                 
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 – 
  นบพิต้า- 
พรหมคีรี 

7 1. ทําศาลาประสิทธิ์ศึกษา    2. สระแก๎วรัตนวิทย์  
3. โมคลานประชาสรรค์       4. คงคาประชารักษ์            
5. พรหมคีรีพิทยาคม          6. บ๎านเกาะวิทยา 
7. นบพิต าวิทยา   

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. ดอนศาลาน าวิทยา          
5. นาขยาดวิทยาคาร           6. ปุาพะยอมพิทยาคม        
7. นิคมควนขนุนวิทยา         8. อุดมวิทยายน                           

16 ตะโหมด 6 1. ตะโหมด                       2. ประชาบ ารุง 
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) จ านวนกลุ่มสหวิทยาเขต 6 กลุ่มสหวิทยาเขต 
ตาราง 6 แสดงจ านวนกลุํมสหวิทยาเขต 6 กลุํมสหวิทยาเขต 

 

กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 1 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
1 เบญจมราชูทิศ 9 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2 กัลยาณีศรีธรรมราช 10 ขุนทะเลวิทยาคม 
3 ปากพูน 11 เฉลิมราชประชาอุทิศ 
4 เมืองนครศรีธรรมราช 12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎ 
5 โยธินบารุง 13 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 
6 ตรีนิมิตรวิทยา 14 ทางพูนวิทยาคาร 
7 ทํานครญาณวโรภาสอุทิศ 15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ 
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 2 
1 บางขันวิทยา  11 นางเอ้ือยวิทยา 
2 วังหินวิทยาคม 12 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
3 ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 13 ก๎างปลาวิทยาคม 
4 ช๎างกลางประชานุกูล 14 ทุํงสง 
5 ทุํงสงวิทยา 15 กรุงหยันวิทยาคาร 
6 ทุํงสงสหประชาสรรค์ 16 ทุํงสังพิทยาคม 
7 สตรีทุํงสง 17 ทุํงใหญํเฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 
8 นาบอน 18 ทุํงใหญํวิทยาคม 
9 ฉวางรัชดาภิเษก 19 เสม็ดจวนวิทยาคม 

10 ละอายพิทยานุสรณ์  
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 3 

1 นพคุณประชาสรรค์ 13 ชะอวด 
2 ทรายขาววิทยา 14 ชะอวดวิทยาคาร 
3 เขาพังไกร 15 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 
4 รํอนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์ 16 ขอนหาดประชาสรรค์ 
5 เชียรใหญํ 17 ชะอวดเครํงธรรมวิทยา 
6 วิเชียรประชาสรรค์ 18 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ 
7 เชียรใหญํสามัคคีวิทยา 19 แหลมราษฎร์บ ารุง 
8 ธัญญาวดีศึกษา 20 เสาธงวิทยา 
9 ปากพนัง 21 ตระพังพิทยาคม 

10 สตรีปากพนัง 22 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
11 โศภนคณาภรณ์ 23 ควนเกยสุทธิวิทยา 
12 อินทร์ธานีวิทยาคม 24 คีรีราษฎร์พัฒนา 
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กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 4 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
1 ทําศาลาประสิทธิ์ศึกษา 8 เทพราชพิทยาสรรค์ 
2 โมคลานประชาสรรค์ 9 บ๎านเกาะวิทยา 
3 สระแก๎วรัตนวิทย์ 10 คงคาประชารักษ์ 
4 พรหมคีรีพิทยาคม 11 นบพิต าวิทยา 
5 สิชลคุณาธารวิทยา 12 ขนอมพิทยา 
6 สิชลประชาสรรค์ 13 ท๎องเนียนคณาภิบาล 
7 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  

กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 6 
1 เขาชัยสน 7 ปุาบอนพิทยาคม 
2 ปากพะยูนพิทยาคาร 8 บางแก๎วพิทยาคม 
3 หารเทารังสีประชาสรรค์ 9 หานโพธิ์พิทยาคม 
4 กงหราพิชากร 10 ควนพระสาครินทร์ 
5 ประชาบ ารุง 11 ชะรัดชนูปถัมภ์ 
6 ตะโหมด  

กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 5 
1 พัทลุง 9 อุดมวิทยายน 
2 พัทลุงพิทยาคม 10 นาขยาดวิทยาคาร 
3 สตรีพัทลุง 11 ดอนศาลาน าวิทยา 
4 พรหมพนิิตชัยบุรี 12 ปัญญาวุธ 
5 ประภัสสรรังสิต 13 ศรีบรรพตพิทยาคม 
6 วชิรธรรมสถิต 14 ตะแพนพิทยา 
7 ควนขนุน 15 ปุาพะยอมพิทยาคม 
8 พนางตุง 16 นิคมควนขนุนวิทยา 
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5) ศูนย์พัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  38  ศูนย์ 

ล าดับที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ ที่ต้ัง (โรงเรียน) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  26 ศูนย์ 

1 ภาษาไทย เบญจมราชูทิศ 
2 คอมพิวเตอร์ เบญจมราชูทิศ 
3 ฝรั่งเศส  เบญจมราชูทิศ 
4 ภาษาจีน  เบญจมราชูทิศ 
5 ภาษาอังกฤษ  กัลยาณีศรีธรรมราช 
6 นาฎศิลป ์ กัลยาณีศรีธรรมราช 
7 ภาษาญี่ปุุน  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎ 
8 คณิตศาสตร ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎ 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา เมืองนครศรีธรรมราช 
10 ดนตรีสากล  โยธินบ ารุง 
11 วิทยาศาสตร์  จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
12 ภาษาเกาหลี   จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
13 สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
14 ธุรกิจ สตรีปากพนัง 
15 นักเรียนพิเศษเรียนรํวม   สตรีปากพนัง 
16 ดนตรีไทย ปากพนัง 
17 ลูกเสือ เนตรนารี คีรีราษฎร์พัฒนา 
18 เกษตรกรรม ฉวางรัชดาภิเษก 
19 คหกรรม สตรีทุํงสง 
20 ศิลปะ พรหมคีรีพิทยาคม 
21 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ทําศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
22 อุตสาหกรรม ทุํงสง 
23 ศิลปะพื้นบ๎าน เชียรใหญํ 
24 หุํนยนต์ สิชลคุณาธารวิทยา 
25 เศรษฐกิจพอเพียง สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
26 อาเซียน เมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดพัทลุง   12  ศูนย์ 
1 ภาษาไทย พัทลุง 
2 ภาษาอังกฤษ สตรีพัทลุง 
3 คณิตศาสตร ์ พัทลุง 
4 สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม หารเทารังสีประชาสรรค์ 
5 วิทยาศาสตร์ ปุาพะยอมพิทยาคม 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา ตะโหมด 
7 การงานอาชีพ พัทลุงพิทยาคม 
8 ดนตรี หารเทารังสีประชาสรรค์ 
9 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ควนขนุน 
10 นักเรียนพิเศษเรียนรํวม ตะโหมด 
11 ทัศนศิลป ์ เขาชัยสน 
12 นาฏศิลป ์ ตะโหมด 
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 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ตาราง 7 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ทั้ง 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ พบวํา         
ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษาที่ผํานมา ( -1.03) และเมื่อพิจารณารายกลุํมสาระ        
การเรียนรู๎ พบวํา กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา คือ ภาษาไทย 
(2.45)  สํวนกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษาที่ผํานมา ได๎แกํ ภาษาอังกฤษ       
(-1.61)  คณิตศาสตร์ (-2.40)  และวิทยาศาสตร์ (-2.54)   

 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.
2559 

คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.2560 ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 50.16 52.61 2.45 
คณิตศาสตร์ 32.11 29.71 -2.40 
วิทยาศาสตร์ 36.91 34.37 -2.54 
ภาษาอังกฤษ 32.16 30.55 -1.61 
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 37.84 36.81 -1.03 



 

            
๑๔        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

0

10

20

30

40

50

60

               

               

ตาราง 8 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ทั้ง 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎ พบวํา         
ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษาที่ผํานมา ( -0.99) และเมื่อพิจารณารายกลุํมสาระ        
การเรียนรู๎ พบวํา กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผํานมา ได๎แกํ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (0.91)  คณิตศาสตร์ (0.72)  และภาษาอังกฤษ (0.50)  สํวนกลุํมสาระ         
การเรียนรู๎ ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษาที่ผํานมา ได๎แกํ วิทยาศาสตร์ (-1.95)  และภาษาไทย   
(-3.28) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.
2559 

คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.2560 ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 55.95 52.67 -3.28 
คณิตศาสตร ์ 24.92 25.64 0.72 
วิทยาศาสตร์ 31.96 30.01 -1.95 
สังคมศึกษา 36.24 37.15 0.91 
ภาษาอังกฤษ 26.71 27.21 0.50 
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 

 

 

 

35.34 34.35 -0.99 
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  2) ผลการบริหารจัดการ 

ตาราง 9 แสดงผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

(Integrity&Transparency Assessment Online:ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ระดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 82.98 สูงมาก 

    (ข๎อมูลจาก  กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา สพม.12) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการประเมินคุณธรรม         

ความโปรํงใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑         
อยูํในระดับสูงมาก  และมีคะแนนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง (81.81 และ 82.98 ตามล าดับ) 

ตาราง 10 แสดงผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานราชการ 

(KPI Report System : KRS)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ระดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 4.78 มาตรฐาน 

  (ข๎อมูลจาก  กลุํมอ านวยการ สพม.12) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีผลการประเมินสํวนราชการ       
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560           
มีคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 4.78 อยูํในระดับ มาตรฐาน 

ตาราง 11 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน ระดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 3.03 ดีมาก 

  (ข๎อมูลจาก  กลุํมนโยบายและแผน สพม.12) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ผลการติดตามและประเมินผล     
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 3.03      
อยูํในระดับ ดีมาก 
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 นโยบายด้านการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
   ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20 ปี  รัฐบาลได๎ก าหนดวิสัยทัศน์  เปูาหมาย และ        
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานไว๎ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

  เป้าหมาย 
             1. ประเทศมีความมั่นคง 
                     1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิต ิทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง 
                     1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ที่เข๎มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง 
เป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศท่ีตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
                     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน 
                   1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 
มีที่อยูํอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
                     1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

                2. ประเทศมีความมั่งค่ัง 
                     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศ 
ในกลุํมรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนา       
อยํางเทําเทียมกันมากขึ้น 
                     2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
ทัง้การคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง 
                      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง  ได๎แกํ      
ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงินที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
                 3. ประเทศมีความยั่งยืน 
                      3.1 การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชน   
ให๎เพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎าง
มลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
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                        3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม    
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม 
                        3.3 ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  มี 6 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
                     1. เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                     2.ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร๎างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
                     3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
                     4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 
                     5. การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในประเทศ สร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 
                     6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 
                     7. การปรับกระบวนการท างานของกลไกลที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                     1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สํงเสริมการค๎า การลงทุน พัฒนาสูํชาติการค๎า 
                     2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร๎างฐานการผลิตเข๎มแข็งยั่งยืน   และ
สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยสูํเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
                     3. การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูํสากล 
 4. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
 5. การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการขนสํง 
 6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา       
กับนานาประเทศ  สํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ   

            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง 
  3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4. การเสริมสร๎างให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
  5. การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย   



 

            
๑๘        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

              ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 1. สร๎างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 3. มีสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 4. สร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
 5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
             ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. วางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
 3. การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 5. การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 6. การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม  
               ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1. การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
 2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 4. การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตําง ๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 6. พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
 7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์   
“คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อยํางเป็นสุข  

สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข๎าถึงโอกาสใน 
การศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิต สร๎างความเสมอภาคด๎านการศึกษาแกํผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย ยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล๎องและรองรับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให๎เป็นผู๎มีความรู๎ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู๎ใน 
ศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

3. สร๎างความม่ันคงแกํประเทศชาติ โดยสร๎างสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎  
และสังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยูํรํวมกันอยํางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๙ 
 

4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทย เพ่ือการก๎าวข๎าม 
กับดักประเทศรายได๎ปานกลาง สูํการเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด๎วยการ
เพ่ิมผลิตภาพของก าลังแรงงาน (productivity) ให๎มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต๎  
ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎อง 

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รัก 

สามัคคี และรํวมมือผนึกก าลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 

ภายในประเทศลดลง 
 

เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (Learner Aspirations)   โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

 

 
      ภาพ 3 แสดงเปูาหมายด๎านผูเ๎รียน (Learner Aspirations)    

เป้าหมายของการจัดการศึกษา  5 ประการ ดังนี้ 
1. ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยํางทั่วถึง  (Access)   

มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เชํน ประชากรกลุํมอายุ  6 - 14 ปีทุกคน ได๎เข๎าเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทําท่ีรัฐต๎องจัดให๎ฟรี โดยไมํเก็บคําใช๎จําย ผู๎เรียนพิการได๎รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
เป็นต๎น 

2. ผู๎เรียนทุกคน ทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อยํางเทําเทียม (Equity)  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เชํน ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได๎รับการ
สนับสนุนคําใช๎จํายในการศึกษา 15 ปี เป็นต๎น 



 

            
๒๐        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม 

ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เชํน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แตํละวิชาผํานเกณฑ์คะแนนร๎อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนรํวมกับนานาชาติ (Programme for International Student  
Assessment : PISA)  ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น  เป็นต๎น 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ๎มคํา 
และบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เชํน ร๎อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมํผํานเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการจัดการศึกษา  เป็นต๎น 

5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ 
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เชํน อันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
ด๎านการศึกษาดีขึ้น สัดสํวนผู๎เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู๎เรียนสามัญศึกษา  และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต๎น 

ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

มีเปูาหมายดังนี ้
  1.1 คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่พิเศษ
ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดแูลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิต   
รูปแบบใหมํ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และ นวัตกรรรม เพ่ือสร๎าง     
ขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2.2 สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด๎าน 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและ
มูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎   
มีเปูาหมาย ดังนี้ 

 3.1 ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และคุณลักษณะที่จ าเป็น  
ในศตวรรษท่ี 21 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๒๑ 
 

3.2 คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ 
ตามหลักสูตรอยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.4 แหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่  

          3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
            3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎มาตรฐานระดับสากล 
           3.7 คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา   
มีเปูาหมาย ดังนี้ 
            4.1 ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
            4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย 
  4.3 ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง 
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม   
มีเปูาหมาย ดังนี้ 

 5.1 คนทุกชํวงวัย มีจติส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ  

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต        
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเปูาหมาย 
ดังนี้ 

 6.1 โครงสร๎าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได๎  

 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํงผลตํอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

 6.3 ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 

 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ    
ที่แตกตํางกันของผู๎เรียน สถานศึกษา และความต๎องการก าลังแรงงานของประเทศ 

 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร๎างขวัญก าลังใจ และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
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  นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ    
  จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
   1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด๎านการศึกษาให๎เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของ
พระองค์ทําน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแกํหนํวยงานในสังกัด 
   2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
      กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี          
(พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต๎วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 
ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได๎ก าหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นจุดเน๎นด๎านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด๎าน คือ  
      2.1 ความมั่นคง  
      2.2 การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
      2.3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
      2.4 การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม  
      2.5 การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
      2.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
      3.1 ด าเนินการอยูํภายใต๎แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560 - 2579)  
      3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต๎องเน๎นความโปรํงใส และตํอต๎าน       
การทุจริตคอรัปชั่น  
      3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต๎องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการ
ด าเนินการสอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  
      3.4 ด าเนินการเรํงดํวนตามข๎อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให๎เห็นผลการด าเนินการ  
เป็นรูปธรรม  

  4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

      4.1 ด้านความม่ันคง  
   แนวทางหลัก  
   4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
    - การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลัก น๎อมน าพระราชปณิธาน
และพระราชกระแสด๎านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์
และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   - พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ 
เชํน กิจกรรมเพ่ือนชํวยเพื่อน  
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       4.1.2 การบริหารจัดการ   
          -  การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน   
          -  ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

    4.2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
           แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล๎องกับการพัฒนา
ประเทศ   
         4.2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด๎านภาษา   
         - ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางตํอเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดท า   Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบ
ตํางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อตํางๆ ที่หลากหลาย  
          - พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการ
เป็นกลุํมเล็ก โดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน   
          - ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู๎สะเต็มศึกษา (STEM Education)            
เพ่ือแก๎ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
          - พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห๎องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร๎าง
ศักยภาพการแขํงขัน  
         4.2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐ ด๎านการศึกษา
และจัดการศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช๎สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน     
“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุํงเน๎นให๎นักเรียน นักศึกษาได๎ฝึกทักษะฝีมือควบคูํกับการฝึกทักษะการ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน เพ่ือให๎มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต๎องการของสถานประกอบการ  
         4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เรํงรัดการพัฒนาอาจารย์  เพ่ือผลิต
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) และจัดท ามาตรฐานผู๎เรียน ครู สถานศึกษาและผู๎บริหารเพ่ือประกัน
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 โดยเพ่ิม 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 เพ่ิมเวลารู๎ เป็นกิจกรรม/ วิธีการยํอย 
รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education  
        - การวัดและประเมินผล  
   1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให๎      
ผลคะแนนสูงขึ้น  
   2) การประเมินผล  O–NET  ในวิชาสังคมศึกษาให๎ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู๎ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให๎สถาบัน
สํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู๎ออกข๎อสอบ  
   3) การออกข๎อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการ    
ในรูปคณะท างานออกข๎อสอบ  
   4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
        -  การสรรหาครู  
    1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น มอบให๎ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหนํวยงานหลักด าเนินการสรรหาครู 
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตํงตั้ง การติดตามพร๎อมการพัฒนา)  
   2) เปิดโอกาสให๎คนเกํงมาเป็นครู  
      - ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให๎เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนเพ่ือให๎ครูอยูํในห๎องเรียน  
          - การพัฒนาครู การอบรมครู  
   1) หลักสูตรในการอบรมครูให๎มีความเชื่อมโยงกับการได๎รับวิทยฐานะ
และการได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต๎องเป็นหลักสูตรที่ได๎รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้ง
การพัฒนาครูด๎วยระบบ TPEP Online  
   2) หนํวยด าเนินการ ให๎หนํวยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ได๎แกํ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  
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   4.4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  

              แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
         4.4.1  สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา ที่ต๎องการความชํวยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอยํางเรํงดํวน (ICU)  รวมทั้งการ
ด าเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ จัดท าข๎อมูลเพ่ือสํงตํอผู๎เรียน การปูองกัน การติดตาม
เด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู๎ปกครอง รํวมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต๎องการเป็น
พิเศษ  
         4.4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาให๎สามารถใช๎ประโยชน์รํวมกัน ทั้งด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบ
เครือขําย ด๎านระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด๎านสื่อและองค์ความรู๎ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร 
ให๎ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลอยํางสร๎างสรรค์และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง  
         4.4.3  จัดระบบการคัดเลือกเข๎าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission)       
เพ่ือสร๎างความเทําเทียม ในการใช๎สิทธิ์เข๎าศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาผํานระบบ Clearing-House  

   4.5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

          4.5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนรํวมคัดแยกขยะ      
น ากลับมาใช๎ประโยชน์  
         4.5.2 การสร๎างจิตส านึกการพัฒนาอยํางยั่งยืน เชํน โรงเรียนตาม
พระราชด าริ : 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 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี ให๎ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
         4.6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแมํเหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  

 5.การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
  ให๎สํวนราชการ หนํวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน๎น
เชิงนโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับกระทรวงและระดับหนํวยงานที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด๎าน 
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 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  ยึดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต๎แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา           
ในประเด็นส าคัญ คือ  
  1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  3) มุํงความเป็นเลิศและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
  4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ  

หลักการ  
  1. ประชาชนทุกกลุํมทุกวัย ได๎รับการศึกษาในระบบตําง ๆ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
  2. เด็ก เยาวชน ผู๎เรียน มีทัศนคติที่ถูกต๎อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่เข๎มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)  
  3. จัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของ     
สังคมโลก 

จุดเน้นการจัดการศึกษา  
  ระดับกํอนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้  
  1. ระดับกํอนอนุบาล เน๎นประสานหนํวยงานอ่ืน ในการเตรียมความพร๎อมผู๎เรียนในด๎าน
สุขภาพและโภชนาการ   
  2. ระดับอนุบาล เน๎นความรํวมมือ รัฐ ท๎องถิ่น เอกชน พํอแมํและผู๎ปกครอง ในการจัดศึกษา
ระดับอนุบาล โดยมีจุดเน๎น  
     - พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  
     - จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ เน๎นการเรียนปนเลํน เรียนรู๎ อยํางมีความสุข และสร๎าง
กิจกรรมเสริม  
  3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู๎เรียนสร๎างกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน และ
จัดการเรียนรู๎แบบองค์รวม จัดแหลํงเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ โดยมีจุดเน๎น  
     - เรียนภาษาไทย เน๎นเพ่ือการสื่อสาร และใช๎เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน  
     - เรียนภาษาอังกฤษ เน๎นเพื่อการสื่อสาร  
     - เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning เน๎นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู๎จาก
สถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู๎จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู๎ได๎
ทุกที ่  ทุกเวลา และเรียนรู๎อยํางมีความสุข  
     - เรียนรู๎ Digital และ  ใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎  
     - สํงเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร๎างนวัตกรรมจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยง
สูํอาชีพและการมีงานท า  
     - พัฒนาครูตามความต๎องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)  
     - จัดให๎มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
             4. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าให๎สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลและความ
ต๎องการของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู๎ประกอบการเอง โดยมีจุดเน๎น  
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     - จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
ด๎าน เรียนรู๎จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู๎จากกิจกรรม  
     - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช๎เพ่ือการประกอบอาชีพ  
     - เรียนรู๎ Digital และใช๎ Digital เป็นเครื่องมอืการเรียนรู๎  
     - จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  
  5. ระดับอุดมศึกษา เน๎นการวิจัยและค๎นหาแนวทางการพัฒนา การสร๎างนวัตกรรมเพ่ือให๎
เกิดองค์ความรู๎ใหมํ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ       
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ โดยมีจุดเน๎น  
     - เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช๎เป็นเครื่องมือใน   
การเรียนรู๎เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู๎ทั้งในและตํางประเทศ  
     - เรียนรู๎ Digital และใช๎ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎  
     - ผู๎เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู๎ที่หลากหลายทั้งในและตํางประเทศ สามารถสร๎าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ และทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ  
  เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเปูาหมาย 
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ ดังนี้  
  1. ใช๎กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู๎  
  2. สอดแทรกเรื่องความโปรํงใส ยุติธรรม และปูองกันการทุจริต ให๎มีในทุกมิติ ทั้งการเรียน
การสอน การนิเทศ และการบริหาร  
  3. ให๎องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อน        
สูํการปฏิบัติขององค์กร   
  4. เน๎นการสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับทุกกลุํมบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภทสูํการ      
ลดความเหลื่อมล้ าในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหนํวยงาน  
  5. ให๎ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแตํละจังหวัดให๎เป็นรูปธรรม  
  6. ใช๎เทคโนโลยีเชื่อมโยงข๎อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ และเครื่องมือ         
ในการบริหาร  
  7. ให๎หนํวยงานทางการศึกษา จัดให๎มีการพัฒนาหลักสูตรให๎มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
  8. ให๎ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหนํวยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความ
ต๎องการจ าเป็นพิเศษในทุกระดับ เพ่ือให๎เด็กพิเศษได๎รับการพัฒนา สามารถเรียนรู๎ และพ่ึงพาตนเองได๎  
  9. ให๎ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหนํวยงานหลัก 
และประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ดูแลเด็กที่ตกหลํนจากระบบการศึกษา และการศึกษาของ
ผู๎สูงอายุ  
      10. ให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน๎าที่   
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 

 



 

            
๒๘        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได๎บัญญัติไว๎ในมาตรา 54 วํา “รัฐต๎อง

ด าเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแตํกํอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย” และค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 28/2559    
เรื่อง ให๎จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไมํเก็บคําใช๎จําย ได๎มีค าสั่งไว๎ในข๎อ 3 วํา “ให๎สํวนราชการ     
ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให๎มีมาตรฐานและ
คุณภาพ โดยไมํเก็บคําใช๎จําย”  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนา
ประชากรของชาติให๎เป็น “คนไทยในอนาคตจะต๎องมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม   
โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จ าเ ป็น        
ในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัย             
รักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร   
นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”         
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได๎ท าการศึกษา 
วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)      
ซึ่ งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติ เ พ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสั ยทัศน์  “ประเทศไทย มีความมั่นคง  
มั่งคั่ ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”     
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได๎ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ในระยะ 5 ปี ด๎านการศึกษาไว๎ ดังนี้ 1) ให๎มีการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชํวงวัย         
ให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลั งคนแ ละแรงงาน แผนการศึกษาแหํงชาติ               
พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด๎วย 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทําเทียม        
และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)       
และหลักการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายโลกเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local 
Issues) เชํน คุณภาพของคนทุกชํวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ า
ของการกระจายรายได๎ และวิกฤติด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็น
กรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแหํงชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของ
คณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได๎ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมที่จะเข๎าสูํ                
ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่ จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคน     
และทุกกลุํมเปูาหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุํมผู๎ เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์          
กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลทุรกันดาร ให๎มีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา            
มีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี      



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๒๙ 
 

มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัย             
รักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทยและพลโลกที่มี ทักษะ        
การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
โดยได๎ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เปูาประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

   สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์  สูํสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง        

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันโดยพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน

ให๎มีความรู๎ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการ              

ทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
5. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม          

ในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 

   1. ผู๎เรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ  
และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพ 
ตนเอง และปรับตัวตํอการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํใน 
พ้ืนที่หํางไกลทุรกันดารได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ พร๎อมก๎าวสูํสากลตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู๎เรียนรู๎ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแมํนย าทางวิชาการ และมีทักษะ     
การจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายตอบสนองผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู๎สร๎างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ    
ในการใช๎เทคโนโลยี 

4. ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศสํวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู๎น า 
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรํวมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู๎ รํวมมือกับชุมชน  
ภาคเอกชน และผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู๎    
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแหํง 
นวัตกรรมยุคใหมํ ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม  
ประเมินและรายงานผลอยํางเป็นระบบ 



 

            
๓๐        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

7. ส านักงานสํวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดยกระจายอ านาจการ 
บริหารงานและการจัดการศึกษาให๎สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ                
ที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ  ใช๎วิจัยและนวัตกรรม         
ในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน             

  และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ 
1. ผู๎เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ 

ได๎รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
  2. เสริมสร๎างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุํมชาติพันธุ์ กลุํมท่ีด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํใน 
พ้ืนทีห่ํางไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง เพ่ือสร๎างความมัน่คง 
ของประเทศในระยะยาว 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
2. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมที่ด๎อยโอกาส และ 

กลุํมท่ีอยูํในพื้นที่หํางไกลทุรกันดาร เชํน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง ได๎รับการบริการ 
ด๎านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์ 
1. ผู๎เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
  2. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ     
ตํอสังคมและผู๎อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
  3. ผูเ๎รียนทุกคนได๎รับการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพในแตํละชํวงวัยอยํางมีคุณภาพ  มีทักษะ  
ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3      
มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความ 
ต๎องการและความถนัด 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๓๑ 
 

  4. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตํละบุคคล        
ทั้งในด๎านที่มีพัฒนาการปกติและด๎านที่มีความบกพรํองหรือความแตกตํางทางการเรียนรู๎ หรือความสามารถ 
พิเศษ ตามที่ระบุไว๎ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบ๎ริการชํวยเหลือเฉพาะครอบครัว        
ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต๎องการจ าเป็นเฉพาะของผู๎เรียน 
  5. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร๎อมสามารถเข๎าสูํบริการชํวงเชื่อมตํอ 
(Transitional Services)  หรือการสํงตํอ (Referral) เข๎าสูํการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น  
หรือการประกอบอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได๎ตามศักยภาพของแตํละบุคคล 
  6. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข๎มแข็ง อดทน และ 
สามารถพ่ึงตนเองได๎ในสังคมอนาคตที่ซับซ๎อนและการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ สามารถ 
ปูองกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได๎ 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให๎เอ้ือตํอการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียน 

เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสูํการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career  
Education) 
  2. พัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง         
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน ให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ          
ด๎านวิชาการ น าไปสูํการสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
  4. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคม 
ได๎อยํางมีความสุข 
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน (SDGs)          
เพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ  
  7. สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎    
ให๎แกํผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต๎องการ และความถนัด สร๎างสังคมฐานความรู๎ 
(Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 

เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูในการผลิตและ  พัฒนาครู 

ให๎ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล๎องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
  2. พัฒนาผู๎บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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      3. น า Digital Technology มาใช๎ในการพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภททั้งระบบ 

นโยบายที่ 4  ส ร้ า ง โ อ ก า ส ใน ก า ร เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ กษ า ที่ มี คุ ณ ภ า พ  มี ม า ต ร ฐ า น                   
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 เป้าประสงค์ 
 สร๎างโอกาสให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนเข๎าถึงการบริการการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด๎านการศึกษา 

  ประเด็นกลยุทธ์ 
 1. รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัด     

การศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่  
   2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให๎มีมาตรฐานตามบริบท  
ของพ้ืนที่ เพ่ือให๎พัฒนาผู๎เรียนมีคุณภาพ  มีมาตรฐานเสมอกัน  
   3. สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็น 
พิเศษ 
   4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู๎เรียน และสถานศึกษาอยํางเหมาะสม เพียงพอ  
   5. สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา หนํวยงานทุกระดับน า Digital Technology     
มาใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน  

นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

เป้าประสงค์ 
สถานศึกษา และหนํวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน

ให๎มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่  

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเข๎ามามีสํวนรํวม  
บริหารจัดการศึกษา 
  3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให๎มีอิสระ น าไปสูํการกระจายอ านาจ  4 ด๎าน 
ให๎สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
  4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู๎เรียนและสถานศึกษาอยํางเหมาะสม 
เพียงพอ 
  5. สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา หนํวยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช๎ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยํางเป็นระบบ น าไปสูํการน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข๎อมูล
ด๎านตําง ๆ ตั้งแตํข๎อมูลผู๎ เรียน ข๎อมูลครู ข๎อมูลสถานศึกษา ข๎อมูลงบประมาณ และข๎อมูลอ่ืน ๆ            
ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์ เ พ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู๎ เ พ่ือพัฒนาผู๎ เรียนเป็นรายบุคคล            
ตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข๎อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศตํอไป 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑2    
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ดังนี้ 
  

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์    ((VViissiioonn))  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางการศึกษา   

ด๎วย “ศาสตร์พระราชา” 
  *** เป็นเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน 

พันธกิจพันธกิจ    ((MMiissssiioonn))  
         1. เสริมสร๎างผู๎เรียนให๎ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบ222
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  ด๎วย “ศาสตร์พระราชา”       
  2. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีความรู๎ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษ      
ที ่๒๑  และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3. สร๎างโอกาสให๎ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได๎รับบริการการศึกษา      
ที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงทุกกลุํมเปูาหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มํุงเน๎นการมีสํวนรํวมและสร๎างความรับผิดชอบ 

ตํอคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์  ((GGooaall))  
  1.   ผู๎ เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎วย           
“ศาสตร์พระราชา” 
  2. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑          
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ   
  3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง    
ทุกกลุํมเปูาหมาย 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ความสามารถ และได๎รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความ                       
เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 



 

            
๓๔        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

ค่านิยมองค์กรค่านิยมองค์กร  ((VVaalluueess))      

  “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ” 
                                    (Students and Schools Come First : SSCF)  

กลยุทธ์กลยุทธ์  ((SSttrraatteeggiieess))  
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน 
3. สํงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียม การเข๎าถึงบริการทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

จุดเน้นจุดเน้น  ((FFooccuuss))  
1. ด๎านผู๎เรียน 
    1.1  นักเรียนเป็นคนดี เกํง กล๎า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยูํอยํางพอเพียง  

และมีความสุข 
               1.2  นักเรียนมีความมุํงมั่นในการศึกษาและการท างาน  สามารถปรับตัวเข๎ากับ 

พหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
       2. ด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา    
               2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ 
      2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ความสามารถและสมรรถนะตาม 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหนํง 

 3. ด๎านการบริหารจัดการ 
      3.1 สถานศึกษามีความเข๎มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
      3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ได๎มาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๓๕ 
 

     ตาราง 12 แสดงความเชื่อมโยง กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

    เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย“ศาสตร์พระราชา” 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ 
“ศาสตร์พระราชา”มาใช๎ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎อยํางยั่งยืนโดยยึดสถาบันหลักของชาติ 

100 100 100 100 1. สถานศึกษาสร๎างจิตส านึกของผู๎เรียนให๎มีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบัน
หลักของชาติ เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งชํองทางศึกษาอ่ืนๆ 
2. ปลูกฝังและเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน๎าที่พลเมือง   
และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด๎านความเป็นพลเมือง 

2. ร๎อยละของสถานศึกษา ที่ปลูกฝังและ
เสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ตํอต๎านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

100 100 100 100 

3. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ    
ที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์และ   
ความเป็นพลเมือง 

100 100 100 100 

4. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัด       
การเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร๎าง    
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) 

 
 
 
 
 

100 100 100 100 

กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 



 

            
๓๖        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

    เป้าหมายที่ 2    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีทักษะชีวิต 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

5. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
คํานิยมหลัก 12 ประการ  
 

100 100 100 100 1. สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียน ที่เอ้ือตํอการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานยิมหลัก   
ของคนไทย 12 ประการ 

2. สํงเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช๎ในการพัฒนาตนเองของผู๎เรียน      
ด๎วยเครือขํายความรํวมมือกับสถาบันทางศาสนา 
3. สํงเสริมให๎มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม 
4. สํงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู๎ทักษะชีวิตและพัฒนาให๎มีมาตรการที่เข๎มแข็ง
และยัง่ยืน 

6. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะชีวิต 
 

100 100 100 100 

7. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมผํานเกณฑ์มาตรฐาน     
การประเมิน 
 

100 100 100 100 

   เป้าหมายท่ี 3  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
8. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และมีทักษะในการดูแลปูองกันภัยคุกคาม 
ในชีวิตรูปแบบใหมํ 

100 100 100 100 1. สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย๎ง       
โดยแนวทางสันติวิธี เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ที่จะลดระดับความรุนแรง       
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความม่ันคงรูปแบบตํางๆ 
2. เสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ 
3. สํงเสริมการจัดกิจกรรมสร๎างภูมิคุ๎มกัน ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎แกํ
สถานศึกษา เพ่ือลดผู๎เสพรายใหมํในกลุํมเด็กและเยาวชน 
  

9. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ 
ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับภัยคุกคาม      
ในชีวิต รูปแบบใหมํเพิ่มข้ึน 

100 100 100 100 

10. รัอยละของผู๎เรียนได๎รับการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกัน ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

100 100 100 100 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๓๗ 
 

เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
11. ร๎อยละของผู๎เรียน ทีเ่ข๎ารํวมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

80  100 100 100 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะ 
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน 

2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่จ าเป็นส าหรับผู๎เรียน สํงเสริมการเรียนรู๎    
แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการเรียนรู๎เชิงบูรณาการ องค์ความรู๎            
แบบสหวิทยาการ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร๎างสรรค์นวัตกรรม      
เพ่ือมูลคําเพ่ิม 

3. สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    
เพ่ือการสื่อสารและภาษาตํางประเทศภาษาท่ีสอง ตามบริบทของสถานศึกษา 
4. สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีจิตอาสาในรูปแบบตํางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ร๎อยละของผู๎เรียน เข๎ารํวมกิจกรรม     
ที่สํงเสริมทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทยและสมรรถนะตรงตามหลักสูตร 
 

100 100 100 100 

1๓. ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะ  
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

1๔. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา และคิดสร๎างสรรค์
จากการเรียนรู๎ ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active learning) 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

1๕. ร๎อยละของผู๎เรียนผํานเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารและมีทักษะในการใชภ๎าษาตํางประเทศ 
ภาษาท่ีสอง อยํางน๎อย ๑ ภาษา 
 
 
 

60  ๖5  ๗5 
 

 ๘๕ 
 

  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 



 

            
๓๘        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

เป้าหมายที่ 2  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
๑6. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร  
อยูํในระดับ ๓ – ๔ 

40 45 50 60 1. สํงเสริมให๎สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎ 
2. สํงเสริมให๎สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  
 5  กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
3. สํงเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู๎เรียนด๎านการอํานและการเขียน 
 
 

17. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) แตํละวิชาผํานเกณฑ์  
ร๎อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

40 45 50  55 

18.ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ ทุกกลุํมสาระสูงกวําคําเฉลี่ย สพฐ.  

 ๑0  ๑๐  ๑5  ๒๐ 

19. ร๎อยละของผู๎เรียนแตํละระดับชั้นผํานเกณฑ์การ
ประเมินการอํานและการเขียนตามเกณฑ์ที่สพฐ.ก าหนด 

100 100 100 100 

เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
2๐. ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะทางอาชีพอยํางน๎อย  ๑ อาชีพ 
 

80 90 100 100 1. จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทั้งด๎านอาชีพ และทักษะชีวิต  
เพ่ือการศึกษาตํอ การท างาน และการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

2. พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมทางด๎านอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎เรียนและท๎องถิ่น 

3. สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษาหรือรูปแบบอ่ืนๆ 

4. สร๎างความเข๎มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา 

5. พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎และกิจกรรมโครงงานอาชีพ 
 

2๑. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสํงเสริมทักษะอาชีพ 
 

80 90 100 100 

2๒. ร๎อยละของผู๎เรียน ที่เข๎ารํวมกิจกรรมการวางแผน
อาชีพการศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า 

100 100 100 100 

2๓. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ 
ทวิศึกษา 
 
 

11 1๒ 13 14 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๓๙ 
 

 เป้าหมายที่ 4  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

2๔. ร๎อยละของสถานศึกษาสํงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศตามศักยภาพผู๎เรียน 

100 100 100 100 1. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศในด๎านตํางๆ 

2. สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสถานศึกษาท่ีเปิดโปรแกรมห๎องเรียนพิเศษตํางๆ     
เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ 

3. จัดกิจกรรมสํงเสริมการแขํงขัน การประกวด ทุกระดับ และสํงเสริม
สนับสนุนการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ     
เขตพ้ืนที ่ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาท้ังในและนอกประเทศ         
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให๎กับผู๎เรียน 

๒๕. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลรางวัลในระดับ
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 
 

100 100 100 100 

เป้าหมายที่ 5  สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
2๖. ร๎อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน และท๎องถิ่น 

90 100 100 100 1. สํงเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใช๎หลักสูตร 

สถานศึกษาให๎มีกระบวนการการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 

 อยํางมีประสิทธิภาพ  

2. สํงเสริม คิดค๎น วิจัยและพัฒนาการใช๎นวัตกรรม 
3. สํงเสริมการจัดระบบการนิเทศภายในอยํางมีคุณภาพและเข๎มแข็ง 
 
 

2๗. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู๎
ด๎วยวิธีการที่หลากหลายเน๎นการปฏิบัติจริง 

90 100 100 100 

2๘. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงอยํางมปีระสิทธิภาพ 

80 100 100 100 

๒๙. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได๎รับ        
การพัฒนา น ามาใช๎และเผยแพรํ 

5 10 20 30 

30.ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ   

100 100 100 100 

 



 

            
๔๐        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 เป้าหมายที่ 1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

3๑. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตนได๎ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

80 100 100 100 
 

1. วิเคราะห์สมรรถนะแตํละต าแหนํง และส ารวจความจ าเป็นและความต๎องการในการพัฒนา 
2. จัดท าแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ ๓ ปี ที่มุํงเน๎นความรู๎ ทักษะ
ใหมํๆ เชํน การใช๎เทคโนโลยี  ทักษะการวิจัย และภาษา 
3. สร๎างและพัฒนาชํองทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย  เชํน 
TEPE Online ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุํมสาระให๎มีทักษะในการสื่อสารด๎านภาษาอังกฤษ 
5. ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานผล       
การด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการพัฒนา 

3๒. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ความสามารถทาง
วิชาชีพ และทักษะทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

80 85 90 100 
 

3๓. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะในการสื่อสารด๎านภาษาอังกฤษ 

70 80 
 

90 
 

100 
 

เป้าหมายที่ 2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ 
34. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก๎าวหน๎าในวิชาชีพ ได๎รับสวัสดิการและ 
มีความสุขในการท างาน 

80 100 100 100 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ในการก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแตํงตั้ง การประเมินและการพัฒนา    
การสร๎างแรงจูงใจให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

2. เสริมสร๎างปลูกจิตส านึกครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาครูสูํการเป็นครูแกนน า (Master Teacher) และครูมืออาชีพ (Professional 
Teacher) ที่สะท๎อนทักษะความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู 

35. ร๎อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีกรอบอัตราก าลังครบตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

80 85 90 100 
 

36. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนา
ครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

100 100 100 100 

      กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

             

 

 

    ในการแข่งขัน 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๔๑ 
 

เป้าหมายที่ 1  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างทั่วถึง ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

37. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายตามเวลา ที่หลักสูตรก าหนด 

100 100 100 100 1. ประกันโอกาสการเข๎ารับการบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให๎แกํผู๎เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมผู๎ที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ  
2. เรํงพัฒนาสถานศึกษาให๎มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกล๎เคียงกัน 
3. สํงเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ให๎มากขึ้น 
4. สํงเสริมสนับสนุนการสร๎างความเข๎มแข็งระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

5. ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหานักเรียนออกกลางคัน นักเรียนจบไมํพร๎อมรุํน 
และด าเนินการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ 

 

 
 

38. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เข๎าเรียนตํอระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเทํา 

97 97 98 100 
 

39. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในการจัดระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนผํานเกณฑ์ ในระดับดีขึ้นไป 

4 
(ระดับ

คุณภาพ) 

85 90 100 
 

40. ร๎อยละของนักเรียนออกกลางคัน          
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

0.10 0 0 0 

41. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนได๎รับโอกาส 
ในการเข๎ารับการศึกษาภาคบังคับ 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

เป้าหมายที่ 2  ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

42. ร๎อยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมผํานเกณฑ์
การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

100 100 100 100 1. จัดสรรบุคลากรเพื่อชํวยเหลือเด็กท่ีมีความต๎องการจ าเป็นพิเศษให๎เพียงพอ 

2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความต๎องการจ าเป็น
พิเศษ 
3. เสริมสร๎างโอกาสให๎เด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาสและพิการ มีโอกาสเรียนตํอ
และประกอบอาชีพ 

43. ร๎อยละของนักเรียนด๎อยโอกาสและพิการ 
ได๎รับการดูแล ชํวยเหลือให๎มีความพร๎อม        
ในการเรียน 

100 100 100 100 

 

  กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

             

 

 

    ในการแข่งขัน 
 



 

            
๔๒        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

เป้าหมายที่ 3  สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้  และ มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
44. ร๎อยละของ
สถานศึกษาได๎รับการ
สํงเสริมสนับสนุนสื่อ 
แหลํงเรียนรู๎  และระบบ 
ICT ครอบคลุมและทั่วถึง 

100 100 100 100 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต        
ที่มีความยืดหยุํน หลากหลาย สามารถเข๎าถึงได๎ โดย ไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับตําง ๆ อาทิ DLIT,DLTV,ETV 
3. ขยายเครือขํายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพียงพอ กับผู๎เรียน 
4. พัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาและด๎านอ่ืนที่เกี่ยวข๎องให๎มีมาตรฐานครอบคลุม ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน 
มีความเป็นเอกภาพ เทยีบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได๎ และสามารถใช๎รํวมกันระหวํางหนํวยงาน     
ในกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 
5. จัดให๎มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข๎อมูลรายบุคคลทุกชํวงวัย ข๎อมูลด๎านการศึกษาและด๎านอ่ืน    
ที่เกี่ยวข๎อง  
6. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน      
การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล สามารถอ๎างอิงและใช๎ประโยชน์รํวมกัน 
ตามพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

  กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

             

 

 

    ในการแข่งขัน 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๔๓ 
 

เป้าหมายที่ 1  ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
2561 2562 2563 2564 

45. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม และการประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

100 100 100 100 1. สํงเสริมการจัดท า/พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่มุํง     
การเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

2. สํงเสริมและติดตามการจัดกิจกรรม สร๎างจิตส านึกของผู๎เรียน           
ในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล๎อม  
3. จัดกิจกรรมสํงเสริมสร๎างขวัญก าลังใจที่มีผลงานด๎านสิ่งแวดล๎อม 

 

46. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร๎างจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล๎อมและน๎อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 

100 100 100 100 

47. ร๎อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู๎ มีแหลํงเรียนรู๎ที่สร๎างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมโดยมีเครือขํายความรํวมมือกับ
ภาคสํวนตํางๆ 

80 85 90 
 

100 
 

เป้าหมายที่ 2  สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและขยายเครือข่ายไปสู่ 
                  ชุมชนเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
48. ร๎อยละของสถานศึกษามีนวัตกรรมหรือ
งานวิจัยด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อมและขยายเครือขํายสูํชุมชน 

80 80 90 100 1. สํงเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม    
โดยอาศัยความรํวมมือกับภาคสํวนตํางๆ และมหาวิทยาลัยในท๎องถิ่น  

2. สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD  School: Education for 
Sustainable Development School)                                                
 

49. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(EESD  School: Education for Sustainable 
Development School) 

100 100 100 100 

    กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

    ในการแข่งขัน 
 



 

            
๔๔        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

เป้าหมายที่ 1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
50. ระดับคุณภาพของส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา    
มีการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4 5 5 5 1. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสูํการปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. สร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
3. สํงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง 

4. สํงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base Management), 
รูปแบบกลุํมสหวิทยาเขต (CLUSTER) 

51. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง
และผํานมาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 

87 90 95 100 

เป้าหมายที่  2  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ 

52. ร๎อยละของเครือขําย 

สหวิทยาเขต มีคุณภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย   
ที่ก าหนด 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

1. สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย 
2. สํงเสริม สนับสนุน ผู๎ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ    
สร๎างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการรํวมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

53. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มี
หนํวยงาน องค์กรตํางๆที่เข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 

70  100  100 
 

100 
 

  
  
 

    กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

    ในการแข่งขัน 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๔๕ 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
กรอบแผนงาน/งบประมาณ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎วางกรอบแผนงาน/งบประมาณ    

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการส านักงาน โครงการ/กิจกรรมตํางๆตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบาย
รัฐบาล  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. กรอบงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5,000,000 บาท  

  1.1 บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1) คําตอบแทน   จ านวน  30,000  บาท 

2) คําใช๎สอย   จ านวน  3,183,800  บาท 
3) คําวัสดุ   จ านวน  425,000  บาท 
4) คําสาธารณูปโภค  จ านวน  1,100,000  บาท 
  รวมงบประมาณ  4,738,800  บาท 

  1.2 บริหารโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  261,200  บาท  

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  5,000,000  บาท 

2. กรอบงบประมาณเหลือจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  บริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได๎จัดล าดับ
ความส าคัญและจ าเป็นเรํงดํวนโดยสอดคล๎องกับกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 12 จ านวน 20 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,916935 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
๔๖        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

      
      
 

ส่วนที่ 4  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ตาราง 13 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๔๗ 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
๔๘        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
๕๐        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

โครงการ   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง      ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 3      สพฐ.นโยบายที่ 4 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2   
สนองนโยบาย สพม.12       กลยุทธ์ที่ 1,2,4       จุดเน๎นด๎านนักเรียน, ครูและบุคลากรทางการศึกษา, 
   การบริหารจัดการ       ตัวชี้วดัที่ 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 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 98 โรงเรียน  แบํงเป็น 17 สหวิทยาเขต  6 Cluster ซึ่งการจัด
การศึกษามุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ โดยถือผู๎เรียนเป็นส าคัญ และ
ครูจะต๎องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานของหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือให๎สถานศึกษามีความเข๎มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาด๎านการบริหารและด๎านการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐาน      
จึงจัดท าโครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้น โดยใช๎สหวิทยาเขตเป็นฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
       2.2  เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม ตามนโยบาย/
จุดเน๎น /ยุทธศาสตร์ 

3. เป้าหมาย 
          3.1 ด๎านปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 98 โรงเรียน ได๎รับการนิ เทศอยํางน๎อยโรงเรียนละ 2 ครั้ง         
ตํอภาคเรียน 
          3.2 ด๎านคุณภาพ  
      โรงเรียนในสังกัดจ านวน 98 โรงเรียน ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบ        
การประกันคุณภาพการศึกษาอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยํางเป็นระบบ ร๎อยละ 80 และได๎รับ  
การนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดยต๎นสังกัด ร๎อยละ 100 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๕๑ 
 

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

ขั้นเตรียมการ 
- แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
- จัดท าเครื่องมือนิเทศ 

 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 
 

นางจิรา  ชูชํวย  
และคณะ 

2 
 

ขั้นด าเนินการ 
- แจ๎งหนังสือถึงโรงเรียน 
- ด าเนินการนิเทศตามปฏิทิน 
 

 
มกราคม – กันยายน 2562 
 

นางจิรา  ชูชํวย  
และคณะ 

3 ขั้นสรุป/รายงานผล 
- สรุปผลการนิเทศ 
- จัดท ารายงานผลการนิเทศ 

กันยายน 2562 นางจิรา  ชูชํวย  
และคณะ 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน  261,200 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)   

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 ขั้นเตรียมการ 

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 10 คน   
จ านวน 1 วัน 
- คําอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื้อ  x 90 บาท) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
 (10 คน x 2 มื้อ  x 35 บาท) 
- คําวัสดุจัดท าเครื่องมือนิเทศ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

900 
 

700 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

900 
 

700 
 

5,000 

  
 
 

900 
 

700 
 

5,000 
2 ขั้นด าเนินการ 

- คําเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการนิเทศ จ านวน 
10 คนๆละ 10 โรงเรียนๆละ4 วันๆละ 
120 บาท 
(10 คน x 10 โรง  x 4 วัน x 120 บาท) 
- คําเดินทางคณะกรรมการนิเทศ จ านวน 
10 คนๆละ 10 โรงเรียนๆละ4 ครั้งๆละ 
500 บาท 
(10 คน x 10 โรง  x 4 วัน x 500 บาท) 

  
48,000 

 
 
 

200,000 

  
48,000 

 
 
 

200,000 

  
48,000 

 
 
 

200,000 

 

 

 

 



 

            
๕๒        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
3 ขั้นสรุป/รายงานผลการนิเทศ 

ประชุมคณะกรรมการนิเทศจดัท าสรุป 
และรายงานผลการนิเทศ 10 คน  
จ านวน 1 วัน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
 (10 คน x 2 มื้อ  x 35 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื้อ  x 90 บาท) 
- คําวัสดุจัดท ารายงานการนเิทศ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

700 
 

900 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

700 
 

900 
 

5,000 

  
 
 
 

700 
 

800 
 

5,000 
 รวม  251,200 10,000 261,200  261,200 

หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ  
6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร๎อยละของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยํางเป็นระบบ  

สอบถาม/สังเกต 
/สัมภาษณ์/ดูเอกสาร 

เครื่องมือนิเทศฯ 

2 ร๎อยละของโรงเรียน ได๎รับการนิเทศติดตามและประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยต๎นสังกัด 

สอบถาม/สังเกต 
/สัมภาษณ์/ดูเอกสาร 

เครื่องมือนิเทศฯ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยํางเป็นระบบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
       7.2 โรงเรียนได๎รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน๎น ยุทธศาสตร์     
อยํางตํอเนื่อง 
            
                             ผู๎เสนอโครงการ 
                      (นางจิรา  ชชูํวย) 
                       ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 
         ผู๎เห็นชอบโครงการ  
         (นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ ) 
            ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
                                  ผู๎อนุมัติโครงการ                                                                               
               (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว ) 
            ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๕๓ 
 

โครงการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม (คุรุชนคนคุณธรรม/ 
   นวัตกรรมสร๎างสรรค์คนดี) 
แผนงาน             ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน               
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   
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

๑. หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ชํวยสร๎างคนดี             
ให๎บ๎านเมือง” และพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนวํา “ให๎ครูรักเด็กและเด็กรักครู 
ให๎ครูสอนให๎เด็กมีน้ าใจตํอเพ่ือนไมํให๎แขํงขันกันแตํให๎แขํงขันกับตัวเอง และให๎เด็กที่เรียนเกํงชํวยสอน
เพ่ือนที่เรียนช๎ากวํา ให๎ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนท ารํวมกัน เพ่ือให๎เห็นคุณคําของความสามัคคี” เพ่ือเป็น
การน๎อมน าพระราชกระแสรับสั่ งดั งกลํ าว  มาปฏิบัติ ให๎ เป็นรูปธรรม รั ฐมนต รีชํ วยวํ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . ซึ่งเป็น
โครงการเพ่ือสืบสาน พระราชปณิธาน เดินตามรอย  เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  รัชกาลที่ ๑๐ การเสริมสร๎างระบบ
คุณธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา การก๎าวทันยุคโลกาภิวัฒน์ การใช๎ภาษาตํางประเทศที่มีความไพเราะ
ถูกต๎อง การสํงเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์สุจริต 
 เพ่ือเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสร๎างคนดีให๎บ๎านเมือง และเพ่ือให๎การด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเปูาหมายที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒  จึงได๎จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ ๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒  ได๎รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม วิธีการปฏิบัติที่ประสบ
ผลส าเร็จ และเสริมสร๎างให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎และเครือขํายคุณธรรม 

๓. เป้าหมาย 
              ๓.๑ ด๎านปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 คณะท างานและคณะกรรมการอภิปรายผลงาน จ านวน  ๓๐ คน 
 



 

            
๕๔        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

     ๓.๒ ด๎านคุณภาพ 
 ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได๎รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม วิธีการปฏิบัติที่ประสบ
ผลส าเร็จ และเสริมสร๎างให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎และเครือขํายคุณธรรม 
๔.  การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมคณะท างานเตรียมความพร๎อม/ 

วางแผนการด าเนินงานจัดกิจกรรม 
กรกฎาคม 25๖๒ กลุํมนิเทศติดตาม 

และประเมินผลฯ 
๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียน

คุณธรรม ครั้งที่ ๑ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กรกฎาคม– กันยายน 
25๖๒ 

กลุํมนิเทศติดตาม 
และประเมินผลฯ 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ ๑ ระดับเขตเขตพ้ืนที่
การศึกษา ก าหนดจัดระหวํางเดือนกรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๒ สถานที่จัดกิจกรรมโรงแรมในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน (งบสพฐ.) จ านวน ๔๖๑,๘๐๐ บาท  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอด
บทเรียนโรงเรียนคุณธรรม (คุรุชนคน
คุณธรรม/นวตักรรมสร๎างสรรคด์ี) 
กิจกรรมที่ ๑ ระดับสหวิทยาเขต 
จัดสรรงบประมาณให๎สหวิทยาเขต 
จ านวน ๑๗ สหวิทยาเขต ๆ ละ 
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อด าเนินการ
คัดเลือกผลงานสหวิทยาเขตละ       
๑ โรงเรียน  
(๑๗ สหวิทยาเขต x ๑๐,๐๐๐ บาท) 

  
 
 

๑๗๐,๐๐๐ 
 

  
 
 

๑๗๐,๐๐๐ 
 

  
 
 

๑๗๐,๐๐๐ 
 

2 กิจกรรมที่ ๒ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
๑. ประชุมคณะท างานและ
คณะกรรมการอภิปรายผลงาน 
- คําอาหารกลางวัน  
(๓๐ คน x ๑ มื้อ x 60 บาท) 
- คําอาหารวาํงและเครื่องดื่ม  
(๓๐ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2,700 
 

2,100 

  
 
 
 

2,700 
 

2,100 

  
 
 
 

2,700 
 

2,100 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 ๒. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎

และถอดบทเรียนโรงเรียน
คุณธรรม (คุรุชนคนคุณธรรม/
นวัตกรรมสรา๎งสรรค์คนดี) 
- คําอาหารกลางวัน  
(๑๓๒ คน x ๒ มื้อ x ๒๕๐ บาท) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 (๑๓๒ คน x ๔ มื้อ x ๕๐ บาท) 
 - คําตอบแทนจัดนิทรรศการ  
จ านวน ๑๗ โรงเรยีนๆ  ละ 3,000 บาท 
(๑๗ โรง x ๓,๐๐๐ บาท) 
 - คําตอบแทนคณะกรรมการ
อภิปรายผลงาน  
(๙ คน x ๒ วัน x ๖๐๐ บาท) 
- คําห๎องพักคณะท างานและ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู๎  
(๕๐ ห๎อง x ๑,๒๐๐ บาท) 
-คําพาหนะในการเดินทาง
คณะท างาน  
(๒๐ คน x ๕๐๐ บาท) 
- คําวัสดุในการด าเนินงาน 
- คําเกียรติบตัรพร๎อมกรอบ  
(๑๓๒ คน x ๒๐๐ บาท) 
- คําโลํ (๑๗ คน x ๑,๕๐๐ บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

51,000 
 
 

10,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

66,000 
 

26,400 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,900 
26,400 

 
25,500 

 
 
 
 

66,000 
 

26,400 
 

51,000 
 
 

10,800 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,9๐๐ 
26,400 

 
25,500 

  
 
 
 

66,000 
 

26,400 
 

51,000 
 
 

10,800 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,8๐๐ 
26,400 

 
25,500 

 รวม 61,800 337,200 62,800 461,800  461,800 

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได๎รํวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม 
วิธีการปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จ และเสริมสร๎างให๎เกิด
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎และเครือขํายคุณธรรมในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

ร๎อยละ ๙๐   

 
 
 
 
 



 

            
๕๖        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.๑ ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม โดยใช๎โครงงานคุณธรรมเพ่ือท าให๎พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นและพฤติกรรมไมํพึงประสงค์
ในโรงเรียนลดลง 
 7.๒ สถานศึกษาที่รํวมโครงการมีนวัตกรรมการสร๎างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการบูรณาการกับ    
การจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน 
 7.๓ เกิดชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านคุณธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
            
                                ผู๎เสนอโครงการ 
            (นางปทิตตา  จันทร์สวาํง) 
                   ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 
 

              ผู๎เห็นชอบโครงการ  
     (นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ) 
       ผู๎อ านวยกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  
              ผู๎อนุมัติโครงการ  
         (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
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โครงการ   สํงเสริมการน าคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสูํการปฏิบัติในโรงเรียน  
แผนงาน  พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
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 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๒ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายด๎านการศึกษา การปลูกฝังคํานิยมและจิตส านึกที่ดีให๎เยาวชนและประชาชน                 
จากสภาพปัจจุบันของสังคมไทย พบวํา ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีความอํอนไหวเปราะบาง 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม รวมทั้งด๎านเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว มีการน า
วัฒนธรรมของตํางประเทศมาใช๎โดยขาดวิจารณญาณ มีการแขํงขันในด๎านวัตถุ จึงท าให๎เด็กและเยาวชน 
ขาดคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนในทางที่ไมํเหมาะสม  ท าให๎เป็นปัญหาระดับชาติ ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาลมุํงเน๎นให๎เด็ก เยาวชนและประชาชน มีการประพฤติปฏิบัติตนตามคํานิยมหลักของ  
คนไทย ๑๒ ประการ (รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญูตํอพํอ แมํ และ    
ผู๎มีพระคุณ  ตั้งใจศึกษาเลําเรียน รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  มีศีลธรรม ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย มีวินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามพระราช -ด ารัส ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
เข๎มแข็งทั้งกาย ใจ และมีจิตอาสา) อันจะสํงผลให๎ภาพรวมของประเทศ  มีเด็กดี มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 
และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณคําตํอแผํนดิน มีความเป็นอยูํที่พอเพียง เจริญรอยตามพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อันจะน าไปสูํการพัฒนาประเทศท่ีถาวรและยั่งยืน 
 เพ่ือเป็นการสํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียนปลูกฝังคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ อยํางเป็น
ระบบ ตํอเนื่องและยั่งยืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จึงจัดท าโครงการสํงเสริม  
การน าคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสูํการปฏิบัติในโรงเรียน ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือนิ เทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ              
ในสถานศึกษา  
 2.2 เพ่ือคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ                                       

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด๎านปริมาณ  
 3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จ านวน  ๙๗  โรงเรียน 
 3.1.2 Best Practice  จ านวน  ๑๗  ผลงาน  
 ๓.๒ ด๎านคุณภาพ    
 3.2.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย            
๑๒ ประการ ให๎แกํผู๎เรียนทุกคน อยํางหลากหลาย เป็นระบบและตํอเนื่อง  
 3.2.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับคํานิยมหลัก     
ของคนไทย ๑๒ ประการ (Best Practice) อยํางน๎อยสหวิทยาเขตละ ๑  ผลงาน 



 

            
๕๘        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

๔. การด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ นิเทศ ก ากับ ติดตาม การน าคํานิยมหลักของ 

คนไทย ๑๒ ประการสูํการปฏิบัติในโรงเรียน 
 

พฤษภาคม-กันยายน 
๒๕๖๒ 

กลุํมนิเทศติดตาม 
และประเมินผลฯ 

๒ คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

กรกฎาคม-กันยายน 
๒๕๖๒ 

กลุํมนิเทศติดตาม 
และประเมินผลฯ 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 189,310  บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)   

ที่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม การน า
คํานิยมหลักของคนไทย  12 
ประการสูํการปฏิบัติในโรงเรยีน 
- คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงใน
การออกนิเทศติดตามโรงเรยีน
จ านวน ๙๗ โรงเรยีน         
(๙๗ โรง x ๔ ครั้ง x ๒๐๐ บาท) 
- คําเอกสาร/เครื่องมือนิเทศ 
(๑๐๐ เลมํ x ๑๐๐ บาท) 

 
 
 
 

 
 
 

๗๗,๖๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗๗,๖๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

  
 
 
 

๗๗,๖๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมที่ ๒ 
คัดเลือกผลงานการปฏิบตัิ   
ที่เป็นเลิศ 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
ประชุมคณะกรรมการจัดท า
เกณฑ์การคัดเลือก/คัดเลือก    
(๑๕ คน x ๔ มื้อ x ๓๕ บาท) 
- คําอาหารกลางวัน
คณะกรรมการจัดท าเกณฑ์การ
คัดเลือก/คัดเลือก    
(๑๕ คน x ๒ มื้อ x 9๐ บาท) 
 

 

 
 
 

2,100 
 
 
 

2,700 

  
 
 

2,100 
 
 
 

2,700 

  

 

2,100 
 

 

2,700 
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ที่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

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

 
 
 

๙,๐๐๐ 
 

 
 

85,000 

๒,91๐ 
 

๒,91๐ 
 

85,000 
 

๙,๐๐๐ 

 ๒,91๐ 
 

85,000 
 

๙,๐๐๐ 
 

 รวม ๙,๐๐๐ 92,710 87,600 189,310  189,310 

หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ 

๖. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดกิจกรรม

สํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ให๎แกํผู๎เรียนทุกคน อยํางหลากหลาย  
เป็นระบบและตํอเนื่อง  

- การเก็บข๎อมูล 
- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบเก็บข๎อมูลแบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

2 โรงเรียนในสังกัดทกุโรงเรียน มีผลงาน 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับคํานิยมหลัก 
ของคนไทย ๑๒ ประการ (Best Practice) 
อยํางน๎อย สหวิทยาเขตละ ๑ ผลงาน 

การคัดเลือก แบบคัดเลือกผลงาน 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการอยํางหลากหลาย 
เป็นระบบ และตํอเนื่อง  
 ๗.๒  ผู๎ เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงวิถีการปฏิบัติตนที่ดีตามคํานิยมหลักของคนไทย          
๑๒ ประการ 
           ๗.๓  มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ  สพม.๑๒ จ านวน ๑๗  ผลงาน 
 
                                                                                ผู๎เสนอโครงการ 
                      (นางปทิตตา  จันทร์สวําง) 
                   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

                           ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                      (นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ) 
               ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      
                  ผู๎อนุมัติโครงการ  
                       (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
          ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 



 

            
๖๐        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

โครงการ     ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2562  ด๎วยกระบวนการ 
                               สถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงและต ารวจประสานงานโรงเรียน (สพม.12  
   โมเดล) 
แผนงาน  พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
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 
ระยะเวลาด าเนินการ   กุมภาพันธ์ - กันยายน 2562 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลก าหนดให๎ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องนโยบายเรํงดํวนที่จะด าเนินการและก าหนดให๎        
การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแหํงชาติ”  โดยก าหนดให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง        
รํวมด าเนินการบูรณาการการปฏิบัติ เพ่ือเรํงรัดการแก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎ครอบคลุมในมิติตํางๆ      
อยํางเข๎มงวด ได๎แกํ การเฝูาระวังและปูองกันปัญหายาเสพติด การปราบปรามผู๎กระท าความผิดโดยบังคับ
ใช๎กฎหมายอยํางจริงจั ง  และการฟ้ืนฟูและบ าบัดรักษาผู๎ปุวยให๎กลับคืนสูํสั งคมได๎อยํางปกติ            
การบูรณาการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ด๎วยกระบวนการสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงและต ารวจ
ประสานงานโรงเรียน (สพม.12โมเดล) จะเป็นแนวทางหนึ่งในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด      
ในสถานศึกษาที่สามารถปูองกันและควบคุมปัญหายาเสพติดไมํให๎แพรํระบาดสูํ เด็กและเยาวชน           
ในสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือสร๎างทักษะชีวิต ภูมิค๎ุมกัน ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎แกํผู๎เรียน                  
  2.2 เพ่ือพัฒนาระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ 
           2.3 เพ่ือบูรณาการกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา ด๎วยกระบวนการสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงและต ารวจประสานงานโรงเรียน  
(สพม.12 โมเดล) 
3. เป้าหมาย   
 3.1 ด๎านปริมาณ 
  3.1.1 แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบโครงการต ารวจประสานงานโรงเรียน จ านวน 98 โรงเรียนๆ 
ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 392 คน เพ่ือเป็นกลไกเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
                                 สถานที่   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
  3.1.2 แตํงตั้งคณะท างานโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ด๎วยกระบวนการสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงและต ารวจประสานงานโรงเรียน (สพม.12 โมเดล)  
จ านวน 15 คน จัดประชุมคณะท างานฯ จ านวน 4 ครั้งๆ ละ 15 คน  
                                  สถานที่   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
   



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๖๑ 
 

  3.1.3 จัดประชุมขับเคลื่อนการด าเนินโครงการฯ จ านวน 2 ครั้ง จ านวน 200 คน 
               สถานที่   โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
  3.1.4 คัดกรองนักเรียน/ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียนทุกแหํง จ านวน 98 
โรงเรียน นักเรียน 66,619 คน 
                                 สถานที่   โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
  3.1.5 จัดประชุมเวทีสาธารณะ (Focus group) จ านวน 20 โรงเรียนๆ ละ 1 ครั้ง  
  3.1.6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ จ านวน 98 โรงเรียน 
      สถานที่   โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
     3.2 ด๎านคุณภาพ  
       สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง มีการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อยํางเข๎มแข็งผํานเกณฑ์เชิงคุณภาพท่ีก าหนด ผู๎เรียนทุกคนมีภูมิคุ๎มกันและหํางไกลยาเสพติด    

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ มกราคม 2562 นายสุวิจักขณ์ สายชํวย 
2 แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบประสานงานโครงการ/

คณะท างานและประชุมคณะท างาน  
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 2562, 
สิงหาคม 2562 

นายสุวิจักขณ์ สายชํวย 

3 ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินโครงการฯ มีนาคม 2562 คณะท างาน 
4 จัดหาอุปกรณ์คัดกรองนักเรียน/ตรวจ

ปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียน 
เมษายน – พฤษภาคม 
2562 

คณะท างาน 

5 จัดประชุมเวทีสาธารณะ (Focus group) มิถุนายน-กรกฎาคม 
2562 

คณะท างาน 

6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ สิงหาคม 2562 คณะท างาน 
7 สรุปผลการด าเนินโครงการฯ กันยายน 2562 นายสุวิจักขณ์ สายชํวย 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 367,600 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)   

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 แตํงตั้งและประชุม

คณะท างาน 
1.1 แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ
ประสานงานโครงการ/คณะท างาน 
-คําจัดท าเกียรติบัตรแตํงตั้ง 
(400 คน x 1 ใบ  x 15 บาท) 

   
 
 
 

6,000 

 
 
 
 

6,000 

  
 
 
 

6,000 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
 1.2 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน 

การจัดกิจกรรมจ านวน 15 คน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 (15 คน x 8 มื้อ x 35 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
(15 คน x 4 มื้อ x 90 บาท) 

 
 
 

 
 

4,200 
 

5,400 

 
 
 
 
 

 
 

4,200 
 

5,400 

  
 

4,200 
 

5,400 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมขับเคลื่อน 
การด าเนินโครงการฯ ผูเ๎ข๎าประชุม 
จ านวน 200 คน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(200 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน 
 (200 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
 
 

14,000 
 

18,000 

  
 
 

14,000 
 

18,000 

  
 
 

14,000 
 

18,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จดัหาอุปกรณ์คัดกรอง
นักเรียน/ตรวจปสัสาวะหาสารเสพ
ติดนักเรยีน 
-คําจัดหาอุปกรณ์ตรวจปัสสาวะหา
สารเสพตดินักเรยีน 
ชนิดยาบ๎า จ านวน  4,000 ชุดๆละ 
30 บาท (4,000 ชุด x 30 บาท) 
ชนิดกัญชา จ านวน 2,000 ชุดๆละ 
35 บาท (2,000 ชุด x 35 บาท) 

   
 
 

 
 
120,000 
 
70,000 

 
 
 

 
 
120,000 
 
70,000 

  
 
 

 
 
120,000 
 
70,000 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเวที
สาธารณะ (Focus group)ผู๎เข๎า
ประชุม จ านวน 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

36,000 

 
 
 

28,000 
 
 

36,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

28,000 
 
 

36,000 
 
 

36,000 
 
 
 

  
 
 

28,000 
 
 

36,000 
 
 

36,000 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
4 -คําน้ ามันเชื้อเพลิง 

(20 โรง x 500 บาท) 
  10,000 10,000  10,000 

5 กิจกรรมท่ี 6 ติดตามและประเมินผล
การด าเนินโครงการ 
-คําน้ ามันเชื้อเพลิง 
(20 โรง x 500 บาท) 

   
 

10,000 

 
 

10,000 

  
 

10,000 

6 กิจกรรมท่ี 7 สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
-คําวัสดุส านักงาน 

   
10,000 

 
10,000 

  
10,000 

 รวม 36,000 105,600 226,000 367,600  367,600 

หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ    
 6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาผํานเกณฑ์คุณภาพ

ระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาของป.ป.ส. (ระบบ nispa)  

การบันทึกข๎อมูลใน 
ระบบ nispa ของ ป.ป.ส. 

ระบบ nispa 
ของป.ป.ส. 

2 ร๎อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะปูองกันยาเสพติด ประเมินรายการ แบบประเมิน 

3 ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือขํายปูองกัน 
ยาเสพติดที่เข็มแข็ง 

ประเมินรายการ แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นั ก เ รี ยน ในสถานศึ กษามี ภู มิ คุ๎ มกั น  ทั กษะชี วิ ต ในการปู อ งกั นย า เ สพติ ด 
  7.2 สถานศึกษาและภาคีเครือขํายมีการบูรณาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด         
ที่เข๎มแข็งสามารถลดปัจจัยเสี่ยงและปูองกันผู๎เรียนไมํให๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด 
 7.3 นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและทักษะในการดูแลตนเองจากภัยคุกคามในชีวิต 
 
                                                                                                       ผู๎เสนอโครงการ 
                                                          (นายสุวิจกัขณ์ สายชํวย) 
                                                       นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
          
                                                           ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                 (นางสาวพรทิพย์  เกิดสม) 
               ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 

       
                                                                  ผู๎อนุมัติโครงการ  
                    นายสมบูรณ์ เรืองแก๎ว) 
                                     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 
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โครงการ    งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครั้งที่ 2๙  ปีการศึกษา 256๒ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง  O ยุทธศาสตร์ ศธ. ข๎อที่ 2   O ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข๎อที่ 2    
สนองนโยบาย สพม.12  O กลยุทธ์ที่ 2  O จุดเน๎นด๎านผู๎เรียน  O ตัวชี้วัดที่ 24 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
   2. กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
   3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
   4. เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด 
       นครศรีธรรมราช/พัทลุง  
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน  256๒ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
 ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู๎โดยสํงเส ริม          
ให๎โรงเรียนได๎พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ เน๎นการน าความรู๎ไปสูํ       
การปฏิบัติอยํางมีคุณธรรม ก๎าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการแสวงหาวิธีการเรียนรู๎ รู๎จักวิธีการ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 เพ่ือให๎สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงได๎มีการ
แสดงออกทางด๎านวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎น าเสนอความสามารถทาง
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นวิธีการสํงเสริมให๎นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางเต็มศักยภาพตามเจตนารมณ์แหํงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได๎จัดโครงการ    
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2๙  ปีการศึกษา 256๒ ขึ้น เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให๎นักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎แสดงความสามารถอยํางเต็มศักยภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 2.2 เพ่ือน าเสนอผลงาน  ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
 2.3 เพ่ือจัดประกวด แขํงขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน 
 2.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน 
 2.5 เพ่ือสํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการสํงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด๎านปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดพัทลุง  จ านวน 98 โรงเรียน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ  
  3.1.2 ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12 และสังกัดอ่ืน ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
  3.1.3 ผู๎ปกครอง และประชาชนทั่วไป หนํวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
 3.2 ด๎านคุณภาพ 
  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  
สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขันระดับภาค  และสามารถน าความรู๎     
ไปปรับใช๎ได๎อยํางหลากหลายและมีคุณภาพ 
4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
1 ประชุมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.12 

- เตรียมการ 
- วางแผนการด าเนินงาน 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 

มีนาคม – กันยายน  
256๒ 

สพม.12 
สมป. นครศรีธรรมราช 
สมป.พัทลุง 

2 ประชุมประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ส าหรับเตรียมแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ 
- เตรียมการ 
- วางแผนการด าเนินงาน 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 

มีนาคม – กันยายน  
256๒ 

กลุํมนิเทศติดตามฯ 
กลุํมสํงเสริมฯ 
ศูนย์ ICT 
ประธานและเลขานุการศูนย์
พัฒนาวิชาการ 

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝุายตําง ๆ พฤษภาคม- กันยายน 
256๒ 

คณะท างานตามประกาศฯ 
กลุํมสํงเสริมฯ 

4 จัดงานแถลงขําวการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 2๙  ปีการศึกษา 256๒ 

สิงหาคม  256๒ คณะท างานตามประกาศฯ 
 

5 ด าเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่  
2๙  ปีการศึกษา 256๒ 

กันยายน 256๒ คณะท างานตามประกาศฯ 

6 ประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ตุลาคม  256๒ คณะท างานฝุายประเมินผล 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  5.1  แผนงานพ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  จ านวน  600,000 บาท   
  5.2  อ่ืนๆ  จ านวน  1,900,000  บาท   
รวมงบประมาณท้ังสิ้น   2,500,000  บาท  
 

  ที ่  กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ฝุายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง

ในการด าเนินการจัด
แขํงขันทักษะทาง
วิชาการ 

 

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

2 การจัดการแขํงขัน/
คัดเลือกฯของศูนย์
พัฒนาวิชาการ/กลุํม
สาระตํางๆ ท้ังหมด 

    1,600,000 1,600,000 

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

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการได๎แสดงศักยภาพเต็มความสามารถ 

 รายงานผลการแขํงขัน  แบบรายงาน 

2 นักเรียนและครูได๎น าประสบการณ์ความรู๎จากการเข๎า
รํวมกิจกรรมไปสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 

 สอบถาม  แบบสอบถาม 

3 นักเรียนประสบความส าเร็จในการเข๎าแขํงขัน 
ระดับตําง ๆ 

 รายงานผลการแขํงขัน  แบบรายงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง          
ได๎น าเสนอผลงานความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
 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 ช านาญการพิเศษ 

                            
 

         ผู๎เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวพรทิพย์  เกิดสม) 

      ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

        ผู๎อนุมัติโครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว)     

       ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ   ขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Intensive Boot Camp Course) 
   และการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
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 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน 2562 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 
           ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลและเป็นที่ยอมรับวําเป็นภาษาที่จ าเป็นในการเป็นสื่อกลาง      
ในการสื่อสารกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งตั้งแตํปีพ.ศ.2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ได๎มีข๎อตกลง รํวมกันในการเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน เพ่ือการ พัฒนาประเทศรํวมกัน       
ทั้งทางด๎านความมั่นคง  ด๎านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎อง พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ 
ทันตํอสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะส าคัญประการหนึ่งในศตวรรษที่ 21 และ  
เป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ซึ่งสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ       
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560-2579)  
       เนื่องจากโครงการอบรมพัฒนาครูแกนน าด๎านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ          
(Boot Camp) ได๎สิ้นสุดลงที่รุํนที่ 20 ซึ่งยังมีครูผู๎สอนภาษาอังกฤษอีกจ านวนหนึ่งที่ยังไมํได๎เข๎ารับ      
การอบรมพัฒนาตามโครงการดังกลําว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงจัดโครงการ
ขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Intensive Boot Camp Course) และออกแบบ วางแผน    
การนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ เพ่ือการยกระดับมาตรฐาน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู๎เรียน      
อยํางตํอเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Intensive Boot Camp Course) ให๎กับ
ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษที่ยังไมํได๎เข๎ารับการอบรมพัฒนาในโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
ในระดับภูมิภาค 
       2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูที่ผํานการอบรมขยายผล
โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Intensive Boot Camp Course) 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด๎านปริมาณ  
          3.1.1 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ ที่ยังไมํได๎รับการอบรมในโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
(Boot Camp)ในระดับภูมิภาค ได๎รับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการ  
ขยายผลโครงการ จ านวน 120 คน 
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     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. การด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมคณะท างาน/วิทยากร 
- ก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการอบรม 
- ประสานงานติดตํอวิทยากร 
- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
- จัดท าหลักสูตร 
- จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 

 
มีนาคม-เมษายน 2562 

 
นางจิรา  ชูชํวย 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ 
- แจ๎งหนังสือถึงโรงเรียน 
- ด าเนินการอบรม หลักสูตร 3 วัน 

 
พฤษภาคม 2562 

นางจิรา  ชูชํวย 
และคณะ 

3 ขัน้ติดตามผลและจัดท ารายงาน 
- ก าหนดปฏิทินการนิเทศ และปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม  
- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- สรุป/จัดท ารายงาน 

 
มิถุนายน-กันยายน 2562 

นางจิรา  ชูชํวย 
และคณะ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

 โครงการขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)  งบสพฐ. จ านวน  584,400 บาท 

ที่ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 ขั้นเตรียมการ 
-คําจัดประชุมคณะกรรมการจดัท าหลักสตูร 
จ านวน 20 คน 
- คําจัดท าหลักสูตร 
- คําจัดท าเอกสารประกอบการอบรม  
(120 เลมํ x 80 บาท) 
- คําวัสดุ/อุปกรณ์ (ฝึกปฏิบัติ)  

 
 
 

5,000 

 
7,000 

 
 

 
 
 
 

6,000 
 

5,000 

 
7,000 

 
5,000 
6,000 

 
5,000 

  
7,000 

 
5,000 
6,000 

 
5,000 

2 ขั้นด าเนินการ  
- คําตอบแทนวิทยากร 
(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/คณะท างาน/ผู๎เข๎าอบรม 
(70 ห๎อง x 2 วัน x 1,200 บาท) 
- คําพาหนะการเดินทางวิทยากร 
(6 คน x 6,000 บาท) 
- คําพาหนะการเดินทาง ผู๎เข๎าอบรม/ 
คณะท างาน (เหมาจําย) 
      พัทลุง คนละ 500 บาท 
      นครฯ คนละ 300 บาท 

 
86,400 

 

 
 
 

90,000 
 

60,000 
 

36,000 
 

168,000 

 
36,000 

 
40,000 

  
86,400 

 
90,000 

 
60,000 

 
36,000 

 
168,000 

 
36,000 

 
40,000 

  
86,400 

 
90,000 

 
60,000 

 
36,000 

 
168,000 

 
36,000 

 
40,000 

3 ขั้นติดตามผลและจัดท ารายงาน 
- คําพาหนะการเดินทางไปนิเทศ 
- สรุปผล/รายงานผล 

  
40,000 

 

 
 

5,000 

   
40,000 
5,000 

 รวม 91,400 482,000 11,000 584,400  584,400 

 หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 ครูที่ผํานการอบรม มีความรู๎

ความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษ 
ฟัง พูด อําน และเขียน และสามารถ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Communicative Approach และ 
Active Learning ได๎ร๎อยละ 90 

- ประเมินจากกิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ติดตามผล และ
สะท๎อนคิด  

- สังเกตการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 

-แบบประเมินกิจกรรม 

-แบบสังเกตการจัดการเรียน
การสอน 

2 ครูที่เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ตํอหลักสูตร Intensive Boot Camp 
Course ร๎อยละ 90 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูที่ผํานการอบรม สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative Approach          
และ Active Learning ได ๎ร๎อยละ 90 
 7.2 ครูที่เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจตํอหลักสูตร Intensive Boot Camp Course ร๎อยละ 90 
 7.3 นักเรียนมีความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
                           
                              ผู๎เสนอโครงการ 
            (นางจิรา  ชชูํวย) 
              ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ 
 
 
                       ผู๎เห็นชอบโครงการ  
     (นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ) 
       ผู๎อ านวยกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 

                                                                             ผู๎อนุมัติโครงการ 
         (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๗๓ 
 

โครงการ    สํงเสริมพัฒนาหลักสูตรอาชีพในสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดทักษะ         
   การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สูํยุคประเทศไทย 4.0 
แผนงาน  พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
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 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม  -  กันยายน 2562 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน       
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการและรองรับการพัฒนาประเทศ     
มุํงพัฒนาก าลังคนให๎มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผู๎ เรียน        
และผู๎ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต๎องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแล๎ว       
ต๎องมีงานท า รองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุน     
ขนาดใหญํของรัฐบาล ให๎มีความเพียงพอและตรงความต๎องการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถ
แขํงขันได๎ในระดับสากล และได๎ก าหนดกรอบวิธีการที่ต๎องจัดท าฐานข๎อมูลความต๎องการแรงงานรํวมกับ
หนํวยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่สถานศึกษาจะต๎องมีฐานข๎อมูลการผลิตและพัฒนาผู๎เรียนให๎เชื่อมโยง
กับความต๎องการจ าเป็นในพ้ืนที่ของจังหวัดและอ าเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศซึ่งจะต๎อง       
ให๎ภาคประชาชนในสังคม อันได๎แกํสถานประกอบการ และกลุํมอาชีพอิสระเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรู๎คูํไปกับการท างานและรํวมกับสถานประกอบการหรือกลุํมอาชีพ
อิสระ โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได๎ก าหนดกรอบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21  
 สภาพปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีโรงเรียนที่ต๎องการพัฒนา   
การจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 98 โรงเรียน เพ่ือให๎การพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง  
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 กลุํมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาจึงจัดท าโครงการสํงเสริมพัฒนาหลักสูตรอาชีพในสถานศึกษาฯ 
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท าเพ่ือสนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์       
การผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ในปีงบประมาณ 
2562 มีเปูาหมายให๎โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ด าเนินการ      
ให๎ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 98 โรงเรียน    
ให๎มีการขับเคลื่อนการมอีาชีพสํงเสริมพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา จึงได๎จัดโครงการนี้  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตาม สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีหลักสูตรสํงเสริมทักษะอาชีพ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะทางอาชีพอยํางน๎อย 1 คน ตํอ 1 อาชีพ 
 
 



 

            
๗๔        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด๎านปริมาณ  
    โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 98 โรงเรียน   
 3.2 ด๎านคุณภาพ  
    สถานศึกษามีหลักสูตรสํงเสริมทักษะอาชีพ 
4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 

4 

เขียนโครงการ 
ประชุมคณะท างาน 
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานอาชีพของผู๎เรียน
ระดับสหวิทยาเขตและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รายงานผล และสรุปผล 

มกราคม 2562 
พฤษภาคม 2562 
มิถุนายน  -สิงหาคม 2562 
 
กันยายน 2562 

นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ 
นายชาญณรงค์  รัตนบุรี 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
 
 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 305,840 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  

ที่ 
 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
อาชีพของผู๎เรียน 
ระดับสหวิทยาเขต  
- จัดสรรเป็นคําบริหารจัดการให๎สหวิทยาเขต    
สหวิทยาเขตละ 10,000 บาท 
(17 สหฯ x 10,000 บาท) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     โรงเรียนที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู1๎7 
โรง โรงละ 5 คน (ครู2/นักเรียน3) เจ๎าหน๎าท่ี/
กรรมการ 15 คน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
  (100 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)  
- คําอาหารกลางวัน 
  (100 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 
- จัดสรรงบคําบริหารจัดการโรงเรยีนละ 2,000 
บาท   (2,000 บาท x 17 โรง) 
- คําโลํ/รางวัล  โรงเรียนละ 1,500 บาท 
  (1,500 บาท x 17 โรง) 
- คําวัสด ุ
- คําตอบแทนกรรมการ 
- คําเกียรติบตัรพร๎อมกรอบ โรงละ 5 ฉบับ ๆละ 
300 บาท (300 บาท x 17 โรง x 5 ฉบับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

 
 
 

170,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

12,000 
 

34,000 
 

25,500 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
25,500 

 
 
 

170,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

12,000 
 

34,000 
 

25,500 
 

10,000 
 

10,000 
 

25,500 

  
 
 

170,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

12,000 
 

34,000 
 

25,500 
 

10,000 
 

10,000 
 

25,500 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๗๕ 
 

 

หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ 
6.   การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร๎อยละของโรงเรียนมีหลักสูตรสํงเสริมอาชีพในสถานศึกษา 

 
-การประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
-การสัมภาษณ์ 
-การสังเกต 

-แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 

2 ร๎อยละของนักเรียนมีอาชีพอยํางน๎อยหนึ่งคนตํอหนึ่งอาชีพ -การประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
-การสัมภาษณ์ 
-การสังเกต 

-แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนในมีหลักสูตรสํงเสริมอาชีพในสถานศึกษา เป็นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ได๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา          
ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 
 7.2 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎และทักษะด๎านอาชีพในศตวรรษท่ี 21 หนึ่งคนตํอหนึ่งอาชีพ  
 7.3 นักเรียนมีการวางแผนอาชีพการศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า 
                                                              

                                                    ผู๎เสนอโครงการ 

           (นายชาญณรงค์  รัตนบุรี) 
      ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ  

           ผู๎เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
                                                   ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
 

ที่ 
 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

2 กิจกรรมที่ 2  สรุป/รายงานผล  
จ านวน 2 วัน ศน./จนท.จ านวน 12 คน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
  (12 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)  
- คําอาหารกลางวัน 
  (12 คน x 2 มื้อ x 90 บาท)  
- คําวัสด ุ

  
 

1,680 
 

2,160 

 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 

1,680 
 

2,160 
 

5,000 

  
 

1,680 
 

2,160 
 

5,000 
 รวม 10,000 255,340 40,500 305,840  305,840 

                        (นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ) 
    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                    

 
 

         (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                                     

 
 



 

            
๗๖        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสรมิพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการ      จัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน 
                                เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา                               
แผนงาน    พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อ 2,6   O สพฐ.นโยบายที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3.1 
สนองนโยบาย สพม.12  O กลยุทธ์ที่ 3   O จุดเน๎นด๎านบริหารจัดการ   O ตัวชี้วัดที ่ 35 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิภาวรรณ  เสมอภพ  
ลักษณะโครงการ ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม - กันยายน 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันไมํวําภาครัฐหรือเอกชนให๎ความส าคัญกับ “คน” หรือ “ก าลังคน” เพราะถือวํา          
คนเป็นทรัพยากรอันมีคําที่สุดเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่สํงผลให๎หนํวยงานประสบความส าเร็จ
ตามเปูาหมาย ก าลังคนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไมํสามารถน ามาทดแทนกันได๎ในลักษณะที่มี
ความสามารถเทํากันแบบคนตํอคน เนื่องจากศักยภาพของคนแตํละคนมีความแตกตํางกัน ดังนั้น หัวใจ
ส าคัญในการด าเนินงานของหนํวยงานจึงขึ้นอยูํกับ “คุณภาพของคนและจ านวนก าลังคนที่เหมาะสม”   
การเตรียมความพร๎อมโดยการวางแผนก าลังคน ในจ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสมให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ของสํวนราชการ (Strategic Alignment) จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของสํวนราชการตําง ๆ  

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   จึงก าหนดให๎สถานศึกษาทุกโรง        
มีแผนอัตราก าลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลําวคือ ก าลังคนมีขนาด
และสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคล๎องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของสํวนราชการ ทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุสํวนตํางด๎านความ
ต๎องการก าลั งคนและมีแผน เ พ่ือลดสํ วนตํ างดั งกลํ า ว  รวมทั้ ง การ บู รณาการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจ๎างครูผู๎ทรงคุณคําแหํงแผํนดิน  โดยจ๎างข๎าราชการครูที่เกษียณอายุ
ราชการไปแล๎ว มาท าการสอนตํอในโรงเรียน ในสาขาวิชาที่จ าเป็นและขาดแคลน และการจ๎างครูอัตราจ๎าง
ในสาขาวิชาตํางๆที่ขาดแคลน และเพ่ือเตรียมความพร๎อมรองรับนโยบายดังกลําว  

2.วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีแผนอัตราก าลังเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
          ๒.๒ เพ่ือให๎สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนไมํถึง 120 คน มีอัตราก าลังครูครบชั้นตามกลุํมสาระและ  
ตามเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 
          ๒.๓ เพ่ือน าไปใช๎ในการเกลี่ยอัตราก าลังและจัดสรรอัตรา  
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3. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด๎านปริมาณ 
           3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง มีแผนอัตราก าลังเพื่อ       
การบริหารทรัพยากรบุคคล  
           3.1.2 สถานศึกษามีข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ าตามเกณฑ์  
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
     ๓.๒ ด๎านคุณภาพ 
            3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีแผนอัตราก าลังเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            3.2.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  รํวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางมีคุณภาพ 

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แตํงตั้งคณะท างาน ศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูล
และจัดท ากรอบด าเนินงานโครงการ 

มกราคม 2562 นางพาตวรรณ ปรุเขตต์  
น.ส.วภิาวรรณ เสมอภพ    
กลุํมบริหารงานบุคคล 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนอัตราก าลัง

เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

กรกฎาคม 2562 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนอัตราก าลัง
เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงาน    เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยรํวมคิด รํวมวิพากษ์แผน
อัตราก าลัง ของผู๎บริหารการศึกษา และ
ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด 

สิงหาคม 2562 

4 สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
โครงการ  

กันยายน 2562 
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5. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
        แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสรา๎งศักยภาพคน จ านวน 62,600 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 แตํงตั้ง

คณะท างาน  
- คําอาหารวํางและเครือ่งดืม่
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
- คําอาหารกลางวัน 
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)  

  
 

1,400 
 

1,800 

  
 

1,400 
 

1,800 

  
 

1,400 
 

1,800 

2 กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผน
อัตราก าลังฯ  
- คําอาหารวํางและเครือ่งดืม่ 
(120 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)  
- คําอาหารกลางวัน 
(120 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

12,000 
 

14,400 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12,000 
 

14,400 
 

  
 
 

12,000 
 

14,400 
 

3 
 

กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผน
อัตราก าลังฯ โดยรํวมคิด 
รํวมวิพากษ์แผนอัตราก าลัง  
ของผู๎บริหารการศึกษาและ
ผู๎บรหิารสถานศึกษาในสังกดั 
- คําอาหารวํางและเครือ่งดืม่ 
(120 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)  
- คําอาหารกลางวัน 
(120 คน x 1 มื้อ x    
120 บาท) 
- คําเอกสาร,วสัดุและถําย
เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12,000 
 

14,400 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,400 

 
 
 
 
 
 

12,000 
 

14,400 

  
 
 
 
 
 

12,000 
 

14,400 
 

3,400 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุป ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน
โครงการ 
- คําอาหารวาํงและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
- คําอาหารกลางวัน 
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
 
 

1,400 
 

1,800 

  
 
 

1,400 
 

1,800 

  
 
 

1,400 
 

1,800 

รวม  59,200 3,400 62,600  62,600 
   หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

1 ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนอัตราก าลังเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

รายงาน แบบรายงาน 

2 ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎บริหาร
การศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา และข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน๎าที่ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีทิศทางในการบริหารก าลังคน (ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ) สอดคล๎องกับความจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร๎อมส าหรับอนาคต 
มีความยืดหยุํนและชํวยให๎สํวนราชการใช๎ก าลังคนอยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลตํอการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให๎สูงขึ้น  

 

                                                                                            ผู๎เสนอโครงการ 
            (นางสาววภิาวรรณ  เสมอภพ) 
                   พนักงานราชการ  
  

               
                         ผู๎เห็นชอบโครงการ 
        (นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์) 
                     นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  
                                                   ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 

                                         
                                   ผู๎อนุมัติโครงการ 
        (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
                ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ            พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนเกษียณอายุราชการ  
   ประจ าปี 2562 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
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  ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  กันยายน  2562 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายของ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
ที่ได๎ก าหนดจุดเน๎นและแนวทางการขับเคลื่อน โดยน๎อมน ากระแสพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิ รูป
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ความวํา “ให๎ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให๎ครูสอนเด็กให๎มีน้ าใจ
ตํอเพ่ือนไมํให๎แขํงขันกันแตํให๎แขํงกับตัวเอง  ให๎เด็กที่เรียนเกํงกวํา ชํวยสอนเพ่ือนที่เรียนช๎ากวํา           
ให๎ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กท ารํวมกัน” ประกอบกับนโยบายด๎านการศึกษา ข๎อที่ ๔ ของรัฐบาลที่ก าหนดให๎
การศึกษาและการเรียนรู๎เป็นไปเพื่อสร๎างสังคมให๎เข๎มแข็งอยํางมีคุณภาพและมีคุณธรรมควบคูํกัน โดยเน๎น
การสํงเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา เน๎นการสร๎างคน สร๎างสังคม และสร๎างชาติให๎ตํอต๎าน     
การทุจริตคอรัปชั่น การเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ดังนั้น การยกระดับคุณภาพการศึกษา
จึงมีความส าคัญอยํางยิ่ง  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัดระดับเขตพ้ืนที่     
ในการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  มีความมุํงมั่นและพยายามที่จะผลักดันอยํ างตํอเนื่อง       
ในการมีสํวนรํวมสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา   
ได๎พิจารณาเห็นวําผู๎บริหารสถานศึกษา ทั้งผู๎อ านวยการ  ข๎าราชการครู ข๎าราชการตามมาตรา 38 ค.(2)  
และลูกจ๎างประจ า เป็นบุคลากรหลักที่มีบทบาทส าคัญในการบริ หารจัดการ ยกระดับคุณภาพ            
การมัธยมศึกษาให๎ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                 
จึงได๎จัดโครงการ“พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอนเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562”  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือกระตุ๎นให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ๎างประจ า ยึดถือปฏิบัติ    
เป็นแบบอยํางในการปฏิบัติงานด๎วยความมานะ อุตสาหะจนครบเกษียณอายุราชการ 
 2.2 เพ่ือมอบประกาศเกียรติบัตร สํงเสริมและยกยํองเชิดชูเกียรติแกํข๎าราชการครูและ
ลูกจ๎างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562 
 2.3 เพ่ือประกาศยกยํองเชิดชูเกียรติคุณของผู๎บริหารสถานศึกษา  ข๎าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนและลูกจ๎าง ที่ปฏิบัติหน๎าที่มาด๎วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุํมเทพลังกายใจประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับการมัธยมศึกษาไทย 
 
 



 

            
๘๒        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

3. เป้าหมาย 
 3 .1 ด๎านปริมาณ 
        3.1.1 ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด    จ านวน    98     คน   
    3.1.2 ข๎าราชการครู/38 ค.(2)/ลูกจ๎าง  จ านวน    217   คน 
    3.1.3 จนท.และคณะกรรมการจัดประชุม จ านวน     70    คน 
 
    3.1.4 ผอ.กลุํมในสังกัดทุกกลุํม  จ านวน  10    คน 
        รวม  395   คน 

              สถานที่  โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช      

  3 .2 ด๎านคุณภาพ  
        3.2.1 ผู๎เข๎ารํวมสัมมนา  ได๎พัฒนาความรู๎  เพ่ิมพูนประสบการณ์เพ่ือน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
        3.2.2 ผู๎เข๎ารํวมสัมมนา ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน และได๎รับการยกยํอง           
เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอยํางที่ดีแกํข๎าราชการครูและบุคคล
ทั่วไป 
4. การด าเนินงาน 

 
ที ่
 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

5 
6 
 

ประชุมคณะท างานวางแผน ปรึกษาหารือ และ
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
เก็บรวบรวมข๎อมูล จัดท าท าเนียบ เอกสาร     
และวีดีทัศน์ผู๎เกษียณอายุราชการ 
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2562 
จัดเตรียมเกียรติบัตรและของที่ระลึก มอบแกํ     
ผู๎เกษียณอายุราชการ 
เชิญผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม 
ทุกกลุํม ผู๎เกษียณอายุราชการ และแขกผู๎มีเกียรติ 
จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2562 
สรุปรายงานผลโครงการ 

มกราคม 2562 
 
มีนาคม-สิงหาคม 2562 
 
สิงหาคม 2562 
 
 
สิงหาคม-กันยายน 2562 
 
กันยายน  2562 
กันยายน  2562 

 

กลุํมพัฒนาครู ฯ 
และคณะท างาน 

 
 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๘๓ 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

     แผนงานพื้นฐานด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 419,360 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  

ที่ กิจกรรม /รายการ  
เงินงบประมาณ 

เงินนอก          
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 
 

7 

ประชุมคณะท างาน 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/ลกูจ๎าง  
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) 
คําจัดตกแตํงสถานท่ีซุ๎มแสดงผลงาน       
ชํอดอกไม๎ส าหรับผู๎แสดง 
คําจัดท ากรอบเกยีรตบิัตร  217 อัน 
อันละ 130 บาท 
(217 อัน x  130 บาท) 
คําวัสดุอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,100 

 
2,700 

 
 
 

39,500 
 

98,750 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173,600 
 
 

34,500 
 

37,000 
 

28,210 
 
 

3,000 

 
2,100 

 
2,700 

 
 
 

39,500 
 

98,750 
 

173,600 
 
 

34,500 
 

37,000 
 

28,210 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,100 

 
2,700 

 
 
 

39,500 
 

98,750 
 

173,600 
 
 

34,500 
 

37,000 

 
28,210 

 
 

3,000 
รวม  143,050 276,310 419,360  419,360 

       หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ  
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6. การวัดและประเมินผล 

 
ที ่
 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
วิธีการประเมิน 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

1 
 
 

 

ข๎าราชการครูและบุคลากรทางกากรศึกษา และลูกจ๎างประจ า        
ที่เกษียณอายุราชการ ที่ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติและ     
ประกาศเกียรติคุณทุกคน มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอยํางที่ดี            
แกํข๎าราชการและบุคคลทั่วไป 

- สอบถาม 
- สังเกต 
 

 แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7 .1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า ที่ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ         
และประกาศเกียรติคุณทุกคน มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํข๎าราชการและบุคคลทั่วไป 
 7.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
    

    
            
         ผู๎เสนอโครงการ 

           ( นางสาวสาคร  สุภทัรประทีป) 
          นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 

 
      
         ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายภานุวชัร  แก๎วล าหัด)  
                                     รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
                   ผู๎อนุมัติโครงการ 

             ( นายสมบูรณ์   เรืองแก๎ว) 
          ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๘๕ 
 

โครงการ         พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา “งานได๎ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ”    
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
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 
ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม-ตุลาคม 2562 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่องค์กรให๎ความส าคัญอยํางยิ่ง เพราะทรัพยากรบุคคล
เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณคํามากที่สุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถสร๎างความได๎เปรียบ            
เชิงการแขํงขันขององค์กร การน าเทคนิคเครื่องมือตํางๆ มาใช๎ในการบริหารทรัพยากรบุคคล             
เชํน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช๎ทักษะเป็นพ้ืนฐาน (Skill based Human Resource 
Management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยใช๎สมรรถนะเป็นพ้ืนฐาน (Competency-based Human Resource Management) เป็นต๎น  
โดยเฉพาะสมรรถนะ (Competency)    จะเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลด๎านอ่ืนๆ 
ทั้งการบริหารจัดการผู๎มีความสามารถสูงการบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความก๎าวหน๎า          
ตามสายวิชาชีพ การน าสมรรถนะมาประยุกต์ใช๎ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะชํวยให๎องค์กร       
ได๎บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และได๎ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายขององค์กร  

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ทางการศึกษา “งานได๎ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ”   เพ่ือให๎การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอยําง     
มีประสิทธิภาพ ข๎าราชการและลูกจ๎าง ปฏิบัติงานอยํางมีคุณภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให๎มีสมรรถนะที่สูงขึ้น มีพลังในการปฏิบัติงาน            
ได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีตํองาน 
หนํวยงาน ผู๎บริหาร เ พ่ือนครู เพ่ือนรํวมงาน ผู๎มาใช๎บริการ พร๎อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร            
เป็นแบบอยํางท่ีดีแกํสังคม 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ด๎านปริมาณ   
             ข๎าราชการและลูกจ๎างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน  60  คน 
      3.2 ด๎านคุณภาพ 
              ข๎าราชการและลูกจ๎างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปฏิบัติงานได๎อยําง    
มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแกํผู๎มารับบริการ และมีความสามัคคีกัน 

          



 

            
๘๖        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

4 . การด าเนินงาน 

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

แตํงตั้งคณะกรรมการ/ผู๎รับผิดชอบ 
ประชุมคณะกรรมการ 
ประชุมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

สิงหาคม 2562 
สิงหาคม 2562 
กันยายน 2562 
กันยายน 2562  
ตุลาคม 2562 

นางสาวสาคร สุภัทรประทีป 
และคณะท างาน 

 

5. งบประมาณ  
     แผนงานพื้นฐานด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 491,000 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)   

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 1 มื้อ x 30 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
600 

 
1,800 

  
600 

 
1,800 

  
600 

 
1,800 

2 กิจกรรมที่ 2  ประชมุสมัมนา 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 ) 

 
 
 

 
 

4,200  
 

 
6,000 

 
15,000 

 

 
 
 
 

 
 
 

9,000 

 
6,000 

 
15,000 

 
4,200 

 
9,000 

  
6,000 

 
15,000 

 
4,200 

 
9,000 

3 กิจกรรมที่ 3  ศึกษาดูงาน 4 วัน 
- คําอาหารกลางวัน  
(60 คน x 650 บาท x 4 วัน) 
- คําที่พัก (3 คืน X 60 คน X 850 บาท) 
- คําเชํารถโดยสารไมํประจ าทางเหมาจําย  
(2 คัน x 15,000 บาท x 4 วัน)   
- คําของที่ระลึก 
- คําวัสดุจัดกิจกรรม 

  
156,000 

 
153,000 
120,000 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
17,000
6,000 

 
156,000 

 
153,000 
120,000 

 
17,000 
6,000 

  
156,000 

 
153,000 
120,000 

 
17,000 
6,000 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุป/ประเมินผล 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 1 มื้อ x 30 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
600 

 
1,800 

  
600 

 
1,800 

  
600 

 
1,800 

 รวม 4,200 454,800 32,000 491,000  491,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 

   



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๘๗ 
 

6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
2 
 

ระดับความส าเร็จและคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

ประเมิน 
ส ารวจ 

แบบประเมิน 
แบบส ารวจ 

         
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากรทุกคนในส านักงานมีสมรรถนะที่สูงขึ้น มีพลังในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 7.2 บุคลากรในส านักงานมีขวัญและก าลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีตํองาน 
หนํวยงาน ผู๎บริหาร เพื่อนครู เพ่ือนรํวมงาน ผู๎มาใช๎บริการ พร๎อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร เป็น
แบบอยํางที่ดีแกํสังคม 
 
          ผู๎เสนอโครงการ 
     (นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป) 
          นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 
 
          เห็นชอบโครงการ 
      (นายภานุวัชร  แก๎วล าหัด) 
   รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
          ผู๎อนุมัติ โครงการ 
      (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
๘๘        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

โครงการ                   พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ๎างประจ า   
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
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  
ระยะเวลาด าเนินการ  กันยายน  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริการในองค์กร “คน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด ในการบริการเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบาย
ภารกิจขององค์กรให๎ส าเร็จลุลํวงมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร แนวคิด    
ในการออกแบบระบบให๎คนมีคุณภาพเหมาะสมส าหรับงาน ภารกิจที่สอดคล๎องกับความรู๎ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ (Competency) ที่ต๎องการ โดยมีคําตอบแทนที่เป็นธรรม มีการเสริมสร๎างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหนํวยงานจะประกอบไปด๎วยข๎าราชการและลูกจ๎างประจ า เป็นบุคลากร  
ที่มีความส าคัญอยํางยิ่งในการบริหารงานในองค์กรดังกลําว 
 จากสภาพปัจจุบัน ลูกจ๎างประจ าบางสํวนยังไมํสามารถปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ ไมํได๎รับ        
การพัฒนาและเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจอยํางตํอเนื่อง สํงผลตํอการปฏิบัติงานในหน๎าที่ไมํบรรลุ
เปูาหมายของหนํวยงาน ดังนั้นเพ่ือพัฒนากลุํมลูกจ๎างดังกลําว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 จึงก าหนดโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติลูกจ๎างประจ า ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาลูกจ๎างประจ าให๎มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะสูงขึ้นตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
 2.2 เพ่ือเสริมสร๎างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ประสบการณ์ และเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ของลูกจ๎างประจ า 

๓.  เป้าหมาย 
 3.1 ด๎านปริมาณ   
           3.1.1 ลูกจ๎างประจ าในสังกัด   จ านวน  210 คน 
  3.1.2 ประธานสหวิทยาเขต   จ านวน  17  คน 
  3.1.3 ผู๎อ านวยการกลุํมใน สพม.12 ทุกกลุํม  จ านวน  10  คน 
  3.1.4 คณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  30  คน 
   รวม   267     คน 
      3.2 ด๎านคุณภาพ 
            ลูกจ๎างประจ าปฏิบัติงานได๎อยํางมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจแกํผู๎มารับบริการ และมีความ
สามัคคี ในหมูํคณะ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๘๙ 
 

4. การด าเนินงาน                

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน กรกฎาคม 2562 กลุํมพัฒนาครูฯ 
2 ประสานวิทยากร สิงหาคม 2562 กลุํมพัฒนาครูฯ 
3 ด าเนินการอบรม กันยายน 2562 คณะกรรมการ 
4 สรุป/รายงานผล กันยายน 2562 คณะกรรมการ 

      
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
     แผนงานพื้นฐานดา๎นการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 103,400 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  
 
ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
 (15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน 
 (15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
1,050 

 
 

1,350 

  
1,050 

 
 

1,350 

  
1,050 

 
 

1,350 
2 กิจกรรมที่ 2  อบรมพัฒนาศักยภาพ  

ในการปฏิบัติงานลูกจ๎างประจ า   
   - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
    (267 คน x 2 มื้อ x 50 บาท) 
   -  คําอาหารกลางวัน 
     (267 คน x 1 มื้อ x 250 บาท)          
   -  คําจัดท าปูายไวนิล 
   -  คําตอบแทนวิทยากร    
     (7 ชม. x 600  บาท) 
   - คําวัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 
4,200 

 
 

26,700 
 
 

14,250 
 

 

 
 
 
 
 
 
1,000 

 
 
2,000 

 
 

26,700 
 
 

14,250 
1,000 
4,200 

 
2,000 

 
 
 
 
 
52,500 
 

 
 

26,700 
 
 

66,750 
1,000 
4,200 

 
2,000 

3 กิจกรรมที่ 3 สรุปผลโครงการ 
  - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
    (10 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

 
 

 
350 

  
350 

  
350 

  4,200 43,700 3,000 50,900 52,500 103,400 
หมายเหต ุ    ขอถัวจํายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
๙๐        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

6.  การวัดและประเมินผล   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร๎อยละของลูกจ๎างประจ าที่เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน 

สังเกต 
 

แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ น านวัตกรรม ประสบการณ์ วิธีการด าเนินการ มาประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
                                                       ผู๎เสนอโครงการ 
                                                           (นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป) 
       นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 
 
 
                                                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                            (นายภานุวัชร  แก๎วล าหัด) 
                                          รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

                 ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                                (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
           ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๙๑ 
 

โครงการ      พัฒนาครูบรรจุใหมํ ต าแหนํงครูผู๎ชํวย                
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
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  ใหม ํ
ระยะเวลาด าเนินการ       มกราคม – ธันวาคม 2562 
1.  หลักการและเหตุผล 
      เนื่องจากผู๎ที่เป็นครูจ าเป็นต๎องมีวินัย คุณธรรมและจิตส านึกของความเป็นครูอยูํในจิตใจ      
เพ่ือให๎การปฏิบัติงานด๎านการเรียนการสอน เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอยํางที่ดีของเยาวชน
และสังคม  การปฐมนิเทศครูบรรจุใหมํ จึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับผู๎เข๎ามา
ปฏิบัติงานใหมํทั้งในด๎านคุณธรรม จริยธรรม สร๎างจิตส านึกของความเป็นครู  รวมทั้งเพ่ือให๎การปฏิบัติงาน
ด๎านการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนถึงการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ         
ในการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาอยํางเข๎ม เพ่ือเตรียมความพร๎อมและเพ่ิมพูนความรู๎ ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู๎ชํวย ด๎านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และเป็นครูที่ดีได๎  ประกอบกับตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาอยํางเข๎ม       
ต าแหนํงครูผู๎ชํวย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือ  ส านักงาน ก.ค.ศ.               
ที่  ศธ  0206.7/ว19  ลงวันที่  25 ตุลาคม 2561 ก าหนดให๎หนํวยงานต๎นสั งกัดจัดให๎มี                  
การปฐมนิเทศครูผู๎ชํวยภายในสามสิบวัน นับแตํวันเข๎าปฏิบัติหน๎าที่ราชการ  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีครูบรรจุใหมํ จ านวน 146  คน จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให๎ครูผู๎ชํวยมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่  ระเบียบ กฎหมาย  ทักษะ  
การปฏิบัติงานอยํางครูมืออาชีพ  ความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ ระบบคําตอบแทน สวัสดิภาพและสวัสดิการ  
ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ด ี
  2.2  เพ่ือพัฒนาให๎ครูบรรจุใหมํความรู๎ ความประพฤติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหน๎าที่
ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหนํงที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ให๎สามารถปฏิบัติราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
และมีพฤติกรรมสอดคล๎องกับการปฏิบัติหน๎าที่ราชการยุคใหมํ 
  2.3  เพ่ือสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการพัฒนาการศึกษาให๎แกํครูบรรจุใหมํในการท างาน
อยํางบูรณาการ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด๎านปริมาณ   
        ครูผู๎ชํวยที่บรรจุใหมํตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึงปัจจุบัน จ านวน 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. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าข๎อมูลครูบรรจุใหมํ มกราคม-กุมภาพันธ์ 

2562 
นางสาวยุพยงค์  เกตุแก๎ว  
นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป   

2 แตํงตั้งคณะท างานวางแผนการด าเนินงาน มีนาคม 2562 นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป   
นางสาวซาปียา  รตันศรสีุข 

3 ประชุมคณะท างานด าเนินงานเพื่อวางแผน
และจัดท าหลักสูตร 

มีนาคม 2562 ผอ., รอง สพม.12 
นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป   

4 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการปฐมนิเทศ เมษายน 2562 คณะกรรมการ 
5 ด าเนินการปฐมนิเทศ เมษายน 2562 คณะกรรมการ 
6 สรุป/รายงานผล พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการ 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 133,150 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  

ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1  
ประชุมคณะท างานวางแผน/ก าหนดหลักสูตร 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
(15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
 

900 
 

1,350 

  
 

900 
 

1,350 

     
 

900 
 
1,350 

2 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  ด าเนินการปฐมนเิทศและอบรมให๎
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                                       
- คําจัดท าเอกสาร                                     
(240 เลมํ x 100 บาท)                                 
- คํากระเป๋าเอกสาร (240 คน x 50 บาท) 

 
 
 
 
 

 
3,000 

 
2,400 

 
 

24,000 
 

60,000 
 
 
 
 
 

        2,000 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

24,000 
 
12,000 

 
 

24,000 
 

60,000 
 

3,000 
 

2,400 
 
 

2,000 
 

24,000 
 
12,000 

  
 

24,000 
 

60,000 
 

3,000 
 

2,400 
 
 

2,000 
 

24,000 
 
12,000 
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ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

3 กิจกรรมที่ 3  สรุปผลการด าเนินงาน 1 วัน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   
  (10 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
  (10 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 
- คําจัดท าเอกสาร  
  (20 เลมํ x 100 บาท) 

  
600 

 
900 

 
 
 
 
 
2,000 

 
600 

     
900 

  
2,000 

     
 

 รวม 5,400 89,750 38,000 133,150  133,150 
หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ 
6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการตลอดระยะเวลา 

การพัฒนา 100  

2 
 

ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ความเข๎าใจ        
ในการปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมาย 

80  

3 ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมโครงการผํานการพัฒนาอยํางเข๎ม 100  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
 7.2 ผู๎เข๎ารํวมโครงการผํานการพัฒนาอยํางเข๎มทุกราย 
      7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการประเมินด๎านการจัดการเรียน  
การสอนที่สูงขึ้น 
 7.4  มีการสร๎างเครือขํายเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูบรรจุใหมํ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                                    ผู๎เสนอโครงการ 
                                                                    (นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป) 
      นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 
 
                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                    (นายภานุวัชร  แก๎วล าหัด) 
                                       รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

                                                                 ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                                    (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
           ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                                           
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพครูจัดการเรียนรู๎วิทยาการค านวณ 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
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 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งได๎มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดกลุํมสาระ        
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ เดินสิงหาคม 2560 มีเนื้อหาส าคัญใหมํคือ วิทยาการค านวณ (Computing 
Science) ในสาระที่ 4 เทคโนโลยีกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  โดยเนื้อหาเป็นการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
การพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือแก๎ปัญหาในชีวิตจริง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช๎เชิงค านวณเพ่ือแก๎ปัญหาในชีวิตจริง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์  แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาการค านวณและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางปลอดภัยและมีจริยธรรม  ซึ่งผู๎สอนอาจมีความสับสนและความ
เข๎าใจคลาดเคลื่อนในหลักการตํางๆ ของมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด ตลอดจนกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อให๎สอดคล๎องกับตัวชี้วัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎ตระหนักถึงความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ครูผู๎สอน        
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและเปูาหมายส าคัญ        
ที่ก าหนดไว๎ ในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎  การใช๎สื่อและ       
แหลํงเรียนรู๎ของหลักสูตร ให๎ครบถ๎วนทุกด๎าน ได๎แกํ ทักษะการคิดเชิงค านวณ (Computational 
Thinking) ทักษะความเข๎าใจและใช๎เทคโนโยลีดิจิดัล (Digitat Literacy) การแก๎ปัญหาและการใช๎เหตุผล
ตั้งตรรกะ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดตํอผู๎เรียน จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎สอนวิทยาการค านวณ 
ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู๎สอนวิทยาการค านวณ ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในมาตรฐาน       
การเรียนรู๎ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู๎วิทยาการค านวณ 
 2.2 เพ่ือให๎ครูผู๎สอนมีความสามารถในการออกแบบจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ       
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ครูผู๎สอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) โรงเรียนละ 1 คน รวม 98 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ครูผู๎สอนรายวิชาสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) มีความรู๎และสามารถออกแบบ  
การจัดการเรียนรู๎และประเมินผู๎เรียนส าหรับการเรียนการสอนวิทยาการค านวณอยํางมีประสิทธิภาพ 
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4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนหลักสูตรการพัฒนา และประชุมคณะวิทยากรและ
กรรมการ 

- ประชุมก าหนดหลักสูตรการพัฒนา 

กุมภาพันธ์ 2562 กลุํมพัฒนาครูฯ 

2 เตรียมเอกสารประกอบการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ 
2.1 ท าหนังสือแจ๎งโรงเรียนกลุํมเปูาหมายทราบ/สํงครูเข๎ารับ 
การพัฒนา 
2.2 ติดตํอวิทยากร 

มีนาคม 2562 กลุํมพัฒนาครูฯ 

3 ด าเนินการพัฒนาครูผู๎สอนวิชาวิทยาการค านวณ 
เปูาหมาย : ครูผู๎สอนวิทยาการค านวณ จ านวน  98  คน  พัฒนา  
2 วัน  
สถานที่ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เมษายน 2562 กลุํมพัฒนาครูฯ 

4 นิเทศ ติดตาม น าผลการประเมินมาเปรียบเทียบสรุป                    
และปรับปรุงพัฒนา 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2562 

กลุํมนิเทศฯ 

5 สรุปรายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพครูจัดการเรียนรู๎วิทยาการ
ค านวณ 

กรกฎาคม 2562 กลุํมพัฒนาครูฯ 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

      แผนงานพื้นฐานด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 146,675 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  
 
ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใชส๎อย วัสด ุ รวม 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมก าหนดหลักสูตรการพัฒนา 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 (15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
(15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 
กิจกรรมที่ 2 เตรยีมเอกสารประกอบการพัฒนา
เชิงปฏิบัติการ 
- คําเอกสารประกอบการอบรม 
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการพัฒนาครผูู๎สอนวิชา
วิทยาการค านวณ  จ านวน  2  วัน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่มจ านวน  
(120 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 
- คําอาหารกลางวันจ านวน  
(120 คน x 2 มื้อ x 120 บาท) 
- คําตอบแทนวิทยากรและวิทยากรประจ ากลุํม 
(7 คน x 13 ชม. X 600 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54,600 
 
 

 
525 
 
1,350 
 
 
 
 
 
 
16,800 
 
28,800 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
30,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
525 
 
1,350 
 
 
 
30,000 
 
 
16,800 
 
28,800 
 
54,600 
 
 

  
525 
 
1,350 
 
 
 
30,000 
 
 
16,800 
 
28,800 
 
54,600 
 
 

 



 

            
๙๖        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 
ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสด ุ รวม 

 
 
 
4 
5 

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

 
 
 
 
 

5,000 
9,600 
 

 
 
 

5,000 
9,600 
 
 

 5,000 
9,600 
 
 

 รวม 54,600 62,075 30,000 146,675  146,675 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
ร๎อยละ 90 ของผู๎ที่ผํานการอบรม มีความรู๎ และ
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และ
ประเมินผลผู๎เรียนส าหรับการเรียนการสอนวิทยาการ
ค านวณได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

- ท าแบบทดสอบกํอน-หลัง 
- ท าใบงาน 
- ท าใบกิจกรรม 

- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 
- ใบกิจกรรม 
- แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู๎สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและ
เปูาหมายส าคัญที่ก าหนดไว๎ในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ การใช๎สื่อ
และแหลํงเรียนรู๎ของหลักสูตร ให๎ครบถ๎วนทุกด๎าน 
 7.2 ครูผู๎สอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
และการประเมนผลผู๎เรียนส าหรับการเรียนการสอนวิทยาการค านวณอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
                                    ผู๎เสนอโครงการ 
                                                                (นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป) 
            นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 
 
                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                            (นายภานุวัชร  แก๎วล าหัด) 
                                          รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
                                                                 ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                                (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
           ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                   
  

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๙๗ 
 

โครงการ              การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพ่ิมสมรรถนะการเป็นผู๎น า 
   ของหัวหน๎ากลุํมบริหารงานในสถานศึกษา               
แผนงาน                   พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
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 
ระยะเวลาด าเนินการ    เมษายน – กันยายน 2562 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยโครงสร๎างของการบริหารของสถานศึกษาที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  ได๎แบํงโครงสร๎างการบริหารงานสํวนใหญํ แบํงออกเป็น 4 ฝุาย ตามโครงสร๎างที่โรงเรียนเป็น   
นิติบุคคล คือ ฝุายวิชาการ ฝุายบริหารทั่วไป ฝุายงบประมาณ ฝุายบุคคล และผู๎บริหารสถานศึกษาแตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบแตํละฝุาย และสํวนใหญํเป็นครูที่ปฏิบัติหน๎าที่สอน ไมํได๎ส าเร็จการศึกษามาทางด๎านบริหาร
การศึกษา และในกลุํมบริหารงานวิชาการ ได๎ก าหนดภาระหน๎าที่งานรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการเพ่ิมกลุํมสาระโดยหัวหน๎ากลุํมสาระเป็นผู๎ขับเคลื่อน ก าหนดทิศทาง ตามนโยบายของผู๎อ านวยการ 
และเป็นครูที่มิได๎ส าเร็จการศึกษาทางด๎านบริหารการศึกษาเชํนเดียวกัน โรงเรียนสํวนใหญํ เมื่อมอบหมาย
หน๎าที่ไปแล๎ว ท าให๎งานที่เกิดขึ้นไมํมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเทําที่ควร เกิดปัญหาในการขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบายตําง ๆ มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการคนในฝุายและกลุํมสาระ เนื่องจากขาดทักษะการเป็น
ผู๎น า การจูงใจคน การตัดสินใจการแก๎ปัญหา การเสียสละ และองค์ประกอบอ่ืนที่เกี่ยวกับทักษะ         
การบริหาร 
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะด๎านการเป็นผู๎น า การบริหารงาน การบริหารคน เพ่ิมศักยภาพ           
การปฏิบัติงานด๎านการเป็นผู๎น า สร๎างความเข๎าใจในการขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบ เพ่ือสํงผลตํอ         
การพัฒนาคุณภาพองค์รวมของสถานศึกษา จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร             
เพ่ิมสมรรถนะการเป็นผู๎น าของหัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือพัฒนาหัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎างกลุํมบริหารงานให๎มีทักษะความรู๎ในการเป็นผู๎น า 
 2.2  เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน 
 2.3  เพ่ือสร๎างความมั่นใจในการท างานให๎กับบุคลากรที่เป็นผู๎น าในโรงเรียน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด๎านปริมาณ 
   หัวหน๎างานในโรงเรียน 4 กลุํมงาน โรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น  จ านวน 392 คน 
 3.2  ด๎านคุณภาพ 
  หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน มีทักษะความรู๎การบริหารงาน ภาวะผู๎น า การจูงใจ การตัดสินใจ 
และการแก๎ปัญหา มีความมั่นในการปฏิบัติงาน  โรงเรียนสามารถด าเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย                  
ให๎มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 
 



 

            
๙๘        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

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

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
เมษายน 2562 ผอ., รอง ผอ. 

2 - ก าหนดหลักสูตรการอบรม 
- ก าหนดวัน เวลา และสถานที่/ ติดตํอวิทยากร 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ  ภายในเดือนมิถุนายน 2562      
ณ โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมษายน- มิถุนายน 2562 คณะกรรมการ, 
กลุํมพัฒนาครูฯ 

3 ติดตามประเมิน และรายงานผลโครงการ กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการ 
4 น าผลการประเมินมาเปรียบเทียบสรุปและปรับปรุงพัฒนา กรกฎาคม – กันยายน 2562 คณะกรรมการ 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ       
       แผนงานพื้นฐานด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 201,800 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  

ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานวางแผน/
ก าหนดหลักสูตร 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
(15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
 

900 
 

1,350 

  
 

900 
 

1,350 

  
 

900 
 

1,350 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  ด าเนินการอบรมพฒันา          
ณ โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- คําอาหารวาํงและเครื่องดื่ม       
  (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 
- คําจัดท าเอกสาร (420 เลํม x 50 บาท) 
- คํากระเป๋าเอกสาร (420 คน x 50 บาท) 

 
 
 
 

 

12,600 
 
 

 

40,700 

101,750 
 
 
 

1,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21,000 
21,000 

 

40,700 

101,750 
 

12,600 
 

1,000 
21,000 
21,000 

  
40,700 

101,750 
 

12,400 
 

1,000 
21,000 
21,000 

3 กิจกรรมที่ 3  สรุปผลการด าเนินงาน 1 วัน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   
(10 คน x 2 มื้อ x 30บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
600 

 
900 

  
600 

 
900 

  
600 

 
900 

 รวม 12,600 147,200 42,000 201,800  201,800 

หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๙๙ 
 

6.  การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 

 

2 
3 

หัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน
มีทักษะความรู๎ในการเป็นผู๎น า 
หัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน
มีความม่ันใจในการท างาน 
หัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมบริหารงาน
สามารถน าความรู๎ไปปฏิบัติงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพงานของโรงเรียน 

สังเกต, ทดสอบ 

 

สังเกต, ทดสอบ                      
สังเกต 

 

แบบบันทึก, แบบประเมิน   

 

แบบบันทึก, แบบประเมิน   
แบบบันทึก 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  หัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานมีทักษะความรู๎ในการเป็นผู๎น า 
 7.2  โรงเรียนสามารถด าเนินงาน ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึ้น 
 7.3  หัวหน๎ากลุํมสาระ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานมีความมั่นใจในการท างานมากข้ึน 
 
                   ผู๎เสนอโครงการ 
             (นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป) 
                  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 
 
                                                         ผู๎เห็นชอบโครงการ 
             (นายภานุวัชร  แก๎วล าหัด) 
             รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
                   ผู๎อนุมัติโครงการ 
        (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
 
 

 

 



 

            
๑๐๐        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

โครงการ      พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม “รวมพลังสร๎างสรรค์เขตพ้ืนที่การศึกษา     
   ก๎าวไกล  การศึกษาไทยก๎าวหน๎า” 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
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 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน  – กันยายน   2562 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
๑. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และการบริหาร
จัดการการศึกษาของสถานศึกษา จ าเป็นต๎องด าเนินไปพร๎อมกัน โดยจะต๎องมีความสอดคล๎องเชื่อมโยง
และสัมพันธ์กันทั้งระบบ ซึ่งจะสํงผลตํอความเข๎มแข็งและความส าเร็จในการจัดการศึกษาในภาพรวม    
และการด าเนินการดังกลําว มีการวางแผนรํวมกันทั้งระบบ โดยเน๎นความเชื่อมโยงสอดคล๎องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ จะต๎องรํวมกันท างานพัฒนาคน พัฒนางาน     
เป็นทีมงานที่เข๎มแข็ง เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการให๎บริการรวมทั้งมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบ    
และแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ทุกกลุํมงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา๒๐ ให๎กระทรวง
กระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งด๎านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน๎าที่พิจารณาให๎ความเห็นชอบสํงเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ให๎สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ดังนั้น 
เพ่ือให๎บรรลุผลตามเจตนารมณ์แหํง พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษาข้ึน   

2. วัตถุประสงค์  
 2.๑ เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12       
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการศึกษาให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ในแนวทางการบริหาร
จัดการและการติดตํอประสานงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การปฏิบัติงานทั้ง ๔ ด๎าน  
          2.๒  เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา เป็นผู๎ที่มีสมรรถนะในการให๎บริการติดตํอประสานงาน          
ติดตาม  ดูแลการด าเนินงานในระดับสถานศึกษาระดับสหวิทยาเขต ระดับกลุํมสหวิทยาเขตและระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพ 
 2.3  เพ่ือสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ  เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการจัดการศึกษา 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๐๑ 
 

๓.  เป้าหมาย           
  3.1 ด๎านปริมาณ 
                  - ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน  จ านวน  98  คน 
                  - ผู๎บริหารการศึกษาในสังกัด   จ านวน  2  คน   
                  - ผู๎อ านวยการกลุํมใน สพม.12 ทุกกลุํม/หนํวย  จ านวน  10  คน 
                  - คณะท างาน   20  คน 
                   รวมทั้งสิ้น  130  คน    
             3.2 ด๎านคุณภาพ 
   ผู๎เข๎ารํวมโครงการ  มีความรู๎และน าแนวคิด ประสบการณ์ ความรู๎จากการศึกษาดูงาน ไปปรับใช๎        
ในการบริหารจัดการศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน   

๔. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงท าความเข๎าใจกับประธาน   
สํงเสริมประสิทธิภาพ/ประธานสหวิทยาเขต/ประธานกลุํม      
สหวิทยาเขต  เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือขอใช๎งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2    

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

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ              
โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง                    
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎บริหารสถานศึกษา                  
จ านวน  4  วัน                                                        
- แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                                 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                               
- ติดตํอสถานที่ดูงาน                                              
- ด าเนินการศึกษาดูงาน                                           
- สรุป/รายงานผล 

มีนาคม ๒๕๖2 

 

 

 

เมษายน 2562 

 
 

พฤษภาคม –  
กันยายน ๒๕๖2 

 

 

 

ผอ.สพม./รอง ผอ.สพม. 

 

 

 

ผอ.สพม./รอง ผอ.สพม. 

 
น.ส.สาคร  สภุัทรประทีป
น.ส.ซาปียา  รัตนศรีสุข  
และคณะท างาน 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
      แผนงานพื้นฐานดา๎นการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 882,700 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

กิจกรรมที่ 1  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   
 (20 คน X 1 มื้อ X 30 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
 (20 คน X 1 มื้อ X 90 บาท) 
กิจกรรมที่ 2   
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
  (130 คน X 2 มื้อ X 35 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
  (130 คน X1 มื้อ X 90 บาท) 
กจิกรรมที่ 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) 
- คําเชํารถโดยสารไมํประจ าทางเหมาจําย 
 (2 คัน x 4 วัน x 15,000 บาท) 
- คําของที่ระลึก 
- คําวัสดุจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4   
สรุป/ประเมินผล 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน  
(20 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

 
 
 
 

 
600 

 
1,800 

 
 

9,100 
 

11,700 
 
 

52,000 
 

338,000 
 

331,500 
120,000 

 
 
 
 
 

1,200 
 

1,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
10,000 

 
600 

 
1,800 

 
 

9,100 
 

11,700 
 
 

52,000 
 

338,000 
 

331,500 
120,000 

 
5,000 

10,000 
 
 

1,200 
 

1,800 

  
600 

 
1,800 

 
 

9,100 
 

11,700 
 
 

52,000 
 

338,000 
 

331,500 
120,000 

 
5,000 

10,000 
 
 

1,200 
 

1,800 

 รวม  867,700 15,000 882,700 - 882,700 
หมายเหตุ      ขอถัวจํายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๐๓ 
 

6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ผู๎บริหารสถานศึกษา/ผู๎อ านวยการกลุํม   
ที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพทุกคน  

รายงานการประเมินผล   
การพัฒนาศักยภาพ 

แบบรายงานการประเมินผล   
การพัฒนาศักยภาพ 

2 ผู๎บริหารสถานศึกษา/ผู๎อ านวยการกลุํม    
มีภาวะผู๎น าทางวิชาการ สามารถคิด 
วางแผน และด าเนินการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได๎ทุกคน 

ประเมินการมีสํวนรํวม     
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และศึกษาดูงาน 

แบบสังเกตการมีสํวนรํวม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู๎บริหารสถานศึกษา/ผู๎อ านวยการกลุํมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
สามารถน าความรู๎ที่ได๎จากการการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีคุณภาพ 
 
 

 

         ผู๎เสนอโครงการ 
            (นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป) 
        นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 
 
 
         ผู๎เห็นชอบโครงการ 
     (นายภานุวัชร  แก๎วล าหัด) 
        รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
         ผู๎อนุมัติ โครงการ 
      (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
          ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
 
 
 

 



 

            
๑๐๔        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

โครงการ             อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
แผนงาน     พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
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 
ระยะเวลาด าเนินการ     มีนาคม  – กันยายน 2562 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล    

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสาร และเปรียบเสมือนใบเบิกทางส าหรับ
การศึกษา การท างาน ตลอดจนการเข๎าสังคม โดยเฉพาะอยํางยิ่งในยุคที่เ ทคโนโลยีและการสื่อสาร          
มีความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว ภาษาอังกฤษจึงเข๎ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าตัวอยํางหลีกเลี่ยงไมได๎  
 ด๎วยความตระหนักถึงความส าคัญดังกลําว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12              
จึงรํวมกับสมาคมครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดโครงการอบรม          
เชิ งปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร” ขึ้น  เ พ่ือพัฒนาศักยภาพ               
ด๎านภาษาอังกฤษให๎แกํครู เพ่ือให๎มีความรู๎ ทักษะ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน สามารถ
น าไปบูรณาการสร๎างสรรค์กิจกรรมในชั้นเรียน ท าให๎การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องงํายและสนุก           
ที่จะเรียนรู๎  และท าให๎ห๎องเรียนภาษาอังกฤษเติมเต็มความรู๎ความเข๎าใจแกํเด็ก เพ่ือให๎ก๎าวสูํสังคมอาเซียน
ได๎ตํอไป 

2.  วัตถุประสงค์  
   2.1  เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแกํครูผู๎สอนให๎เกิดความรู๎ ทักษะ และ
เทคนิคการสอนวิชาภาอังกฤษให๎มีความทันสมัย 
   2.2  เพื่อให๎ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปบูรณาการสร๎างสรรค์กิจกรรม      
การเรียนการสอนในห๎องเรียนภาษาอังกฤษได๎ 
  2.3  เพื่อเปิดโอกาสให๎ครูสอนวิชาภาษอังกฤษได๎มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเพ่ิมเติมศักยภาพ          
ด๎านการสอน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด๎านปริมาณ  
   3.1.1 ครูผู๎สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ  2  คน  จ านวน  196  คน 
   3.1.2 คณะกรรมการและวิทยากร จ านวน    25  คน 
 3.2  ด๎านคุณภาพ 
  3.2.1 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ   
  3.2.2 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ  สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และ            
การประเมินผลผู๎เรียนส าหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๐๕ 
 

4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผน 
การด าเนินงาน 
-จัดท าหลักสูตร, ประสานสถานที่ 
-ประสานวิทยากร 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดอบรมพัฒนา  
จ านวน  2  วัน ณ โรงแรมในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
กิจกรรมที่ 3 สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

พฤษภาคม 2562 
 
 
 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 
 
กันยายน 2562 

คณะท างาน 
 
 
 
คณะท างาน 
 
 
คณะท างาน 
 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
     แผนงานพื้นฐานด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 165,550 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  

 
ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
   (15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 
-  คําอาหารกลางวัน 
   (15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 
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) 
-  คําวัสด ุ
กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลโครงการ 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
   (15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 
-  คําอาหารกลางวัน  
    (15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,400 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
525 

 
1,350 

 
 

21,000 
 

105,000 

 
 

2,000 
2,400 

 

 
525   

 

1,350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,000 

 
 
 
 

 
525 

 
1,350 

 
 

21,000 

 
105,000 

8,400 
 

2,000 
2,400 

2,000   

525   

1,350 

 
 
 
 
 
 

21,000 

 
525 

 
1,350 

 
 

42,000 
 
 

105,000 

8,400 

 
2,000 
2,400 

2,000   

525 

1,350 

 รวม 8,400 136,150 2,000 144,550 21,000 165,550 
หมายเหตุ    ขอถัวจํายทุกรายการ 

 
 
 
 



 

            
๑๐๖        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
2 

ร๎อยละของผู๎เข๎าอบรมพัฒนามีความรู๎ความ
เข๎าใจภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน 
ร๎อยละของผู๎เข๎าอบรมสามารถน าทักษะ
ภาษาอังกฤษไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
และชีวิตประจ าวันได๎ 

ท าใบงาน 
 
ท าใบกิจกรรม 

ใบงาน 
 
ใบกิจกรรม/แบบ
ประเมิน 

      
7. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 7.1 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ   
 7.2 ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ  สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการประเมินผล
ผู๎เรียนส าหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
                ผู๎เสนอโครงการ 
                                                                (นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป) 
            นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 
 
 
                                                               ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                           (นายภานุวัชร  แก๎วล าหัด) 
                                          รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

                                                                ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                                (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
           ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๐๗ 
 

โครงการ            อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและรายงานผล 
แผนงาน    พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อ 3   O สพฐ.นโยบายที่ 3 ประเด็นกลยุทธ์ 3.2 
สนองนโยบาย สพม.12  O กลยุทธ์ที่ 3 O จุดเน๎นด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา  O ตัวชีว้ัดที่  32 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์  
ลักษณะโครงการ ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2562 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีหน๎าที่ก าหนดนโยบายการศึกษาของเขตพ้ืนที่  เพ่ือให๎หนํวยงาน     
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด  ใช๎เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยได๎ก าหนดรายละเอียดทิศทางในการพัฒนา  จุดเน๎นและตัวชี้วัดในการพัฒนาไว๎ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี  และสิ่งส าคัญที่จะชํวยให๎การขับเคลื่อนนโยบาย  สํงเสริม  สนับสนุนให๎
สถานศึกษาจัดการศึกษา ได๎อยํางมีคุณภาพตามแผน คือ โครงการ/กิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ได๎บรรจุไว๎ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งโครงการที่จัดท าขึ้นต๎องสอดคล๎องเชื่อมโยง          
กับนโยบาย  สามารถตอบสนองนโยบายหรือแก๎ปัญหาของหนํวยงานได๎  มีวัตถุประสงค์เปูาหมายที่ชัดเจน 
รายละเอียดของโครงการต๎องสอดคล๎องและสัมพันธ์กันตั้งแตํประเด็นแรกถึงประเด็นสุดท๎าย  สามารถ    
วัดได๎  เข๎าใจได๎งํายโดยใช๎ภาษาท่ีเป็นที่เข๎าใจกันทั่วไปสะดวกตํอการด าเนินงาน  สามารถน าไปด าเนินงาน
หรือปฏิบัติได๎จริง  และติดตามและประเมินผลได๎ 

 กลุํมนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ในฐานะหนํวยงาน
ภายในที่รับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหนํวยงาน  เป็นหนํวยรวบรวมโครงการ/
กิจกรรมตําง ๆ ของทุกหนํวยภายในส านักงาน  และตรวจสอบคุณภาพของโครงการกํอนน าเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง   ได๎เล็งเห็นปัญหาในการเขียนโครงการของบุคลากรซึ่งยังมี     
ความเข๎าใจที่หลากหลาย  จึงได๎จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและรายงาน
ผล  เพ่ือชํวยให๎บุคลากรในส านักงานได๎รับความรู๎และมีเทคนิคการเขียนโครงการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให๎มีความรู๎เทคนิคการเขียนโครงการและการ
รายงานผลโครงการ 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ด๎านปริมาณ  บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 70 คน           
     3.2 ด๎านคุณภาพ  บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถเขียน
โครงการและรายงานผลได๎อยํางมีหลักการ  ชัดเจนเข๎าใจงํายและสามารถน าไปปฏิบัติได๎ 
 
 
 
 



 

            
๑๐๘        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

          

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

2 
 
 

ให๎ความรู๎เรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ
และการรายงานผลโครงการ         
จ านวน  2 วัน 
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการและรายงาน
ผลโครงการ 
 

 กรกฎาคม-กันยายน 2562 
 
 

กลุํมนโยบายและแผน 

 

 
5. งบประมาณ  
     แผนงานพื้นฐานด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 174,200 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 
2 
 
3 
4
5 
 
6 
7 

คําอาหาร จ านวน 2 วัน รวม 3 มือ้  
(70 คน X 3 มื้อ X 250 บาท) 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   
(70 คน X 4 มื้อ X 50 บาท)    
คําที่พัก (70 คน X 1 คืน X 850 บาท) 
คําพาหนะผูเ๎ข๎าอบรม  
คําตอบแทนวิทยากร   
(17 ชม. X 600 บาท) 
คําที่พักและคําพาหนะวิทยากร 
คําวัสดฝุึกปฏิบตั ิ

 
 
 
 
 
 

10,200 

52,500 
 

14,000 
59,500 

 
21,000 

 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 

52,500 
 

14,000 
59,500 

 
21,000 
10,200 

 
10,000 
7,000 

 52,500 
 

14,000 
59,500 

 
21,000 
10,200 

 
10,000 
7,000 

 รวม 10,200 157,000 7,000 174,200  174,200 
หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 

2 

ร๎อยละของผู๎รับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจหลักการเขียน
โครงการและรายงาน 
ร๎อยละของผู๎รับการอบรมสามารถเขียนโครงการและรายงาน
ได๎อยํางมีคุณภาพ 

สอบถาม 
 
ตรวจสอบ 
 
 

แบบสอบถาม 
 
แบบฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๐๙ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2563 ที่มีคุณภาพ 
          7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา             
ของเขตพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
                 ผู๎เสนอโครงการ 
      (นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์) 
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 
 
                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
            (นางมันทนา  รัตนะรัต) 
              ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
 
  
                 ผู๎อนุมัติ โครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
               ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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กลยุทธ์ที่ 4 
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทยีม  

การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๑๑ 
 

โครงการ    แก๎ปัญหานักเรียนที่มีแนวโน๎มจะออกกลางคัน และเด็กออกกลางคัน  
   ปีการศึกษา 2562            
แผนงาน    พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง  O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 1  O สพฐ.นโยบายที่ 4 ประเด็นกลยุทธ์ 3.1 
สนองนโยบาย สพม.12  O กลยุทธ์ที่ 4 O จุดเน๎นด๎านนักเรียน,บริหารจัดการ O ตัวชี้วดัที่ 37, 40 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพนิดา  มณี 
ลักษณะโครงการ   ใหมํ  
ระยะเวลาด าเนินการ    กุมภาพันธ์ - กันยายน  2562 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษานับเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าและแก๎ไข
ปัญหาตํางๆ  ในสังคมได๎ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ชํวยให๎คนได๎พัฒนาตนเองในด๎านตํางๆ 
โลกแหํงการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว จ าเป็นยิ่งที่หนํวยงานการศึกษาจะต๎อง
เตรียมความพร๎อมในหลายๆ ด๎าน รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎อยํางทั่วถึง ดังพันธกิจ      
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คือ สร๎างโอกาสให๎ประชากรวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาทุกคน ได๎รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง ทุกกลุํมเปูาหมาย ซึ่งสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วางเปูาหมาย
การปฏิรูปการศึกษา ให๎ปีการศึกษา 2559 เป็นปีแหํงการลดจ านวนเด็กตกหลํนในระบบการศึกษา     
จากข๎อมูลในระหวํางปีการศึกษา 2556 – 2558 มีนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ออกกลางคัน จ านวนกวํา 22,000 คน โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
มากที่สุด จากข๎อมูลดังกลําว ซึ่งเป็นปัญหาด๎านการศึกษา ที่หนํวยงานทุกฝุายจะต๎องบูรณาการการท างาน
รํวมกัน เพ่ือหาแนวทางแก๎ปัญหา  
    เพ่ือให๎การบริหารจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นไป
ตามพันธกิจ และบรรลุเปูาประสงค์ จึงได๎ด าเนินโครงการการแก๎ปัญหานักเรียนที่มีแนวโน๎มจะออก
กลางคัน และเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 เพ่ือหาแนวทางแก๎ปัญหาและชํวยเหลือผู๎เรียน     
อยํางเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตํอไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให๎ผู๎บริหารโรงเรียนและผู๎ที่เก่ียวข๎องได๎หาแนวทางชํวยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา    
ที่จะออกกลางคัน ได๎อยํางเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
 2.2 เพ่ือลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน  

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด๎านปริมาณ 
     3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 16 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบปัญหา     
เด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560  
  3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน และครูผู๎รับผิดชอบงาน
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน จ านวน 1 คน จากกลุํมตัวอยํางโรงเรียนที่ประสบปัญหา                 
เด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 16 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 32 คน 
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 3.2 ด๎านคุณภาพ  
  3.2.1 สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการระบบการแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคัน   
อยํางเข๎มแข็ง และตํอเนื่อง   
  3.2.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนทุกระดับชั้นลดลง  
  3.2.3 คุณภาพด๎านการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
เพ่ิมมากข้ึน 
  3.2.4 คุณภาพชีวิตของผู๎เรียนดีขึ้น 

4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ กุมภาพันธ์ กลุํมสํงเสริมการจัด-

การศึกษา สพม.12 2 ส ารวจข๎อมูลเด็กออกกลางคัน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 
3 สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข๎อมูล เพ่ือแยกปัญหา

และจัดล าดับปัญหา 
เมษายน 2562 

4 แตํงตั้ง/ประชุมคณะท างาน เมษายน– มิถุนายน 2562 
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎บริหารสถานศึกษา และ

ครูผู๎รับผิดชอบงานระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน จากกลุํมตัวอยํางโรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560 
เพ่ือรํวมหาแนวทางแก๎ปัญหา ชํวยเหลือเด็กท่ีมี
ปัญหาแตํละด๎าน และก าหนดแนวทาง
ขับเคลื่อนการแก๎ปัญหาเด็กออกกลางคัน   
อยํางเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

เมษายน– มิถุนายน 2562 

6 สร๎างภาคีเครือขํายในการแก๎ปัญหานักเรียน
ออกกลางคัน 

มิถุนายน– กรกฎาคม 2562 

7 แตํงตั้งคณะกรรมการ/ติดตามผลการ
ด าเนินการขับเคลื่อนฯ ของสถานศึกษา
กลุํมเปูาหมาย    

กรกฎาคม– สิงหาคม 2562 

8 สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 
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หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
         แผนงานพื้นฐานดา๎นการพัฒนาและเสริมสรา๎งศักยภาพคน จ านวน 42,200 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 ประชุมคณะท างาน 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
 - คําอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
 

700 
 

900 

  
 

700 
 

900 

  
 

700 
 

900 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู๎บริหาร

สถานศึกษา และครผูู๎รับผิดชอบงาน
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
จากกลุํมตัวอยํางโรงเรียนท่ีประสบ
ปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 
2560 
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
  (50 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
 - คําอาหารกลางวัน  
  (50 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
 
 
 
 
 

3,500 
 

4,500 

  
 
 
 
 
 

3,500 
 

4,500 

  
 
 
 
 
 

3,500 
 

4,500 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสํงเสริม
การจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ทวิศึกษา รํวมกับสถานศึกษาแบบ
ทวิศึกษาและภาคเีครือขําย 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
  (40 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
 - คําอาหารกลางวัน  
  (40 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 

  
 
 
 

2,800 
 

3,600 

  
 
 
 

2,800 
 

3,600 

  
 
 
 

2,800 
 

3,600 

3 ติดตามผลการด าเนินการขับเคลื่อน
การแก๎ปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
ของสถานศึกษากลุํมเปาูหมาย 
 - คําเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 
(8 คน x 10 วัน x 240 บาท) 
 - คําพาหนะ 

 
 
 

19,200 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

19,200 
 

5,000 

  
 
 

19,200 
 

5,000 
4 สรุปผลการด าเนินงาน 

 - คําจัดท าเอกสาร  
   

2,000 
 

2,000 
  

2,000 
รวม 19,200 16,000 7,000 42,200  42,200 

   

 

 

 

 



 

            
๑๑๔        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 

 

ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ประสบปัญหาเด็ก
ออกกลางคัน มีการด าเนินงานระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนจบตามหลักสูตร    
ที่ก าหนด  

ติดตามประเมินผล  แบบติดตาม 

2 ร๎อยละของนักเรียนออกกลางคันระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร๎อยละ 0 

ติดตามประเมินผล  แบบติดตาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีปัญหาได๎อยํางเข๎มแข็ง  
 7.2 ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพจบการศึกษาตามหลักสูตร  
 7.3 อัตราการออกกลางคันลดลง  
 7.4 คุณภาพชีวิตของผู๎เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 7.5 คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพิ่มสูงขึ้น   
                   
                               
 
         ผู๎เสนอโครงการ 
         (นางสาวพนิดา  มณี) 
                    นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
 
     
                              ผู๎เห็นชอบโครงการ  
           (นางสาวพรทิพย์  เกิดสม) 
        ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 
      
              ผู๎อนุมัติ โครงการ 
       (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
               ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๑๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
จัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            
๑๑๖        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

โครงการ    สํงเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาอยํางยั่งยืน  
แผนงาน   พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง  O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 1 O สพฐ.นโยบายที่ 2 ประเด็นกลยุทธ์ 3.5 
สนองนโยบาย สพม.12  O กลยุทธ์ที่ 5 O จุดเน๎นด๎านนักเรียน,บริหารจัดการ O ตัวชี้วดัที่ 46,48,49 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศิริวรรณ  ชํวยอักษร 
ลักษณะโครงการ   ใหมํ  
ระยะเวลาด าเนินการ    มกราคม-กันยายน  2562 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
ได๎ด าเนินการรณรงค์การจัดการขยะในหนํวยงานและสถานศึกษา เพ่ือสร๎างจิตส านึก ขยายองค์ความรู๎            
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในสถานศึ กษา และ       
เพ่ือให๎เกิดผลประสิทธิภาพตามเปูาหมายในการประเมินตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย    
ในหนํวยงานภาครัฐ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงด าเนินโครงการสํงเสริมการบริหารจัดการ
ขยะในสถานศึกษาอยํางยั่งยืน ขึ้น เพ่ือสํงเสริมให๎โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการจัดให๎มีระบบการคัดแยก
ขยะ และการแก๎ไขปัญหาขยะในโรงเรียนอยํางยั่งยืนตํอไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ ให๎นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด   
คัดแยก ขยะมูลฝอย และน าไปใช๎ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 2.2 เพ่ือรณรงค์และสํงเสริมการบริหารจัดการขยะอยํางถูกต๎อง ปลอดภัยและคุ๎มคํา       
และการน าขยะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์  
 2.3 เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษา          
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด๎านปริมาณ 
  นักเรียนในสังกัดทุกคน 
 3.2 ด๎านคุณภาพ  
  3.2.1 นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะ มูลฝอย และน าไปใช๎
ประโยชน์ตามความเหมาะสม   
  3.2.2 สถานศึกษาทุกโรงมีการบริหารจัดการขยะได๎อยํางถูกต๎อง ปลอดภัยตํอชีวิต และ
น าขยะไปใช๎ประโยชน์อยํางคุ๎มคํา 

  3.2.3 สถานศึกษาด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๑๗ 
 

4. การด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
 

3 
 
 

4 

การรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานศึกษา  
การสํงเสริมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการ
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม    
การติดตามผลการด าเนินการบริหารจัดการขยะ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด 
การเผยแพรํการด าเนินงานและสร๎างขวัญก าลังใจ
ให๎กับโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 
มกราคม-มิถุนายน 2562 
 
 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 
 
 
กันยายน 2562 

นางศิริวรรณ   
ชํวยอักษร 
นางสาวพรทิพย์  
เกิดสม 

                                                                  
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 ไมํใช๎งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 

กิจกรรมที่ 1 
แจ๎งประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการขยะใน
สถานศึกษา และเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล๎อมศึกษา เพื่อการพัฒนา   
ที่ยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 2 
แจ๎งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม  
กิจกรรมที่ 3 
ติดตามผลการด าเนินการบริหาร
จัดการขยะ ตามเกณฑม์าตรฐาน
สิ่งแวดล๎อมศึกษา เพื่อการพัฒนา    
ที่ยั่งยืน ในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัด 
กิจกรรมที่ 4 
- เผยแพรํการด าเนินงานทาง
เว็บไซต์ / สื่อออนไลน ์
- ยกยํองโรงเรียนที่ประสบผลส าเรจ็
และเป็นแบบอยําง 
 

    
 
 
 
 

 - 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 รวม - - - - - - 

 



 

            
๑๑๘        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
 
 

2 
 

ร๎อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะ มูลฝอย 
และน าไปใช๎ประโยชน์ตามความเหมาะสม   
ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดผํานเกณฑ์
มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ระดับดีข้ึนไป 

สอบถามความรู๎ ความเข๎าใจ
และพฤติกรรม 
 
ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 แบบสอบถาม 
 
 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะ       
มูลฝอย และน าไปใช๎ประโยชน์ตามความเหมาะสม   
 7.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะอยํางถูกต๎อง ปลอดภัยตํอชีวิต และน าขยะไปใช๎
ประโยชน์อยํางค๎ุมคํา 
 7.3 โรงเรียนผํานเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับดีข้ึนไป 
 
 
            
                                       ผู๎เสนอโครงการ 
     (นางศิริวรรณ  ชํวยอักษร) 
             นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
 
      
                             ผู๎เห็นชอบโครงการ  
     (นางสาวพรทิพย์  เกิดสม) 
     ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 
       
         ผู๎อนุมัติ โครงการ 
      (นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว) 
     ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๑๙ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 6 
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
๑๒๐        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

โครงการ  นิเทศ ติดตาม สํงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง  O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 3 O สพฐ.นโยบายที่ 5 ประเด็นกลยุทธ์ 3.1 
สนองนโยบาย สพม.12 O กลยุทธ์ที่  6    O จุดเน๎นด๎านนักเรียน    O ตัวชี้วัดที่  51 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาญณรงค์  รัตนบุรี  
ลักษณะโครงการ ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561  –กันยายน  2562 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา
หนํวยงานต๎นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนา
สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ก าหนด 6 นโยบาย การด าเนินงาน ปีงบประมาณ2562 ที่สอดคล๎องกับ           
6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน๎นด๎านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ  
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งมตีัวชี้วัดด๎านการบริหารจัดการให๎หนํวยงานทุกระดับบริหารการจัดการ
โดยมุํงเน๎นการกระจายอ านาจ การสร๎างเครือขํายและรับผิดชอบตํอผลการด าเนินงาน คือ สถานศึกษา    
ทุกแหํงมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข๎มแข็ง ตามกฎกระทรวงวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และสถานศึกษาทุกแหํงที่เข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก   
ผํานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนด อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ได๎ก าหนดกิจกรรมการสื่อสารและสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหมํ เพ่ือเตรียม     
ความพร๎อมแกํสถานศึกษาที่เข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  ซึ่งเป็นหนํวยงานต๎นสังกัดที่จะต๎องสํงเสริม 
สนับสนุน ให๎สถานศึกษามีการบริหารจัดการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          
ให๎มีความเข๎มแข็งและเป็นระบบสอดคล๎องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือด าเนินการสื่อสารและ
สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหมํ เพื่อเตรียมความพร๎อมแกํสถานศึกษารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ก าหนด       
ในกฎกระทรวง ด๎วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพ่ือให๎สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง สํงผลดีตํอการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู๎เรียน และพร๎อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ.ตํอไป  
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตามตรวจสอบประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา และคัดเลือกสถานศึกษา       
ที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข๎มแข็ง ระดับสหวิทยาเขต 
 2.2 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง ตามขนาดของโรงเรียน  
(ขนาดใหญํพิเศษ ขนาดใหญํ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) 
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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   จ านวน  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 จ านวน 1 โรง 
 

4. การด าเนินงาน 
  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

1 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 

กิจกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยสหวิทยาเขต 
เขียนโครงการ/เสนออนุมัติ/แตํงตั้งคณะท างาน/
คณะกรรมการประเมินฯ/เตรียมเอกสาร/เครื่องมือฯ 
จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จ านวน 17 สหวิทยาเขต ๆ ละ 
3 คน ศึกษานิเทศก์ 10 คน ระยะเวลา 1 วัน  
กรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  ระดับสหวิทยาเขต ด าเนินการนิเทศ   
ติดตามฯ สถานศึกษาในสหวิทยาเขต ตามแผน/
ปฏิทินสหวิทยาเขตละ 1 วัน 
สรุปและรายงานผล 

 
 
 
เมษายน 2562 
 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
มิถุนายน – สิงหาคม 
2562 
 
 
กันยายน 2562 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
      แผนงานพื้นฐานดา๎นการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพคน จ านวน 359,800  บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  

 
 

ที่ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาโดยสหวิทยาเขต 
ประชุมคณะท างาน/เตรยีมเอกสาร/ 
เครื่องมือฯ  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
  (15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
- คําอาหารกลางวัน 
  (15 คน x 1 มื้อ x 90 บาท)  
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ตดิตาม  
ประเมินผลฯและคัดเลือกการด าเนินงาน
ระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
  (71 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน 
  (71 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 
จัดนิทรรศการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎       
เพื่อคัดเลือก สถานศึกษาท่ีมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง (IQA  AWARD)  
3.1 ระดับสหวิทยาเขต  
- คําบริหารจดัการโรงเรยีนละ 1,000 บาท 
จ านวน 81 โรง (81 โรง x 1,000 บาท) 
- คําบริหารจดัการโรงเรยีนรับเป็นเจ๎าภาพ 
โรงเรียนละ 2,000 บาท จ านวน 17 โรง  
 (17 โรง x 2,000 บาท) 
- คําน้ ามันรถกรรมการ 
 (17 สหฯ x 4 วัน x 300 บาท)  
3.2 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
โรงเรียนที่จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 17 
โรง โรงละ 3 คน รวม 51 คน + โรงเรียน
ทั่วไป 81 โรง โรงละ 2 คน รวม 162 คน 
+ คณะท างาน 15   
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
  (228 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)  
- คําอาหารกลางวัน 
  (228 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,050 
 

1,350 
 
 
 
 

4,970 
 

8,520 
 
 
 
 
 

81,000 
  
34,000     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

22,800 
 

27,360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,400 
 

 
 
 
 
 

1,050 
 

1,350 
 
 
 
 

4,970 
 

8,520 
 
 
 
 
 

81,000 
  
34,000     
 

 
20,400  

 
 
 
 
 
 

22,800 
 

27,360 

  
 
 
 
 

1,050 
 

1,350 
 
 
 
 

4,970 
 

8,520 
 
 
 
 
 

81,000 
  
34,000     
 

 
20,400  

 
 
 
 
 
 

22,800 
 

27,360 
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หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการ  
 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 สถานศึกษาทุกโรงได๎รับการนิเทศ ติดตาม

ประเมินผล การจัดการศึกษา    
สอบถาม/สังเกต/
สัมภาษณ์/ตรวจ
เอกสาร 

แบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

2 สถานศึกษาทุกโรงมีระบบประกันคุณภาพภายใน          
ที่ เข๎มแข็ง สามารถรองรับการประเมินภายนอก     
รอบสี่ได๎  

สอบถาม/สังเกต/
สัมภาษณ์/ตรวจ
เอกสาร 

แบบรายงานการติดตาม
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
3 
 
 
 
 

- คําบริหารจดัการโรงเรยีนละ 2,000 
บาท 
  (17 โรง x 2,000 บาท) 
- คําโลํ/รางวัล  โรงเรียนละ 1,500 บาท 
  (17 โรง x 1,500 บาท) 
- คําวสัด ุ
- คําเกียรติบตัรพร๎อมกรอบ  
โรงละ 5 ฉบับ ๆละ 300 บาท  
  (17 โรง x 5 ฉบับ x 300 บาท)  

 
 
 
 
 
 
 

34,000 
 

25,500 
 
 

25,500 
 

 
 
 
 

10,000 

34,000 
 

25,500 
 

10,000 
25,500 

 

 34,000 
 

25,500 
 

10,000 
25,500 

 

4 สรุป/รายงานผล จ านวน 2 วัน  
ศน./จนท.จ านวน 12 คน 
- คําอาหารวาํงและเครื่องดื่ม 
  (12 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)   
- คําอาหารกลางวัน 
  (12 คน x 1 มื้อ x 90 บาท) 
- คําวัสด ุ

 
 
 
 
 
 

 
 

1,680 
 

2,160 

 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 

1,680 
 

2,160 
 

5,000 

  
 

1,680 
 

2,160 
5,000 

 รวม  324,400 35,400 359,800  359,800 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล            
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
                       

         ผู๎เสนอโครงการ            
                                          (นายชาญณรงค์  รัตนบุรี)                             
                                    ศึกษานิเทศก ์ช านาญการพิเศษ  
 
 
                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                                (นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ) 
                    ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

                                                                          
                         ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                  ( นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว ) 
             ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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โครงการ     ปรับปรุงภูมิทัศน์  กิจกรรม 5 ส   ลดขยะ คัดแยกขยะมูลฝอย  
แผนงาน     พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง   O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 1 O สพฐ.นโยบายที่ 2 ประเด็นกลยุทธ์ 3.5 
สนองนโยบาย สพม.12   O กลยุทธ์ที่ ๖  Oจุดเน๎นด๎านการบริหารจัดการ  O ตัวชี้วัดที่ 48, 50 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุํมอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจิราวัส  นินทะผล   
ลักษณะโครงการ  ใหมํ   
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีปัญหาด๎านอาคารสถานที่  ซึ่งปัจจุบัน              
ได๎เชําอาคารส านักงานของโรงเรียนนครอาชีวะศึกษาซึ่งได๎ปิดท าการเรียนการสอนไปแล๎วกวํา 7 ปี      
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได๎มาเชําอาคารเพ่ือปฏิบัติงานเนื่องจากไมํมี
สถานที่เป็นของตนเอง  สิ่งแวดล๎อมตํางๆ ไมํเอ้ือตํอการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรม 5 ส 
จึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารคุณภาพ ที่จะชํวยสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดีในการท างาน เพ่ือให๎เกิด
บรรยากาศที่นําท างาน เกิดความสะอาดเรียบร๎อยในส านักงาน ถูกสุขลักษณะชํวยสร๎างทัศนคติที่ดีของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู๎มาติดตํอราชการอ่ืนๆ ตํอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

 กิจกรรม 5 ส จะชํวยสนับสนุนให๎บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึก ษา           
เขต 12  มีความส านึกที่ดีในการจัดกิจกรรม 5 ส ได๎แกํ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ       
สร๎างนิสัย กํอให๎เกิดการท างานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ การประหยัดทรัพยากร การมีระเบียบและวินัย       
ในการท างาน ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงจ าเป็นต๎องจัดท าโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรม 5 ส ขึ้น เพ่ือเป็นจุดเริ่มต๎นในการรํวมกันพัฒนางานสูํความเป็นเลิศ        
ในทุกๆ ด๎านตํอไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได๎รับการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณภายในและภายนอกส านักงานให๎ดูสะอาด รํมรื่น สวยงาม 
 2.2 เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ รํวมกันจัดกิจกรรม “ท าความสะอาดครั้งใหญํ”(Big cleaning day) 
บริเวณภายในและภายนอกส านักงานให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ            
เอ้ือตํอการปฏิบัติงาน 
 2.3 เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ รํวมกันจัดกิจกรรม ลด คัดแยกขยะพลาสติก รณรงค์ลดการใช๎
ถุงพลาสติก  งดใช๎โฟมบรรจุอาหาร และใช๎ถุงผ๎าในการลดโลกร๎อน  
3. เป้าหมาย 
 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกส านักงาน ท าการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือจัดท า
สวนหยํอมภายในและภายนอกส านักงาน โดยจัดหาไม๎ดอก ไม๎ประดับ และอุปกรณ์ตํางๆ ตกแตํง          
ให๎สวยงาม 
 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห๎องสุขาทุกชั้นทุกห๎อง ภายในอาคารส านักงานฯ ให๎ใช๎การได๎และ     
ถูกสุขลักษณะ 
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 3.3 จัดกิจกรรม “ท าความสะอาดครั้งใหญํ” (Big cleaning day) ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปีละ 3  ครั้ง 
 3.4 การจัดกิจกรรมลด คัดแยกขยะ พลาสติก รณรงค์ลดการใช๎ถุงพลาสติก งดใช๎โฟมบรรจุ
อาหาร และใช๎ถุงผ๎าในการลดโลกร๎อน  

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

ศึกษาข๎อมูล  / ประชุม  
แตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการด า เ นิ น ง าน     
ตามโครงการ 
ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
ด าเนินกิจกรรม”ท าความสะอาดครั้ง
ใหญํ (Big Cleaning day) 
ด าเนินกิจกรรม ลด คัดแยกขยะ  
 
ประเมิน สรุป รายงานผล 

ตุลาคม  -  ธันวาคม  2561 
มกราคม –  กุมภาพันธ์ 2562 
 
มกราคม  –  กันยายน 2562 
 
มกราคม  -   กันยายน 2562 
 
กันยายน – ตุลาคม 2562 

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

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
       แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสรา๎งศักยภาพคน จ านวน 110,020 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 

ศึกษาข๎อมูล/ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
- คําอาหารวาํงและเครื่องดื่ม 
  (11 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)  
- คําอาหารกลางวัน 
  (11 คน x 2 มื้อ x 90 บาท)  
ด า เนิ นการปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ ภ าย ใน
ภายนอกโดยจัดหาไม๎ดอกไม๎ประดับและ
อุปกรณ์ตํางๆ ตกแตํงให๎สวยงาม 
ด าเนินการจัดกิจกรรม”ท าความสะอาด
ครั้งใหญํ”(Big cleaning day) จัดซื้อ     
ถังขยะและอุปกรณ์  
สรุปและรายงานผล (คําถํายเอกสาร)  

  
 

1,540 
 

1,980 

 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

52,540 
 
 

3,960 

 
 

1,540 
 

1,980 
 

50,000 
 
 

52,540 
 
 

3,960 

  
 

1,540 
 

1,980 
 

50,000 
 
 

52,540 
 
 

3,960 
รวม  3,520 106,500 110,020  110,020 

    หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ    
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 6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผลผลิต(Outputs) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สะอาดรํมรื่น 
สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอวดปลอดภัย มีพ้ืนที่ส าหรับ      
การปฏิบัติงาน มีห๎องสุขาที่ถูกสุขลักษณะอยํางเพียงพอและเหมาะสม 
มีการคัดแยกขยะที่ถูกต๎อง  

 
- สังเกต 
- สอบถาม 

 
แบบประเมิน 
 
 
 

2 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ปฏิบัติงานอยํางมีความสุข มีบรรยากาศที่เอ้ือ   
ตํอการปฏิบัติงาน ข๎าราชการครู  และผู๎มาติดตํอราชการได๎รับ        
ความสะดวก มีบรรยากาศที่ เป็นกันเอง มีความสะดวกรวดเร็ว         
ในการให๎บริการผู๎มาติดตํอราชการ บุคลากรมีความรู๎เรื่องการลด      
คัดแยก และการจัดการขยะที่ถูกต๎อง เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม   

 
- สังเกต 
- สอบถาม 

 
แบบประเมิน 
 
 
 
 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความสะอาดรํมรื่น สวยงาม     
เป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด ปลอดภัย มีพื้นที่ส าหรับปฏิบัติงาน มีห๎องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ           
อยํางเพียงพอและเหมาะสม มีสถานที่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
 7.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 12 ปฏิบัติงานอยํางมีความสุข มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการปฏิบัติงาน  
 7.3 ข๎าราชการครูและผู๎มาติดตํอราชการได๎รับความสะดวก มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง       
มีความสะดวกรวดเร็ว ในการให๎บริการผู๎มาติดตํอราชการ 
 7.4 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 12 มีความรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องการลด คัดแยก และจัดการขยะที่ถูกต๎อง  มีความใสํใจตํอสิ่งแวดล๎อม  
                                               
       
         ผู๎เสนอโครงการ 
             (นางสาวจิราวัส   นินทะผล) 
                    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ  
      

                                               ผู๎เห็นชอบโครงการ  
          (นางนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล) 
                             ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ  
      

                                ผู๎อนุมัติโครงการ  
           (นายสมบูรณ์   เรืองแก๎ว) 
    ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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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   กลุํมอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจิราวัส   นินทะผล   
ลักษณะโครงการ    ใหมํ 
ระยะเวลาด าเนินการ    มีนาคม   -  ตุลาคม  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล  
 สภาพแวดล๎อมในปัจจุบัน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นสถานที่                
ที่มีความสะอาดสวยงาม ปลอดภัย นําอยูํ นําเรียนรู๎ และการจัดการศึกษาเอ้ือตํอการเรียนการสอน   
เพ่ือให๎ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ที่มาติดตํอราชการมีความพึงพอใจ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนา
โรงเรียนในสังกัดให๎เป็นโรงเรียนที่นําอยูํ นําเรียนรู๎  อยํางยั่งยืน  จึงต๎องจัดสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือ            
ตํอการสํงเสริมความรู๎ความสามารถแกํบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
๒.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสํงเสริมโรงเรียนให๎เป็นสถานที่นําอยูํ นําเรียนรู๎ มีสภาพแวดล๎อมที่สะอาด สวยงาม    
และเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรและการใช๎ภาษาอังกฤษ 
 2.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกในการสร๎างระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดให๎กับนักเรียน ครู       
และบุคลากร ในโรงเรียนให๎มีความสะอาด นําอยูํ นําเรียนรู๎ 
 2.3 เพ่ือให๎เกิดความสามัคคีรํวมกันในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
๓. เป้าหมาย 
 3.1 ด๎านปริมาณ     
  โรงเรียนในสังกัด  จ านวน  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 
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๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดท าคูํมือเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียน  นําอยูํ นําเรียนรู๎ สูํคุณภาพ  
- แตํงตั้งคณะท างานทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนนําอยูํนําเรียนรู๎                             
- ประชุมคณะท างานทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน                                
- ประกาศใช๎เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนนําอยูํ 
นําเรียนรู๎ 

มีนาคม 2562 นางนิชนันท์   พงษ์เกษมพรกุล 
นางสาวจิราวัส   นินทะผล 
และคณะท างาน 

2 กิจกรรมที่ 2 สร๎างความเข๎าใจเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนนําอยูํ นําเรียนในคราว
ประชุมผู๎บริหาร 
- จัดท าเอกสารเกณฑ์ในคราวประชุมผู๎บริหาร
โรงเรียน 

เมษายน 2562 นางนิชนันท์   พงษ์เกษมพรกุล 
นางสุจารี  สินภิบาล 
นางสาวจิราวัส   นินทะผล 

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผล 
- แตํงตั้งคณะกรรมการประเมิน                 
- ประชุมคณะกรรมการประเมิน                
- คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมิน                                  
- รายงานผลการประเมิน                        
- มอบเกียรติบัตรโรงเรียนผํานเกณฑ์
มาตรฐาน 

พฤษภาคม –  
ตุลาคม 2562 

นางนิชนันท์   พงษ์เกษมพรกุล 
นางสาวจิราวัส   นินทะผล 
และคณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
๑๓๐        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
       แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสรา๎งศักยภาพคน จ านวน 81,340 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 

กิจกรรมที่ 1 จดัท าเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนนาํอยูํ นําเรยีนรู๎ สูคํุณภาพ  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
  (22 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)  
- คําอาหารกลางวัน 
  (22 คน x 2 มื้อ x 90 บาท)  
กิจกรรมที่ 2  
- คําจ๎างจัดท าเอกสารเกณฑ์มาตรฐาน  
เพื่อแจกผู๎บริหารโรงเรียน  
  (98 เลมํ x 50 บาท) 
กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผล 
จัดประชุมกรรมการประเมินโรงเรยีนนําอยูํ 
นําเรียนรู๎ สูํคณุภาพ  
- 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  
- คําเกียรติบตัร (98 ฉบับ x 25 บาท)  
 - คําจัดท าเอกสารสรุปโครงการ  
   (10 เลํม x 250 บาท) 

  
 

3,080 
 

3,960 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,950 
 

7,650 
 
 
 

50,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
4,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

850 
 
 

2,450 
2,500 

 
 

3,080 
 

3,960 
 
 

4,900 
 
 
 
 
 

5,950 
 

7,650 
 

850 
 

50,000 
2,450 
2,500 

 

  
 

3,080 
 

3,960 
 
 

4,900 
 
 
 
 
 

5,950 
 

7,650 
 

850 
 

50,000 
2,450 
2,500 

 
 รวม  70,640 10,700 81,340  81,340 

    หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ    
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
ร๎อยละโรงเรียนที่ผํานเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน  นําอยูํ  
นําเรียนรู๎ สูํคุณภาพ 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๓๑ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนผํานเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 7.2 นักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน 
       
 
                                               
                            ผู๎เสนอโครงการ 
     (นางสาวจิราวัส   นินทะผล) 
             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 
 
      

                                    ผู๎เห็นชอบโครงการ 
               (นางนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล) 
               ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ  
 
 
      

                              ผู๎อนุมัติโครงการ  
                            (นายสมบูรณ์   เรืองแก๎ว) 
                  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
๑๓๒        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

โครงการ     ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย  
แผนงาน     แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง       O ยุทธศาสตร์ ศธ.ข๎อที่ 6   O สพฐ.นโยบายที่ 5 ประเด็นกลยุทธ์ 3.1  
สนองนโยบาย สพม.12       O กลยุทธ์ที่ 6      O ตัวชีว้ัดที่ 52  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุํมอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจิราวัส  นินทะผล   
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

1. หลักการและเหตุผล  

 ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการกลุํมสหวิทยาเขต ผู๎อ านวยการ
กลุํม/หนํวย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ นับเป็นหัวใจในการน านโยบายส าคัญ ๆ                   
ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาไปสูํการปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหลํานี้จะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่อง
นโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา 
เพ่ือจะได๎น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุํมงาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะต๎องมีการประชุม พบปะ ชี้แจง    
ถึงนโยบาย ประเด็นปัญหารับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน        
เพ่ือให๎สามารถด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ ให๎ไปสูํเปูาหมายที่วางไว๎โดยรวมและด๎วยความรํวมมือกันของทุกๆ ฝุายจึงเป็น       
การสมควรอยํางยิ่ ง ที่จะต๎องจัดโครงการประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎อ านวยการสถานศึกษา          
ประธานคณะกรรมการกลุํมสหวิทยาเขต ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๒ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๒ 
 2.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก๎ไขรํวมกัน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด๎านปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง และผู๎อ านวยการ
กลุํม/หนํวย จ านวน 6 ครั้งตํอปี 
  ๓.๑.๒ ประชุมผู๎อ านวยการ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๒ และผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย จ านวน 9 ครั้งตํอปี 
  ๓.๑.๓ ประชุมเจ๎าหน๎าที่และบุคลากรในสังกัด จ านวน 3 ครั้งตํอปี 
      ๓.๑.๔ ประชุมประธานคณะกรรมการกลุํมสหวิทยาเขต จ านวน ๓ ครั้งตํอปี 

  

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๓๓ 
 

 3.2 ด๎านคุณภาพ 
  3.๒.๑ ผู๎เข๎ารํวมประชุมมีความเข๎าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
  ๓.๒.๒ ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎รับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทาง 
แก๎ไขรํวมกัน 
 
4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดท าโครงการ ตุลาคม  -  ธันวาคม  2561 จิราวัส  นินทะผล 
2 
 

แจ๎งก าหนดการให๎ผู๎ประชุมทราบ ทุกเดือนกํอนประชุม ๗ วัน  
 

จิราวัส  นินทะผล 

3 
 

ประสานเรื่องสถานที่ประชุมอาหารวําง
และเครื่องดื่ม 

กํอนประชุม ๕ วัน 
 

จิราวัส  นินทะผล 

4 
 

จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม กํอนประชุม ๕ วัน จิราวัส  นินทะผล 

5 
 

ด าเนินการประชุม (ตามปฏิทิน) มกราคม – กันยายน ๒๕๖๑ จิราวัส  นินทะผล 

6 
 

รายงานการประชุม หลังจากการประชุมเสร็จทุกครั้ง จิราวัส  นินทะผล 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

        แผนงานพื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสรา๎งศักยภาพคน จ านวน 180,390 บาท (งบเหลือจํายประจ าปี)  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 

ประชุมผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ผู๎อ านวยการกลุํม/
หนํวย 
- คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม 
(120 คน x 12 มื้อ x 35 บาท  ) 
- คําอาหารกลางวัน 
(120 คน x 6 มื้อ x 90 บาท) 

 
 
 
 

 
 
 

50,400 
 

64,800 

  
 
 

50,400 
 

64,800 

  
 
 

50,400 
 

64,800 

2 
 
 
 

 
 
 
 

ประชุมผู๎อ านวยการ                      
รองผู๎อ านวยการ สพม.12 และ
ผู๎อ านวยการกลุํมทุกกลุมํ  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(12 คน x 18 มื้อ x 30 บาท) 
- คําอาหารกลางวัน 
(12 คน x 9 มื้อ x 90 บาท) 
 

  
 
 

6,480 
 

9,720 

 
 

 
 
 

6,480 
 

9,720 

  
 
 

6,480 
 

9,720 

 

 



 

            
๑๓๔        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

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) 
- คําวัสด ุ

 
 
 
 

 
 

12,060 
 

18,090 
 

 
 
 
 
 
 

3,480 

 
 

12,060 
 

18,090 
 

3,480 

  
 

12,060 
 

18,090 
 

3,480 
4 
 
 
 

 
 

ประชุมประธานคณะกรรมการ 
กลุํมสหวิทยาเขต 
- คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม 
(32 คน x 6 มื้อ x 35 บาท  ) 
- คําอาหารกลางวนั 
(32 คน x 3 มื้อ x 90 บาท) 

  
 

6,720 
 

8,640 

 
 
 
 

 
 

6,720 
 

8,640 
 

  
 

6,720 
 

8,640 
 

 รวม  176,910 3,480 180,390  180,390 

หมายเหตุ   ขอถัวจํายทุกรายการ   

 6. การวัดและประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 
2 
 

สามารถจัดการประชุมได๎ร๎อยละ 70 
สามารถลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

-บัญชีลงเวลา 
-รายงานการประชุม 
-การสังเกต 

-บัญชีลงเวลา 
-รายงานการ
ประชุม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ผู๎บริหารสถานศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจในนโยบายการจัดการศึกษาและสามารถ
น าความรู๎ไปปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  7.2 ผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถน านโยบาย จุดเน๎นไปพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นรูปธรรม 
 
            
                                   

         ผู๎เสนอโครงการ 
        (นางสาวจิราวัส   นินทะผล) 
               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 
                                       
         ผู๎เห็นชอบโครงการ  

       (นางนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล) 
                  ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ  
      

         ผู๎อนุมัติโครงการ  
         (นายสมบูรณ์   เรืองแก๎ว) 
                       ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๓๕ 
 

 

        
  

ส่วนที่ 5   
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสํงมอบผลผลิต     

การให๎บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ        
ยุทธศาตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงก าหนดกระบวนการน าแผนสูํการปฏิบัติและปัจจัยแหํงความส าเร็จ 
ดังนี้ 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค ์ กลยุทธ์  จุดเน๎น        
การด าเนินงานและเปูาหมายการให๎บริการแกํบุคลากรทุกระดับ รับรู๎และเข๎าใจตรงกันอยํางทั่วถึง 
  2. จัดโครงสร๎าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู๎รับผิดชอบปฏิบัติงาน            
ทั้งเจ๎าภาพหลักเจ๎าภาพรอง และผู๎สนับสนุน พร๎อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอยํางชัดเจน 
  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเปูาหมายตามนโนบายเพื่อก าหนดกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติการให๎บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์ 

4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให๎การน ากลยุทธ์สูํการปฏิบัติอยํางเป็น 

รูปธรรม โดยติดตามความก๎าวหน๎าและผลการด าเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  9 เดือน และเม่ือสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

6. สร๎างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
สูํสาธารณชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  1. ผู๎บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให๎ความส าคัญและมีสํวนรํวม 
ในการบริหารจัดการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานได๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย เกิดประโยชน์กับ
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ  

 2. สํงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช๎ในการพัฒนาปฏิบัติงานอยํางเป็น
ระบบและใช๎วงจรการพัฒนา PDCA ตํอเนื่อง 

3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 



 

            
๑๓๖        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๓๗ 
 

 

 

 

 

 



 

            
๑๓๘        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
๑๔๐        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต  ๑๒        ๑๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
๑๔๒        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒                    

 

 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 
1. ที่ปรึกษา 

นายสมบูรณ์  เรืองแก๎ว           ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
นายภานุวัชร  แก๎วล าหัด         รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

2. ผู้สนับสนุนข้อมูล  
  ผู๎อ านวยการกลุํมทุกกลุํม/หนํวยตรวจสอบภายใน และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา  เขต 12 

3. คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 คณะท างานตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 ที่ 292/2561 
 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

4. คณะผู้จัดท าเอกสาร 
1. นางมันทนา  รัตนะรัต  ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
2. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  
3. นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
4. นายอนุชา  กลิ่นจันทร์  ครูชํวยราชการ 
5. นางสาวอลิวรรณ  สวํางวงศ์ ลูกจ๎างชั่วคราว 

5. บรรณาธิการกิจ นางมันทนา  รัตนะรัต ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 

6. รวบรวม/เรียบเรียง/ออกแบบปก 
1. นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
2. นางสาวอลิวรรณ  สวํางวงศ์ ลูกจ๎างชั่วคราว 
 

 
 



 

                

 

 

 

 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

๑๒/๑๓ หมูท่ี่ ๒ ถนนกะโรม ต าบลโพธ์ิเสด็จ 

อ าเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐  โทรสาร ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕ 
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