
โครงการ    งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองนโยบายส่วนกลาง   ยุทธศาสตร์ ศธ.ข้อที ่1 จุดเน้น ศธ.ข้อที่ 3  จุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1 

สนองนโยบาย สพม.12   กลยุทธ์ที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน  ตัวชี้วัดที่  1-7 และ 12-16 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   2. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
   3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
   4. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด 
       นครศรีธรรมราช/พัทลุง  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม 2560 – กันยายน  2560 

1. หลักการและเหตุผล  

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

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

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

  2.2 เพ่ือน าเสนอผลงาน ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 

  2.3 เพ่ือจัดประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน 

  2.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน 

  2.5 เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 

 

 

 



 

     
            
 

3. เป้าหมาย 

  3.1 ด้านปริมาณ 

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

              3.1.3 ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 

  3.2 ด้านคุณภาพ 

  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ 
ได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 

4. การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.12 

- เตรียมการ 

- วางแผนการด าเนินงาน 

- ติดตามผลการด าเนินงาน 

มีนาคม – กันยายน 
2560 

สพม.12 

สมป. นครศรีธรรมราช 

สมป.พัทลุง 

2 ประชุมประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ส าหรับเตรียม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

- เตรียมการ 

- วางแผนการด าเนินงาน 

- ติดตามผลการด าเนินงาน 

มีนาคม – กันยายน 
2560 

กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

ศูนย์ ICT 
ประธานและเลขานุการศูนย์
พัฒนาวิชาการ 

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 15 สิงหาคม 2560 คณะท างานตามประกาศฯ 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

4 จัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 

24 สิงหาคม  2560 คณะท างานตามประกาศฯ 

 
5 ด าเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 

27 ปีการศึกษา 2560 

 4 - 6  กันยายน 
2560 

คณะท างานตามประกาศฯ 

6 ประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ธันวาคม 2560 คณะท างานฝ่ายประเมินผล 

 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 5.1 ใช้งบประมาณแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน งบด าเนินงาน  จ านวน 
600,000 บาท   
 5.2 งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน 400,000 บาท      
 5.3  งบประมาณจากการสนับสนุนเงินรายหัวนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด หัวละ 20 บาท  
เป็นเงินประมาณ 1,500,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท  
 

 

ที ่ กิจกรรม/ฝ่าย 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการจัด
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

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

2 การจัดการ
แข่งขัน/
คัดเลือกฯของ
ศูนย์พัฒนา
วิชาการ/กลุ่ม
สาระต่างๆ 
ทั้งหมด 

    1,600,000 1,600,000 

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

6. การวัดและประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการได้แสดงศักยภาพเต็มความสามารถ 

- รายงานผลการแข่งขัน - แบบรายงาน 

2 นักเรียนและครูได้น าประสบการณ์ความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมไปสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

3 นักเรียนประสบความส าเร็จในการเข้าแข่งขัน 
ระดับต่าง ๆ 

- รายงานผลการแข่งขัน - แบบรายงาน 



 

     
            
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
ได้น าเสนอผลงานความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
  7.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
พัทลุง ได้ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงความสามารถของนักเรียน 
  7.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียน นวัตกรรมทางการศึกษา
ของครูและสถานศึกษา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  

 
  7.4 เชิดชูเกียรติสถานศึกษา บุคลากรสายบริหาร ครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้รับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
  7.5 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง 

        ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพรทิพย์  เกิดสม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

                                        ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายสุทัศน์  แก้วพูล) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
      
 

                    ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 




