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สวนที่ 1 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

ความเปนมา 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 เปนองคกรทางการศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ 37 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553          
และ มาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของสภาการศึกษา เมื่อคราวประชุม          
ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  และที่ตั้งของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพ่ือบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 42 เขต โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกอบดวยทองที่จังหวัดนครศรีธรรมราช        
และพัทลุง ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่อยูปจจุบัน   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
   12/13 หมู 2   ถนนกะโรม  ตําบลโพธิ์เสด็จ 
   อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
   โทรศัพท : 0-7534-5050      

โทรสาร  : 0-7534-3575 
   เว็บไซต  : www. Sea12.go.th      
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อํานาจหนาที่ 

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถิ่น 
 2. วิเคราะห การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจงการจัดงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 3. ประสาน สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสาน การระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เ พ่ือสงเสริมสนับสนุน             
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมท้ังบุคลากร องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน                  
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดําเนินการ ประสาน สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีไมไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีภารกิจหลักในการสงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง มีสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2            
ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 1. กลุมอํานวยการ 
 2. กลุมบริหารงานบุคคล 
 3. กลุมนโยบายและแผน 
 4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 5. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 7. หนวยตรวจสอบภายใน 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหาร 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

คณะกรรมการ      
เขตพืน้ท่ีการศึกษา 

 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 12 

 

คณะอนุกรรมการขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนเิทศการศึกษา 
 

 หนวยตรวจสอบภายใน 

 

กลุมอํานวยการ 
  
  กลุมนโยบายและแผน 

กลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา
   กลุมนิเทศ ติดตาม   
     และประเมินผล

 

กลุมบริหารงานบุคคล 
 กลุมบริหารงาน 

การเงินและสินทรัพย
สถานศึกษา 99 แหง             

(นครศรีฯ 71 แหง/พัทลุง 28 แหง) 
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คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  (กพท.) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1  นายสมบูรณ  สวางวรชาต ิ  ประธานกรรมการ 

2  นายโชติ  ชสูุวรรณ  กรรมการ ผูแทนองคกรชุมชน 

3  นายประเสริฐ  จันทรคลาย  กรรมการ ผูแทนองคกรเอกชน 

4  นายสนอง  แกวประภาค  กรรมการ ผูแทนองคกรปกครองทองถิ่น (อบต.) 

5  นายวิฑูรย  อิสระพิทักษกุล  กรรมการ ผูแทนองคกรปกครองทองถิ่น (เทศบาล) 

6  นายนิษา  แสงมณี  กรรมการ ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู 

7  นายสุรชัย ทองพันธุ  กรรมการ ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 

8  นายจามร  เจริญอภิบาล  กรรมการ ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู 

9  นายสุนทรัสส เพชรรักษคําดวง  กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

10  นายศุภรัตน  มุสิกะ  กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

11  นายโชติวัต  ชนะกาญจน  กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

12  นางบุญงาม  ไชยรักษ  กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

13  นางปทมาสน  บูชา  กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

14  นายศาณิต  เกษสุวรรณ  กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

15  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
 มัธยมศึกษา เขต 12 

 กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 

คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (อ.ก.ค.ศ.) 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ประธานคณะกรรมการ 

2 นายอําพล  ยะสะนพ กรรมการ ผูแทนบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 
3 นายศุภโชค  เสือทอง กรรมการ ผูแทนบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 

4 นายพรศักดิ์  จินา กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

5 นาย ส.สมบัติ  มีสุนทร กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

6 นายสุรพงศ  เอื้อศิริพรฤทธ์ิ กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

7 นายสุภาพ  เต็มรัตน กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

8 นายวิเชียร  วงศแกว กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

9 นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ   กรรมการและเลขานุการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ประเภทตําแหนง ตําแหนง 
1  นายนริศ  ฤทธาภิรมย                ผูทรงคุณวุฒิ ดานการศึกษา      ประธาน อ.ก.ค.ศ. 

2  นายจิระวัฒน  บุญสุข  ผูแทน ก.ค.ศ.  อนุกรรมการ 

3  นายไพรัช  วงศนาถกุล  ผูแทนคุรุสภา  อนุกรรมการ 

4  วาท่ี ร.ต.ภักดี ชูหวาน  ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล  อนุกรรมการ 

5  นายปติเลิศ  สุวรรณเกษา  ผูทรงคุณวุฒิ ดานกฎหมาย  อนุกรรมการ 

6  นายมานิต  วรรณคง  ผูทรงคุณวุฒิ ดานการเงินการคลัง  อนุกรรมการ 

7  นายประมวล เต้ียนวล  ผูแทนขาราชการครู  อนุกรรมการ 

8  นายภักด ี เหมทานนท  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา  อนุกรรมการ 

9  นายสุรศักดิ์ ชวยเกิด  ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  อนุกรรมการ 

10  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

 

ผูอํานวยการกลุม 

 

 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 นายจําเริญ  รัตนบุรี            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   

2 วาที ่ร.ต.ประสิทธิ์  รัตนสุภา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   

3 นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   

4 นายมนูญ  บุญชูวงศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  

5 นายพรศักดิ์  จินา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

6 นายสุทัศน  แกวพูล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12 

7 นายจตุรงค  สุขแกว รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ชวยราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 นางศรีสมร  ชัยมุสิก  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

2 นายสุรศักดิ์  ชวยเกิด  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

3 นางมันทนา  รัตนะรัต  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

4 นางสาวพรทิพย  เกิดสม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

5 นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

6 นางเนตรชนก  ศรีรัตน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

7 นางชุติมา  พยุหกฤษ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

8 นายไตรรงค  สาดแว ศึกษานิเทศกปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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ขอมูลทางการศึกษาเชิงปรมิาณ 

ขอมูลบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 หมายเหตุ ** ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 จากกลุมบริหารงานบุคคล สพม.12 

 

 

 

 

 
 

รายการ จํานวน(คน) 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 4,885 
    ผูอํานวยการสถานศึกษา 99 

    รองผูอํานวยการสถานศึกษา 138 

    ครูผูสอน 4,231 

    ครูจาง/พนักงานราชการ 174 

    ลูกจางประจํา 243 

บุคลากรสํานักงาน 75 
    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 

    รองผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 

    ศึกษานิเทศก 13 

    บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค(2) 37 

    บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2) ชวยราชการ 2 

    ลูกจางประจํา 2 

    ครูชวยราชการ 5 

    ลูกจางรายเดือน 10 

รวมบุคลากร 4,960 
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จํานวนโรงเรียนในสังกัด  

จําแนกตามประเภท ขนาดโรงเรียน ปการศึกษา 2557 
 

ประเภท จํานวนโรงเรียน รอยละ 
จํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 99  

จําแนกตามจังหวัด   

- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 71.72 

- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 28 28.28 

จําแนกตามประเภทระดับท่ีเปดสอน   

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2 2.02 

    - ระดับมัธยมศึกษา (ตอนตน-ตอนปลาย) 95 95.96 

    -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1.01 

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน –มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช. 1 1.01 

จําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน   

   - โรงเรียนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน) 54 54.54 

   - โรงเรียนขนาดกลาง (นร. 500 -1,499 คน) 29 29.29 

   - โรงเรียนขนาดใหญ (นร. 1,500 -2,499 คน) 10 10.10 

   - โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ (นร. 2,500 คน ขึ้นไป) 6 6.06 
 

 หมายเหตุ ** ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 จากกลุมนโยบายและแผน สพม.12 
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จํานวนนักเรียน จําแนกรายช้ัน เพศ หองเรียน 
และสัดสวนหองเรียนตอหองปการศึกษา 2557 

  

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม 
มัธยมศึกษาปที่ 1 7,191 7,686 14,877 

มัธยมศึกษาปที่ 2 7,186 7,962 15,148 

มัธยมศึกษาปที่ 3 7,143 7,987 15,130 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 21,520 23,635 45,155 

มัธยมศึกษาปที่ 4 4,116 6,681 10,797 

มัธยมศึกษาปที่ 5 4,177 7,244 11,421 

มัธยมศึกษาปที่ 6 3,978 6,714 10,692 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12,271 20,639 32,910 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 1 - - - 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 2 - - - 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 3 - 17 17 

รวมสายอาชีพ - 17 17 

รวมทั้งสิ้น 33,791 44,291 78,082 

รอยละ 43.27 56.72 100.00 

 

 หมายเหตุ ** ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 จากกลุมนโยบายและแผน สพม.12 
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เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต 

 
 

สหวิทยาเขตที่   ชื่อ จํานวน 
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

1 เบญจมราชูทิศ  
 

6   1. เบญจมราชูทิศ               2. เมืองนครศรีธรรมราช 
3. พรหมคีรีพิทยาคม           4. บานเกาะวิทยา 
5. สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 6. ขุนทะเลวิทยาคม 

2 กัลยาณี  
 

6  1. กัลยาณีศรีธรรมราช             2. โยธินบํารุง 
3. จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช   
4. ทานครญาณวโรภาสอุทิศ      5. ปากพูน  6. ตรีนิมิตวิทยา 

3 พระพรหม 5   1. พระพรหมพิทยานุสรณ      2. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต      
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ          
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช 
5. ทางพูนวิทยาคาร  

4 ทุงสง 5 1. ทุงสง                           2. บางขันวิทยา  
3. วังหินวิทยาคม                4. ราชประชานุเคราะห 19 
5. กางปลาวิทยาคม 

5 สตรีทุงสง 7 1. สตรีทุงสง                  2. ทุงสงสหประชาสรรค         
3. ทุงสงวิทยา                 4. ชางกลางประชานุกูล  
5. นาบอน                     6 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. นครศรีธรรมราชปญญานุกูล 

6   รอนพิบูลย – 
  จุฬาภรณ 

6 1. รอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก  2. เสาธงวิทยา 
3. คีรีราษฎรพัฒนา                    4. ควนเกยสุทธิวิทยา           
5. ตระพังพิทยาคม                     6. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ 

7 ตนน้ําตาป 5 1. ฉวางรัชดาภิเษก                2. ละอายพิทยานุสรณ 
3. นางเอ้ือยวิทยา                 4. พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ     
5. ประสาธนราษฎรบํารุง  

8 ทุงใหญ 5 1. ทุงใหญวิทยาคม 
2. ทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณรัชมังคลาภิเษก 
3. กรุงหยันวิทยาคาร             4. เสม็ดจวนวิทยาคม 
5. ทุงสังพิทยาคม 
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สหวิทยาเขตที่ ชื่อ 
จํานวน 
โรงเรียน ชื่อโรงเรียน 

9 ปากพนัง-หัวไทร 
 

7  1. ปากพนัง                         2. อินทรธานีวิทยาคม 
3. หัวไทรบํารุงราษฎร            4. ทรายขาววิทยา 
5. แหลมราษฎรบํารุง 6. นพคุณประชาสรรค    7. เขาพังไกร 

10 สตรีปากพนัง- 
เชียรใหญ 

6 1. สตรีปากพนัง                    2. โศภนคณาภรณ   
3. เชียรใหญ                        4. วิเชียรประชาสรรค             
5. เชียรใหญสามัคคีวิทยา         6. ธัญญาวดีศึกษา 

11 ชะอวด 5 1. ชะอวดวิทยาคาร               2. ชะอวด 
3. ชะอวดเครงธรรมวิทยา        4. ขอนหาดประชาสรรค 
5. เกาะขันธประชาภิบาล 

12 สิชล – ขนอม 6 1. สิชลคุณาธารวิทยา             2. สิชลประชาสรรค 
3. ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ            4. เทพราชพิทยาสรรค 
5. ขนอมพิทยา                     6. ทองเนียนคณาภิบาล 

13   ทาศาลา – 
  นบพิตํา 

5 1. ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา        2. สระแกวรัตนวิทย     
3. โมคลานประชาสรรค           4. นบพิตําวิทยา  
5. คงคาประชารักษ 

14 เพชรพัทลุง 7 1. พัทลุง                             2. ประภัสสรรังสิต  
3. พรหมพินิตชัยบุรี                4. กงหราพิชากร  
5. ชะรัดชนูปถัมภ    6. นาขนาดวิทยาคาร   7. ปญญาวุธ 

15 สตรีพัทลุง 6 1. สตรีพัทลุง                         2. พัทลุงพิทยาคม                 
3. เขาชัยสน                          4. วชิรธรรมสถิต                  
5. หานโพธิ์พิทยาคม                6. พนางตุง 

16 ควนขนุน 7 1. ควนขนุน                          2. ปาพะยอมพิทยาคม  
3. นิคมควนขนุนวิทยา             4. ศรบีรรพตพิทยาคม            
5. ตะแพนพิทยา                    6. อุดมวิทยายน                    
7. ดอนศาลานําวิทยา  

17 จตุรพัฒน 8 1. ตะโหมด                          2. หารเทารังสีประชาสรรค  
3. ประชาบํารุง                     4. ปาบอนพิทยาคม  
5. บางแกวพิทยาคม               6. ปากพะยูนพิทยาคาร  
7. มัธยมเกาะหมาก                8. ควนพระสาครินทร 
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สวนที่  2 

นโยบายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
คานิยมองคกร (Share Value) 
 รวมคิด รวมทํา มุงม่ันพัฒนา จิตอาสาบริการ ประสานเพ่ือเกิดประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน (Vision) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย สงเสริม

สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด และจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเขาสูมาตรฐานสากล ภายในป 
2558 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (Mission) 
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาไดรับการศึกษา 

อยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
เปนบุคคลแหงการเรียนรูคูคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค (Goal) 
1. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีไดรับโอกาสในการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

            2. ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
  3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกความเปนพลเมืองและพลโลก อยูในสังคม อยางมี
ความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. สถานศึกษาจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและไดรับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก  
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสูมืออาชีพและไดรับกา รสงเสริม                 
เขาสูวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

          6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานและเปนองคกรที่มีคุณภาพโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน   
  7. จัดระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะสหวิทยาเขตไดชัดเจน 
  8. สนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต  
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กลยุทธ (Strategies) 
 1. สรางโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล เพ่ือสูความเปนเลิศ 
 3. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความสํานึกในความเปนไทย รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 
ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนสงเสริมดานวิทยฐานะใหสูงข้ึน 
         6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาใหเปนองคกรคุณภาพโดยการมีสวนรวม
ของทกุภาคสวน 
 7. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดเนน (Focus) 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กําหนดจุดเนนการดําเนินการในปงบประมาณ    
พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

  1. สรางสิทธิและโอกาสใหนักเรียนพิเศษเรียนรวม ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลักเพ่ิมขึ้น และมีทักษะดานวิชาการ 
 3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (o-net) ของโรงเรียนทุกระดับ    
 4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและวินัย แกผูเรียนทุกคน 

5. การพัฒนาพฤติกรรมผูเรียนทางดานจิตสาธารณะ ทักษะทางสังคมที่เปนสากลและการสื่อสาร  
6. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในเขมแข็ง และไดรับการรับรองจากการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
 7. พัฒนาเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 8. สหวิทยาเขตบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 9. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใหเปนองคกรที่มีคุณภาพ 
11. การสงเสริม กํากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา 
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สวนที่  3 

ผลการดําเนินงาน 
 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ 

ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
  
 1. โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 การจัดการศึกษา เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 1,200,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. ประชุมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต 12 ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช/จังหวัดพัทลุง จํานวน 3 ครั้ง  

   2. ประชุมประธานและเลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   3. ดําเนินการจัดการแถลงขาว การจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 24 
   4. จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 24 
   5. ประชุมสรุปและรายงานการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  1. ครู 8 กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ 5 ไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ 

  2. นักเรียน จํานวน 30,000 คน ไดเขารวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  1. ครูและบุคลากรท่ีสงผลงานผานการคัดเลือกเปนครูและบุคลากรดีเดน 

รอยละ 80 
 2. นักเรียนที่เขารวมการแขงขันไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน      
และเหรียญทองแดง รอยละ 50 
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กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม   

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเยาวชนคนดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 37,060 บาท 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. จัดทําประกาศและหลักเกณฑพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเยาวชนคนดี สพม.12 

2. แจงประชาสัมพันธหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกใหโรงเรียนในสังกัดทราบ 
และคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กําหนด 

   3. สหวิทยาเขต จํานวน 17 สหวิทยาเขต พิจารณาคัดเลือก สหวิทยาเขตละ 2 คน 
   (ม.ตน 1 คน/ม.ปลาย 1 คน) 

4. สพม.12 ประกาศรายชื่อนักเรียนเยาวชนคนดี ประจําป 2557 จํานวน 34 คน 
และจัดทําโล เกียรติบัตรเพ่ือเชิดชูเกียรติ  

    

ผลการดําเนินงาน  

 เชิงปริมาณ มีนักเรียนตนแบบ นักเรียนเยาวชนคนดี ประจําป 2557 จํานวน 34 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางแกเด็กและ
เยาวชนทั่วไป 
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กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม                    
ศักยภาพ 

 1. โครงการคัดเลือกนักเรียนโควตาเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        
(กรุงเทพมหานคร) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เปนโครงการตอเนื่อง                             
ใชงบประมาณ 18,500 บาท 
 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 1. รับสมัคร ระหวางวันที่  3-15 ม.ค. 2557 ณ สพม.12 
2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบในวันที่ 24 ม.ค. 2557 (http://www.sea12.go.th) 
3. ดําเนินการสอบขอเขียนในวันเสารที่ 8 ก.พ. 2557  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 

             4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 10 ก.พ. 2557 (http://www.sea12.go.th) 
             5. นักเรียนที่สอบโควตาได  ยืนยันสิทธิ์เพ่ือสงรายชื่อใหโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                     
                วันที่ 11 ก.พ. 2557  ณ สพม.12 
             6. ประกาศผลการคัดเลือกของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 10 มี.ค. 2557 

(http://www.sea12.go.th) 
   7. รับรายงานตัวนักเรียน ณ สพม. 12 เพ่ือรับหนังสือสงตัวไปโรงเรียนเตรียมอุดม- 
   ศึกษา ในวันที่ 18 มี.ค. 2557 
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  นักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง สมัครสอบคัดเลือกโควตา 
และความสามารถพิเศษ เขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเตรียม-
อุดมศึกษา  จํานวน  53  คน 

เชิงคุณภาพ  การดําเนินการสอบคัดเลือกโควตา และความสามารถพิเศษ เขาเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ปญหาและอุปสรรค  
การจัดทําแบบทดสอบคัดเลือกโควตา และความสามารถพิเศษเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม.12 ตองแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขึ้นเองและตองจัดหาแบบกระดาษคําตอบ
เพ่ือใชในการสอบคัดเลือกโควตา 
ขอเสนอแนะ  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ควรจัดทําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาที่เปนหนวยจัดสอบทุกจังหวัดเพ่ือใหการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนไปในแนวเดียวกัน 
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กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ งระบบใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียน           
  การสอนไดอยางมีคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอัตราจาง กลุมบริหารงานบุคคล เปนโครงการใหม            
ใชงบประมาณ 45,000 บาท 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. แตงต้ังและประชุมคณะทํางาน 
   2. อบรมใหความรู  
   3. แลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติงาน 
   4. ประเมินและสรุปผล 
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  1. บุคลากรอัตราจางในสังกัด จํานวน 150 คน ไดรับการพัฒนาความรู 
และมีทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน 

2. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 99 โรง มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ  1. บุคลากรอัตราจางที่ไดรับการพัฒนาสามารถนําความรูและประสบการณ
ที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สพม.12 มีบุคลากรทีม่ีความรูความสามารถสูงขึ้น สามารถนําความรู
และประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาเพื่อปรับปรุงตําแหนงใหสูงขึ้น 

3. บุคลากรอัตราจางในสถานศึกษามีความเขาใจในการปฏิบัติงานระหวาง
บุคลากรใน สพม.12 มากข้ึน 
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กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง     
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1. โครงการสงเสริมการประกันคุณภาพภายในเพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนโครงการใหม  ใชงบประมาณ    
26,724 บาท 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. แตงตั้งกรรมการ/ คณะทํางาน เพื่อเตรียมการดานหลักสูตร เอกสาร วิทยากร 
   2. ประสานงาน/ แจงโรงเรียน 
   3. จัดประชุม/ ปฏิบัติการ 
   4. ติดตามผลการปฏิบัติ/ ชิ้นงาน 
   5. สรุปและรายงานผล 
 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   1. จัดประชุมผูอํานวยการโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่รับผิดชอบ  

ในการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา กรณีสถานศึกษาไมไดรับการรับรอง
มาตรฐาน รอบสาม ของ สมศ. เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 ณ หองประชุม สพม.12       
ผูเขาประชุม 18 โรงเรียน จํานวน 36 คน จากการกําหนดและติดตามใหโรงเรียน   
สงแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาฯ พบวา ในปงบประมาณ 2556  มีโรงเรียน      
สงแผนฯ จํานวน 11 โรงเรียนจากกลุมเปาหมาย 17 โรงเรียน  ปงบประมาณ 2557            
มีโรงเรียนสงแผนฯ จํานวน 8 โรงเรียนจากกลุมเปาหมายเดิม 17 โรงเรียน            
มีโรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียนท่ีไมสงแผนฯ ทั้งปงบประมาณ 2556 และ 2557 
 2. จัดประชุมบุคลากรของโรงเรียนท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  โรงเรียนละ 1 คน  เรื่อง การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาและการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา  สําหรับโรงเรียนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 71 โรงเรียน มีผูเขารวมประชุม จํานวน 71 คน 
จาก 69 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง จํานวน 28 โรงเรียน  มีผูเขารวมประชุม 
จํานวน  30 คน จาก 28 โรงเรียน  
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เชิงคุณภาพ  1. ผูเขาประชุม เรื่อง การจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา กรณี
สถานศึกษาไมไดรับการรับรองมาตรฐาน รอบสามของ สมศ.  มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับรูปแบบ องคประกอบและแนวทางการจัดทําแผนฯ ในระดับมาก 

2. ผูเขาประชุม เรื่อง การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
และการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตาราง
การสรุปผลการประเมิน 15 มาตรฐาน ของ สพฐ.  การเขียนรายงานผลการประเมิน
รายมาตรฐานทั้ง 15 มาตรฐาน  รูปแบบ  องคประกอบ และการเขียนรายงาน
ประจําปของสถานศึกษา ในระดับมาก 

ปญหาและอุปสรรค  
1. ในแตละป มีโรงเรียนจํานวน  10 – 15 โรงเรียน  ไมสงรายงานประจําปให สพม.12  ทั้งๆ ที่ ได

แจงเปนหนังสือราชการเพ่ือติดตามใหสงในแตละปไมนอยกวา 3 ครั้ง 
 2. สพม.12 ไมไดติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้งตอปและแจง
ผลการติดตามตรวจสอบใหสถานศึกษาทราบ ตามท่ีกําหนดไวในประกาศ ศธ. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 

ขอเสนอแนะ 
 ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่ฯ  ผูอํานวยการโรงเรียน  ตองใหความสําคัญ กําหนดเปนนโยบาย  จุดเนน  
วาระท่ีตองเรงดําเนินการ  จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  หนา 21 
 

2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2558-2561)                   
และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุมนโยบายและแผน เปนโครงการ
ตอเนื่อง ใชงบประมาณ 8,315 บาท 
   

กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. ประชุมทบทวนทิศทางการจัดการศึกษาและกําหนดจุดเนนการพัฒนา            
ดานการศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป    
งบประมาณ 2557   

   3. ประชุมคณะทํางานบริหารงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการฯ   
   4. นํารางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เสนอคณะกรรมการ     

เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
      5. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

  
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  องคคณะบุคคลทั้ง 3 องคคณะ /ตัวแทนผูบริหาร/บุคลากร และผูเก่ียวของ
เขารวมประชุมกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา  จํานวน  70 คน    

เชิงคุณภาพ  1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  12  มีกรอบและแนวทาง
ในการบริหารจัดการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถใชแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  

ปญหาและอุปสรรค   
1. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา /แผนปฏิบัติการประจําปของสพฐ. ลาชา   
2. ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงบอย 
3. การยึดอํานาจโดย คสช. ทําใหไมมีรัฐบาล                                         

ขอเสนอแนะ 
 ตองปรับ/เปลี่ยนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. 
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3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศทางการศึกษา กลุมนโยบายและแผน           
เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 36,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ใหแกบุคลากรผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ          
ระดับสถานศึกษา 

   2. ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมเอกสาร 
  
ผลการดําเนินงาน  

   เชิงปริมาณ  บุคลากรที่รับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา           
   จํานวน  99 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ  1. บุคลากรที่รับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา มีความรู 
ความสามารถในการใชโปรแกรมตางๆ จัดทําขอมูล 

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และโรงเรียน มีขอมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

    3. หนวยงานอื่น บุคคลทั่วไป สามารถนําขอมูลที่เผยแพรไปใชประโยชน 
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4. โครงการประชุมผูบริหารสถานศึกษาและผูอํานวยการกลุม/หนวย และเจาหนาที่ สพม .12 
กลุมอํานวยการ เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 4,200 บาท 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ จัดประชุมผูบริหารประจําเดือน จํานวน 2 ครั้ง 
 
ผลการดําเนินงาน    

   เชิงปริมาณ  ประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดและผูอํานวยการกลุม/หนวย/ศูนย
    จํานวน 2 ครั้ง 

 เชิงคุณภาพ  1. สามารถนํานโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานไปใชไดอยางถูกตอง 
    2. สามารถสรางความเขาใจและลดความขัดแยงได 

 3. ทําให สพม.12 เปนองคกรท่ีมีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
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5. โครงการสรางเครือขายประชาสัมพันธในสังกัด สพม.12 กลุมอํานวยการ เปนโครงการตอเนื่อง 
ใชงบประมาณ 86,050 บาท 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. จัดประชุมเครือขายประชาสัมพันธ สพม.12 
   2. จัดทําทําเนียบเครือขาย 
   3. จัดทําวารสาร 
    
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  1. สพม.12 มีเครือขายประชาสัมพันธ รอยละ 100 ไดแก โรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 99 โรงเรียน 

    2. เพ่ิม สรางและขยายเครือขายประชาสัมพันธ สพม.12 กับหนวยงาน 
   ภายนอก ไดแก นักหนังสือพิมพ สื่อสารมวลชน นักขาว สถานีวิทยุ โทรทัศน 
    3. ผูรับผิดชอบเครือขายไดรับการพัฒนา จํานวน 120 คน 

  เชิงคุณภาพ  1. สพม.12 มีเครอืขายประชาสัมพันธที่เขมแข็ง การมีสวนรวมในการ 
    ประชาสัมพันธ 

 2. เครือขายมีการประชาสัมพันธและเขาใจอันดีตอกัน สามารถให      
ความรวมมือชวยเหลือกัน มีการสื่อสารที่รวดเร็ว ถูกตองและตรงประเด็น 

    3. สรางศูนยกลางในการทํางานดานประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ 
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 6. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ กลุมอํานวยการ เปนโครงการตอเนื่อง                              
 ใชงบประมาณ 17,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. วางพวงมาลาวันปยะมหาราช, วันวีรไทย 
   2. ถวายพานพุมดอกไมสดวันจักรี, วันพอขุนรามคําแหง, วันพระนเรศวร 
   3. ถวายพานพุมดอกมะลิ 12 สิงหาคม และจุดเทียนชัยถวายพระพร 
   4. ถวายพานพุม 5 ธันวาคม และจุดเทียนชัยถวายพระพร 
   5. บันทึกเทปถวายพระพร วันที่ 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม 
   6. รวมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญตางๆ ตามท่ีจังหวัดกําหนด 
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  1. ขาราชการและลูกจางในสังกัด สพม.12 ไดเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญ
ตางๆ อยางนอย คนละ 3 กิจกรรม 

   2. สพม.12 ไดเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญ รอยละ 90 

  เชิงคุณภาพ  1. บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักและสํานึกถึงความสําคัญของวันตางๆ 
    2. บุคลากรในสังกัดไดมีสวนรวมในการสืบสานประเพณีไทย 
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7. โครงการติดตามระบบการควบคุมภายในของ สพม.12 กลุมอํานวยการ เปนโครงการตอเนื่อง 
ใชงบประมาณ 12,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. จัดทําเอกสารเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามฯ 
   2. จัดสงเอกสารใหโรงเรียนในสังกัด 
   3. รวบรวมแบบรายงาน 
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัด จํานวน 99 โรง มีความตระหนักและใหความสําคัญกับ
การควบคุมภายใน 

 เชิงคุณภาพ  เจาหนาที่ในสถานศึกษาไดรับทราบแนวทางการจัดวางระบบควบคุม 
   ภายในอยางมีประสิทธิภาพ 
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8. โครงการจัดทําฐานขอมูลเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือนและงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล เปนโครงการใหม ใชงบประมาณ 66,700 บาท 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. ประชุมคณะทํางาน 
   2. ประชุมคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการกลั่นกรอง 
   3. ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
ผลการดําเนินงาน   

เชิงปริมาณ  1. การนับตัวขาราชการกอนการเล่ือนขั้นเงินเดือนถูกตองครบถวน 100 % 
  2. การเล่ือนข้ันเงินเดือนครูเขาระบบอิเล็กทรอนิกสได 100%ตามท่ี ก.ค.ศ. 

   กําหนด  
 เชิงคุณภาพ  1. ครูสามารถเบกิเงินเดือนใหมไดทันเวลา(ภายในเดือนตุลาคม) 

 2. ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผูเกษียณอายุราชการไดทันตามท่ี สพฐ.
กําหนด 

ปญหาและอุปสรรค 

 การดําเนินการอยูระหวางคาบเก่ียวงบประมาณ คือ ตองดําเนินการระหวางเดือนกันยายนถึงเดือน
ตุลาคม ของทุกป ทําใหการเบิกจายไมเปนไปตามที่กําหนด 
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9. โครงการการพัฒนากระบวนการสรรหาและบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 45,000 บาท 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. ประชุมคณะกรรมการจัดทําขอมูลรายบุคคลของผูขอยายทั้งครูผูสอนและ

ผูบริหาร 
   2. ประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง ขั้นตอนการดําเนินการ  
   3. ประชุมคณะกรรมการจัดทําคะแนนของผูขอยายทั้งครูผูสอนและผูบริหาร 
   4. ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการยายของครูและผูบริหาร 
  
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  1. จัดทําฐานขอมูลรายบุคคลของครู ผูขอยายปละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 
600 คน ตามหลักเกณฑฯ 
 2. จัดทําฐานขอมูลรายบุคคลของผูบริหาร ปละ 1 ครั้ง ประมาณ 90 คน
ตามหลักเกณฑฯ  
 3. จัดทําฐานขอมูลรายบุคคลของผูบริหารท่ีขอยายเพ่ิมเติม ปละ 6 ครั้ง 
ประมาณ 40 คน 

 เชิงคุณภาพ  1. สามารถจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สะดวก รวดเร็วในการสืบคน 
 2. ดําเนินการยาย บรรจุ และแตงตั้งไดอยางยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 
 3. ดําเนินการคัดเลือกบุคคลไดตรงตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนด 

ปญหาและอุปสรรค 

 การดําเนินการยายครูและผูบริหาร ตองดําเนินการตามหลักเกณฑฯ และหนังสือสั่งการจาก สพฐ. 
และ ก.ค.ศ. ทําใหการดําเนินการอยูระหวางปงบประมาณหรือสิ้นปงบประมาณ บางรายการเบิกงบประมาณ
ไมได  ในเรื่องการยายผูบริหารกําหนดจํานวนครั้งไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงวาง ทําใหพิจารณาปละ      
หลายครั้ง 
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10. โครงการการจัดทําระบบทะเบียนประวัติ (กพ.7) อิเล็กทรอนิกส กลุมบริหารงานบุคคล       
เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 96,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. จัดทํารายละเอียดและขออนุมัติโครงการ 
   2. แตงต้ังคณะทํางานดําเนินการประชุมช้ีแจงเจาหนาที่/ตัวแทนขาราชการครู 

3. ประชุมปฏิบัติการจัดทําทะเบียนประวัติ(กพ.7) อิเล็กทรอนิกสขาราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษา 

   4. ตรวจสอบรับรองขอมูล 
   5. รายงาน ก.ค.ศ. 
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  เ จ าหน า ท่ี และบุ คลากร ท่ี รั บผิ ดชอบการจั ด ทํ าทะ เบี ยนประวั ติ
อิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานขอมูลทะเบียนประวัติของ
ขาราชการในสังกัด ผานระบบ CMSS  

          เชิงคุณภาพ  1. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีฐานขอมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถนําขอมูลการ
บริหารงานบุคคลไปใชในการบริหารจัดการไดอยางรวดเร็ว 

    3. เจาหนาที่บุคลากรสถานศึกษาท่ีไดรับการอบรมและพัฒนา มีความรู 
ความเขาใจทักษะการปฏิบัติงาน และสามารถปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกสใหเปนปจจุบันไดอยาง
ถูกตอง 

ปญหาและอุปสรรค 
 1. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรนอยเกินไป 
 2. บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีจํานวนมากทําใหการจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส
ใหครบถวน เรียบรอย ตองใชระยะเวลานาน 
ขอเสนอแนะ 
 ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมและควรเพ่ิมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติเพ่ือ
ความรวดเร็วในการจัดทําขอมูล 
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11. โครงการประชุมคณะกรรมการประเมินขาราชการครูใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น กลุมบริหารงาน
บุคคล เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 14,640 บาท 
 

กิจกรรมที่ดําเนินการ  
              ขั้นเตรียมการ 

  1. สํารวจรายชื่อขาราชการครูฯท่ีประสงคขอรับการประเมินใหวิทยฐานะ 
  2. โรงเรียนเสนอบัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินดานที่ 1  ดานที่  2 

   ขั้นดําเนนิการ 

1. นําบัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดท่ี 1 เพ่ือต้ังเปนกรรมการประเมินฯ โดยเสนอขอความ
เห็นชอบตอ   อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่เปนคราวๆตามมติที่ อ.ก.ค.ศ.กําหนดไว  
2. ประชุมชี้แจงตัวแทนคณะกรรมการประเมินชุดท่ี 1  ไดแก ผูรับผิดชอบงานบุคคลใน
สถานศึกษาโรงเรียนละ 1  คน เวลา  1  วัน  ณ  หองประชุมโรงเรียนพัทลุง                   
เม่ือวันที่  24  กันยายน  2557 
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  ดําเนินการจัดประชุมตัวแทนคณะกรรมการประเมินดานที่ 1  ดานที่ 2  
ไดแกผูรับผิดชอบงานบุคคลในสถานศึกษา โรงเรียนละ  1  คน  ผูเขารวมประชุม  
88  คน  ไมเขาประชุม  11  คน 

เชิงคุณภาพ  1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีขอมูลรายชื่อ       
ผูประสงคจะขอใหมีวิทยฐานะไวใชในการเตรียมวางแผนการดําเนินงานไดสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีบัญชีรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานที  2  สําหรับการเตรียมการ  การตรวจสอบ
ความถูกตองในการต้ังกรรมการประเมินใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
ทําใหการดําเนินงานใหขาราชการครูฯมีวิทยฐานะ สะดวกและรวดเร็วขึ้น  

3. ผูเขารวมประชุม  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการประเมินดานที่ 1  
และดานที่  2   สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการประเมินตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.
กําหนดตอไป 
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ปญหาและอุปสรรค  
                   1. ขาราชการครูฯ กลุมเปาหมาย เขารวมประชุมไมครบตามจํานวน 
                   2. งบประมาณคาเอกสารไมมี เนื่องจากขอจํากัดของการพิจารณาจัดจัดงบประมาณ 
         3. ไมสามารถเปล่ียนแปลงรายการในโครงการได 
ขอเสนอแนะ 

                    กรณีท่ี สพม.12 จะพิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ควรใหผูรับผิดชอบ
โครงการหรือผูเสนอโครงการเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ  กอนท่ีจะพิจารณาจัดสรรหรือตัด
ลดงบประมาณลง 
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12. โครงการมุฑิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ 2557 กลุมบริหารงานบุคคล     
เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 224,500 บาท 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. แตงต้ังคณะทํางาน และประชุมคณะทํางาน 
   2. จัดประชุมผูเกษียณอายุราชการ และมอบเกียรติคุณบัตรพรอมท้ังแสดงมุฑิตาจิต 
   3. ประเมินและสรุปผล 
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  ขาราชการและลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ เขารวมงานรอยละ 85 

เชิงคุณภาพ  1. ขาราชการและลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ มีความยินดีและ
ภาคภูมิใจ ที่ไดรับราชการและทําประโยชนเพื่อประเทศชาติ  

2. ขาราชการและลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ ไดประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดี 

3. ขาราชการและลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ มีจิตสํานึกและ       
มีความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ของตน ตลอดจนมีความรักและสามัคคีใน      
หมูคณะ 

ปญหาและอุปสรรค 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมแตละปเนื่องจากตองรองบประมาณเหลือจาย 

ขอเสนอแนะ 
การจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการ เปนโครงการตอเน่ืองที่ตองดําเนินการเปนประจําทุกป ควรอนุมัติ

งบประมาณใหเพียงพอกับการจัดงานโดยไมตองรองบประมาณเหลือจาย เพราะงบประมาณเหลือจายไม
แนนอน และไมสามารถจัดสรรใหทันตามกําหนดเวลาที่ใชตามโครงการ หากไมอนุมัติงบประมาณใหไดตาม
โครงการทําใหมีผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมได 
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13. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย         
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 99,000 บาท  

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. อบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวของแกเจาหนาที่การเงิน     

และพัสดุโรงเรียน จํานวน 1 วัน 
  2. อบรมใหความรูเก่ียวกับระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวของแกรองผูอํานวยการ

โรงเรียน จํานวน 1 วัน  
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ        1. เจาหนาที่การเงินและพัสดุโรงเรียนในสังกัด เขารวมอบรม จํานวน 198 คน 
         2. รองผูอํานวยการโรงเรียนท่ีรับผิดชอบดูแลดานงบประมาณ จํานวน 99 โรง 

เชิงคุณภาพ        1. เจาหนาที่การเงิน และพัสดุโรงเรียนในสังกัด สามารถปฏิบัติเก่ียวกับ
การเงิน และพัสดุไดถูกตองตามระเบียบที่กําหนด  
        2. รองผูอํานวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบดูแลดานงบประมาณ สามารถ
บริหารงานงบประมาณไดถูกตองมีประสิทธิภาพ 
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14. โครงการเสริมประสิทธิภาพการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร 
และการจัดการเรียนรู กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาเว็บไซตระบบขอมูลสารสนเทศกลาง สพม.12       
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 20,000 บาท 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. ตรวจสอบความตองการ ความจําเปนในการปรับปรุง พัฒนา 
   2. วิเคราะห วางแผน ออกแบบปรับปรุง พัฒนาระบบเพิ่มเติม 
   3. รวบรวม จัดทําขอมูลที่เก่ียวของ 

4. ประสานกลุมบริหารงานการเงินฯ ดําเนินการจางปรับปรุง พัฒนา ตามระเบียบ
งานพัสดุ 

   5. ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา ทดลองใชงาน และปรับแกไข 
   6. ประเมินผลการใชงาน 
 

ผลการดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ  มีระบบขอมูลสารสนเทศบุคลากร  และขอมูลอ่ืนๆ ที่ปรับปรุง เพิ่มเติม   

(โรงเรียน นักเรียน) http://www.infosea12.info/spv/info/ 
    

เชิงคุณภาพ  สพม.12 สามารถใหบริการขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานดานบุคลากร            
ที่เรียกใช/สืบคนผานเว็บไซตไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

 ปญหาและอุปสรรค 
1. ขอมูลพื้นฐานจากกลุมงานที่เก่ียวของ ยังไมถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน สงผลใหการประมวลผล

ขอมูล / สารสนเทศ ไมถูกตอง ครบถวน 
     2. หนวยงานขาดบุคลากรท่ีมีความรูดานการเขียนโปรแกรม ทําใหไมสะดวกตอการปรับปรุงขอมูล/
ระบบใหสนองตอบความตองการใชงานที่ปรับเปลี่ยนอยูเสมอ 

ขอเสนอแนะ    
การกําหนดมาตรการในการกํากับติดตามจากฝายบริหาร เพ่ือใหผูรับผิดชอบจัดทําขอมูลพ้ืนฐานที่ถูกตอง 

ครบถวน เปนปจจุบัน  พรอมใชงาน 
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กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาส่ือการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เปนโครงการใหม ใชงบประมาณ 156,710 บาท 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ รูปแบบสื่อการเรียนการสอนบน

ระบบปฏิบัติการ Android 
   2. จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 
             3. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
   4. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานฯ  

5. ประสานผูเกี่ยวของ : วิทยากร, โรงเรียนกลุมเปาหมาย และกลุมบริหารงาน
การเงินฯ สพม.12 

   6. ดําเนินการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   7. ประเมินผลการอบรมฯ 
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ 1. มีครูเขารับการอบรมฯ จํานวน  41  คน จาก 12 โรงเรียน            
(จากกลุมเปาหมาย 15 โรงเรียน 45 คน) 

2. มีสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบแอปพลิเคชั่น (Apps) ที่ใชงานบน 
ระบบปฏิบัติการ Android สําหรับเครื่องแท็บเล็ตครู/นักเรียน  จํานวน 12 ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ  1. ครูไดรับความรู ทักษะพ้ืนฐาน แนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียน      
การสอน บนระบบปฏิบัติการ Android 

    2. มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเสริมความรูใหกับนักเรียน 
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ปญหาและอุปสรรค    
         1. ความสามารถในการออกแบบ พัฒนาสื่อฯ ใหมีความนาสนใจ 
         2. ผูเขารับการอบรมสวนใหญสามารถพัฒนาสื่อฯ ไดตามการแนะนําของวิทยากร  แตยังไมสามารถ 
พัฒนาสื่อในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ตองมีความรู ความเขาใจดานการเขียนคําสั่งการทํางานในข้ันสูงได  

ขอเสนอแนะ    
         1. สงเสริมใหมกีารพัฒนาครูที่มีความรู ทักษะดานกราฟก  และการเขียนคําสั่งการทํางาน (Programming)  
จัดตั้งเปนทีมผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาสื่อบนระบบปฏิบัติการ Andriod/iOS  เพ่ือเปนวิทยากรการอบรม             
และใหปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือครูดานการพัฒนาสื่อฯ ตอไป 
         2. สงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพ่ิมเติม / ตอเน่ือง มีระบบขอมูลสารสนเทศบุคลากร  และขอมูลอื่นๆ ที่ปรับปรุง 
เพ่ิมเติม   (โรงเรียน นักเรียน) http://www.infosea12.info/spv/info/ 
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15. โครงการพัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 40,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
   2. ประชุมจัดทําหลักสูตรและเครื่องมือในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
   3. แจงประชาสัมพันธ และสํารวจผูเขารับการอบรมพัฒนา 
   4. ดําเนินการนิเทศและพัฒนาการนิเทศของสถานศึกษา 

5. นิเทศติดตามผลการนําระบบนิเทศภายในไปใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา 

   6. ประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  1. ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 99 โรงเรียน และโรงเรียนราชประชา-          
นุเคราะห 19 รวม 100 โรงเรียน ไดรับการนิเทศจาก สพม.12                                               
 2. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในของ
โรงเรียนๆ ละ 8 คน จํานวน 100 โรงเรียน รวม 800 คน ไดรับการนิเทศจาก        
สพม.12 

เชิงคุณภาพ  1. ผูบริหารโรงเรียน มีระบบการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานทั้งระบบ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีความรู ความเขาใจ และสามารถนิเทศ
ภายในของกลุมสาระการเรียนรูได 
 3. ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และผูรับผิดชอบงานนิเทศภายใน         
มีระบบการนิเทศภายในที่เขมแข็ง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


