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ส่วนที่ 3 
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โครงการในระบบ DMC 
(โรงเรียนรายงานในระบบโดยตรง) 

 

 
 

 
 

 
 

 

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 ฉวางรัชดาภิเษก 2 อนิทร์ธานีวทิยาคม

โรงเรียนทีอ่นุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้เป็นสถานทีต้ั่งส านักงาน

โรงเรียนทีอ่นุญาตใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใช้จัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ

ฉวางรัชดาภิเษก

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 สระแกว้รัตนวทิย์ 2 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ

โรงเรียนหนึ่งต าบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 ปากพนู 10 สระแกว้รัตนวทิย์

2 ทุง่ใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภิเษก 11 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ

3 วงัหินวทิยาคม 12 ท้องเนียนคณาภิบาล

4 วเิชียรประชาสรรค์ 13 วชิรธรรมสถิต

5 เชียรใหญ่สามคัคีวทิยา 14 ชะรัดชนูปถัมภ์

6 ชะอวดวทิยาคาร 15 ประชาบ ารุง

7 ขอนหาดประชาสรรค์ 16 พนางตุง

8 ควนเกยสุทธวิทิยา 17 ดอนศาลาน าวทิยา

9 เสาธงวทิยา 18 นิคมควนขนุนวทิยา

โรงเรียนดีศรีต าบล (หนึ่งต าบลหนึ่งคุณภาพ)

รูปแบบการจัดการศึกษา 
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ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

1 เมอืงนครศรีธรรมราช 20 เขาพงัไกร

2 ท่านครญาณวโรภาสอทิุศ 21 มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์

3 สวนกหุลาบวทิยาลัย นครศรีธรรมราช 22 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

4 เฉลิมราชประชาอทิุศ 23 สิชลประชาสรรค์

5 พระพรหมพทิยานุสรณ์ 24 ขนอมพทิยา

6 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ. 25 คงคาประชารักษ์

7 ฉวางรัชดาภิเษก 26 พทัลุงพทิยาคม

8 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทิุศ 27 ประภัสสรรังสิต

9 ทุ่งสงวทิยา 28 กงหราพชิากร

10 นาบอน 29 ควนขนุน

11 บางขันวทิยา 30 ปากพะยูนพทิยาคาร

12 ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 31 หารเทารังสีประชาสรรค์

13 ช้างกลางประชานุกลู 32 ศรีบรรพตพทิยาคม

14 เชียรใหญ่ 33 ป่าบอนพทิยาคม

15 เกาะขันธป์ระชาภิบาล 34 บางแกว้พทิยาคม

16 ชะอวดเคร่งธรรมวทิยา 35 ป่าพะยอมพทิยาคม

17 สตรีปากพนัง 36 เขาชัยสน

18 คีรีราษฎร์พฒันา 37 อดุมวทิยายน

19 หัวไทรบ ารุงราษฎร์

โรงเรียนหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

พปินูสังฆรักษป์ระชาอทุศิ

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือดีเด่น

โรงเรียนส่งเสริมและปอ้งกนัเพือ่แกไ้ขปญัหาเอดส์

ดอนศาลาน าวทิยา
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โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

สวนกหุลาบวทิยาลัย นครศรีธรรมราช

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 เมอืงนครศรีธรรมราช 9 ทุง่สังพทิยาคม

2 โยธนิบ ารุง 10 ทรายขาววทิยา

3 ตรีนิมติรวทิยา 11 มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์

4 ท่านครญาณวโรภาสอทุิศ 12 สระแกว้รัตนวทิย์

5 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทุิศ 13 พรหมพนิิตชัยบุรี

6 นางเอือ้ยวทิยา 14 ดอนศาลาน าวทิยา

7 สตรีทุง่สง 15 ปากพะยูนพทิยาคาร

8 เสมด็จวนวทิยาคม 16 บางแกว้พทิยาคม

โรงเรียนสีขาว

ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

1 เมอืงนครศรีธรรมราช 13 คีรีราษฎร์พฒันา

2 ตรีนิมติรวทิยา 14 ตระพงัพทิยาคม

3 ท่านครญาณวโรภาสอทิุศ 15 นบพติ าวทิยา

4 ขุนทะเลวทิยาคม 16 พรหมพนิิตชัยบุรี

5 เฉลิมราชประชาอทิุศ 17 วชิรธรรมสถิต

6 พระพรหมพทิยานุสรณ์ 18 กงหราพชิากร

7 ทางพนูวทิยาคาร 19 ชะรัดชนูปถัมภ์

8 ฉวางรัชดาภิเษก 20 ตะโหมด

9 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทิุศ 21 ดอนศาลาน าวทิยา

10 นางเอือ้ยวทิยา 22 ป่าบอนพทิยาคม

11 ทุ่งสงวทิยา 23 เขาชัยสน

12 วงัหินวทิยาคม 24 อดุมวทิยายน

โครงการเด็กพกิารเรียนร่วมกบัเด็กปกติ
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ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

1 กลัยาณีศรีธรรมราช 27 เสาธงวทิยา

2 เมอืงนครศรีธรรมราช 28 ตระพงัพทิยาคม

3 ท่านครญาณวโรภาสอทิุศ 29 ทรายขาววทิยา

4 สวนกหุลาบวทิยาลัย นครศรีธรรมราช 30 มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์

5 ขุนทะเลวทิยาคม 31 โมคลานประชาสรรค์

6 เฉลิมราชประชาอทิุศ 32 สระแกว้รัตนวทิย์

7 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ 33 ฉลองรัฐราษฎร์อทิุศ

8 พระพรหมพทิยานุสรณ์ 34 เทพราชพทิยาสรรค์

9 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ. 35 คงคาประชารักษ์

10 ฉวางรัชดาภิเษก 36 นบพติ าวทิยา

11 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทิุศ 37 พทัลุงพทิยาคม

12 นางเอือ้ยวทิยา 38 พรหมพนิิตชัยบุรี

13 ทุ่งสงวทิยา 39 ประภัสสรรังสิต

14 นาบอน 40 วชิรธรรมสถิต

15 กรุงหยันวทิยาคาร 41 กงหราพชิากร

16 เสมด็จวนวทิยาคม 42 ชะรัดชนูปถัมภ์

17 ทุ่งสังพทิยาคม 43 หานโพธิ์พทิยาคม

18 วงัหินวทิยาคม 44 ประชาบ ารุง

19 ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 45 ตะโหมด

20 วเิชียรประชาสรรค์ 46 พนางตุง

21 เชียรใหญ่สามคัคีวทิยา 47 ดอนศาลาน าวทิยา

22 ชะอวดเคร่งธรรมวทิยา 48 ปากพะยูนพทิยาคาร

23 ปากพนัง 49 ป่าบอนพทิยาคม

24 สตรีปากพนัง 50 นิคมควนขนุนวทิยา

25 คีรีราษฎร์พฒันา 51 เขาชัยสน

26 ควนเกยสุทธวิทิยา 52 อดุมวทิยายน

โรงเรียนเศรษฐกจิพอเพยีง
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ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 กลัยาณีศรีธรรมราช 9 วชิรธรรมสถิต

2 สวนกหุลาบวทิยาลัย นครศรีธรรมราช 10 สตรีพทัลุง

3 ฉวางรัชดาภิเษก 11 กงหราพชิากร

4 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทุิศ 12 ปากพะยูนพทิยาคาร

5 สตรีทุง่สง 13 ศรีบรรพตพทิยาคม

6 ทุง่สงวทิยา 14 ป่าบอนพทิยาคม

7 ปากพนัง 15 ป่าพะยอมพทิยาคม

8 พทัลุงพทิยาคม 16 เขาชัยสน

โครงการ  To be number one

ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

1 เมอืงนครศรีธรรมราช 17 ควนเกยสุทธวิทิยา

2 ตรีนิมติรวทิยา 18 ตระพงัพทิยาคม

3 เฉลิมราชประชาอทิุศ 19 แหลมราษฎร์บ ารุง

4 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ. 20 ทรายขาววทิยา

5 ฉวางรัชดาภิเษก 21 สระแกว้รัตนวทิย์

6 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทิุศ 22 ฉลองรัฐราษฎร์อทิุศ

7 นางเอือ้ยวทิยา 23 สิชลประชาสรรค์

8 ทุ่งสงวทิยา 24 นบพติ าวทิยา

9 เชียรใหญ่สามคัคีวทิยา 25 พรหมพนิิตชัยบุรี

10 ชะอวดวทิยาคาร 26 ประภัสสรรังสิต

11 เกาะขันธป์ระชาภิบาล 27 พนางตุง

12 ขอนหาดประชาสรรค์ 28 ดอนศาลาน าวทิยา

13 ชะอวดเคร่งธรรมวทิยา 29 ตะแพนพทิยา

14 ปากพนัง 30 ป่าบอนพทิยาคม

15 สตรีปากพนัง 31 นิคมควนขนุนวทิยา

16 คีรีราษฎร์พฒันา 32 เขาชัยสน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
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ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 เมอืงนครศรีธรรมราช 3 พรหมพนิิตชัยบุรี

2 ขุนทะเลวทิยาคม

โรงเรียนทีเ่ปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก

ประชาบ ารุง

โรงเรียนคุ้มครองเด็ก

โครงการพฒันาอจัฉริยะภาพทางด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กลัยาณีศรีธรรมราช

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 เมอืงนครศรีธรรมราช 11 ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง

2 ตรีนิมติรวทิยา 12 เชียรใหญ่สามคัคีวทิยา

3 ท่านครญาณวโรภาสอทุิศ 13 เสาธงวทิยา

4 จุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช 14 นบพติ าวทิยา

5 สวนกหุลาบวทิยาลัย นครศรีธรรมราช 15 พรหมพนิิตชัยบุรี

6 พระพรหมพทิยานุสรณ์ 16 ประภัสสรรังสิต

7 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ. 17 พนางตุง

8 ฉวางรัชดาภิเษก 18 ควนพระสาครินทร์

9 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทุิศ 19 ปากพะยูนพทิยาคาร

10 ทุง่สงวทิยา 20 ป่าบอนพทิยาคม

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียน Sister School ในโครงการ Spirit of ASEAN

เมอืงนครศรีธรรมราช
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โรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of Asean)

 เมอืงนครศรีธรรมราช 

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 เบญจมราชูทิศ  8 ทุง่สง 

2 กลัยาณีศรีธรรมราช 9 สตรีทุง่สง 

3 เมอืงนครศรีธรรมราช 10 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ 

4 โยธนิบ ารุง  11 พทัลุง 

5 จุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช  12 สตรีพทัลุง 

6 เชียรใหญ่  13 หารเทารังสีประชาสรรค์ 

7 ท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา

โรงเรียนมาตรฐานสากล (world class standard school) 808

ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

1 ตรีนิมติรวทิยา  18 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ 

2 ฉวางรัชดาภิเษก  19 ทางพนูวทิยาคาร 

3 ละอายพทิยานุสรณ์ 20 พรหมพนิิตชัยบุรี 

4 นางเอือ้ยวทิยา  21 วชิรธรรมสถิต 

5 เชียรใหญ่  22 กงหราพชิากร 

6 วเิชียรประชาสรรค์  23 หานโพธิ์พทิยาคม 

7 ชะอวด  24 ตะโหมด 

8 ทุ่งสงวทิยา  25 ประชาบ ารุง 

9 กา้งปลาวทิยาคม  26 อดุมวทิยายน 

10 โศภนคณาภรณ์  27 นาขยาดวทิยาคาร 

11 อนิทร์ธานีวทิยาคม  28 ดอนศาลาน าวทิยา 

12 ร่อนพบิูลย์เกยีรติวสุนธราภิวฒัก์  29 ปัญญาวธุ 

13 ควนเกยสุทธวิทิยา  30 ควนพระสาครินทร์ 

14 ตระพงัพทิยาคม  31 ป่าบอนพทิยาคม 

15 เขาพงัไกร  32 บางแกว้พทิยาคม 

16 บางขันวทิยา  33 ป่าพะยอมพทิยาคม 

17 มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์  34 นิคมควนขนุนวทิยา 

โรงเรียน ICU
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ท่ี โรงเรียน รุ่นท่ี ท่ี โรงเรียน รุ่นท่ี

1 เบญจมราชูทิศ 1 33 กรุงหยันวทิยาคาร  2

2 เมอืงนครศรีธรรมราช  1 34 ทุ่งสังพทิยาคม  2

3 จุฬาภรณราชวทิยาลัย น.ศ. 1 35 โศภนคณาภรณ์  2

4 ขุนทะเลวทิยาคม  1 36 คีรีราษฎร์พฒันา  2

5 เกาะขันธป์ระชาภิบาล  1 37 ควนเกยสุทธวิทิยา  2

6 โมคลานประชาสรรค์  1 38 ตระพงัพทิยาคม  2

7 นาบอน 1 39 สิชลคุณาธารวทิยา  2

8 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1 40 ฉลองรัฐราษฎร์อทิุศ  2

9 เสมด็จวนวทิยาคม  1 41 สิชลประชาสรรค์  2

10 หัวไทรบ ารุงราษฎร์  1 42 เทพราชพทิยาสรรค์  2

11 คงคาประชารักษ์  1 43 แหลมราษฎร์บ ารุง  2

12 เฉลิมพระเกยีรติฯ 1 44 เขาพงัไกร  2

13 พทัลุงพทิยาคม  1 45 วงัหินวทิยาคม  2

14 ประภัสสรรังสิต  1 46 ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง  2

15 วชิรธรรมสถิต  1 47 เฉลิมราชประชาอทิุศ  2

16 กงหราพชิากร  1 48 พระพรหมพทิยานุสรณ์  2

17 ป่าพะยอมพทิยาคม  1 49 นบพติ าวทิยา  2

18 ปากพนู  2 50 ช้างกลางประชานุกลู  2

19 โยธนิบ ารุง  2 51 ทางพนูวทิยาคาร 2

20 ตรีนิมติรวทิยา  2 52 ชะรัดชนูปถัมภ์  2

21 ท่านครญาณวโรภาสอทิุศ  2 53 เขาชัยสน  2

22 พรหมคีรีพทิยาคม  2 54 หานโพธิ์พทิยาคม  2

23 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทิุศ  2 55 ตะโหมด  2

24 นางเอือ้ยวทิยา  2 56 ควนขนุน  2

25 วเิชียรประชาสรรค์  2 57 พนางตุง  2

26 ธญัญาวดีศึกษา  2 58 อดุมวทิยายน  2

27 ขอนหาดประชาสรรค์  2 59 ดอนศาลาน าวทิยา  2

28 ชะอวดเคร่งธรรมวทิยา  2 60 ปัญญาวธุ  2

29 สระแกว้รัตนวทิย์  2 61 ศรีบรรพตพทิยาคม  2

30 ทุ่งสงวทิยา  2 62 บางแกว้พทิยาคม  2

31 ทุ่งสงสหประชาสรรค์  2 63 นิคมควนขนุนวทิยา  2

32 กา้งปลาวทิยาคม  2

โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้
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        โครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
 
 

                                                    โรงเรียนหน่วยเบิก                        ขอ้มูลจาก กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

ที่ รหัสโรงเรียน รหัสหน่วยเบิก โรงเรียน 

1 93012001 2000400635 พัทลุง 

2 80022006 2000400415 ทุ่งสง 

3 80032012 2000400416 ปากพนัง 

4 80032015 2000400611 สตรีปากพนัง 

5 80022001 2000400610 ฉวางรัชดาภิเษก 

6 80042003 2000400612 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

7 80012002 2000400801 กัลยาณีศรีธรรมราช 

8 80012008 2000400802 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

9 80012004 2000400803 เมืองนครศรีธรรมราช 

10 101712 2000400726 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                      ศูนย์แนะแนวประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   ข้อมูลจาก กลุ่มนิเทศก์ฯ 

ท่าศาลาประสิทธิศึกษา 
    

 
 

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้และการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง        ข้อมูลจาก กลุ่มนิเทศก์ฯ 

ที่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 

1 สตรีพัทลุง 2 หัวไทรบ ารุงราษฎร์  
 

ที่ โรงเรียน ประเภท

1 พระพรหมพทิยานุสรณ์ 1

2 กงหราพชิากร 1

3 สตรีปากพนัง 2

4 กลัยาณีศรีธรรมราช 2

                                     โครงการพฒันาห้องสมดุมชีีวติต้นแบบโรงเรียน                       ข้อมลูจาก กลุ่มนิเทศกฯ์
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สพม.12 ทกุโรงเรียน

โรงเรียนแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   ขอ้มลูจาก กลุ่มนิเทศกฯ์

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 ท้องเนียนคณาภิบาล 4 ชะรัดชะนูปถัมภ์

2 วงัหินวทิยาคม 5 พนางตุง

3 ควนเกยสุทธวิทิยาคม 6 นิคมควนขนุนวทิยา

                                โรงเรียนต้นแบบประชารัฐ (3,342 โรง)              ข้อมลูจาก กลุ่มนิเทศกฯ์

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 สิชลคุณาธารวทิยา 2 ป่าพะยอมพทิยาคม

                             โรงเรียนศูนย์หุน่ยนต์ประจ าจังหวดั                     ข้อมลูจาก กลุ่มนิเทศกฯ์

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 โยธนิบ ารุง 2 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้

              โรงเรียนอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ              ข้อมลูจาก กลุ่มนิเทศกฯ์

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 เฉลิมพระเกยีติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ. 3 ฉวางรัชดาภิเษก

2 ทุง่ใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์  รัชมงัคลาภิเษก 4 จุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช

                             โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกยีรติ/พระราชด าริ          ข้อมลูจาก กลุ่มนิเทศกฯ์

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 กลัยาณีศรีธรรมราช 4 สิชลคุณาธารวทิยา

2 สตรีทุ่งสง 5 สตรีพทัลุง

3 สตรีปากพนัง 6 หารเทารังสีประชาสรรค์

           โรงเรียนศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดับมธัยมศึกษา  (ERIC)      ข้อมลูจาก กลุ่มนิเทศกฯ์

                                     โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมภิาค                  ขอ้มลูจาก กลุ่มนิเทศกฯ์

จุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช   
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ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

1 ปากพนัง 2 สตรีทุ่งสง

ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

1 กลัยาณีศรีธรรมราช 2 จุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช
3 พทัลุง 4 สตรีพทัลุง

ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

1 พรหมคีรีพทิยาคม 6 คีรีราษฎร์พฒันา
2 สิชลคุณาธารวทิยา 7 ควนเกยสุทธวิทิยา
3 ชะอวดวทิยาคาร 8 ป่าพะยอมพทิยาคม
4 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ 9 นิคมควนขนุนวทิยา
5 ท่านครญาณวโรภาสอทิุศ 10 พนางตุง

โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา

                                      ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน  (สสวท.)              ข้อมลูจาก กลุ่มนิเทศกฯ์

โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา

โรงเรียนในโครงการขับเคล่ือนสะเต็มศึกษา สพฐ.

เบญจมราชูทิศ

ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

1 เบญจมราชูทิศ 16 หัวไทรบ ารุงราษฎร์

2 โยธนิบ ารุง 17 ร่อนพบิูลย์เกยีรติวสุนธราภิวตัก์

3 เมอืงนครศรีธรรมราช 18 มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์

4 ท่านครญาณวโรภาสอทิุศ 19 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

5 สวนกหุลาบวทิยาลัย นครศรีธรรมราช 20 พรหมคีรีพทิยาคม

6 เฉลิมพระเกยีติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นศ. 21 คงคาประชารักษ์

7 ละอายพทิยานุสรณ์ 22 สิชลคุณาธารวทิยา

8 สตรีทุ่งสง 23 สิชลประชาสรรค์

9 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภิเษก 24 ขนอมพทิยา

10 เสมด็จวนวทิยาคม 25 พทัลุง

11 ทุ่งสง 26 สตรีพทัลุง

12 ช้างกลางประชานุกลู 27 ควนขนุน

13 เชียรใหญ่ 28 ป่าพะยอมพทิยาคม

14 ปากพนัง 29 เขาชัยสน

15 ชะอวด 30 หารเทารังสีประชาสรรค์

          โรงเรียนแกนน ายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ข้อมลูจาก กลุ่มนิเทศกฯ์
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ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 เชียรใหญ่ 4 เมอืงนครศรีธรรมราช

2 ฉวางรัชดาภิเษก 5 ทุง่ใหญ่วทิยาคม

3 ควนขนุน

โรงเรียนแกนน า 46 ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย  ข้อมลูจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 ควนขนุน 2 มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์

        โรงเรียนจัดสร้างห้องเรียนต้นแบบด้วยการน าเทคโนโลยี         ข้อมลูจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน

ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

1 เบญจมราชูทิศ 1 ขนอมพทิยา

2 กลัยาณีศรีธรรมราช 2 ฉลองรัฐราษฎร์อทิุศ

3 ปากพนู 3 พรหมคีรีพทิยาคม

4 เมอืงนครศรีธรรมราช 4 านเกาะวทิยา

5 โยธนิบ ารุง 5 คงคาประชารักษ์

6 ตรีนิมติรวทิยา 6 นบพติ าวทิยา

7 ท่านครญาณวโรภาสอทิุศ 7 พรหมพนิิตชัยบุรี

8 จุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช 8 ประภัสสรรังสิต

9 สวนกหุลาบวทิยาลัย นครศรีธรรมราช 9 วชิรธรรมสถิต

10 เฉลิมราชประชาอทิุศ 10 เขาชัยสน

11 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ 11 นประชาบ ารุง

12 พระพรหมพทิยานุสรณ์ 12 พนางตุง

13 ทุ่งสง 13 อดุมวทิยายน

14 สตรีทุ่งสง 14 ดอนศาลาน าวทิยา

15 ช้างกลางประชานุกลู 15 ปัญญาวธุ

โรงเรียนโครงการ Uni Net พฒันาเครือข่ายสารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา   ข้อมลูจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ปีการศึกษา 2553 - 2555 ปีการศึกษา 2554 - 2556
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ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

16 ร่อนพบิูลย์เกยีรติวสุนธราภิวฒัก์ 16 หารเทารังสีประชาสรรค์

17 เสาธงวทิยา 17 ปากพะยูนพทิยาคาร

18 ทรายขาววทิยา 18 กงหราพชิากร

19 มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 19 ชะรัดชนูปถัมภ์

20 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 20 ศรีบรรพตพทิยาคม

21 สระแกว้รัตนวทิย์ 21 ตะแพนพทิยา

22 สิชลคุณาธารวทิยา 22 นิคมควนขนุนวทิยา

23 สิชลประชาสรรค์

24 ท้องเนียนคณาภิบาล

25 พทัลุง

26 พทัลุงพทิยาคม

27 สตรีพทัลุง

28 ตะโหมด

29 ควนขนุน

30 ป่าบอนพทิยาคม

31 บางแกว้พทิยาคม

32 ป่าพะยอมพทิยาคม

โรงเรียนโครงการ Uni Net พฒันาเครือข่ายสารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา (ต่อ)  ข้อมลูจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ปีการศึกษา 2553 - 2555 ปีการศึกษา 2554 - 2556

โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต”  ขอ้มลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ

ปากพะยูนพทิยาคาร

                               โรงเรียนต้นแบบ สพฐ . ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน่            ขอ้มลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ

ปากพะยูนพทิยาคาร

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 เบญจมราชูทิศ 2 พทัลุง

                                       โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ                         ข้อมลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ
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ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 ทางพนูวทิยาคาร 6 นบพติ าวทิยา

2 ชะรัดชนูปถัมภ์ 7 มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์

3 กรุงหยันวทิยาคาร 8 กงหราพชิากร

4 เสมด็จวนวทิยาคม 9 ตะโหมด

5 พระพรหมพทิยานุสรณ์

                           โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมของ สพม.12                    ข้อมลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ

ที่ โรงเรียน รุน่

1 เบญจมราชูทิศ 1

2 กลัยาณีศรีธรรมราช 2

3 พทัลุง 2

                      โรงเรียนพฒันาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล          ข้อมลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 เบญจมราชูทิศ 5 พทัลุง

2 กลัยาณีศรีธรรมราช 6 สตรีพทัลุง

3 จุฬาภรณราชวทิยาลัย  นครศรีธรรมราช 7 เฉลิมพระเกยีติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.

4 สตรีทุง่สง

                              โรงเรียนห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ (สสวท.)          ข้อมลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 ท่านครญาณวโรภาสอทุิศ 2 หารเทารังสีประชาสรรค์

                                           โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน                      ข้อมลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 เบญจมราชูทิศ 1 พทัลุง

2 กลัยาณีศรีธรรมราช 2 สตรีพทัลุง

3 ท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา 3 เมอืงนครศรีธรรมราช

4 เชียรใหญ่

                                          โรงเรียนโครงการ EP และ MEP              ข้อมลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ

EP (English Program) MEP ( Mini English Program)
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ท่ี โรงเรียน ห้องเรียนพเิศษ/โปรแกรม

1 เบญจมราชูทิศ SMTP

โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิาค 

(Education Hub)

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ภาษาองักฤษ

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ภาษาองักฤษ

5 ฉวางรัชดาภิเษก วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี

6 ปากพนัง SMTP

7 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

8 สตรีปากพนัง วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

9 เชียรใหญ่ วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

10 ชะอวด วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

11 ชะอวดวทิยาคาร วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

12 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

13 สวนกหุลาบวทิยาลัย วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

14 พทัลุง วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (SMAP)

เด็กดีศรีท้องถิ่น

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี

16 เขาชัยสน วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

17 ป่าพะยอมพทิยาคม วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี

                               โรงเรียนท่ีเปิดสอนห้องเรียนพเิศษของ สพม.12               ข้อมลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ

2 กลัยาณีศรีธรรมราช

3 ทุ่งสง

4 สตรีทุ่งสง

15 สตรีพทัลุง
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ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 ขุนทะเลวทิยาคม 6 ตระพงัพทิยาคม

2 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ 7 ทรายขาววทิยา

3 เฉลิมราชประชาอทุิศ 8 ทางพนูวทิยาคาร

4 ช้างกลางประชานุกลู 9 สิชลประชาสรรค์

5 เชียรใหญ่ 10 หัวไทรบ ารุงราษฎร์

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 คีรีราษฎร์พฒันา 2 ธญัญาวดีศึกษา

ตระพงัพทิยาคม

                                 โรงเรียนทีม่รูีปแบบการจัดการเรียนเพือ่การมงีานท า          ข้อมลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ

รูปแบบที ่1 (ทวศึิกษา)

รูปแบบที ่2 (ระยะส้ัน)

รูปแบบที ่3 (ธรุกจิพอเพยีง)

                    โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ป ี 2560 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา    ขอ้มลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ

ตะโหมด

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 เมอืงนครศรีธรรมราช

2 พรหมคีรีพทิยาคม

3 สวนกหุลาบวทิยาลัย นศ.

4 บ้านเกาะวทิยา

5 ขุนทะเลวทิยาคม

1 โยธนิบ ารุง 1 อนุบาล นศ. ณ  นคร "อทุิศ"

2 ท่านครญาณวโรภาสอทุิศ 2 บ้านยูงงาม

3 ตรีนิมติรวทิยา

4 ปากพนู

                            โรงเรียนทีม่อีตัราแข่งขันสูง และโรงเรียนเครือข่าย/คู่พฒันา              ข้อมลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ

โรงเรียนทีม่อีตัราการแข่งขันสูง โรงเรียนเครือข่ายทีม่อีตัราการแข่งขันสูง โรงเรียนคู่พฒันาทีม่อีตัราการแข่งขันสูง

1 เบญจมราชูทิศ

2 กลัยาณีศรีธรรมราช
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ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

1 กา้งปลาวทิยาคม

2 ทุ่งสงวทิยา

3 ทุ่งสงสหประชาสรรค์

4 มธัยมศึกษาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

1 ทุ่งสงวทิยา

2 กา้งปลาวทิยาคม

3 ทุ่งสงสหประชาสรรค์

4 มธัยมศึกษาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

1 ประภัสสรรังสิต 1 ประภัสสรรังสิต

2 นาขยาดวทิยาคาร

3 ชะรัดชนูปถัมภ์

4 กงหราพชิากร

5 พรหมพนิิตชัยบุรี

1 พทัลุงพทิยาคม

2 เทศบาลจุงฮ้ัว

3 โรงเรียนในสหวทิยาเขต

6 สตรีพทัลุง

4 สตรีทุ่งสง

                         โรงเรียนท่ีมอีตัราแข่งขันสูง และโรงเรียนเครือข่าย/คู่พฒันา (ต่อ)           ข้อมลูจาก กลุ่มส่งเสริมฯ

โรงเรียนท่ีมอีตัราการแข่งขันสูง โรงเรียนเครือข่ายท่ีมอีตัราการแข่งขันสูง โรงเรียนคู่พฒันาท่ีมอีตัราการแข่งขันสูง

ทุ่งสง3

พทัลุง5
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โรงเรียน  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

ประเภทโรงเรียน หมายถึง การจัดประเภทโรงเรยีน โดยแบ่งตามระดับการศึกษาที่จัดเป็นหลกัหรือ  ตามวัตถุประสงค์ที่จัดการศึกษา 

 ในส่วนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง  ระดับการศึกษาภาคบังคับ ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้าน
ต่างๆ ต่อจากระดับประถมศึกษา เพื่อให้ความรู้ความต้องการ ความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ  
ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่วัย    โดยปกติ ใช้เวลาเรียน 3 ปี เริ่มตั้งแต่มัธยมศึกษาปีท่ี 1 -3  
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง การศึกษาที่มุ่งเสริมให้ผู้เรยีนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจต่อจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะ
ทางสังคมที่จ าเป็น โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี ในสายสามัญ เริ่มตั้งแต่มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ในสายอาชีพ เริ่มตั้งแต่ ปวช. 1- 3 

 

นักเรียนพิการ หมายถึง นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่  
 1. คนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการมองเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น ตั้งแต่
ระดับเล็กน้อยจนถึงบอดสนิท อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คนตาบอดสนิทและคนที่เห็นเลือนลาง 

 2. คนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับรุนแรง จนถึงระดับน้อย อาจแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ คนหูหนวก คนหูตึง 

 3. คนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง คนที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติทั่วไปเมื่อวัดสติปญัญา โดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานแล้ว มีสติปัญญาต่ ากว่าบุคคลปกติและความสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ ากว่ าเกณฑ์อย่างน้อย 2 ทักษะขึ้นไป  เช่น 
ทักษะในการสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะในการใช้สาธารณะสมบัติ การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน การควบคุม
ตนเอง สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของตนเอง การเรียนวิชาเพื่อชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่างและการท างานซึ่งลักษณะ
ความบกพร่องทางสติปัญญา การแสดงอาการก่อนอายุ 18 ปี อาจแบ่งความบกพร่องของสติปัญญาออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้  
  1) เด็กปัญญาอ่อนที่ เรียนหนังสือได้ หมายถึง เด็กปัญญาอ่อนที่มีสติปัญญาอยู่ระหว่าง 50 -70 วัดโดย            
ใช้แบบสอบถามมาตรฐาน มีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด ไม่เท่าเทียมกับเด็กวัยเดียวกันและมีพฤติกรรมทางสังคมไม่เหมาะสม
กับวัย 

  2) เด็กปัญญาอ่อนที่ฝึกได้  หมายถึง เด็กปัญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง 35 -49 โดยประมาณ        
เป็นเด็กปัญญาอ่อนขั้นปานกลางท่ีมีสติปัญญาและพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

 4. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน
ขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการเจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงมีความพิการระบบประสาทมีความล าบากในคงวามเคลื่อนไหวซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ไม่รวม คนที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ตาบอด หูหนวก อาจแบ่งได้เป็น
ประเภท ดังนี้ โรคของระบบประสาทโรคทางระบบกล้ามเนื้อกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่ก าเนิด สภาพความพิการและความ
บกพร่องอื่นๆ 

 

ค านิยาม 
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 5. คนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง คนท่ีมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างทางกระบวนการพื้นฐาน
ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษาที่เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนซึ่งส่งผลท าให้มีปัญหาในการฟัง การพูด การคิด 
การอ่าน การเขียน การสะกด หรือการค านวณรวมทั้งสภาพความบกพร่อง  ในการรับรู้สมองได้รับการบาดเจ็บ การปฏิบัติงานทาง 

สมองสูญเสียไป ท าให้มีปัญหาในการอ่าน และปัญหาในการเข้าใจภาษา ทั้งนี้ ไม่รวมคนที่มีปัญหาทางการเรียนเนื่องจากสภา พ
บกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ปัญหาทางอารมณ์ หรือความด้อยโอกาสเนื่องจากสิ่งแวดลอ้มวัฒนธรรม
หรือเศรษฐกิจ 

 6. คนที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของการออกเสียงพูด เช่น  เสียง
ผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มีความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจและการใช้ภาษาพูด การเขียน     
และหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา เนื้อหาของภาษาและหน้าที่ของภาษา 

 7. คนท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรือทางอารมณ์ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหา
ทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคมหรือวัฒนธรรม 

 8. คนออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย พฤติกรรม
อารมณ์ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการท างานในหน้าท่ีบางส่วนของสมองผิดปกติพบได้ก่อนวัย 30 เดือน ลักษณะของ
บุคคลออทิสติก สรุปได้ดังนี้ 
  1) มีความบกพร่องสัมพันธ์ทางสังคม 

  2) มีความบกพร่องทางการสื่อสาร ทั้งด้านการใช้ภาษาพูด ความเข้าใจภาษา การแสดงกิริยาสื่อสารความหมาย 
  3) มีความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์ บางคนมีพฤติกรรมซ้ าๆ ผิดปกติ 
  4) มีความบกพร่องด้านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 

  5) มีความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะต่างๆ อย่างประสานสัมพันธ์ การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

  6) มีความบกพร่องด้านการจินตนาการ ไม่สามารถแยกเรื่องจริงเรื่องสมมุติ หรือประยุกต์ วิธีจากเหตุการณ์หนึ่ง
ไปยังเหตุการณ์หนึ่งได้ 
   7) มีความบกพร่องด้านสมาธิ มีความสนใจที่สั้น วอกแวกง่าย  
 9. คนท่ีมีความพิการซ้อน หมายถึง คนทีมีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่า หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน 

นักเรียนที่ด้อยโอกาส หมายถึง นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา จ าแนกได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนถูกบังคับใช้ให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ต้องท างานหรือถูกบังคับให้ท างานหารายได้ด้วยการ
ขายแรงงานก่อนถึงวัยอันสมควร  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอัน
เหมาะสมกับวัย 

 2. นักเรียนที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจ หรือถูกบังคับล่อลวงให้ขายบริการ
ทางเพศ หรือถูกชักจูงให้อยู่ในสภาพท่ีเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 

 3. นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กที่มารดาทอดทิ้งในโรงพยาบาล หรือตามสถานที่ต่างๆ รวมไปถึ ง  เด็กที่โดนพ่อแม่
ปล่อยให้อยู่ตามล าพัง หรือกับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ทั้งนี้ อาจมีเหตุมาจากปัญหาการหย่าร้าง หรือครอบครัว
แตกแยก มีสภาพชีวิตท่ามกลางความสับสน ขาดความรักความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กท่ีขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆ 

 4. นักเรียนที่อยู่ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระท าผิดและถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กที่ตั้งครรภ์นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การท าแท้ง 
การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก 

 5. นักเรียนเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอนด ารงชีวิตอยู่ไร้ทิศทางขาดปัจจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบอันตรายและเป็นปัญหาสังคม 
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 6. นักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเช้ือเอดส์ หรือมีพ่อแม่  
ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่ถูกมองอย่างรังเกียจจนไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหรือบริการอื่นๆ  ส่วนใหญ่อพยพมาตั้งหลัก
แหล่งอยู่ตามชายแดนของประเทศไทย 

 7. นักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กท่ีเป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกตา่งกันออกไป จากประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ มีปัญหาเกี่ยวกับ การถือสัญชาติไทย จนเป็นเหตุให้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือบริการอื่นๆ ส่วนใหญ่อพยพเข้า
มาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามประเทศชายแดนของไทย 

 8. นักเรียนที่ถูกท าร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง
หวาดกลัว เนื่องจากถูกท าร้ายทารุณถูกบีบคั้นกดดันจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองซึ่งมีสภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่ปกติหรือถูกล่วงละเมิด
ทางเพศในลักษณะต่างๆ 

 9. นักเรียนยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 
(ครอบครัวมีรายได้เฉลีย่ไม่เกิน 36,000 บาท) ครอบครัวอยู่รวมกันหลายคนขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยู่อย่าล าบาก รวมถึงเด็ก
ในแหล่งชุมชนแออัด หรือบุตรของกรรมกรก่อสร้างหรือเด็กจากครอบครัวที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ขาดโอกาสที่ได้รับการศึกษาและบริการ
อื่นๆ 

 10. นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือยาเสพติดให้โทษ หรือเด็กกลุ่มเสี่ยงการถูกชัก
น าให้พฤติกรรมตนไม่เหมาะสม เกี่ยวข้องผูกพันกับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้มีอิทธิพลหรือบุคลที่แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพ
ผิดกฎหมายเป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาในสังคม 

 11. อื่นๆ หมายถึง นักเรียนในโรงเรียน ท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษานอกเหนือ 10 ประการข้างต้น 

  

นักเรียนที่ออกกลางคัน หมายถึง  นักเรียนท่ีออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปี โดยไม่สามารถกลับเข้ามาเรียนได้ ซึ่งเกิดจากสาตุดังนี้ 
  1. ฐานะยากจน 

 2. มีปัญหาครอบครัว 

 3. สมรสแล้ว 

 4. มีปัญหาในการปรับตัว  

 5. ต้องคดี/ถูกจับ 

 6. เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 
 7. อพยพตามผู้ปกครอง 

 8. หาเลี้ยงครอบครัว 

 9. กรณีอื่นๆ 

นักเรียนขาดแคลน หมายถึง 

 1. นักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจนมีเครื่องแบบนักเรียนสวมใส่มา
โรงเรียนไม่เพียงพอ 

 2. นักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบ หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจนไม่มีเงินซื้อเครื่องเขียน ให้นักเรียนใช้
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. นักเรียนท่ีขาดแคลนแบบเรียน ยืมเรียน หมายถึง แบบเรียนหนังสือยืมเรียนส าหรับนักเรียนทุกคนมีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียน ท าให้นักเรียนบางคนไม่มีแบบเรียนใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 4. นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจนไม่มีเงินซื้ออาหารกลางวันให้เด็ก
รับประทาน 

 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าวต่างๆ หมายถึง นักเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นหรือแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างประจักษ์ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเด็กอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกันท่ีมีสภาพแวดล้อมหรือ
ประสบการณ์ในระดับเดียวกัน ความสามารถในท่ีนี้ ได้แก่ความสามารถในด้านสติปัญญาความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง 
พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ 
 1. ด้านวิทยาศาสตร์/ด้านคณิตสาสตร์ หมายถึง มีความเข้าใจ มองเห็นมิติสัมพันธ์สิ่งที่เป็นนามธรรมใช้จ านวนได้รวดเร็ว   
มีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล สร้างและสรุปความคิด ปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการอย่างหลากหลายได้เร็วกว่าเด็กในวัย
เดียวกัน 

 2. ด้านภาษา หมายถึง เป็นผู้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาเพื่อการสื่อสารได้ดีกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 

 3. ด้านดนตรี หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถและมีจินตนาการในการแสดงหรือเล่นดนตรีอย่างมีสุนทรียภาพ 

 4. ด้านกีฬา หมายถึง ผู้มีความสามารถ มีทักษะ มีพรสวรรค์ในการออกก าลังกายได้เป็นอย่างดีและโดนเด่นในการแข่งขัน
กีฬา 

 5. ด้านทัศนศิลป์ และด้านศิลปะการแสดง หมายถึง ผู้มรจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดสิ่งที่ประทับใจ 

 6. ด้าน ICT หมายถึงผู้ที่มีความสามารถ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้คอมพิวเตอร์การสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรม ด้าน IT อย่างเด่นชัดกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 

 7. อ่ืนๆ หมายถึง นักเรียนท่ีแสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นนอกเหนือจาก 6 ประเภทข้างต้น 

 

นักเรียนพักนอนประจ้า หมายถึง นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ไม่สะดวก ห่างไกล กันดาร ท าให้เป็นอุปสรรค์ต่อการเดินทางไป-กลับ ระหว่าง
ถิ่นที่อยู่กับโรงเรียน จ าเป็นต้องพักอาศัยในสถานท่ีที่โรงเรียนจัดให้ หรือท่ีซึ่งท่ีโรงเรียนสามารถด าเนินการควบคุมดูแลได้ เช่น 

 1. บ้านพักครู หมายถึง บ้านพักครูที่ให้นักเรียนพักนอนประจ า ทั้งนี้นักเรียนอาจจะอาศัยอยู่รวมกับครู หรืออยู่เฉพาะกับ
นักเรียนก็ได้ 
 2. ที่พักนักเรียน หมายถึง บ้านพัก/หอพัก ที่โรงเรียนสร้างขึ้นโดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินบริจาค ส าหรับนักเรียนพัก
นอนประจ า 

 3. พักรวมกับชุมชน/อื่นๆ หมายถึง บ้านพักในชุมชนหรือวัด ที่ชุมชนหรือวัดให้ความร่วมมือให้นักเรียนที่อาศัยพักนอน
ประจ า 

ข้าราชการครู (จ.18) หมายถึง ข้าราชการครูที่ก าหนดไว้ตาม จ. 18 ของโรงเรียน ซึ่งอาจมากหรือน้อยกว่าจ านวนข้าราชการครูที่
สอนในโรงเรียนจริง เนื่องจากมีข้าราชการครูบางส่วนไปช่วยข้าราชการที่โรงเรียนอ่ืนหรือศึกษาต่อ หรือข้าราชการครูจากโรงเรยีนอืน่
มาช่วย 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12     หน้า 154 
 

 

 

 
 ที่ปรึกษา 

   นายสมบรูณ์     เรืองแก้ว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

             นายจตุรงค์    สุขแก้ว      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

 คณะท างาน 

   นายจตุรงค์    สุขแก้ว     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 

   นางมันทนา    รัตนะรตั   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

   นางสุฑามาศ    อินทร์ปาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

             นางสาวกฤตพร  เกื้อเพชร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ 
   นายอนุชา     กลิ่นจันทร์   ครู ช่วยราชการ 

   นางสาวอลิวรรณ  สว่างวงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว 

   นางสาวธิดารตัน์   ทวีทอง  ลูกจ้างช่ัวคราว 

 ฝ่ายสนับสนนุข้อมูล 

   สถานศึกษาในสังกัด 
   กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล/น าเสนอ 
   นางมันทนา     รัตนะรตั   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

   นางสาวธิดารัตน์  ทวีทอง  ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะจัดท า 


