
  
ส�วนท่ี 1ส�วนท่ี 1  

สภาพสภาพการจัดการศึกษาการจัดการศึกษา  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 12สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 12  

1. สภาพท่ัวไป 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ต้ังอยู%เลขที่ 12/13  

หมู%ท่ี 2  ถนนกะโรม อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย2  80000 มีพื้นท่ีเขตบริการครอบคลุม         
2 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง  อาณาเขตติดต%อกับจังหวัดต%างๆ ดังน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต%อกับ   จังหวัดสุราษฎร2ธานี     

ทิศใต:              ติดต%อกับ   อําเภอควนเนียง รัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก     ติดต%อกับ   อ%าวไทย อําเภอสิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ2 และระโนด จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก   ติดต%อกับ   จังหวัดสุราษฎร2ธานี  กระบ่ี สตูล  และตรัง      

2. อํานาจหน�าที่สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) เป;นหน%วยงานภาครัฐ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา มีอํานาจหน:าที่ตามกฎหมาย ว%าด:วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังต%อไปน้ี 
  1.จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให:สอดคล:องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต:องการของท:องถ่ิน 
  2. วิเคราะห2การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน%วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
และแจ:งการจัดสรรงบประมาณท่ีได:รับให:หน%วยงานข:างต:นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช:จ%ายงบประมาณ
ของหน%วยงานดังกล%าว 
            3. ประสาน ส%งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร%วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
            5. ศึกษา วิเคราะห2 วิจัย และรวบรวมข:อมูลสารสนเทศด:านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
           6. ประสานการระดมทรัพยากรด:านต%าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคลเพื่อส%งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
            7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
            8. ประสาน ส%งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค2กรปกครองส%วนท:องถ่ิน 
รวมทั้งบุคคล องค2กรชุมชน องค2กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
            9. ดําเนินการและประสาน ส%งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
            10. ประสาน ส%งเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด:านการศึกษา 
            11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค2กรหรือหน%วยงานต%าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค2กร
ปกครองส%วนท:องถ่ินในฐานะสํานักงานผู:แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
            12. ปฏิบัติหน:าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาท่ีมิได:ระบุให:เป;นหน:าที่ของหน%วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได:รับมอบหมาย 
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3. โครงสร�างการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สํานกังานเขตพืน้ท่ี 
การศกึษามธัยมศึกษา   

เขต 12 
 

 

หน%วยตรวจสอบภายใน 

 

กลุ%มนโยบายและแผน 
กลุ%มส%งเสริม 

การจัดการศึกษา 

 

กลุ%มอํานวยการ 
กลุ%มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย2 

กลุ%มนิเทศ ตดิตาม และ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ%มบริหารงานบุคคล 

 

สถานศึกษา   99 แห�ง 
(นครศรีธรรมราช  71  แห�ง / 

พัทลุง  28  แห�ง) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ศูนย2เฉพาะกิจคุ:มครองและ 
ช%วยเหลือเด็กนักเรียน 

ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 
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4. ข�อมูลพ้ืนฐานการศึกษา 

4.1 จํานวนบุคลากรในสังกัด 
 

รายการ จํานวน 

����  ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
           ผู:อํานวยการสถานศึกษา  
           รองผู:อํานวยการสถานศึกษา   
           ครูผู:สอน                   
           ครูจ:าง/พนักงานราชการ               
           ลูกจ:างประจํา           
 

 
99 

138 
4,213 

174 
243 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

4,885  คน 
 
 
 
 
 
 
 

75     คน 
�  บุคลากรสํานักงาน         

           ผู:อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
           รองผู:อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           ศึกษานิเทศก2                 
           บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    
           บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)   ช%วยราชการ 
           ครูช%วยราชการ       
           ลูกจ:างประจํา   
           ลูกจ:างรายเดือน                            
                      

 
1 
5 

13 
37 
2 
5 
2 

10 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

บุคลากรรวมทั้งส้ิน   4,960  คน 

 
                     หมายเหตุ   ข:อมูล ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2557     จากกลุ%มบริหารงานบุคคล 
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      4.2 จํานวนโรงเรียนในสังกัด จําแนกตามประเภท ขนาดโรงเรียน ปIการศึกษา 2557 (ข:อมูล ณ วันท่ี  10 มิถุนายน 2557) 
 

ประเภท จํานวนโรงเรียน ร�อยละ 
จํานวนโรงเรียนทั้งส้ิน 99  
จําแนกตามจังหวัด   

- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 71.72 
- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 28 28.28 

จําแนกตามประเภทระดับที่เป5ดสอน   
-   ระดับมัธยมศึกษาตอนต:น 2 2.02 
-  ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต:น - ตอนปลาย) 95 95.96 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1.01 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต:น - มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวช. 1 1.01 

จําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน   
-  โรงเรียนขนาดเล็ก  (นร. 1 - 499 คน) 54 54.55 
-  โรงเรียนขนาดกลาง  (นร. 500  - 1,499 คน) 29 29.29 
-  โรงเรียนขนาดใหญ%  (นร. 1,500 - 2,499 คน) 10 10.10 
-  โรงเรียนขนาดใหญ%พิเศษ  (นร. 2,500 คน ข้ึนไป) 6 6.06 

 

      4.3 จํานวนนักเรียน จําแนกรายช้ัน เพศ ห:องเรียน และสัดส%วนนักเรียนต%อห:อง ปIการศึกษา 2557 
(ข:อมูล ณ วันท่ี 10   มิถุนายน 2557) 

 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร8อยละ ห8องเรียน ห8อง : นักเรียน 
มัธยมศึกษาปIท่ี 1 7,186 7,679 14,865 19.03 432 1:34 
มัธยมศึกษาปIท่ี 2 7,186 7,964 15,150 19.40 439 1:34 
มัธยมศึกษาปIท่ี 3 7,144 7,990 15,134 19.38 447 1:33 
รวมมัธยมศึกษาตอนต8น 21,516 23,633 45,149 57.82 1,318 1:34 
มัธยมศึกษาปIท่ี 4 4,116 6,681 10,797 13.82 341 1:31 
มัธยมศึกษาปIท่ี 5 4,177 7,243 11,420 14.62 340 1:33 
มัธยมศึกษาปIท่ี 6 3,978 6,716 10,694 13.69 330 1:32 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12,271 20,623 32,911 42.15 1,011 1:32 
ปวช.1 - - - - - - 
ปวช.2 - - - - - - 
ปวช.3 - 17 17 0.0 1 1:17 

รวมสายอาชีพ - 17 17 0.0 1 1:17 
รวมทั้งส้ิน 33,787 44,290 78,077 100.0 2,330 1:33 
ร8อยละ 43.27 56.78     



  

                                                                                                                                                                           
                    แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12            หน)า 5 
 

   

 
   
 
    4.4 จํานวนเครือข%ายส%งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต 

 

สหวิทยาเขตที่   ช่ือ จํานวน 
โรงเรียน 

ช่ือโรงเรียน 

1 เบญจมราชูทิศ  
 

6   1. เบญจมราชูทิศ               2. เมืองนครศรีธรรมราช 
3. พรหมคีรีพิทยาคม           4. บ:านเกาะวิทยา 
5. สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 6. ขุนทะเลวิทยาคม 

2 กัลยาณี  
 

6  1. กัลยาณีศรีธรรมราช             2. โยธินบํารุง 
3. จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช   
4. ท%านครญาณวโรภาสอุทิศ      5. ปากพูน  6. ตรีนิมิตวิทยา 

3 พระพรหม 5   1. พระพรหมพิทยานุสรณ2      2. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต:      
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ          
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร2นครศรีธรรมราช 
5. ทางพูนวิทยาคาร  

4 ทุ9งสง 5 1. ทุ%งสง                           2. บางขันวิทยา  
3. วังหินวิทยาคม                4. ราชประชานุเคราะห2 19 
5. ก:างปลาวิทยาคม 

5 สตรีทุ9งสง 7 1. สตรีทุ%งสง                  2. ทุ%งสงสหประชาสรรค2         
3. ทุ%งสงวิทยา                 4. ช:างกลางประชานุกูล  
5. นาบอน                     6 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. นครศรีธรรมราชปNญญานุกูล 

6   ร9อนพิบูลย: – 
  จุฬาภรณ: 

6 1. ร%อนพิบูลย2เกียรติวสุนธราภิวัฒก2  2. เสาธงวิทยา 
3. คีรีราษฎร2พัฒนา                    4. ควนเกยสุทธิวิทยา                  
5. ตระพังพิทยาคม                     6. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ2 

7 ต�นนํ้าตาป= 5 1. ฉวางรัชดาภิเษก                2. ละอายพิทยานุสรณ2 
3. นางเอ้ือยวิทยา                 4. พิปูนสังฆรักษ2ประชาอุทิศ     
5. ประสาธน2ราษฎร2บํารุง  

8 ทุ9งใหญ9 5 1. ทุ%งใหญ%วิทยาคม 
2. ทุ%งใหญ%เฉลิมราชอนุสรณ2รัชมังคลาภิเษก 
3. กรุงหยันวิทยาคาร             4. เสม็ดจวนวิทยาคม 
5. ทุ%งสังพิทยาคม 
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 สหวิทยาเขต 
ที ่   ช่ือ 

จํานวน 
โรงเรียน   ชื่อโรงเรียน 

9 ปากพนัง-หัวไทร 
 

7  1. ปากพนัง                         2. อินทร2ธานีวิทยาคม 
3. หัวไทรบํารุงราษฎร2            4. ทรายขาววิทยา 
5. แหลมราษฎร2บํารุง 6. นพคุณประชาสรรค2    7. เขาพังไกร 

10 สตรีปากพนัง- 
เชียรใหญ9 

6 1. สตรีปากพนัง                    2. โศภนคณาภรณ2   
3. เชียรใหญ%                        4. วิเชียรประชาสรรค2             
5. เชียรใหญ%สามัคคีวิทยา         6. ธัญญาวดีศึกษา 

11 ชะอวด 5 1. ชะอวดวิทยาคาร               2. ชะอวด 
3. ชะอวดเคร%งธรรมวิทยา        4. ขอนหาดประชาสรรค2 
5. เกาะขันธ2ประชาภิบาล 

12 สิชล – ขนอม 6 1. สิชลคุณาธารวิทยา             2. สิชลประชาสรรค2 
3. ฉลองรัฐราษฎร2อุทิศ            4. เทพราชพิทยาสรรค2 
5. ขนอมพิทยา                     6. ท:องเนียนคณาภิบาล 

13   ท9าศาลา – 
  นบพิตํา 

5 1. ท%าศาลาประสิทธ์ิศึกษา        2. สระแก:วรัตนวิทย2     
3. โมคลานประชาสรรค2           4. นบพิตําวิทยา  
5. คงคาประชารักษ2 

14 เพชรพัทลุง 7 1. พัทลุง                             2. ประภัสสรรังสิต  
3. พรหมพินิตชัยบุรี                4. กงหราพิชากร  
5. ชะรัดชนูปถัมภ2    6. นาขนาดวิทยาคาร   7. ปNญญาวุธ 

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

16 ควนขนุน 7 1. ควนขนุน                          2. ปQาพะยอมพิทยาคม  
3. นิคมควนขนุนวิทยา             4. ศรีบรรพตพิทยาคม            
5. ตะแพนพิทยา                    6. อุดมวิทยายน                    
7. ดอนศาลานําวิทยา  

17 จตุรพัฒน: 8 1. ตะโหมด                          2. หารเทารังสีประชาสรรค2  
3. ประชาบํารุง                     4. ปQาบอนพิทยาคม  
5. บางแก:วพิทยาคม               6. ปากพะยูนพิทยาคาร  
7. มัธยมเกาะหมาก                8. ควนพระสาครินทร2 
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 4.5 จํานวนศูนย2พัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  34  ศูนย2 
ลําดับที่ ศูนย@พัฒนาวิชาการกลุ�มสาระ ที่ต้ัง (โรงเรียน) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  25 ศูนย2 
1 ภาษาไทย เบญจมราชูทิศ 
2 คอมพิวเตอร2 เบญจมราชูทิศ 
3 ฝรั่งเศส  เบญจมราชูทิศ 
4 ภาษาจีน  เบญจมราชูทิศ 
5 ภาษาอังกฤษ  กัลยาณีศรีธรรมราช 
6 นาฎศิลปT  กัลยาณีศรีธรรมราช 
7 ภาษาญี่ปุQน  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต: 
8 คณิตศาสตร2  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต: 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา เมืองนครศรีธรรมราช 
10 ดนตรีสากล  โยธินบํารุง 
11 วิทยาศาสตร2  จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
12 สังคม  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร2 นครศรีธรรมราช 
13 ธุรกิจ  สตรีปากพนัง 
14 ดนตรีไทย  ปากพนัง 
15 ลูกเสือ เนตรนารี  คีรีราษฎร2พัฒนา 
16 เกษตรกรรม  ฉวางรัชดาภิเษก 
17 คหกรรม  สตรีทุ%งสง 
18 ศิลปะ  พรหมคีรีพิทยาคม 
19 กิจกรรมพัฒนาผู:เรียน ท%าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 
20 อุตสาหกรรม ทุ%งสง 
21 ภาษาเกาหลี จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
22 ศิลปะพื้นบ:าน เชียรใหญ% 
23 ศูนย2หุ%นยนต2 สิชลคุณาธารวิทยา 
24 เศรษฐกิจพอเพียง สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
25 ศูนย2อาเซียน เมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดพัทลุง   9  ศูนย2 
1 ภาษไทย พัทลุง 
2 ภาษาอังกฤษ สตรีพัทลุง 
3 คณิตศาสตร2 พัทลุง 
4 สังคม หารเทารังสีประชาสรรค2 
5 วิทยาศาสตร2 ปQาพะยอมพิทยาคม 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา ตะโหมด 
7 การงาน พัทลุงพิทยาคม 
8 ศิลปะ ประภัสสรรังสิต 
9 กิจกรรมพัฒนาผู:เรียน ควนขนุน 
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4.6 รูปแบบการจัดการศึกษา 
      1) โรงเรียนแกนนํายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร2 และคณิตศาสตร2   จํานวน 30 โรงเรียน 

� โรงเรียนเบญจมราชูทิศ � โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร2 
� โรงเรียนโยธินบํารุง � โรงเรียนร%อนพิบูลย2เกียรติวสุนธราภิวัฒก2 
� โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช � โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ2 
� โรงเรียนท%านครญาณวโรภาสอุทิศ � โรงเรียนท%าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 
� โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช � โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 
� โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร2 นครศรีธรรมราช � โรงเรียนคงคาประชารักษ2 
� โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ2 � โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
� โรงเรียนสตรีทุ%งสง � โรงเรียนสิชลประชาสรรค2 
� โรงเรียนทุ%งใหญ%เฉลิมราชอนุสรณ2 รัชมังคลาภิเษก � โรงเรียนขนอมพิทยา 
� โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม � โรงเรียนพัทลุง 
� โรงเรียนทุ%งสง � โรงเรียนสตรีพัทลุง 
� โรงเรียนช:างกลางประชานุกูล � โรงเรียนควนขนุน 
� โรงเรียนเชียรใหญ% � โรงเรียนปQาพะยอมพิทยาคม 
� โรงเรียนปากพนัง � โรงเรียนเขาชัยสน 
� โรงเรียนชะอวด � โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค2 

  

 2) โรงเรียนแข%งขันสูง  จํานวน  8   โรงเรียน 
  � โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช        � โรงเรียนทุ%งสง 
  � โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก           � โรงเรียนปากพนัง 
  � โรงเรียนสตรีทุ%งสง              � โรงเรียนพัทลุง  
  � โรงเรียนเบญจมราชูทิศ         � โรงเรียนสตรีพัทลุง    
  
 3) โรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน  12  โรงเรียน 
  � โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช        � โรงเรียนโยธินบํารุง  
  � โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช            � โรงเรียนสตรีทุ%งสง  
  � โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต:          � โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
  � โรงเรียนพัทลุง           � โรงเรียนทุ%งสง  
  � โรงเรียนสตรีพัทลุง          � โรงเรียนเชียรใหญ%  
  � โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค2        � โรงเรียนท%าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 
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 4) โรงเรียนในฝNน   จํานวน  49  โรงเรียน         (รุ%น) 

� โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร2 นครศรีธรรมราช  (1) 
� โรงเรียนท%านครญาณวโรภาสอุทิศ                            (1) 
� โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช             (1) 
� โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ                                 (2) 
� โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ2                               (3) 
� โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก                                       (1) 
� โรงเรียนทุ%งสงวิทยา                                             (1) 
� โรงเรียนทุ%งใหญ%วิทยาคม                                       (1) 
� โรงเรียนนาบอน                                                 (1) 
� โรงเรียนบางขันวิทยา                                           (1) 
� โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ2ประชาอุทิศ                            (1) 
� โรงเรียนทุ%งใหญ%เฉลิมราชอนุสรณ2รัชมังคลาภิเษก          (3) 
� โรงเรียนประสาธน2ราษฎร2บํารุง                               (3) 
� โรงเรียนช:างกลางประชานุกูล                                 (3) 
� โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ2                                  (3) 
� โรงเรียนเกาะขันธ2ประชาภิบาล                               (1) 
� โรงเรียนสตรีปากพนัง                                          (1) 
� โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ2                                (1) 
� โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร2                                   (1) 
� โรงเรียนร%อนพิบูลย2เกียรติวสุนธราภิวัฒก2                    (2) 
� โรงเรียนเขาพังไกร                                              (3) 
� โรงเรียนคีรีราษฎร2พัฒนา                                      (3) 
� โรงเรียนชะอวดเคร%งธรรมวิทยา                               (3) 
� โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม                                    (1) 
� โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา                                    (1) 

� โรงเรียนขนอมพิทยา                (2) 
� โรงเรียนนบพิตําวิทยา               (2) 
� โรงเรียนคงคาประชารักษ2           (3) 
� โรงเรียนบ:านเกาะวิทยา             (3) 
� โรงเรียนสิชลประชาสรรค2           (3) 
� โรงเรียนควนขนุน                    (1) 
� โรงเรียนประภัสสรรังสิต             (1) 
� โรงเรียนปQาพะยอมพิทยาคม        (1) 
� โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม        (1) 
� โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม             (3) 
� โรงเรียนอุดมวิทยายน               (3) 
� โรงเรียนกงหราพิชากร               (1) 
� โรงเรียนเขาชัยสน                    (1) 
� โรงเรียนตะโหมด                     (1) 
� โรงเรียนบางแก:วพิทยาคม          (1) 
� โรงเรียนปQาบอนพิทยาคม           (1) 
� โรงเรียนควนพระสาครินทร2        (3) 
� โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร      (3) 
� โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม          (3) 
โรงเรียนมาตรฐานสากลในฝBน 
� โรงเรียนเบญจราชูทิศ                (2) 
� โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช      (3) 
� โรงเรียนเชียรใหญ%                    (2) 
� โรงเรียนท%าศาลาประสิทธ์ิศึกษา    (1) 
� โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค2   (2) 

5) โรงเรียนดีประจําตําบล  จํานวน  17  โรงเรียน 
� โรงเรียนปากพูน � โรงเรียนวังหินวิทยาคม 
� โรงเรียนดอนศาลานําวิทยา � โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ2 
� โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค2 � โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
� โรงเรียนเชียรใหญ%สามัคคีวิทยา � โรงเรียนเสาธงวิทยา 
� โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร � โรงเรียนท:องเนียนคณาภิบาล 
� โรงเรียนสระแก:วรัตนวิทย2 � โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร2อุทิศ 
� โรงเรียนพนางตุง � โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
� โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา � โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค2 
� โรงเรียนประชาบํารุง  
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4.7 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาแห%งชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 3  
    ปIการศึกษา 2555  และปIการศึกษา 2556  

  
 

กลุ�มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ย ปCกศ.
2555 

คะแนนเฉล่ีย ปCกศ.
2556 

ผลต�าง +/- 

ภาษาไทย 56.48 46.87 -9.61 
คณิตศาสตร@ 27.57 26.37 -1.20 
วิทยาศาสตร@ 37.22 39.72 2.50 
สังคมศึกษา 50.53 41.40 -9.13 
ภาษาอังกฤษ 28.25 30.08 1.83 
เฉล่ีย 5 กลุ�มสาระ 40.01 36.89 -3.12 

 
 
 
 

 
 

ผลการประเมินในปIการศึกษา 2556  ท้ัง 5 กลุ%มสาระการเรียนรู:  พบว%าในภาพรวมนักเรียนมี 
ค%าคะแนนเฉล่ียลดลง 3.12  และเมื่อพิจารณารายกลุ%มสาระการเรียนรู: ปรากฎว%ากลุ%มสาระการเรียนรู:ท่ีมีค%าคะแนน
เฉล่ียเพิ่มข้ึนกว%าปIการศึกษา 2555  จํานวน 2 กลุ%มสาระการเรียนรู: คือ  กลุ%มสาระการเรียนรู:วิทยาศาสตร2 และกลุ%ม
สาระการเรียนรู:ภาษาอังกฤษ  เพิ่มข้ึน  2.50 และ 1.83  ตามลําดับ 
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2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี 6  
     ปIการศึกษา 2555  และปIการศึกษา 2556 

  
 

กลุ�มสาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ปCกศ.

2555 
คะแนนเฉล่ีย ปCกศ.

2556 
ผลต�าง +/- 

ภาษาไทย 50.26 52.10 1.84 
คณิตศาสตร@ 22.37 20.10 -2.27 
วิทยาศาสตร@ 33.66 31.08 -2.58 
สังคมศึกษา 37.15 34.02 -3.13 
ภาษาอังกฤษ 20.99 24.76 3.77 
เฉล่ีย 5 กลุ�มสาระ 32.88 32.41 -0.47 

 

 

 
       
 

       

 

 
 

  
  
  
  
 

ผลการประเมินในปIการศึกษา 2556  ท้ัง 5 กลุ%มสาระการเรียนรู:  พบว%าในภาพรวมนักเรียนมี 
ค%าคะแนนเฉล่ียลดลง 0.47  และเมื่อพิจารณารายกลุ%มสาระการเรียนรู: ปรากฎว%ากลุ%มสาระการเรียนรู:ท่ีมีค%าคะแนน
เฉล่ียเพิ่มข้ึนกว%าปIการศึกษา 2555  จํานวน  2   กลุ%มสาระการเรียนรู:   คือ  กลุ%มสาระการเรียนรู:ภาษาอังกฤษ           
และกลุ%มสาระการเรียนรู:ภาษาไทย  เพิ่มข้ึน  3.77 และ 1.84  ตามลําดับ 

  
  
  
  



  

                                                                                                                                                                           
                    แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12            หน)า 12 
 

   

  
  

  
4.8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได:รับการับรองมาตรฐาน สมศ. 
จํานวน 82  โรงเรียน  คิดเป;นร:อยละ  82.83   สรุปผลการประเมิน ดังน้ี 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   (ปCงบประมาณ 2554(ปCงบประมาณ 2554--2557)2557)  
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