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งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก สพฐ. และหนวยงานอ่ืน 
 

 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ 

ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
  

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 34,420 บาท 
 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. ประชุมประสานงานโครงการ 
   2. ประชาสัมพันธกิจกรรมการคัดเลือกผลงานนักเรียน จํานวน 3 กิจกรรม 
   3. ประชาสัมพันธ พรอมแจกเอกสาร การอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
   4. แตงต้ังกรรมการคัดเลือกผลงานนักเรียน เพื่อเขาแขงขันระดับชาติ 
   5. นักเรียนไดรับคัดเลือกเขาแขงขันระดับชาติ จํานวน 2 กิจกรรม 
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  1. นักเรียน สพม.12 มีเวทีในการแขงขันทักษะภาษาไทย                                           
 2. ครูภาษาไทย สพม.12 มีทักษะในการจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

3. โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ไดลําดับที่ 1 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
(ทีม)รับโล พรอมเงิน 10,000 บาท  โรงเรียนพัทลุง ไดลําดับ 2  การอานเอาเร่ือง
(บุคคล)รับโล พรอมเงิน 2,000 บาท  

เชิงคุณภาพ  1. ครูผูสอนภาษาไทยและนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน ไดรับการพัฒนาทักษะ        
ดานภาษาไทย 

    2. คุณภาพนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีพัฒนาการ 
ปญหาและอุปสรรค 

1. โรงเรียนรับรูขาวสารจากเขตพ้ืนที่ชา เพราะการเปดดูหนังสือมีผูรับผิดชอบเฉพาะธุรการโรงเรียน              
2. ครูผูสอนไมคอยไดฝกทักษะทางดานภาษา 
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2. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน กิจกรรม  คายภาษาอังกฤษแบบเขม(English 
Teachers’ Camp) สําหรับครูมัธยมศึกษา สพม. 12 และ ศูนย ERIC จังหวัดนครศรีธรรมราช       
และจังหวัดพัทลุง กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนโครงการใหม           
ใชงบประมาณ 315,000 บาท 
 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 1.  ประสานศูนยผูจัดการศูนย ERIC /ประชุมวิทยากร/ ออกแบบหลักสูตร 
   2.  ประสาน/แจงโรงเรียนสงครูเขารับการอบรม 

3.  ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพรอมดานสถานที่/เอกสาร สื่อ/อุปกรณ 
ดานอื่นๆ  

   4.  จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับครู 
   5.  สรุป/รายงานผล 
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  1.  ประชุมปรึกษาหารือการดําเนินการคายครูกับผูจัดการศูนย ERIC 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  และครูวิทยากรแกนนําศูนย ERIC 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2557 ผูเขารวมหารือ จํานวน  4 คน  
ไดกําหนดวัน เวลา สถานที่และแนวทางการจัดกิจกรรมคายสําหรับหรับครู สพม.12   

2.  จัดประชุมผูจัดการศูนย ERIC 6 ศูนย คือ ผูจัดการศูนยฯ โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช  สตรีทุงสง  สตรีปากพนัง  สิชลคุณาธารวิทยา  สตรีพัทลุง  
หารเทารังสีประชาสรรค  หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศโรงเรียนกัลยาณี -     
ศรีธรรมราช  วิทยากรแกนนําศูนย ERIC โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เมื่อวันที่        
21 เม.ย. 2557 ผูเขาประชุม จํานวน 8 คน  ไดกําหนดจัดคายรวมกันทั้งจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพัทลุง  แบงเนื้อหาหลักสูตร เอกสาร  กิจกรรมคายวิทยากร   
ใหทั้ง 6 ศูนยรับผิดชอบ 

3.  จัดกิจกรรมคาย   English Teachers’ Camp  วันที่  26 – 28 พ.ค.  
2557 กิจกรรมอบรม  ณ หองประชุม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จัดท่ีพักใหครู
ในจังหวัดพัทลุงพัก  ณ โรงแรมแกรนปารค  นครศรีธรรมราช วันที่ 29 – 30 พ.ค. 
2557  กิจกรรม English Rally to Khanom  ณ ตาลคูบีช รีสอรท  อ.ขนอม      
ครูผูเขารวมกิจกรรมคาย  จํานวน 109 คน (เปาหมาย 100 คน)   
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เชิงคุณภาพ  ครูผูเขารวมกิจกรรมคายฯ รอยละ 68 มีความพึงพอใจตอสถานท่ี  วันเวลา  
และอาหาร ในระดับมากขึ้นไป  รอยละ 83  มีความพึงพอใจตอวิทยากรซ่ึงมี
ความสามารถ เทคนิคและทักษะในการถายทอด ในระดับมากขึ้นไป  รอยละ 91    
มีความพึงพอใจตอหลักสูตร/กิจกรรมคายฯ ในระดับมากขึ้นไป  รอยละ 65          
มีความพึงพอใจตอสื่อ อุปกรณ และเอกสารประกอบการอบรมในระดับมากขึ้นไป  
รอยละ 75 มีความพึงพอใจตอกิจกรรมเสริม (Warmer),  English Rally,      
ASEAN Nightในระดับมากขึ้นไป  รอยละ 80 มีความเชื่อมั่นในการนํากิจกรรมคาย
ไปประยุกตใชในโรงเรียนในระดับมากข้ึนไป 
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3. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน กิจกรรม  คายภาษาอังกฤษแบบเขม (English 
Students’ Camp) สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สพม. 12  และ ศูนย  ERIC  
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนโครงการใหม           
ใชงบประมาณ 340,000 บาท 
 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 1.  ประสานศูนยผูจัดการศูนย ERIC /ประชุมวิทยากร/ ออกแบบหลักสูตร 
   2.  ประสาน/แจงโรงเรียนสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมคาย 

3.  ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพรอมดานสถานที่/เอกสาร สื่อ/อุปกรณ 
ดานอื่นๆ  

   4.  จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน 
   5.  สรุป/รายงานผล 
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  1)  ประชุมปรึกษาหารือการดําเนินการคายนักเรียนกับผูจัดการศูนย ERIC 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  และครูวิทยากรแกนนําศูนย ERIC 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2557  ผูเขารวมหารือ  จํานวน      
4 คน  ไดกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และแนวทางการจัดกิจกรรมคายสําหรับหรับ
นักเรียน สพม.12 ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช  และพัทลุง  

2)  จัดประชุมผูจัดการศูนย ERIC 6 ศูนย คือ ผูจัดการศูนยฯ โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช  สตรีทุงสง  สตรีปากพนัง  สิชลคุณาธารวิทยา  สตรีพัทลุง  
หารเทารังสีประชาสรรค  หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศโรงเรียนกัลยาณีศรี-
ธรรมราช  วิทยากรแกนนําศูนย ERIC โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เมื่อวันที่      
21 เม.ย. 2557 ผูเขาประชุม จํานวน 8 คน  ไดกําหนดจัดคายนักเรียนแยกกัน
ระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง  โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบใหศูนย 
ERIC โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เปนผูดําเนินการหลัก  สวนจังหวัดพัทลุงแยกกัน
ดําเนินการระหวางศูนย ERIC โรงเรียนสตรีพัทลุงและโรงเรียนหารเทารังสีประชา-
สรรค 

3)  จัดกิจกรรมคาย  English Students’ Camp สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  วันที่  9–12  มิ.ย. 2557 กิจกรรม
อบรม   ณ  หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12           
วันที่ 13 – 14  มิ.ย. 2557  กิจกรรม Trip to Khanom ณ สุภาบีชรีสอรท            
อ.ขนอม  นักเรียนเขารวมกิจกรรมคาย  จํานวน 104 คน (เปาหมาย 100 คน)   
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เชิงคุณภาพ  นักเรียนผูเขารวมกิจกรรมคายฯ มีความพึงพอใจมากท่ีสุดตอ English 

Students’ Camp  ในทุกประเด็นของการประเมิน ไดแก  (1) เนื้อหาสาระ/
กิจกรรมคายซึ่งนาสนใจกอใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข  (2)  เอกสาร/แบบ
บันทึกกิจกรรมคายฯ  (3) สื่อที่ใช  เทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรม  และวิทยากร         
(4) ระยะเวลาและสถานท่ีในการจัดกิจกรรมคายฯ  (5) ทักษะการใชภาษาอังกฤษ   
ในการสื่อสาร  ความรูความเขาใจในเน้ือหา  และการนําไปใช 
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4. โครงการพัฒนาระบบเครือขายไรสายและซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร สพม.1 2              
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนโครงการตอเนื่อง ใชงบประมาณ 134,200 บาท    

 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ กิจกรรมที่ 1  : พัฒนาระบบเครือขายไรสาย สพม.12 
   1.  สํารวจสภาพปญหาการใชงานระบบเครือขายไรสายดานการบริหารจัดการ 
   2. ประชุมผูเกี่ยวของเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และออกแบบระบบ 

3. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอตอ ผอ.สพม.12 ขออนุมัติโครงการตามกิจกรรมท่ี สพฐ. 
กําหนด  
4. ดําเนินการจางเหมาวางสายสงสัญญาณติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณไรสายตามแบบ
ที่กําหนด ติดต้ังอุปกรณควบคุมระบบเครือขายไรสาย  

   5.  ทดสอบการทํางาน ปรับแกสวนท่ีขัดของใหเปนไปตามคุณลักษณะ  

กิจกรรมที่ 2 : ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร สพม.12 
1. ตรวจสอบรายการวัสดุที่อายุการใชงาน ถึงเวลาตองเปล่ียน เนื่องจากระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของ สพม.12 ใหบริการประเภท 24x7 (24ชั่วโมง) 
2. ทํารายงานขอจัดซื้อตามระเบียบพัสดุตามคุณลักษณะของระบบ 
3. ดําเนินการปรับเปล่ียนอุปกรณเกาที่หมดอายุการใชงานและท่ีชํารุดออก        
ตามรายการและเปลี่ยนอุปกรณตัวใหมใสแทน (ดําเนินการซอมบํารุงเองทั้งหมด) 
4. ทดสอบระบบ ปรับแตงอุปกรณใหทํางานไดเปนปกติ 
 

ผลการดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ  1. ติดต้ังอุปกรณรับ-สงสัญญาณเครือขายไรสาย (Access Point)          

ชนิด 2.4 GHz  จํานวน  9  ชดุ  

2. ติดต้ังอุปกรณรับ-สงสัญญาณเครือขายไรสาย (Access Point)            
ชนิด 5.0 GHz  จํานวน  1  ชดุ 

    3. เปลี่ยนสายสงสัญญาณเครือขายที่ชํารุดและติดตั้งใหม  5 ชุด 

4. ติดต้ังอุปกรณควบคุมระบบเครือขายไรสาย (Wi-Fi Hotspot Gateway) 
และระบบรักษาความปลอดภัย เครือขายไรสาย (Firewall Router Security ) 

5. เปลี่ยนสายลิงคสัญญาณเครื่องแมขายจํานวน 5 เครื่อง และพัดลม
ระบายความรอน 2 ชุด 

    6. เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟาเครื่องแมขาย 3 ชุด 

 7. ติดต้ังระบบรับสัญญาณ DLTV เชื่อมโยงสัญญาณจากโรงเรียนไกลกังวล 
1 ชุด (ตามนโยบายคสช. สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก) 

    8. ปรับเปล่ียนอุปกรณกลองวงจรปดบริเวณดานหลังอาคารสํานักงาน 1ชุด 
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เชิงคุณภาพ  1. สพม.12 มีระบบเครือขายไรสายที่สามารถรองรับการใชงานไดทุกกลุม
งานและครอบคลุมบริเวณใกลเคียงทําใหการติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. สพม.12 มีระบบเครือขายไรสายท่ีรองรับเทคโนโลยี 2.4 GHz และ
อุปกรณเทคโนโลยี Smart  system  5.0 GHz (สําหรับอุปกรณโทรศัพทมือถือและ
แท็บแล็ต) เพ่ิมชองทางการสื่อสารไดมากข้ึน 

3. มีระบบควบคุมการใชงานของระบบเครือขายไรสาย ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยกับผูใชงานในองคกร  

4. มีระบบการประชุมแบบทางเดียวแลการเรียนการสอนทางไกล         
ผานระบบ DLSTV 

5. ในกรณีเหตุไฟฟาขัดของระบบสํารองไฟฟาสามารถรองรับการใชงาน    
ใหเครื่องแมขายมีระยะเวลาการทํางานและใหบริการไดยาวนานขึ้น 

ปญหาและอุปสรรค  
 1. เนื่องจากอาคารสํานักงานเปนอาคารแบบชั่วคราว (เชาใชงาน) จึงไมสามารถดําเนินการติดตั้ง
อุปกรณใดๆ  แบบถาวรได จึงทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณในดานการซอมบํารุงและรื้อถอน ซึ่งอุปกรณบางสวน
จะไมสามารถนํากลับมาใชใหมได และตองลงทุนแบบชั่วคราวตลอดไป 

2. การดําเนินนโยบายของฝายบริหารที่ไมชัดเจน  ไมมีความเปนเอกภาพ  ขาดการระดมสมองและ        
มีสวนรวมในการวางแผนกําหนดเปาหมายทิศทางของการพัฒนาองคกร ไมมีโอกาสไดรับฟงขอมูลจากกลุมตางๆ 
สภาพปญหาจากการทําโครงการ ความสอดคลองและซ้ําซอนของโครงการ ผลและความตองการจากการไป
ประชุม สัมมนาของทุกฝาย  จึงไมทราบวาความตองการดานเทคโนโลยีขององคกรในฐานะท่ีเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบ ดูแล โครงสรางพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานในสํานักงาน จะตองพัฒนาไปในทิศทางใด ทั้งในปจจุบัน   
และอนาคต เพ่ือที่จะไดวางแผนพัฒนาระบบใหรองรับภาระงานไดทั้งของสํานักงานและของโรงเรียนตอไป 

ขอเสนอแนะ  
1. เรงหาอาคารสํานักงานใหเปนถาวร เพื่อลดภาระคาใชจายในการดําเนินการแบบชั่วคราว  
2. กําหนดนโยบายดานการบริหารใหชัดเจน มีมาตรการรองรับ และกํากับติดตามอยางเปนระบบ 

          3. เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางขององคการและการบริหารจัดการ 
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การดําเนินงานกิจกรรมที่ 3  ติดตาม สนับสนุน และชวยเหลือโรงเรียนในสังกัดตามโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา และโครงการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอรพกพา  (ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา สพฐ.) 
 

 กิจกรรมการดําเนินงาน   

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดสํารวจและติดตามชวยเหลือโรงเรียนในพ้ืนที่หางไกล 
โดยมีโรงเรียนที่ยังไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ตเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอนตามโครงการอีก 6  โรงเรียน 
ซึ่งใชระบบดาวเทียมในการรับสัญญาณและไมมีสื่อชนิดอ่ืนทดแทน และไมสามารถใช ICT ในการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก 

1. โรงเรียนชะอวดเครงธรรม 

2. โรงเรียนตะพังพิทยาคม 

3. โรงเรียนวังหินวิทยาคม 
4. โรงเรียนอินทรธานี 

5. โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ 
6. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก  
 

ผลการดําเนินงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดนิเทศ ติดตามและใหการชวยเหลือโรงเรียน
ขนาดเล็ก ดังนี้ 
          1.  ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา วางแผนติดตั้งระบบเครือขายภายในใหกับโรงเรียน 
          2.  ติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Network Operating System : NOS)   
          3.  ดําเนินการติดต้ังเคร่ืองแมขายเพ่ือใหบริการอินเทอรเน็ตและสื่อใหที่โรงเรียน 

          4.  ถายทอดความรู ทักษะใหแกผูดูแลระบบของโรงเรียน  ผานกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา
ตามโครงการตางๆ  รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําจากการมารับคําปรึกษาโดยตรง ณ ศูนย ICT และผาน
ชองทางส่ือสารอ่ืนๆ เชน ทางโทรศัพท  อีเมล  เว็บไซตศูนย ICT   

  

ปญหาและอุปสรรค 
 1. โรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตเมือง  ยังคงมีความเหล่ือมล้ําดานโครงสรางพื้นฐาน (Digital Divide)  
โดยเฉพาะอยางย่ิง คือ การเขาถึงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ซึ่งเปนปญหาของการไมคุมทุนดานการลงทุน
ของภาครัฐ/เอกชน  ซึ่งศูนย ICT  จะเรงไดดําเนินการประสานหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของ  
เพ่ือหาวิธีการชวยเหลือโรงเรียนตอไป   
 2. โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะดาน ICT  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานผูดูแลระบบ  ประกอบกับ
บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีฯ มีภารกิจหลายดาน  ไมสามารถเขาชวยเหลือดูแลโรงเรียนไดทั่วถึง และทันตอ
ความตองการ 
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ขอเสนอแนะ 
1. การสรางเครือขายดาน ICT ในดานตางๆ เชน เครือขายผูดูแลระบบ  เครือขายผูเชี่ยวชาญดานสื่อ  

ICT  เปนตน  เพ่ือกระจายความชวยเหลือใหแกโรงเรียนไดมากข้ึน 
 2. การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหแกโรงเรียนอยางตอเน่ือง 
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5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.12  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เปนโครงการตอเนื่อง  ใชงบประมาณ 76,000 บาท  

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนกําหนดแนวทางการอบรม  หลักสูตรการอบรม  

แผนการอบรม และกระบวนการ/วิธีการอบรมฯ 
   2. ประสานงานและเตรียมการดานตางๆ กอนการอบรม 
   3. ดําเนินการประชุมอบรมฯ 
   4. สรุปและรายงานผลการอบรม 
 
ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  จัดอบรมบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 
ในสังกัด หลักสูตร English for Daily Life  จํานวน 33 คน (จากเปาหมาย 30 คน) 
ระยะเวลา 3 วัน (ตามเปาหมาย) ตั้งแตวันที่ 15-17 ก.ย.2557  ณ หองประชุม
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (โครงการฯ กําหนดสถานที่       
ณ โรงแรมในจังหวัด) 

เชิงคุณภาพ  1. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดที่เขารับการอบรม  มีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนในระดับมาก มีทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเพ่ิมข้ึนในระดับมาก  มีความมั่นใจในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับมาก 

2. ผูเขาอบรมท่ีมีความพึงพอใจตอเนื้อหาสาระตามหลักสูตรการอบรมใน
ระดับมากท่ีสุด  มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรมในระดับมากท่ีสุด มีความ
พึงพอใจตอวิทยากรท่ีใหการอบรมในระดับมากท่ีสุด  มีความพึงพอใจตอระยะเวลา
ในการอบรมในระดับมาก  มีความพึงพอใจตอเอกสารที่ใชในการอบรมในระดับมาก
ที่สุด 
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ขอเสนอแนะ 
ในการอบรมคร้ังนี้  รับสมัครผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน ที่สนใจ  โรงเรียนละไมเกิน    

1 คน จํานวน 50 คน  และบุคลากรในสํานักงานเขตฯ(ยกเวนลูกจางชั่วคราว) ที่สนใจและสมัครเขาอบรมฯ  
จํานวน 20 คน  ปรากฏวา  ผูอํานวยการโรงเรียน สมัครเขาอบรม 18 คน (เขาอบรม จํานวน 15 คน)          
รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน  10 คน (เขาอบรมทุกคน)  บุคลากรในสํานักงานเขตฯ  จํานวน  4 คน     
(เขาอบรม 2 คน)   

จะเห็นวามีผูสนใจสมัครเขาอบรมเพียงครึ่งหน่ึงของจํานวนที่รับสมัคร  ดังนั้น  ตองสรางความ
ตระหนักแกบุคลกรเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ตองประชาสัมพันธหลักสูตรและการอบรม    
ใหมาก  ตองจัดอบรมในชวงเวลาที่เหมาะสม  เชน  ตนปงบประมาณ (เดือนตุลาคม)  ใชวิธีการอื่นที่ไมใช       
การอบรม เชน จางครูตางชาติมาประจําในเขตพ้ืนที่เพ่ือสนทนาภาษาอังกฤษกับบุคลากรในเขต เปนระยะเวลา 
3 เดือน  หรือ  6 เดือน หรือ 1 ป 
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6. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา(Tablet)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปนโครงการใหม  ใชงบประมาณ 76,120 บาท 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. ประชุมเตรียมการ วางแผนการดําเนินงาน และประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของ 
   2. เสนอโครงการฯ ขออนุมัติงบประมาณ 

3. แตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Tablet)      
ระดับเขตพ้ืนที่ 
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Tablet)           
เพ่ือวางแผน เตรียมความพรอมการดําเนินงานตามโครงการฯ   
5. จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการสงมอบเครื่องคอมพิวเตอรพกพาใหแก              
ผูประสานงานของโรงเรียน จํานวน 98 โรงเรียน 
6. ชี้แจงผูบริหารโรงเรียน เก่ียวกับแนวปฏิบัติในการรับมอบเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
จากเขตพ้ืนทีแ่ละการจายใหแกนักเรียน ในวันประชุมผูบริหารโรงเรียน 
7. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการดําเนินงานโครงการฯ  รวมทั้งรายละเอียด       
แนวปฏิบัติ และเอกสารที่เก่ียวของ ผานทางเว็บไซตศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การส่ือสาร  และเว็บไซต สพม.12 

             8. ขออนุมัติซื้อวัสดุ อุปกรณที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน 
9. ประสาน สพป.นศ.1 เปลี่ยนแปลงสถานที่รับมอบเครื่องคอมพิวเตอรพกพาจาก
บริษัท เปน สพม.12 เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ 
10. จัดทําบัญชีและจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเพ่ือสงมอบใหโรงเรียนตามที่ 
สพฐ. จัดสรร จํานวน 98 โรงเรียน 
11. ดําเนินการทดสอบ – สงเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรพกพาจากบริษัทตามเง่ือนไข
ในสัญญา  และจัดเก็บคอมพิวเตอรพกพา สวนท่ีเหลือจากการสงมอบใหโรงเรียน 
และเครื่องสํารอง 
12. จัดทําคูมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ใชงบประมาณตามโครงการฯของ สพม.12 
และงบประมาณจาก สพฐ.) 
13. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อใหความรูดานเทคโนโลยี การใชงาน การบํารุง 
รักษาเคร่ืองเบ้ืองตน และการประยุกตและบูรณาการการใชคอมพิวเตอรพกพาแบบ
แท็บเล็ต เพ่ือการเรียนการสอน (ใชงบประมาณตามโครงการฯ ของ สพฐ.) 
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ผลการดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ  1. สพม.12 ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับนักเรียน จํานวน  

16,300 เครื่อง สําหรับครูผูสอน จํานวน 566 เครื่อง  รวมทั้งสิ้น 16,866 เครื่อง 
เพ่ือแจกจายใหโรงเรียนในสังกัดท่ีเปดสอนชั้น ม. 1 จํานวน  98 โรงเรียน 

2. โรงเรียนในสังกัด จํานวน 98 โรงเรียน ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรพกพา   
ที่ สพฐ.จัดสรร ตามจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2557 ที่มีตัว
อยูจริง ไดรับเครื่องครู ตามจํานวนหองเรียนที่เปดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       
ปการศึกษา 2557  และไดรับเครื่องฯ เพ่ิมไวสําหรับบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ  1. สพม.12 สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Tablet)      
ที่ไดรับจัดสรรจาก สพฐ.ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา (Tablet)    
เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ปญหาและอุปสรรค  
 1. ขาดการประสานงานท่ีเปนระบบของหนวยงานที่เก่ียวของทุกฝาย เก่ียวกับการรับ-สงมอบเคร่ือง
คอมพิวเตอรพกพา เชน การแจงรายละเอียดวัน เวลาที่สงมอบเครื่องคอมพิวเตอรพกพาที่ชัดเจน มีเพียงการ
ประสานผานทางโทรศัพทจากบริษัทฯ ซึ่งไดแจงเปลี่ยนแปลง (เลื่อนวัน) สงมอบหลายคร้ัง  ทําใหสงผลกระทบ
ตอการวางแผนเตรียมการ การประสานงาน การจัดการรับ-สงมอบเคร่ือง  
 2. สพฐ. ไมมีงบประมาณสนับสนุนในสวนของการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรพกพาท่ีไดรับ
จัดสรร ซึ่งมีเครื่องจํานวนมาก  จะตองดําเนินการรับและจายใหโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งการทดสอบเครื่อง       
ที่เหลือจากการสงมอบโรงเรียน และเครื่องสํารองท่ีจัดเก็บไวที่ สพม.    

3. กระบวนการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา ปงบประมาณ 2556 เพ่ือมอบใหนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2556 ของหนวยงานสวนกลาง  ลาชากวากําหนดไป 1 ปการศึกษา ทําใหขอมูล
ที่ไดรับจัดสรรคลาดเคลื่อนไมตรงกับจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง ณ วันที่สงมอบ  เพราะเปาหมายนักเรียนที่จะ
ไดรับเครื่องฯ เลื่อนชั้นเรียนไปศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2557 แลว และสงผลกระทบ
ตอระบบควบคุมซึ่งไดติดตั้งประจําหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปกอนแลว 
          4. การมอบใหโรงเรียนดําเนินการจัดซื้อระบบควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาเอง ทําใหโรงเรียน     
ไดระบบควบคุมที่แตกตางกัน  สงผลตอการบริหารจัดการ 
 5. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับครูผูสอน สพฐ.จัดสรรใหตามจํานวนหองเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งนอยกวาจํานวนครูผูสอนที่สอนจริงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ทําใหมีเครื่องฯ          
ไมเพียงพอสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน 
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กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  
 

1. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”   
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  เปนโครงการใหม ใชงบประมาณ  158,000  บาท 
 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 1. ผูบริหารโรงเรียนตนแบบ โรงเรียนเครือขาย และผูรับผิดชอบ เขารับการประชุม
   ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน 

   2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบของผูบริหาร ครู และบุคลากร
   ที่เก่ียวของ 
   3. จัดคายเยาวชนคนดีของแผนดิน 

   4. จัดอบรม ป.ป.ช. สพฐ. นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

   5. สรุป รายงาน นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน 

   6. นําเสนอผลการดําเนินงานและนวัตกรรมโรงเรียนสุจริต 

ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  1. ผูบริหาร ครู จากโรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนตนแบบ ประชุม         
เชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบสุจริต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ณ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง จํานวน 110 คน 

  2. โรงเรียนตนแบบ และโรงเรียนเครือขาย จัดคายเยาวชนคนดีของแผนดิน 
เพ่ือพัฒนานักเรียนแกนนํา โรงเรียนละ 100 คน รวม 1,100 บาท 

  3. โรงเรียนตนแบบ (โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร) จัดอบรม ป.ป.ช. สพฐ. 
นอย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน จํานวน 20 คน 

  4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และโรงเรียนตนแบบ 
(โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร) นําเสนอผลการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  หนา 52 
 

 เชิงคุณภาพ  1. ผูบริหาร ครู มีความเขาใจ สามารถบริหารและบูรณาการการเรียนการ
   สอนตามกลยุทธศาสตรและจุดเนนโรงเรียนสุจริต 

    2. นักเรียนแกนนํา มีความเขาใจและมีคุณลักษณะตามจุดเนนคุณลักษณะ 
   5 ประการ และสามารถเปนผูนําในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับแนวทางการ 
   ดําเนินงานโรงเรียนสุจริต 

    3. บุคลากรท่ีเกี่ยวของ มีความเขาใจบทบาทของการดําเนินงานโรงเรียน
   สุจริต 

    4. โรงเรียนตนแบบมีผลงานสามารถนําเสนอนวัตกรรม ผลการดําเนินงาน
   โรงเรียนสุจริต 
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2. โครงการสงเสริมการดําเนินงาน  “โรงเรียนสุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 12” ประจําป 2557  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  เปนโครงการใหม ใชงบประมาณ  
559,012  บาท 
 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 1. แจงนโยบาย และแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนสุจริต “หนึ่งโรงเรียน        
หนึ่งกิจกรรม” (OAPS: One Activity Per School) และจัดสรรงบประมาณ      
ใหโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ๆ ละ 5,000 บาท  
2. โรงเรียนกาหนดรูปแบบการพัฒนา “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งกิจกรรม” (OAPS: One 
Activity Per School) และสงผลงาน รูปแบบการดาเนินงาน “โรงเรียนสุจริต  

3. จัดประชุมผูบริหาร เพ่ือลงนามบันทึกขอตกลงการดาเนินงาน “โรงเรียนสุจริต 
สพม.12” และ รับมอบนโยบายการดาเนินงาน “หนึ่งโรงเรยีน หนึ่งกิจกรรม” 
(OAPS: One Activity Per School)  

4. สรุป ติดตามผลการดาเนินงาน  

ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทาง   
การดําเนินงานโรงเรียนสุจริต โดยเนนใหนักเรียนมีคุณลักษะ 5 ประการ คือ          
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  

2. โรงเรียนทุกโรงมีผลงาน และรูปแบบการดาเนินงาน “โรงเรียนสุจริต” 
โรงเรียนละ 1 ผลงาน เพ่ือประกาศใหเปน “โรงเรียนสุจริต สานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12” จานวน 99 โรงเรียน  

เชิงคุณภาพ  1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรที่เก่ียวของ มีความเขาใจ สามารถบริหาร 
และบูรณาการการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร และจุดเนนโรงเรียนสุจริต  

2. นักเรียนมีคุณลักษณะตามจุดเนน 5 ประการ และแสดงออกถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ชัดเจน  

3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง มีรูปแบบการดาเนินงาน “โรงเรียนสุจริต”       
ที่เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
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3. โครงการเตรียมความพรอมรับมือและปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปงบประมาณ 2557       
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  เปนโครงการใหม ใชงบประมาณ  100,000  บาท 
 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 1. เตรียมความพรอมและวางแผน 
2. เสนอโครงการไปยัง สพฐ. 
3. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหความรู แกผูรับผิดชอบงานดังกลาวของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงและบุคลากรของ สพม.12 ทุกคน จํานวน 1 รุน 130 คน  
2 วัน (โรงเรียนละ 1 คน) 
4. จัดนิทรรศการ การเตรียมความพรอมเผชิญสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
5. การฝกซอมอพยพ 
6. การทําแผนท่ีเสี่ยงภัย 
7. ติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาโดยการรายงานผล 
8 คัดเลือกสถานศึกษานํารอง/ตนแบบ/ครูตนแบบเพ่ือเปนศูนยการเรียนรู           
ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
9. สรุป รวบรวมขอมูล ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานแกหนวยงาน           
ทีเ่กี่ยวของ 

ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
จํานวน 99  โรงเรียน สงครูผูรับผิดชอบงานดานภัยพิบัติเขารับการฝกอบรม จํานวน 
90 โรงเรียนๆละ 1 คน  รวม 90 คน 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  12 สงเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเขารับการฝกอบรมกลุมงานละ 2 คน   

เชิงคุณภาพ  1. บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีความรู ความเขาใจ 
ในเรื่ องภัย พิบัติทางธรรมชาติและการเต รียมพรอมรับ มือภัยพิบัติ อีกทั้ ง               
ไดแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน และสถานศึกษาในสังกัดมีการจัดการศึกษา     
ดานภัยพิบัติไดอยางเปนรูปธรรม             

2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  สามารถปองกัน
การเกิดภัยพิบัติในรูปแบบตางๆได 

3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีองคความรูเรื่อง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสามารถแกไขปญหาอุปสรรคไดเมื่อมีเหตุการณเกิดข้ึน 

4. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีจิตสํานึกเปนจิต
สาธารณะที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีเหตุการณภัยพิบัติเกิดข้ึน 

5. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดมีแผนและแนวปฏิบัติของตนเองและพรอมที่
จะขยายผลใหกับนักเรียนและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปญหาและอุปสรรค 
 1. ขอจํากัดในดานเวลาซึ่งระบุใหดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2557  กิจกรรมบาง         
กิจกรรมเม่ือใหการอบรมแกครูที่รับผิดชอบแลว ครูตองกลับไปสรางความเขาใจ ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ  
และตองรายงานนั้น พรอมทั้งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ตองแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาสถานศึกษาที่ดําเนินงานและขยายผลใหแกบุคลากร ครู นักเรียน และชุมชน ตอไปไดดีนั้น ตองใช
ระยะเวลาอีกประมาณ 4 เดือนจึงจะเรียบรอย  
 2. ขอจํากัดในดานงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือการดําเนินการตามโครงการมีนอย  
  
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ในสวนการดําเนินงานของสถานศึกษา ควรดําเนินการในปงบประมาณถัดไป เพื่อความสะดวกและ
คลองตวัในการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สําหรับการ
รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาควรจะเปนชวงเดือนธันวาคม 2557  และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาท่ีดําเนินงานดานภัยพิบัติดีเดนเปนแบบอยางใหสถานศึกษาอ่ืนๆดูงาน
และนําไปพัฒนาสถานศึกษาของตนตอไป ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2558 
 2. ปรับโครงการใหมใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ทําใหกลุมเปาหมายที่จะเขารับการ
ฝกอบรมของสถานศึกษาลดลง จากเปาหมายที่วางไวสถานศึกษาละ 3 คน  เหลือสถานศึกษาละ 1 คน        
ซึ่งบุคคลดังกลาวตองนําความรูที่ไดรับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนตอไปพรอมท้ังไดมีขอเสนอแนะ       
ใหสถานศึกษารวมกลุมกันจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร ครู และนักเรียน รวมกันเปนสหวิทยาเขตเพ่ือได
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 3. ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญในการดําเนินงานเรื่องน้ีและสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว    
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กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม                    
ศักยภาพ 

1. โครงการสงเสริม พัฒนา งานคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคม    
ปการศึกษา 2557  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  เปนโครงการใหม ใชงบประมาณ 180,000  บาท 
 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ จัดประชุมชี้แจงนโยบายและเปาหมายดําเนินงานเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม      
  ปการศึกษา 2557 ใหแกผูรับผิดชอบงานสรางภูมิคุมกันทางสังคมของโรงเรียนในสังกัด  
  จํานวน  99 โรงเรียนๆ   2 คน จํานวน 2 วัน 

ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  บุคลากรที่รับผิดชอบงานสรางภูมิคุมกันทางสังคมของโรงเรียนในสังกัด  
จํานวน 99 โรงเรียนๆ ละ 2 คน มีความรู ความเขาใจแนวทางการดําเนินงานสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม ตลอดจนมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ และเผยแพร    
ผลการดําเนินงานเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมของสถานศึกษา 

 เชิงคุณภาพ  สถานศึกษามีความเข็มแข็งในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ 
  นักเรียน นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ทั่วถึง ลดปริมาณนักเรียน        

   ออกกลางคัน มีภูมิคุมกันทางสังคม 

ปญหาและอุปสรรค  

 การจัดสรรงบประมาณดําเนินการอยางลาชา ไมสอดคลองกับระยะเวลาการดําเนินงานตามโครงการ 
และหวงเวลาในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ  
 ควรจัดสรรงบประมาณดําเนินการต้ังแตตนปงบประมาณ 
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2. โครงการประชุมระดมความคิดเห็นท่ีมีตอนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน       
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เปนโครงการใหม  ใชงบประมาณ 39,917 บาท 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 1. ประชุมคณะทํางาน ตามคําสั่ง สพม.12 ที่ 228/2557  ลงวันที่ 4 ก.ค. 2557  

เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดประชุม  ในวันที่ 7 ก.ค. 2557  
2. จัดประชุมระดมความคิดเห็นที่มีตอนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2557  
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในวันที่  8  ก.ค. 2557  และสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน         

99 โรงเรียน ไดศึกษาผลการดําเนินงาน  และผลกระทบการดําเนินงานตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2557     

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน         
99 โรงเรียน มีความรู ความเขาใจมีแนวทางการดําเนินงานรับนักเรียน               
ในปการศึกษา 2558 

เชิงคุณภาพ  1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  ไดทราบผล   
การดําเนินงาน  และผลกระทบการดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ  
การรับนักเรียน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 
2557     

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  สามารถ
แกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานรับนักเรียน ไดขอคนพบที่นําไปใชประโยชนใน
การกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในปการศึกษาตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ปญหาและอุปสรรค 
1. ผูบริหารสถานศึกษาบางโรงเรียน ไมเขารวมประชุม เพราะไมใหความสําคัญและประโยชนของ    

การเขาประชุม  
2. ผูเขารวมประชุมควรจะเปนผูบริหารสถานศึกษา เพราะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจไดทุกปญหา 

 
ขอเสนอแนะ 

1. การสรางความตระหนัก เรื่องการมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นเพ่ือแกปญหารวมกัน 
 2. ควรมีการพัฒนาทุกองคคณะบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ดําเนินการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงาน ตามบทบาท หนาที่อยางเขมแข็ง เพ่ือประโยชนสูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรูใหนักเรียน
ไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ 
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กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง     
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 1. โครงการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
 กลุมนโยบายและแผน  เปนโครงการใหม  ใชงบประมาณ  31,700  บาท 

 
กิจกรรมท่ีดําเนินการ 1. ประชุมคณะทํางานออกแบบเคร่ืองมือการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล 

2. ตรวจสอบรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง 
3. สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  สง  สพฐ. 

ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  ไดดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปของ
สถานศึกษาตามแบบเครื่องมือ จํานวน 98 โรง มีจํานวน 1 โรง ไมสงแผนฯ 

  
เชิงคุณภาพ  แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาในสังกัด มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสอดคลองกับนโยบายตนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพม.12 

ปญหาและอุปสรรค  

 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาเกินกวารอยละ 50 ยังไมครบองคประกอบ
ของการจัดทํา 

ขอเสนอแนะ  
 1. ควรแตงต้ังคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ 
 2. ควรอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทําแผนใหแกสถานศึกษา 
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2 . โครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)   กลุม อํานวยการ               
เปนโครงการตอเนื่อง  ใชงบประมาณ  191,000  บาท 
 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 1. บรรยายจากวิทยากรภายนอก 

   2. ฝกปฏิบัติงานในรูปแบบกิจกรรม 

   3. นําเสนอผลงาน 

ผลการดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ  ขาราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและผูเก่ียวของ จํานวน   
95 คน เขารวมประชุมและพัฒนา 

  
เชิงคุณภาพ  1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรู

ความเขาใจ 

  2. สามารถเพ่ิมขีดสมรรถนะของตนเอง 
  3. นําไปปรับปรุงพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ปญหาและอุปสรรค  
 1. งบประมาณไมเพียงพอ 
 2. ระยะเวลาในการพัฒนานอยเกินไป 

ขอเสนอแนะ  
 1. ควรเพ่ิมจํานวนวัน เวลา ในการพัฒนาใหมาก 
 2. ควรทําอยางตอเนื่อง 
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ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net) 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2555 และปการศึกษา 2556 

 

กลุมสาระวิชา คะแนนเฉลี่ย ปกศ.2555 คะแนนเฉลี่ย ปกศ.2556 ผลตาง +/- 

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 

เฉลี่ย 5 กลุมสาระ 40.01 36.89 -3.12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินในปการศึกษา 2556 ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู พบวาในภาพรวมนักเรียน              
มีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.12 และเม่ือพิจารณารายกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวามีกลุมสาระการเรียนรูที่มี     
คาคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2555 จํานวน 2 กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น 2.50 และ 1.83 ตามลําดับ 
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ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net) 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2555 และปการศึกษา 2556 

 

กลุมสาระวิชา คะแนนเฉลี่ย ปกศ.2555 คะแนนเฉลี่ย ปกศ.2556 ผลตาง +/- 

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 

เฉลี่ย 5 กลุมสาระ 32.88 32.41 -0.47 

 

 

 
       
 
       

 

 

 

 

 
 

       

 ผลการประเมินในปการศึกษา 2556 ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู พบวาในภาพรวมนักเรียน              
มีคาคะแนนเฉล่ียลดลง 0.47 และเม่ือพิจารณารายกลุมสาระการเรียนรู ปรากฏวามีกลุมสาระการเรียนรูที่มี     
คาคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2555 จํานวน 2 กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพ่ิมข้ึน 3.77 และ 1.84 ตามลําดับ 
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รายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระบบ ARS (Action plan Report System) 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   คาคะแนนเฉล่ียรวม 3.78152  

       ลําดับที่ 41 ของประเทศ 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระบบ KRS (KPI  Report System) 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   คาคะแนนเฉล่ียรวม 3.94247  

       ลําดับที่ 41 ของประเทศ 
 

 
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2557 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 
ประเภท

งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณ

คงเหลือ 
งบกันไวเบิก
เหลื่อมป 

1. งบบุคลากร 2,116,849,067.21 2,116,849,067.21   
2. งบดําเนินงาน   66,476,738.00 63,898,638.19 2,578,099.81 5,275,230.00 
3. งบลงทุน� 14,732,719.00 14,267,193.00 465,526.00 8,612,000.00 
4. งบอุดหนุน 3,420,300.00 3,391,164.00 29,136.00  
5. งบรายจายอื่น 198,900.00 184,596.50 14,303.50  

รวมทั้งสิ้น 2,201677,724.21 2,198,590,658.90 3,087,065.31 13,887,230.00 
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      สวนที่  4 

        แนวทางการพัฒนาในปตอไป 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดมีการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งในปจจุบันมีชุมชน และองคกรตางๆ เขามามีสวน
รวมในดานการศึกษามากข้ึน จึงไดจัดการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
ตลอดจนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถในดานตางๆที่จะ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน แตในขณะเดียวยังมีปญหา อุปสรรค ในดานการบริหารจัดการและดาน
อ่ืนๆ ตลอดปงบประมาณ 2557 ดังนี้ 
 

ปญหา / อุปสรรค 
1. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดยังดําเนินการไมครอบคลุม ตอเนื่อง  
2. ระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ ระบบอินเตอรเน็ตยังมีปญหาในบางพ้ืนที่ สงผลใหการสงหนังสือ     
สั่งการ หรือแจงขาว จากเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังโรงเรียนในสังกัดเกิดความลาชา และบางครั้งทําใหโรงเรียน
ไมไดรับสิทธิ์บางประการ เนื่องจากสงขอมูลไมทันในระยะเวลาที่กําหนด 
3. เขตพ้ืนที่การศึกษา ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดรวม 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
พัทลุง เนื่องจากพ้ืนที่การใหบริการเปนบริเวณกวาง ทําใหการเดินทางติดตอสื่อสารระหวางกันตองใชเวลา
พอสมควร สงผลกระทบตอการทํางาน 
   
ขอเสนอแนะ / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ อุปกรณไอซีที เพ่ือรองรับการติดตอสื่อสารระหวางเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัด 

2. มีการระดมทุน ทรัพยากรจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ เพื่อเปนปจจัยในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ตลอดจนเปนทุนการศึกษาใหแกนักเรียนท่ีขาดโอกาส 

3. สรางความเขมแข็งดานวิชาการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีทักษะดานวิชาการท่ีสูงขึ้น 

4. อบรม พัฒนา บุคลากร ทั้งในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อสงเสริมใหเขตพ้ืนที่
การศึกษามีศักยภาพสูงข้ึนในปตอไป 
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ภาคผนวก 
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คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 

1. นายจําเริญ  รัตนบุรี  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
2. นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
3. นายมนูญ  บุญชูวงศ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
4. นายพรศักดิ์  จินา  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
5. นายสุทัศน  แกวพูล  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
6. นายจตุรงค  สุขแกว  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
7. นายไพบูลย  พรหมดํา  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 
8. นางสาวศิริมนตร  ชิณวงศ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

 
ผูสนับสนุนขอมูล 

 1.  นางศรีสมร  ชัยมุสิก  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
 2.  นายสุรศักดิ์  ชวยเกิด  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 3.  นางมันทนา  รัตนะรัต  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
 4.  นางเนตรชนก  ศรีรัตน  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

     5.  นางสาวพรทิพย  เกิดสม  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
     6.  นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ        ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
     7.  นางชุติมา  พยุหกฤษ  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
     8.  นายไตรรงค  สาดแว  ศึกษานิเทศกปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร 
 
คณะทํางาน 
     1. นางมันทนา  รัตนะรัต  ผูอํานวยการกลุนนโยบายและแผน 
     2. นางสุฑามาศ  อินทรปาน           นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
     3. นางสาวพัทธมน  บัวจีน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
     4. นางสาววาริพินทุ  จิตตารมย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
     5. นายอนุชา  กลิ่นจันทร  ครู ชวยราชการ 
     6. นางสาวจิราพร วิบุลศิลป  ลูกจาง 
     7. นางสาวธิดารัตน  ทวทีอง            ลูกจาง 
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