เอกสารลาดับที่ 5/2557
กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คานา
กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีภารกิจในการ
บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศ ประสานงาน ติ ด ตามและตรวจสอบการจั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศของ
สถานศึกษาในสังกัด โดยใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center ในการ
จัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สามารถนามาใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาการจัดตั้ง และการจัดสรรงบประมาณ
ดังนั้ น เพื่อให้การจั ดเก็บ ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และเป็นไปตามนโยบายของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และรองรั บ การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ด้ า นข้ อ มู ล กพร.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดทา คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดทาข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดได้
กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารคู่ มื อ ฉบั บ นี้ จ ะอ านวยประโยชน์ ต่ อ การท างานของผู้ จั ด ท าข้ อ มู ล ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

สารบัญ
หน้ า
คานา
ข้ อมูลทัว่ ไป
- ข้อมูลทัว่ ไป
- รายชื่อผูบ้ ริ หารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
- รายชื่อผูอ้ านวยการกลุ่มหน่วยศูนย์
- รายชื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.)
- รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ฯ (ก.ต.ป.น.)
- รายชื่อคณะอนุการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
- รายชื่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัด
- เครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการมัธยมศึกษา
ข้ อมูลพืน้ ฐานทางการศึกษา ปี การศึกษา 2557
- จานวนนักเรี ยนรายโรง
- โรงเรี ยนจาแนกตามขนาด
- จานวนโรงเรี ยนจาแนกตามประเภท ปี การศึกษา 2557
- จานวนโรงเรี ยนจาแนกตามประเภทแยกตามจังหวัด ปี การศึกษา 2557
- จานวนนักเรี ยน จาแนกรายชั้น เพศ ห้องเรี ยน และสัดส่ วนห้องเรี ยนต่อห้อง
- จานวนนักเรี ยนด้อยโอกาส จาแนกตามระดับชั้น ปี การศึกษา 2557
- จานวนนักเรี ยนขาดแคลนเครื่ องเขียน แบบเรี ยนและอาหารกลางวัน ปี การศึกษา 2557
- จานวนนักเรี ยนในเขตบริ การที่อยูห่ ่างไกลโรงเรี ยน เกิน 3 กม. จาแนกตามวิธีการเดินทางมา
เรี ยนปี การศึกษา
- จานวนนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วม จาแนกตามระดับชั้น ปี การศึกษา 2556
- จานวนนักเรี ยนที่มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง จาแนกรายช่วงชั้น/ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
- ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
- ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net)
รู ปแบบการจัดการศึกษา
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- โรงเรี ยนหน่วยเบิก
- โรงเรี ยนในโครงการพัฒนาการบริ หารรู ปแบบนิติบุคคล
- โรงเรี ยนแกนนายกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
- โรงเรี ยนดีประจาตาบล
- โรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้หลักสู ตรมาตรฐานสากล
- โรงเรี ยนจัดการศึกษาพิเศษเรี ยนร่ วม
- โรงเรี ยนในฝัน
- โรงเรี ยนโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
- โรงเรี ยนวิถีพุทธ
- โรงเรี ยนที่มีอตั ราแข่งขันสู ง และโรงเรี ยนคู่พฒั นา
- โรงเรี ยนขนาดเล็กที่ศกั ยภาพด้านอาชีพ 1 โรงเรี ยน 1 อาชีพ
- โรงเรี ยนในโครงการ UniNet พัฒนาเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
- โรงเรี ยนเครื อข่ายเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรี ยนสุจริ ต”

- โรงเรี ยนนาร่ องทักษะงาน ทักษะชีวติ
- โรงเรี ยนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มโรงเรี ยนขนาดเล็ก
- โรงเรี ยนในโครงการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ น
ภาษาอังกฤษ
- โรงเรี ยนในโครงการห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์
- โรงเรี ยนโครงการพระราชดาริ
- โรงเรี ยนโครงการห้องสมุดมีชีวติ
- โรงเรี ยนคู่พฒั นาไทย-อินโดนีเซีย
- โครงการโรงเรี ยนแกนนา 46 ICT โรงเรี ยนในฝันและโรงเรี ยนเครื อข่าย
- โครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรี ยนรู ้และการบริ หารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- โรงเรี ยนในโครงการ อนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- โรงเรี ยนโครงการจัดสร้างห้องเรี ยนต้นแบบด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรี ยนการสอน
- โรงเรี ยนโครงการศูนย์หุ่นยนต์ประจาจังหวัด
- โรงเรี ยน Sister School ในโครงการ Spirit of ASEAN
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- โรงเรี ยนแกนนาการพัฒนาจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน สพม. 12
- โรงเรี ยนต้นแบบลูกเสื อ
ภาคผนวก คานิยาม
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สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ตั้งอยู่ภายในอาคารที่ 12/13 หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม
ตาบลโพธิ์ เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80000 รับผิดชอบการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 99 โรงเรี ยน กระจายอยูใ่ นพื้นที่ 2 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จานวน
71
โรงเรี ยน
2. จังหวัดพัทลุง
จานวน
28
โรงเรี ยน
มีบุคลากร และนักเรียนในสั งกัด ประกอบด้ วย
 บุคลากรสานักงาน (ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2557)
1. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา





จานวน

1

คน

2. รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จานวน

5

คน

3. รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ช่วยราชการ)

จานวน

1 คน

4. ศึกษานิเทศก์

จานวน

14 คน

5. บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรตรา 38 (ค)

จานวน

27 คน

6. ครู ช่วยราชการ

จานวน

5 คน

7. ลูกจ้างประจา

จานวน

2 คน

8. พนักงานราชการ

จานวน

1 คน

จานวน

241 คน

ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2. ครู ผสู้ อน

จานวน 4,387 คน

3. พนักงานราชการ

จานวน

4. ลูกจ้างประจา

จานวน 301 คน

จานวนนักเรียนและห้ องเรียน
1. จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. จังหวัดพัทลุง

อาณาเขตติดต่ อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้

36 คน

นักเรี ยน 57,719 คน

ห้อง 1,712 ห้อง

นักเรี ยน 20,363 คน

ห้อง

ติดต่อกับจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ติดต่อกับอาเภอควนเนียง อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
และอาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย อาเภอสิ งหนคร อาเภอสทิงพระ อาเภอกระแสสิ นธุ์

620 ห้อง
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ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี กระบี่ สตูล และตรัง
ผู้บริหารสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายจาเริ ญ รัตนบุรี

ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ว่าที่ ร.ต. ประสิ ทธิ์ รัตนสุภา รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นายไกรสิ ทธิ์ เลิศไกร
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นายมนูญ บุญชูวงค์
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นายพรศักดิ์ จินา
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นายสุ ทศั น์ แก้วพูล
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นายจตุรงค์ สุ ขแก้ว
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เบอร์ โทร
0-8173-7126-4
0-8159-9828-2
0-8195-6149-1
0-8986-8162-1
0-8195-8836-2
0-8127-7930-4
0-8108-3386-4

ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่ วย/ศู นย์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นางศรี สมร ชัยมุสิก
นายสุ รศักดิ์ ช่วยเกิด
นางสาวพรทิพย์ เกิดสม
นางมันทนา รัตนะรัต
นางเนตรชนก ศรี รัตน์

ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ
ผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคล
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ

ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางชุติมา พยุหกฤษ
นายไตรรงค์ สาดแว

ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร

เบอร์ โทร
0-8666-8475-3
0-8727-8793-5
0-8694-7833-7
0-8636-6683-1
0-8694-8814-9
0-8189-5209-3
0-8406-2745-3
0-8127-1174-2
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คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (กพท.)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
นายสมบูรณ์ สว่างวรชาติ
นายโชติ ชูสุวรรณ
นายประเสริ ฐ จันทร์คล้าย
นายสนอง แก้วประภาค
นายวิฑูรย์ อิสระพิทกั ษ์กุล
นายนิษา แสงมณี
นายสุ รชัย ทองพันธุ์
นายจามร เจริ ญอภิบาล
นายโชติวตั ชนะกาญจน์
นางบุญงาม ไชยรักษ์
นางปัทมาสน์ บูชา
นายศาณิ ต เกษสุ วรรณ
นายสุ นทรัสส์ เพชรรักษ์คาด้วง
นายศุภรัตน์ มุสิกะ
นายจาเริ ญ รัตนบุรี

ตาแหน่ ง

เบอร์ โทร
ประธาน
0-8972-9293-5
ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
0-8789-5338-5
ผูแ้ ทนองค์กรเอกชน
0-8398-8298-8
องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.)
0-8242-6687-8
องค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล)
0-8507-8066-5
สมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
0-9212-5603-4
สมาคมผูป้ ระกอบผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 0-8139-6989-8
สมาคมผูป้ กครองและครู
0-8195-6205-3
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
0-8499-1185-1
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
0-8189-7359-5
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
0-8407-5666-1
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
0-7558-3222ต่อ 021-022
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
0-8408-5448-7
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
0-8578-2988-7
กรรมการและเลขานุการ
0-8173-7162-4

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นายจาเริ ญ รัตนบุรี
นายปรี ชา แร่ ทอง
นายณัฐวุฒิ ภารพบ
นายศุภชัย ชนะสงคราม
นายสาวิทย์ บุญประเสริ ฐ
นายวินยั บุญเกื้อสง
นายสมมุ่ง หนูพยันต์
นายอาพล ยะสะนพ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

5
9 นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
ประเภทตาแหน่ ง
นายนริ ศ ฤทธาภิรมย์
ผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา
นายจิระวัฒน์ บุญสุ ข
ผูแ้ ทน ก.ค.ศ.
นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผูแ้ ทนคุรุสภา
ว่าที่ ร.ต.ภักดี ชูหวาน
ผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านการบริ หารงานบุคคล
นายปิ ติเลิศ สุ วรรณเกษา ผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย
นายมานิต วรรณคง
ผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง
นายประมวล เตี้ยนวล
ผูแ้ ทนข้าราชการครู
นายภักดี เหมทานนท์
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
นายสุ รศักดิ์ ช่วยเกิด
ผูแ้ ทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ตาแหน่ ง
ประธาน อ.ก.ค.ศ.
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

6

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รายชื่ อผู้บริ หารโรงเรี ยนในสั งกัด สพม. 12
ชื่อโรงเรี ยน
ชื่อผูอ้ านวยการ
จังหวัด
เบญจมราชูทิศ
นายภักดี เหมทานนท์
นครศรี ธรรมราช
กัลยาณี ศรี ธรรมราช
นายสุ พจน์ อภิศกั ดิ์มนตรี
นครศรี ธรรมราช
ปากพูน
นายสุ วรรณ ผลเจริ ญ
นครศรี ธรรมราช
เมืองนครศรี ธรรมราช
นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คาด้วง นครศรี ธรรมราช
โยธินบารุ ง
นาย ส สมบัติ มีสุนทร
นครศรี ธรรมราช
ตรี นิมิตรวิทยา
นายสุ วฒั น์ คนซื่อ
นครศรี ธรรมราช
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
นายอนันต์ รัตนสุ ภา
นครศรี ธรรมราช
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรี ธรรมราช
นายไพรัช วงศ์นาถกุล
นครศรี ธรรมราช
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรี ธรรมราช
นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค นครศรี ธรรมราช
ขุนทะเลวิทยาคม
นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
นครศรี ธรรมราช
เฉลิมราชประชาอุทิศ
นางอุษณี ษ์ จันทร์สุวรรณ
นครศรี ธรรมราช
เตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้
นายอาพล ยะสะนพ
นครศรี ธรรมราช
พระพรหมพิทยานุสรณ์
นายอนันต์ ปิ ยวัชรพันธุ์
นครศรี ธรรมราช
ทางพูนวิทยาคาร
นายธามรงค์ มาสิ งค์
นครศรี ธรรมราช
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ฯ
นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวบรรจง นครศรี ธรรมราช
ฉวางรัชดาภิเษก
นายวิเชียน ชนะราวี
นครศรี ธรรมราช
ละอายพิทยานุสรณ์
นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
นครศรี ธรรมราช
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
นายสถิตย์ รัตนบุรี
นครศรี ธรรมราช
นางเอื้อยวิทยา
นายฐนกรพล บุรีแสง
นครศรี ธรรมราช
ทุ่งสง
นายสนัน่ พลรัฐธนาสิ ทธิ์
นครศรี ธรรมราช
สตรี ทุ่งสง
นายปรี ชา แร่ ทอง
นครศรี ธรรมราช
ทุ่งสงวิทยา
วิเชียร วงศ์แก้ว
นครศรี ธรรมราช
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
นายพงศ์สิทธิ์ สิ ริกาญจน์
นครศรี ธรรมราช
ก้างปลาวิทยาคม
นายไกวัล เสริ มแก้ว
นครศรี ธรรมราช
นาบอน
นายวัฒนา ลาชโรจน์
นครศรี ธรรมราช
ทุ่งใหญ่วทิ ยาคม
นายวัชรา พรหมศร
นครศรี ธรรมราช
กรุ งหยันวิทยาคาร
นายสันติ นาดี
นครศรี ธรรมราช

เบอร์โทร
0866893888
0815697555
0819788740
0812710962
0896476363
0835906302
0866868120
0812715999
0878942882
0813674044
0818911726
0898735220
0813708572
0816079487
0819707572
0898714824
0899700528
0810808713
–
0892922960
0818929936
0817377859
0806916192
0895899807
0813676423
0811247991
0819568894

7

ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

รายชื่ อผู้บริ หารโรงเรี ยนในสั งกัด สพม. 12
ชื่อโรงเรี ยน
ชื่อผูอ้ านวยการ
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นายจาเริ ญศักดิ์ แสงแก้ว
เสม็ดจวนวิทยาคม
นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
ทุ่งสังพิทยาคม
นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ
บางขันวิทยา
นายสุ นนั ท์ กลับขันธ์
วังหินวิทยาคม
นายกาพล ทองอยู่
ประสาธน์ราษฎร์บารุ ง
นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุม้
ช้างกลางประชานุกลู
นายนราวุธ สุ จิตะพันธ์
เชียรใหญ่
นายสุ คนธ์ แสงประทุม
วิเชียรประชาสรรค์
นายสิ ทธิพร นิลพัฒน์
เชียรใหญ่สามัคคีวทิ ยา
นายศรี วชิ ยั คงจันทร์
ธัญญาวดีศึกษา
นางจิราพร รัตนกุล
ชะอวด
นายประเสิ รฐ ชีใหม่
ชะอวดวิทยาคาร
นายสุ รชัย ทองพันธุ์
เกาะขันธ์ประชาภิบาล
นายอรุ ณ พงศ์เพ็ชร
ขอนหาดประชาสรรค์
นายธวัช คานวณ
ชะอวดเคร่ งธรรมวิทยา
นางสุ ภาภรณ์ คงคานนท์
ปากพนัง
นายประดับ แก้วนาม
โศภนคณาภรณ์
ดร. สุ ภาพ เต็มรัตน์
อินทร์ธานีวทิ ยาคม
นายประโยชน์ ชัยณรงค์
สตรี ปากพนัง
นายศุภรัตน์ มุสิกะ
ร่ อนพิบูลย์เกียรติวสุ นธราภิวฒั ก์
นายสมนึก รักดา
คีรีราษฎร์พฒั นา
นายประยูร รักษ์กาเนิด
ควนเกยสุ ทธิวทิ ยา
นายเอกรัฐ เพ็งจันทร์
เสาธงวิทยา
นายสมมุ่ง หนูพยันต์
ตระพังพิทยาคม
นายอนันต์ รักษ์ศรี ทอง
หัวไทรบารุ งราษฎร์
นายคีรี มากสังข์
แหลมราษฎร์บารุ ง
นายจีรวิทย์ มัน่ คงวัฒนะ
นพคุณประชาสรรค์
นายอานุภาพ ศรี เพ็ชรใส

จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช

เบอร์โทร
0812737295
0899096625
0863456583
0818929821
0816909429
0878918665
0810857089
0816072935
0800829810
0817029942
0810900107
0895948360
0813969898
0843135429
0857989632
0824224449
0812738605
0816771480
0899727259
0857829887
0813673417
0801483931
0819858070
0895348192
0862826919
0819567201
0862681112
0815975131

8

ที่
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ชื่อโรงเรี ยน
ทรายขาววิทยา
เขาพังไกร
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
พรหมคีรีพิทยาคม
บ้านเกาะวิทยา
ท่าศาลาประสิ ทธิ์ ศึกษา
โมคลานประชาสรรค์
สระแก้วรัตนวิทย์
สิ ชลคุณาธารวิทยา
ฉลองรัฐราษฎร์ อุทิศ
สิ ชลประชาสรรค์
เทพราชพิทยาสรรค์
ขนอมพิทยา
ท้องเนียนคณาภิบาล
คงคาประชารักษ์
นบพิตาวิทยา
พัทลุง
พัทลุงพิทยาคม
พรหมพินิตชัยบุรี
ประภัสสรรังสิ ต
วชิรธรรมสถิต
สตรี พทั ลุง
กงหราพิชากร
ชะรัดชนูปถัมภ์
หานโพธิ์ พิทยาคม
ประชาบารุ ง
ตะโหมด
ควนขนุน

รายชื่ อผู้บริ หารโรงเรี ยนในสั งกัด สพม. 12
ชื่อผูอ้ านวยการ
นายปราโมทย์ พรหมนิล
นายเฉลิม เพ็ชรชณะ
นายวิสุทธิ์ พิชยั ยุทธ์
ดร.สุ รพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
นายสมปอง ภักดีกิจ
นายกรี ฑา วีระพงศ์
นายธรรศ พงศาปาน
นางกิ่งขวัญ สุ ขสงวน
นายดาเนิน มาทอง
นายพยัส คีรีพนั ธุ์
นายพีระพงษ์ สองวิหค
สง่า นาวารัตน์
นายสุ นทร เพชรดี
นายสมมาศ หนูแก้ว
ว่าที่ ร.ต.สมพร แก้วคง
นายประพฤติ วงศ์ชนะ
นายจาเนียร รักใหม่
นายสมจิต จุลพูล
นายสงบ ศรทอง
สมโชค วรรณเวช
นายกิตติพนั ธ์ ติยพั เสน
นายสาวิทย์ บุญประเสริ ฐ
นายพิทกั ษ์ เพชรวา
นายสุ ทิน ธาดาพรรษวุฒิ
นายสมพร กาญจนพันธุ์
นายสมหมาย กรดเต็ม
นายจบ แก้วทิพย์
นายนิวฒั น์ พูลจันทร์

จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง

เบอร์โทร
0901717077
0896919836
0810791617
0895900630
0865948033
0816774653
0895962510
0813266962
0819709029
0828188872
0899094947
0860425948
0894705209
0836632025
0847451726
0899718791
0862925445
0818961479
0849678856
0818983544
0819571255
0862857822
0883881179
–
0810996628
0817668350
0897364369
0847490770
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ที่
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื่อโรงเรี ยน
พนางตุง
ดอนศาลานาวิทยา
ปัญญาวุธ
ควนพระสาคริ นทร์
ปากพะยูนพิทยาคาร
หารเทารังสี ประชาสรรค์
ศรี บรรพตพิทยาคม
ตะแพนพิทยา
ป่ าบอนพิทยาคม
บางแก้วพิทยาคม
ป่ าพะยอมพิทยาคม
นิคมควนขนุนวิทยา
เขาชัยสน
นาขยาดวิทยาคาร
อุดมวิทยายน
มัธยมเกาะหมาก

รายชื่ อผู้บริ หารโรงเรี ยนในสั งกัด สพม. 12
ชื่อผูอ้ านวยการ
นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์
นายภาส วุน่ บัว
นายประภาส พรหมแก้ว
นางมาลี แก้วละเอียด
นายปรี ชา มากมณี
อนันต์ หนูพฒั น์
นายวิรัตน์ บัวขาว
นางอุไร พรหมปาน
นางพรเพ็ญ แปวประเสริ ฐ
สมคิด ทองสง
นายพิชยั บุษรารัตน์
นายสมใจ บุญเรื องขาว
นายมณี เรื องแก้ว
นายอเนก พรหมชาติ
นายปวิช เลิอดฉิม
นายบัวทอง ผลามิโช

จังหวัด
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง

เบอร์โทร
0819597514
0812988066
0898694609
0818984369
0895962457
0857996791
0899761537
0810944468
0897325377
0895982449
0819594807
0871083486
0849689348
–
0899772830
0862863895
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จานวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยา
เขต
สหวิทยาเขตที่

ชื่อ

1

เบญจมราชูทิศ

จานวน
โรงเรียน
6

2

กัลยาณี

6

3

พระพรหม

5

4

ทุ่งสง

5

5

สตรีทุ่งสง

7

6

ร่อนพิบูลย์ –
จุฬาภรณ์

6

7

ต้นน้าตาปี

5

8

ทุ่งใหญ่

5

ชื่อโรงเรียน
1. เบญจมราชูทิศ
2. เมืองนครศรีธรรมราช
3. พรหมคีรีพิทยาคม
4. บ้านเกาะวิทยา
5. สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 6. ขุนทะเลวิทยาคม
1. กัลยาณีศรีธรรมราช
2. โยธินบารุง
3. จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
4. ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 5. ปากพูน 6. ตรีนิมิตวิทยา
1. พระพรหมพิทยานุสรณ์ 2. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
5. ทางพูนวิทยาคาร
1. ทุ่งสง
2. บางขันวิทยา
3. วังหินวิทยาคม
4. ราชประชานุเคราะห์ 19
5. ก้างปลาวิทยาคม
1. สตรีทุ่งสง
2. ทุ่งสงสหประชาสรรค์
3. ทุ่งสงวิทยา
4. ช้างกลางประชานุกูล
5. นาบอน
6 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
1. ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 2. เสาธงวิทยา
3. คีรีราษฎร์พัฒนา
4. ควนเกยสุทธิวิทยา
5. ตระพังพิทยาคม
6. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
1. ฉวางรัชดาภิเษก
2. ละอายพิทยานุสรณ์
3. นางเอื้อยวิทยา
4. พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
5. ประสาธน์ราษฎร์บารุง
1. ทุ่งใหญ่วิทยาคม
2. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก
3. กรุงหยันวิทยาคาร
4. เสม็ดจวนวิทยาคม
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5. ทุ่งสังพิทยาคม

สหวิทยาเขต
ที่
9

ชื่อ
ปากพนัง-หัวไทร

จานวน
โรงเรียน
7

10

สตรีปากพนังเชียรใหญ่

6

11

ชะอวด

5

12

สิชล – ขนอม

6

13

ท่าศาลา –
นบพิต้า

5

14

เพชรพัทลุง

7

15

สตรีพัทลุง

6

16

ควนขนุน

7

ชื่อโรงเรียน
1. ปากพนัง
2. อินทร์ธานีวิทยาคม
3. หัวไทรบารุงราษฎร์
4. ทรายขาววิทยา
5. แหลมราษฎร์บารุง 6. นพคุณประชาสรรค์ 7. เขาพังไกร
1. สตรีปากพนัง
2. โศภนคณาภรณ์
3. เชียรใหญ่
4. วิเชียรประชาสรรค์
5. เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
6. ธัญญาวดีศึกษา
1. ชะอวดวิทยาคาร
2. ชะอวด
3. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
4. ขอนหาดประชาสรรค์
5. เกาะขันธ์ประชาภิบาล
1. สิชลคุณาธารวิทยา
2. สิชลประชาสรรค์
3. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
4. เทพราชพิทยาสรรค์
5. ขนอมพิทยา
6. ท้องเนียนคณาภิบาล
1. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
2. สระแก้วรัตนวิทย์
3. โมคลานประชาสรรค์
4. นบพิตาวิทยา
5. คงคาประชารักษ์
1. พัทลุง
2. ประภัสสรรังสิต
3. พรหมพินิตชัยบุรี
4. กงหราพิชากร
5. ชะรัดชนูปถัมภ์ 6. นาขนาดวิทยาคาร 7. ปัญญาวุธ
1. สตรีพัทลุง
2. พัทลุงพิทยาคม
3. เขาชัยสน
4. วชิรธรรมสถิต
5. หานโพธิ์พิทยาคม
6. พนางตุง
1. ควนขนุน
2. ป่าพะยอมพิทยาคม

12

17

จตุรพัฒน์
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3. นิคมควนขนุนวิทยา
5. ตะแพนพิทยา
7. ดอนศาลานาวิทยา
1. ตะโหมด
3. ประชาบารุง
5. บางแก้วพิทยาคม
7. มัธยมเกาะหมาก

4. ศรีบรรพตพิทยาคม
6. อุดมวิทยายน
2. หารเทารังสีประชาสรรค์
4. ป่าบอนพิทยาคม
6. ปากพะยูนพิทยาคาร
8. ควนพระสาครินทร์

23

จานวนโรงเรียนจาแนกตามประเภท ปี การศึกษา 2557
ประเภท
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น
จาแนกตามจังหวัด
- โรงเรี ยนในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
- โรงเรี ยนในจังหวัดพัทลุง
จาแนกตามประเภทระดับทีเ่ ปิ ดสอน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น – ตอนปลาย)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช
จาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน
- โรงเรี ยนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน)
- โรงเรี ยนขนาดกลาง (นร.500-1,499 คน)
- โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (นร.1,500-2,499 คน)
- โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ (นร.2,500 คน ขึ้นไป)

จานวนโรงเรียน
99

ร้ อยละ

71
28

71.72
28.28

2
95
1
1

2.02
95.96
1.01
1.01

54
29
10
6

54.54
29.29
10.10
6.06

จากตาราง โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีจานวน 99 โรงเรี ยนเป็ น
โรงเรี ยนในเขตพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดพัทลุงคิดเป็ นร้ อยละ 71.72 และ 28.28ตามลาดับ
เป็ นโรงเรี ย น ที่ เ ปิ ดสอนระดับ มัธ ยมศึ ก ษา (ตอนต้น – ตอนปลาย) มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 95.96
รองลงมาเป็ นโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนเฉพาะมัธยมศึก ษาตอนต้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.02 และจาแนกตามขนาด
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาพบว่าเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก (นักเรี ยน 1-499 คน) มีมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยล่ะ 53.54
รองลงมาเป็ นขนาดกลาง
(นักเรี ยน 500-1,499 คน) คิดเป็ นร้อยล่ะ 29.29
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ตารางจานวนโรงเรียนจาแนกตามประเภทแยกตามจังหวัด ปี การศึกษา 2557
ประเภท
โรงเรียนทั้งสิ้น
จาแนกตามจังหวัด
โรงเรี ยนในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
โรงเรี ยนในจังหวัดพัทลุง
จาแนกตามประเภทระดับทีเ่ ปิ ดสอน
โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น – ตอนปลาย)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช
โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น – ตอนปลาย)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช
จาแนกตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
- โรงเรี ยนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน)
- โรงเรี ยนขนาดกลาง (นร.500-1,499 คน)
- โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (นร. 1,500-2,499 คน)
- โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ (นร.2,500 คน ขึ้นไป)
โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง
- โรงเรี ยนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน)
- โรงเรี ยนขนาดกลาง (นร.500-1,400 คน)
- โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (นร. 1,500-2,499 คน)
- โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ (นร.2,500 คน ขึ้นไป)

จานวนโรงเรียน
99

ร้ อยละ

71
28

71.71
28.28

2
68
1
0

2.02
68.68
1.01
0

0
27
0
1

0
27.27
0
1.01

37
21
9
4

37.37
21.21
9.09
4.04

17
7
1
2

17.17
7.07
1.01
2.02
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ตารางจานวนนักเรียน จาแนกรายชั้น เพศ ห้ องเรียน และสั ดส่ วนห้ องเรียนต่ อห้ อง
ชั้น
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
7,191
7,686
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
7,186
7,962
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
7,143
7,987
รวมมัธยมศึกษาตอนต้ น
21,520
23,635
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
4,116
6,681
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
4,177
7,244
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
3,978
6,714
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12,271
20,639
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
17
รวมสายอาชีพ
17
รวมทั้งสิ้น
33,791
44,291
ร้ อยละ
43.27
56.72

รวม ร้ อยละ ห้ องเรียน ห้ อง:นักเรียน
14,877 19.05
432
1:34
15,148 19.40
440
1:34
15,130 19.37
449
1:33
1:34
45,155 57.83
1,321
10,797 13.83
341
1:31
11,421 14.62
339
1:33
10,692 13.69
329
1:32
1:32
32,910 42.14
1,011
17
0.0
1
1:17
1:17
17
0.0
1
1:33
78,082 100
2,332

จากตาราง จานวนนักเรี ยนทั้งหมดในปี การศึกษา 2557 (10 มิ.ย 57) มีจานวน 78,082 คน
คิดเป็ นนักเรี ยนชายร้อยละ 43.41 นักเรี ยนหญิง 56.58
เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
57.83 รองลงมาเป็ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสายอาชี พคิดเป็ นร้อยละ 42.14 และ 0.0 ตามลาดับ
สาหรับจานวนห้องเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย และสาย
อาชี พ และอัตราส่ วนจานวนห้องเรี ยนต่อนักเรี ยน พบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุดคิเป็ นอัต ตรา
ส่ วน 1: 34 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็ น 1:32 และสายอาชีพคิดเป็ นอัตราส่ วน เท่ากับ 1:17
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แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดโรงเรียนแยกตามจานวนนักเรียน สั งกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12

ขนาดโรงเรี ยน
6 โรงเรี ยน
10 โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง

54 โรงเรี ยน
29 โรงเรี ยน

ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ

จากแผนภูมิ เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่าโรงเรี ยนขนาดเล็กมี จานวนมากที่ สุด คื อ
54 โรงเรี ยน รองลงมาคือขนาดกลาง 29 โรงเรี ยน ขนาดใหญ่ 10 โรงเรี ยน และขนาดใหญ่พิเศษ 6 โรงเรี ยน
ตามลาดับ

แผนภูมทิ ี่ 2 เปรียบเทียบจานวนนักเรียนตามระดับการศึกษา และเพศ ปี การศึกษา 2557
จานวน นร. (คน)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

21,520

23,635

20,639
12,271
ชาย
หญิง

0

17

ระดับการศึกษา

จากแผนภูมิที่ 2 พบว่า นัก เรี ย นในระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนต้น ระดับมัธยมศึ ก ษาตอนปลาย
และสายอาชีพ มีจานวนนักเรี ยนหญิงมากว่านักเรี ยนชายในทุกระดับ
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ตารางนักเรียนด้ อยโอกาส จาแนกตามระดับชั้น ปี การศึกษา 2557
ประเภทด้ อยโอกาส
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน
เด็กที่อยูใ่ นธุ รกิจทางเพศ
เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กในสถานพินิจและคุม้ ครองเยาวชน

เด็กเร่ ร่อน
ผลกระทบจากเอดส์
ชนกลุ่มน้อย
เด็กที่ถูกทาร้ายทารุ ณ
เด็กยากจน
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
กาพร้า
ทางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว

อื่นๆ
รวมนักเรียนด้ อยโอกาสทั้งสิ้น
ร้ อยละ

ม.1
1
0
30
0
1
2
1
3
9,166
0
164
11
187
9,566
25.65

ระดับชั้น
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
3
1
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
29
12
7
10
6
94
0
2
0
0
0
2
0
0
0
1
0
2
5
1
1
0
0
9
1
0
0
0
0
2
6
3
3
3
4
22
8,305 5,947 4,018 4,033 2,542 34,011
0
2
5
2
0
9
148
121
71
105
81
690
40
45
12
33
22
163
713
174
323
387
489
2,273
9,250 6,308 4,440 4,574 3,144 37,282
24.81 16.92 11.90 12.26 8.43
100

จากตางราง เมื่อพิจารณาตามประเภทด้อยโอกาส พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีจานวน
นักเรี ยนด้อยโอกาสมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 25.65 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีจานวนนักเรี ยนด้อยโอกาส
น้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 8.43

ร้ อยละ
0
0
.25
0
0
.02
0
.05
91.22
.02
1.85
0.43
6.09
100
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แผนภู มิเปรี ย บเทีย บร้ อ ยละของนั ก เรี ย นด้ อ ยโอกาส จ าแนกตามประเภทความด้ อยโอกาส
ปี การศึกษา 2557
ความด้ อยโอกาส
40000
35000

34,011

30000
25000
20000
15000
ความด้ อยโอกาส
10000

5

0

94

2

2

9

2

22

9

690

163

2,273

5000
0

จากแผนภูมิที่ 3 เมื่อพิจารณาจานวนนักเรี ยนตามประเภทความด้อยโอกาส พบว่านักเรี ยนยากจน มากที่สุด
รองลงมาคือ ความด้อยโอกาสประเภทอื่นๆ ส่ วนนักเรี ยนเร่ ร่อน และอยูใ่ นสถานพินิจคุม้ ครองมีนอ้ ยที่สุด
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ตาราง จานวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องเขียน แบบเรียนและอาหารกลางวัน ปี การศึกษา 2557
ความขาดแคลน
ขาดแคลน ขาดแคลน
ขาดแคลน ขาดแคลน ขาดแคลน
รวม
ระดับชั้น
เครื่องแบบ เครื่องเขียน
แบบเรียน
อาหาร 3 รายการ นักเรียน
นักเรียน
(หนังสื อยืม
กลางวัน
หรือ
ขาดแคน
เรียน)
มากกว่า
มัธยมศึกษา ปี ที่ 1
4,835
5,067
4,789
5,198
4,216
24,105
มัธยมศึกษา ปี ที่ 2
2,905
3,117
2,829
3,096
2,308
14,255
มัธยมศึกษา ปี ที่ 3
1,252
1,196
1,089
1,564
1,086
6,187
มัธยมศึกษา ปี ที่ 4
1,437
1,361
1,193
1,588
1,107
6,686
มัธยมศึกษา ปี ที่ 5
997
1,042
920
1,210
812
4,981
มัธยมศึกษา ปี ที่ 6
492
498
456
649
432
2,527
รวม
11,918
12,281
11,276
13,305
9,961
58,741
ร้ อยละ
20.29
20.90
19.19
22.65
16.95
100
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาตามความขาดแคลน พบว่านักเรี ยนขาดแคลนอาหารกลางวันมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 22.65 และ ขาดแคลน 3 รายการหรื อมากกว่า น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 16.95
แผนภูมิ เปรียบเทียบจานวนนักเรียนขาดแคลน จาแนกตามรายการความขาดแคลน ปี การศึกษา 2557
จานวนนักเรี ยน (คน)
6,000
5,000

เครื่ องแบบนักเรี ยน

4,000

เครื่ องเขียน

3,000

แบบเรี ยน

2,000

อาหารกลางวัน

1,000

ขาดแคลน 3 รายการหรื อมากกว่า

0
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ระดับการศึกษา

จากแผนภูมิ เมื่อจาแนกตามรายการความขาดแคลน พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มี ความ
ขาดแคลนอาหารกลางวันมากที่สุด รองลงมาคือ เครื่ องเขียน เครื่ องแบบนักเรี ยน แบบเรี ยน และขาดแคลน
ทั้ง 3 รายการหรื อมากกว่า น้อยที่สุด ส่ วนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีความขาดแคลนน้อยที่สุด
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ตาราง จานวนนักเรียนในเขตบริการทีอ่ ยู่ห่างไกลโรงเรียน เกิน 3 กม. จาแนกตามวิธีการเดินทาง
มาเรียนปี การศึกษา

ชั้น

เดินเท้า

มัธยมศึกษา ปี ที่ 1
มัธยมศึกษา ปี ที่ 2
มัธยมศึกษา ปี ที่ 3
มัธยมศึกษา ปี ที่ 4
มัธยมศึกษา ปี ที่ 5
มัธยมศึกษา ปี ที่ 6
รวมทั้งสิ้น
ร้ อยละ

215
258
181
101
89
58
902
1.54

วิธีการเดินทางมาเรียน
จักรยาน เสี ยค่ าโดยสารโดยใช้
ยืมเรียน
พาหนะ
13
2,393
18
2,772
10
9,245
6
5,042
14
5,299
13
6,246
74
31,013
0.13
53.09

ไม่ เสี ยค่ าโดยสาร
โดยใช้ พาหนะ
6,247
7,095
3,333
3,344
3,747
2,673
26,442
45.26

รวม
8,868
10,143
12,769
8,493
9,149
8,990
58,412

100

จากตาราง เมื่ อพิจารณาในภาพรวม นักเรี ยนในเขตบริ การที่ อยู่ห่างไกลโรงเรี ยนเกิ น 3 ก.ม. เดิ นทางมา
เรี ยน โดยเสี ยค่าโดยสารโดยใช้พาหนะมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.09 ส่ วนการเดิ นทางโดยใช้จกั รยานยืมเรี ยน
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.13
แผนภูมิ เปรียบเทียบจานวนนักเรียนในเขตบริการทีอ่ ยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 ก.ม.จาแนก
ตามวิธีการ เดินทางมาเรียน ในแต่ ละช่ วงชั้น ปี การศึกษา 2556
จานวนนักเรี ยน (คน)
10,000
8,000

เดินเท้ า

6,000

จักรยานยืมเรี ยน

4,000

เสียค่าโดยสาร

2,000

ไม่เสียค่าโดยสาร

0
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ระดับการศึกษา

จากแผนภูมิ พบว่านักเรี ยน ม.3-ม.6 เดินทางโดยเสี ยค่าโดยสารโดยใช้พาหนะมากที่สุด รองลงมา
คื อ ไม่เสี ย ค่า โดยสารโดยใช้พ าหนะ ส่ วนนักเรี ย นชั้น ม.1 – ม.2 เดิ นทางโดยไม่ เสี ยค่ าโดยสารโดยใช้
พาหนะ มากที่สุด ส่ วนการเดินทางโดยใช้จกั รยานยืมเรี ยน พบว่าน้อยที่สุดในทุกระดับชั้
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ตาราง จานวนนักเรียนพิการเรียนร่ วม จาแนกตามระดับชั้น ปี การศึกษา 2556
ประเภทความพิการ
ม.1
มีความบกพร่ องทางการเห็น
3
มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
0
มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
3
มีความบกพร่ องทางร่ างกาย/สุ ขภาพ 9
มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
26
มีความบกพร่ องทางการพูด/ภาษา
0
มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์
1
ออทิสติก
0
พิการซ้ าซ้อน
2
อื่นๆ
48
92
รวมทั้งสิ้น

ม.2
3
0
2
4
18
0
1
2
2
58
90

ระดับชั้น
ม.3 ม.4
2
2
0
0
0
0
4
9
11
3
0
0
1
0
1
0
1
0
51
45
71

รวม

ร้ อยละ
2.63
0
1.31
10.81
15.56
0
0.79
0.79
1.58
66.49
100

ม.5
0
0
0
6
1
0
0
0
0
29

ม.6
0
0
0
6
0
0
0
0
1
21

10
0
5
41
59
0
3
3
6
252

36

28

379

59

จากตาราง เมื่อพิจารณาในภาพรวม นักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วมมีปัญหาอื่นๆมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ
66.49 ส่ วนที่มีปัญหาทางการได้ยนิ และมีความบกพร่ องทางการพูด/ภาษา คิดเป็ น 0 คือไม่มีเด็กพิการ

แผนภูมิ เปรียบเทียบนักเรียนพิการเรียนร่ วม จาแนกตามระดับชั้น ปี การศึกษา 2557
70
จานวนนักเรี ยน (คน)

มีความบกพร่องทางการเห็น

60

มีความบกพร่องทางการได้ ยิน

50

มีความบกพร่องทางสติปัญญา

40

มีความบกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ

30

มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
มีความบกพร่องทางการพูด/ภาษา

20

มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์

10

ออทิสติก

0
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

พิการซ ้าซ้ อน

ระดับการศึกษา

จากแผนภูมิ พบว่านักเรี ยนทุกระดับชั้น มีความพิการด้านอื่นๆ มากที่สุด รองลงมาคือ นักเรี ยนชั้น
ม.1-3 มีความพิการด้านเรี ยนรู ้ และ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 มีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
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ตาราง จานวนนักเรียนทีม่ นี า้ หนัก ส่ วนสู ง จาแนกรายช่ วงชั้น/ตามเกณฑ์ มาตรฐานของ
กรมอนามัย

สาเหตุ

ม.1

ม.2

ม.3

ระดับชั้น
ม.4
ม.5

น้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์
น้ าหนักสู งกว่าเกณฑ์
ส่ วนสู งต่ากว่าเกณฑ์
ส่ วนสู งสู งกว่าเกณฑ์
น้ าหนักส่ วนสู งอยูใ่ นเกณฑ์
รวม

1,445
2,747
1,814
1,516
8,998

840
2,453
1,586
1,757
9,713

772
2,164
1,815
1,962
9,525

647
1,875
1,010
1,905
6,264

16,520

16,349

16,238

11,701

910
1,978
1,309
1,826
6,409
12,432

ม.6
1,004
1,707
1,189
1,748
5,770
11,418

รวมทั้งสิ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ

5,618
12,924
8,724
10,715
46,699
84,680

6.63
15.26
10.30
12.65
55.14
100

จากตาราง เมื่ อพิจารณาในภาพรวมนักเรี ยนที่ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง จาแนกรายช่ วงชั้น/ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย พบว่า นักเรี ยนที่มีน้ าหนักส่ วนสู งอยูใ่ นเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55.14
และนักเรี ยนที่มีส่วนสู งต่ากว่าเกณฑ์นอ้ ยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 6.63

แผนภู มิ เปรี ย บเที ย บจ านวนนั ก เรี ย นที่ มี น้ า หนั ก ส่ วนสู ง จ าแนกรายช่ วงชั้ น /ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย
จานวนนักเรี ยน (คน)
10,000
8,000

น ้าหนักต่ากว่าเกณฑ์

6,000

น ้าหนักสูงกว่าเกณฑ์
ส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์

4,000

ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์

2,000

น ้าหนักส่วนสูงอยูใ่ นเกณฑ์

0
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ระดับการศึกษา

ม.6

จากแผนภูมิ พบว่านักเรี ยนที่ มีน้ าหนักส่ วนสู งอยู่ในเกณฑ์อยูใ่ นระดับมากที่ สุดทุกระดับชั้น
รองลงมาคือนักเรี ยนที่มีน้ าหนักสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และส่ วนสู งสู งกว่ามาตรฐาน ส่ วนน้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุดทุกระดับชั้น
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ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานระดับชาติ (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2555 และปี การศึกษา 2556
คะแนนเฉลีย่ ปี กศ. 2555
ระดับชาติ
สพม.12
ภาษาไทย
54.48
56.48
คณิ ตศาสตร์
26.95
27.57
วิทยาศาสตร์
35.37
37.22
สังคมศึกษา
47.12
50.53
ภาษาอังกฤษ
28.71
28.25
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ
38.53
40.01
กลุ่มสาระวิชา

คะแนนเฉลีย่ ปี กศ. 2556
ระดับชาติ
สพม.12
44.25
46.87
25.45
26.37
37.95
39.72
39.37
41.40
30.35
30.08
35.47
36.89

ผลต่ าง
-9.61
-1.20
2.50
-9.13
1.83
-3.12

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐานระดับชาติ (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2555 และปี การศึกษา 2556
คะแนนเฉลีย่ ปี กศ. 2555
ระดับชาติ
สพม.12
ภาษาไทย
47.19
50.26
คณิ ตศาสตร์
22.73
22.37
วิทยาศาสตร์
33.10
33.66
สังคมศึกษา
36.27
37.15
ภาษาอังกฤษ
22.13
20.99
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ
32.28
32.88
กลุ่มสาระวิชา

คะแนนเฉลีย่ ปี กศ. 2556
ระดับชาติ
สพม.12
49.26
52.10
20.48
20.10
30.48
31.08
33.02
34.02
25.35
24.76
31.71
32.41

ผลต่ าง
1.84
-2.27
-2.58
-3.13
3.77
-0.47
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1. โรงเรียนโครงการหน่ วยเบิก
1) โรงเรี ยนพัทลุง
2) โรงเรี ยนทุ่งสง
3) โรงเรี ยนปากพนัง
4) โรงเรี ยนสตรี ปากพนัง
5) โรงเรี ยนฉวางรัชดาภิเษก

6)
7)
8)
9)

โรงเรี ยนท่าศาลาประสิ ทธิ์ ศึกษา
โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ฯ
โรงเรี ยนเมืองนครศรี ธรรมราช

2. โรงเรียนโครงการพัฒนาการบริหารรู ปแบบนิติบุคคล (รุ่ น)
1) โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
(1)
2) โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
(2)
3) โรงเรี ยนพัทลุง
(2)
3. โรงเรียนโครงการแกนนายกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
1) โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
16) โรงเรี ยนหัวไทรบารุ งราษฎร์
2) โรงเรี ยนโยธินบารุ ง
17) โรงเรี ยนร่ อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒั ก์
3) โรงเรี ยนเมืองนครศรี ธรรมราช
18) โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
4) โรงเรี ยนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
19) โรงเรี ยนท่าศาลาประสิ ทธิ์ ศึกษา
5) โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ฯ
20) โรงเรี ยนพรหมคีรีพิทยาคม
6) โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติฯ
21) โรงเรี ยนคงคาประชารักษ์
7) โรงเรี ยนละอายพิทยานุสรณ์
22) โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา
8) โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง
23) โรงเรี ยนสิ ชลประชาสรรค์
9) โรงเรี ยนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุ สรณ์ ฯ
24) โรงเรี ยนขนอมพิทยา
10) โรงเรี ยนเสม็ดจวนวิทยาคม
25) โรงเรี ยนพัทลุง
11) โรงเรี ยนทุ่งสง
26) โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
12) โรงเรี ยนช้างกลางประชานุกูล
27) โรงเรี ยนควนขนุน
13) โรงเรี ยนเชียรใหญ่
28) โรงเรี ยนป่ าพะยอมพิทยาคม
14) โรงเรี ยนปากพนัง
29) โรงเรี ยนเขาชัยสน
15) โรงเรี ยนชะอวด
30) โรงเรี ยนหารเทารังสี ประชาสรรค์
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4. โรงเรียนโครงการโรงเรียนดีประจาตาบล
1) โรงเรี ยนชะอวดวิทยาคาร
2) โรงเรี ยนเชียรใหญ่สามัคคีวทิ ยา
3) โรงเรี ยนสระแก้วรัตนวิทย์
4) โรงเรี ยนพนางตุง
5) โรงเรี ยนนิคมควนขนุนวิทยา
6) โรงเรี ยนประชาบารุ ง
7) โรงเรี ยนวิเชียรประชาสรรค์
8) โรงเรี ยนเสาธงวิทยา
9) โรงเรี ยนวังหินวิทยาคม

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

โรงเรี ยนท้องเนียนคณาภิบาล
โรงเรี ยนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
โรงเรี ยนปากพูน
โรงเรี ยนขอนหาดประชาสรรค์
โรงเรี ยนควนเกยสุ ทธิวทิ ยา
โรงเรี ยนวชิรธรรมสถิต
โรงเรี ยนชะรัดชนูปถัมภ์
โรงเรี ยนดอนศาลานา

5. โรงเรียนโครงการทีจ่ ัดการเรียนการสอนโดยใช้ หลักสู ตรมาตรฐานสากล (รุ่ น)
1) โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
9) โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้
(1)
2) โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง
10) โรงเรี ยนพัทลุง
(1)
3) โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
11) โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
(1)
4) โรงเรี ยนทุ่งสง
12) โรงเรี ยนหารเทารังสีประชาสรรค์
(1)
5) โรงเรี ยนเชียรใหญ่
13) โรงเรี ยนปากพนัง
(1)
6) โรงเรี ยนท่าศาลาประสิ ทธิ์ ศึกษา (1)
14) โรงเรี ยนฉวางรัชดาภิเษก
7) โรงเรี ยนโยธินบารุ ง
15) โรงเรี ยนขอนหาดประชาสรรค์
(1)
8) โรงเรี ยนเมืองนครศรี ธรรมราช (1)
16) โรงเรี ยนชะอวด
6. โรงเรียนโครงการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่ วม
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่ วม
1) โรงเรี ยนทางพูนวิทยาคาร
2) โรงเรี ยนพระพรหมพิทยานุสรณ์
3) โรงเรี ยนเฉลิมราชประชาอุทิศ
4) โรงเรี ยนบางขันวิทยา
5) โรงเรี ยนวังหินวิทยาคม
6) โรงเรี ยนประสาธน์ราษฎร์บารุ ง
7) โรงเรี ยนประภัสสรรังสิ ต
8) โรงเรี ยนหานโพธิ์ พิทยาคม
9) โรงเรี ยนอุดมวิทยายน
10) โรงเรี ยนชะรัดชนูปถัมภ์
11) โรงเรี ยนมัธยมเกาะหมาก
12) โรงเรี ยนควนพระสาคริ นทร์
13) โรงเรี ยนควนขนุน

โรงเรียนเครือข่ าย
1) โรงเรี ยนเมืองนครศรี ธรรมราช
2) โรงเรี ยนปากพูน
3) โรงเรี ยนปากพนัง
4) โรงเรี ยนแหลมราษฎร์บารุ ง
5) โรงเรี ยนธัญญาวดีศึกษา
6) โรงเรี ยนกงหราพิชากร
7) โรงเรี ยนเขาชัยสน
8) โรงเรี ยนวชิรธรรมสถิต
9) โรงเรี ยนดอนศาลานาวิทยา
10) โรงเรี ยนบางแก้วพิทยาคม
11) โรงเรี ยนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
12) โรงเรี ยนขุนทะเลวิทยาคม

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
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7. โรงเรียนโครงการโรงเรียนในฝัน (รุ่ น)
1) โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติฯ
2) โรงเรี ยนท่านครญาณวโรภาส
3) โรงเรี
อุทิศ ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ฯ
4) โรงเรี ยนฉวางรัชดาภิเษก
5) โรงเรี ยนทุ่งสงวิทยา
6) โรงเรี ยนทุ่งใหญ่วทิ ยาคม
7) โรงเรี ยนนาบอน
8) โรงเรี ยนบางขันวิทยา
9) โรงเรี ยนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
10) โรงเรี ยนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
11) โรงเรี ยนสตรี ปากพนัง
12) โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
13) โรงเรี ยนหัวไทรบารุ งราษฎร์
14) โรงเรี ยนพรหมคีรีพิทยาคม
15) โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา
16) โรงเรี ยนควนขนุน
17) โรงเรี ยนประภัสสรรังสิ ต
18) โรงเรี ยนฉวางรัชดาภิเษก
19) โรงเรี ยนป่ าพะยอมพิทยาคม
20) โรงเรี ยนศรี บรรพตพิทยาคม
21) โรงเรี ยนกงหราพิชากร
22) โรงเรี ยนเขาชัยสน
23) โรงเรี ยนตะโหมด
24) โรงเรี ยนบางแก้วพิทยาคม
25) โรงเรี ยนป่ าบอนพิทยาคม

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

26) โรงเรี ยนขนอมพิทยา
27) โรงเรี ยนร่ อนพิบูลย์เกียรติฯ
28) โรงเรี ยนนบพิตาวิทยา
29) โรงเรี ยนเฉลิมราชประชาอุทิศ
30) โรงเรี ยนพระพรหมพิทยานุสรณ์
31) โรงเรี ยนคงคาประชารักษ์
32) โรงเรี ยนบ้านเกาะวิทยา
33) โรงเรี ยนสิ ชลประชาสรรค์
34) โรงเรี ยนประสาธน์ราษฎร์บารุ ง
35) โรงเรี ยนช้างกลางประชานุกูล
36) โรงเรี ยนละอายพิทยานุสรณ์
37) โรงเรี ยนควนพระสาคริ นทร์
38) โรงเรี ยนปากพะยูนพิทยาคาร
39) โรงเรี ยนหานโพธิ์ พิทยาคม
40) โรงเรี ยนเขาพังไกร
41) โรงเรี ยนคีรีราษฎร์พฒั นา
42) โรงเรี ยนชะอวดเคร่ งธรรมวิทยา
43) ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ
44) พัทลุงพิทยาคม
โรงเรียนมาตรฐานสากลในฝัน
45) โรงเรี ยนท่าศาลาประสิ ทธิ์ ศึกษา
46) โรงเรี ยนเบญจราชูทิศ
47) โรงเรี ยนเชียรใหญ่
48) โรงเรี ยนหารเทารังสี ประชาสรรค์
49) โรงเรี ยน เมืองนครศรี ธรรมราช

(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
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8. โรงเรียนโครงการส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1) โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติฯ
2) โรงเรี ยนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
3) โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ
4) โรงเรี ยนเฉลิมราชประชาอุทิศ
5) โรงเรี ยนพระพรหมพิทยานุสรณ์
6) โรงเรี ยนฉวางรัชดาภิเษก
7) โรงเรี ยนทุ่งสงสหประชาสรรค์
8) โรงเรี ยนกรุ งหยันวิทยาคาร
9) โรงเรี ยนวังหินวิทยาคม
10) โรงเรี ยนบางขันวิทยา
11) โรงเรี ยนชะอวด
12) โรงเรี ยนช้างกลางประชานุกูล
13) โรงเรี ยนทุ่งใหญ่วทิ ยาคม
14) โรงเรี ยนประสาธน์ราษฎร์บารุ ง
15) โรงเรี ยนละอายพิทยานุสรณ์
16) โรงเรี ยนขุนทะเลวิทยาคม
17) โรงเรี ยนสตรี ปากพนัง
18) โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
19) โรงเรี ยนหัวไทรบารุ งราษฎร์
20) โรงเรี ยนร่ อนพิบูลย์เกียรติฯ
21) โรงเรี ยนเขาพังไกร
22) โรงเรี ยนคีรีราษฎร์พฒั นา
23) โรงเรี ยนชะอวดเคร่ งธรรมวิทยา
24) โรงเรี ยนพรหมคีรีพิทยาคม
25) โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้
26) โรงเรี ยนโศภนคณาภรณ์
27) โรงเรี ยนปากพนัง
28) โรงเรี ยนทรายขาววิทยา
29) โรงเรี ยนเชียรใหญ่สามัคคีวทิ ยา
30) โรงเรี ยนเชียรใหญ่
31) โรงเรี ยนแหลมราษฎร์บารุ ง
32) โรงเรี ยนสิ ชลประชาสรรค์
33) โรงเรี ยนท่าศาลาประสิ ทธิ์ ศึกษา
34) โรงเรี ยนโมคลานประชาสรรค์

35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)

โรงเรี ยนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
โรงเรี ยนเทพราชพิทยาสรรค์
โรงเรี ยนสระแก้วรัตนวิทย์
โรงเรี ยนท้องเนียนคณาภิบาล
โรงเรี ยนโยธินบารุ ง
โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
โรงเรี ยนเมืองนครศรี ธรรมราช
โรงเรี ยนปากพูน
โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
โรงเรี ยนตรี นิมิตรวิทยา
โรงเรี ยนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
โรงเรี ยนทางพูนวิทยาคาร
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรี ฯ

โรงเรี ยนขนอมพิทยา
โรงเรี ยนนบพิตาวิทยา
โรงเรี ยนคงคาประชารักษ์
โรงเรี ยนบ้านเกาะวิทยา
โรงเรี ยนประภัสสรรังสิ ต
โรงเรี ยนป่ าพะยอมพิทยาคม
โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
โรงเรี ยนวชิรธรรมสถิต
โรงเรี ยนอุดมวิทยายน
โรงเรี ยนตะแพนพิทยา
โรงเรี ยนเขาชัยสน
โรงเรี ยนตะโหมด
โรงเรี ยนนาขยาดวิทยาคาร
โรงเรี ยนพนางตุง
โรงเรี ยนบางแก้วพิทยาคม
โรงเรี ยนควนพระสาคริ นทร์
โรงเรี ยนปากพะยูนพิทยาคาร
โรงเรี ยนหารเทารังสี ประชาสรรค์
โรงเรี ยนหานโพธิ์ พิทยาคม
โรงเรี ยนพัทลุง
โรงเรี ยนนิคมควนขนุนวิทยา
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9. โรงเรียนโครงการวิถีพุทธ
1) โรงเรี ยนอุดมวิทยายน
2) โรงเรี ยนป่ าบอนพิทยาคม
3) โรงเรี ยนประภัสสรรังสิ ต
4) โรงเรี ยนพรหมพินิตชัยบุรี
5) โรงเรี ยนกงหราพิชากร
6) โรงเรี ยนบางแก้วพิทยาคม
7) โรงเรี ยนสิ ชลประชาสรรค์
8) โรงเรี ยนทุ่งสงวิทยา
9) โรงเรี ยนทุ่งสังพิทยาคม

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

โรงเรี ยนอินทร์ธานีวทิ ยาคม
โรงเรี ยนบางขันวิทยา
โรงเรี ยนฉวางรัชดาภิเษก
โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง
โรงเรี ยนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
โรงเรี ยนขุนทะเลวิทยาคม
โรงเรี ยนทรายขาววิทยา
โรงเรี ยนเทพราชพิทยาสรรค์

10. โรงเรียนโครงการโรงเรี ยนทีม่ ีอตั ราแข่ งขันสู ง และโรงเรียนคู่พฒ
ั นา
โรงเรียนทีม่ ีอตั ราการแข่ งขันสู ง
โรงเรียนคู่พฒ
ั นาของโรงเรียนทีม่ ีอตั ราการ
1) บโรงเรี
ยนกักลษายาณี ศรี ธรรมราช
1)
ระดั
มัธยมศึ
แข่ งขันโรงเรี
สู ง ยนโยธินบารุ ง
2) โรงเรี ยนฉวางรัชดาภิเษก
2) โรงเรี ยนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
3) โรงเรี ยนทุ่งสง
3) โรงเรี ยนทุ่งสงวิทยา
4) โรงเรี ยนท่าศาลาประสิ ทธิ์ ศึกษา
4) โรงเรี ยนสระแก้วรัตนวิทย์
5) โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
5) โรงเรี ยนพรหมคีรีพิทยาคม
6) โรงเรี ยนปากพนัง
6) โรงเรี ยนสตรี ปากพนัง
7) โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง
7) โรงเรี ยนทุ่งสงวิทยา
8) โรงเรี ยนพัทลุง
8) โรงเรี ยนประภัสสรรังสิ ต
9) โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
9) โรงเรี ยนพัทลุงพิทยาคม
11. โรงเรียนโครงการโรงเรียนขนาดเล็กทีศ่ ักยภาพด้ านอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
1) โรงเรี ยนตระพังพิทยาคม
7) โรงเรี ยนทุ่งสังพิยาคม
2) โรงเรี ยนนาขยาดวิทยาคาร
8) โรงเรี ยนชะรัดชนูปถัมป์
3) โรงเรี ยนเทพราชพิทยาสรรค์
9) โรงเรี ยนโศภณคณาภรณ์
4) โรงเรี ยนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
10) โรงเรี ยนอินทร์ธานีวทิ ยาคม
5) โรงเรี ยนธัญญาวดีศึกษา
11) โรงเรี ยนตะแพนพิทยา
6) โรงเรี ยนนางเอื้อยวิทยา
12. โรงเรียนโครงการ UniNet พัฒนาเครือข่ ายสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา
1) โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
8) โรงเรี ยนท่านครญานวโรภาสอุทิศ
2) โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
9) โรงเรี ยนร่ อนพิบูลย์เกียรติสุนทราภิวฒั น์
3) โรงเรี ยนตรี นิมิตวิทยา
10) โรงเรี ยนเสาธงวิทยา
4) โรงเรี ยนโยธินบารุ ง
11) โรงเรี ยนลานสกาประชาสรรค์
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โรงเรียนโครงการ UniNet พัฒนาเครือข่ ายสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา (ต่อ)
5) โรงเรี ยนเมืองนครศรี ธรรมราช
12) โรงเรี ยนสิ ชลประชาสรรค์
6) โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
13) โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา
7) โรงเรี ยนปากพูน
14) โรงเรี ยนทรายขาววิทยา
13. โรงเรียนโครงการเครือข่ ายเสริมสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
1) ยโรงเรี
นพิทยาคาร
7) โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
“โรงเรี
นสุ จยรินปากพะยู
ต”
2) โรงเรี ยนท่าศาลาประสิ ทธิ์ ศึกษา
8) โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติฯ
3) โรงเรี ยนปากพนัง
9) โรงเรี ยนควนพระสาคริ นทร์
4) โรงเรี ยนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
10) โรงเรี ยนหารเทารังสี ประชาสรรค์
5) โรงเรี ยนชะอวด
11) โรงเรี ยนหานโพธิ์ พิทยาคม
6) โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง
14. โรงเรียนโครงการนาร่ องทักษะงาน ทักษะชีวติ
1) โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติพระศรี คริ
2) โรงเรี
นทร์ ยนชะอวดวิทยาคาร
3) โรงเรี ยนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ

4)
5)
6)

โรงเรี ยนเขาชัยสน
โรงเรี ยนพัทลุงพิทยาคม
โรงเรี ยนหารเทารังสี ประชาสรรค์

15. โรงเรียนโครงการยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก
1) โรงเรี ยนตระพังพิทยาคม
4) โรงเรี ยนมัธยมเกาะหมาก
2) โรงเรี ยนตะแพนพิทยา
5) โรงเรี ยนพรหมพินิตชัยบุรี
3) โรงเรี ยนหานโพธิ์ พิทยาคม
16. โรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ
1) โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
5) โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
2) โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
6) โรงเรี ยนพัทลุง
3) โรงเรี ยนเชียรใหญ่
7) โรงเรี ยนเมืองนครศรี ธรรมราช
4) โรงเรี ยนท่าศาลาประสิ ทธิ์ ศึกษา
17. โรงเรียนโครงการห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
1) โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
2) โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
3) โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรี ฯ
4) โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง

5)
6)
7)

โรงเรี ยนพัทลุง
โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
โรงเรี ยนเมืองนครศรี ธรรมราช
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18. โรงเรียนโครงการพระราชดาริ
1) โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ฯ
2) โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติฯ

3)
4)

19. โรงเรียนโครงการพัฒนาห้ องสมุดมีชีวติ ต้ นแบบโรงเรี ยน
1) โรงเรี ยนพระพรหมพิทยานุสรณ์
3)
2) โรงเรี ยนกงหราพิชากร
4)

โรงเรี ยนฉวางรัชดาภิเษก
โรงเรี ยนทุ่งใหญ่เฉลิมราชรัชมังคลาภิเษก

โรงเรี ยนสตรี ปากพนัง
โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช

20. โรงเรียนโครงการคู่พฒ
ั นาไทย-อินโดนีเซีย
1) โรงเรี ยนเมืองนครศรี ธรรมราช
2) โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
3) โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติฯ
21. โครงการโรงเรียนแกนนา 46 ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่ าย
1) โรงเรี ยนเชียรใหญ่
3) โรงเรี ยนควนขนุน
2) โรงเรี ยนฉวางรัชดาภิเษก
4) โรงเรี ยนเมืองนครศรี ธรรมราช
22. โครงการสถานศึกษาแบบอย่ างการจัดการเรียนรู้ และการบริ หารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรี ธรรมราช
4) โรงเรี ยนเชียรใหญ่
2) โรงเรี ยนวชิรธรรมสถิต
5) โรงเรี ยนร่ อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวฒั น์
3) โรงเรี ยนเมืองนครศรี ธรรมราช
23. โรงเรียนโครงการ อนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1) โรงเรี ยนโยธินบารุ ง
2) โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้
24. โรงเรี ยนโครงการจัดสร้ างห้ องเรี ยนต้ นแบบด้ วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรี ยนการสอน
1) โรงเรี ยนควนขนุน
2) โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจุฬาภรณราชวิทยาลัย ฯ
25. โรงเรียนโครงการศูนย์ ห่ ุนยนต์ ประจาจังหวัด
1) โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา
2) โรงเรี ยนป่ าพะยอมพิทยาคม
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26. โรงเรียนโครงการ Sister School ในโครงการ Spirit of ASEAN
1)
โรงเรี ยนเบญมราชูทิศ
10) โรงเรี ยนพรหมคีรีพิทยาคม
2)
โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
11) โรงเรี ยนสตรี ปากพนัง
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรี ฯ
3)
12) โรงเรี ยนทุ่งใหญ่วทิ ยาคม
4)
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติฯ
13) โรงเรี ยนชะอวด
5)
โรงเรี ยนโยธินบารุ ง
14) โรงเรี ยนพระพรหมพิทยานุสรณ์
6)
โรงเรี ยนปากพูน
15) โรงเรี ยนบ้านเกาะวิทยา
7)
โรงเรี ยนเฉลิมราชประชาอุทิศ
16) โรงเรี ยนเสาธงวิทยา
8)
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรี ฯ
17) โรงเรี ยนทุ่งสงวิทยา
9)
โรงเรี ยนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
18) โรงเรี ยนโมคลานประชาสรรค์
27. โรงเรียนโครงการแกนนาการพัฒนาจุดเน้ นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรี ยนหัวไทรบารุ งราษฎร์
28. โรงเรียนต้ นแบบลูกเสื อ
โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
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คานิยาม
โรงเรี ย น หมายถึ ง สถานศึ ก ษาที่ จ ัด การเรี ย นการสอน ในสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12
ประเภทโรงเรี ยน หมายถึ ง การจัดประเภทโรงเรี ยน โดยแบ่งตามระดับการศึกษาที่ จดั เป็ นหลักหรื อ
ตามวัตถุประสงค์ที่จดั การศึกษา
ในส่ วนของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาเป็ นหลัก โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึ ง ระดับการศึกษาภาคบังคับ ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ ต่อจากระดับประถมศึกษา เพื่อให้ความรู ้ความต้องการ ความสนใจและความถนัด
ของตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชี พตามควรแก่
วัย โดยปกติ ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี เริ่ มตั้งแต่มธั ยมศึกษาปี ที่ 1 -3
2. ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย หมายถึ ง การศึ กษาที่ มุ่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาตามความถนัดและ
ความสนใจ ต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรั บการศึ กษาต่อ หรื อการประกอบอาชี พ
รวมทั้งการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรมและทักษะทางสังคมที่จาเป็ น โดยปกติ ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี ในสายสามัญ
เริ่ มตั้งแต่มธั ยมศึกษาปี ที่ 4-6 ในสายอาชีพ เริ่ มตั้งแต่ ปวช. 1- 3
นักเรียนพิการ หมายถึง นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายและจิตใจ แบ่งเป็ น 9 ประเภท ได้แก่
1. คนที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสี ยการมองเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสี ย
การเห็ น ตั้ง แต่ ร ะดับ เล็ ก น้อยจนถึ ง บอดสนิ ท อาจแบ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ คนตาบอดสนิ ท และคนที่ เห็ น
เลือนลาง
2. คนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน หมายถึง คนที่สูญเสี ยการได้ยินตั้งแต่ระดับรุ นแรง จนถึงระดับ
น้อย อาจแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ คนหูหนวก คนหูตึง
3. คนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา หมายถึง คนที่มีพฒั นาการช้ากว่าคนปกติทวั่ ไปเมื่อวัดสติปัญญา
โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว มีสติปัญญาต่ากว่าบุคคลปกติและความสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ากว่า
เกณฑ์อย่างน้อย 2 ทักษะ ขึ้นไป เช่น ทักษะในการสื่ อความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะในการใช้สาธารณะ
สมบัติ การดูแลตนเอง การดารงชี วิตในบ้าน การควบคุมตนเอง สุ ขภาพอนามัย และความปลอดภัยของตนเอง
การเรี ย นวิช าเพื่ อชี วิตประจาวัน การใช้เวลาว่า งและการท างาน ซึ่ ง ลัก ษณะความบกพร่ อง ทางสติ ปั ญญา
การแสดงอาการก่อนอายุ 18 ปี อาจแบ่งความบกพร่ องของสติปัญญา ออกเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
1) เด็กปั ญญาอ่อนที่เรี ยนหนังสื อได้ หมายถึ ง เด็กปั ญญาอ่อนที่มีสติปัญญาอยู่ระหว่าง 50-70
วัดโดย ใช้แบบสอบถามมาตรฐาน มี ส ติ ปั ญญาและความเฉลี ย วฉลาด ไม่ เท่ า เที ย มกับ เด็ก วัย เดี ยวกัน และ
มีพฤติกรรมทางสังคมไม่เหมาะสมกับวัย
2) เด็กปั ญญาอ่อนที่ ฝึกได้ หมายถึ ง เด็กปั ญญาอ่อนที่ มีระดับ สติ ปัญญาอยู่ระหว่าง 35-49
โดยประมาณ เป็ นเด็กปั ญญาอ่อนขั้นปานกลางที่มีสติปัญญาและพฤติกรรมเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ของเด็ก
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4. เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่ วนอวัยวะส่ วนใดส่ วน
หนึ่งหรื อหลายส่ วนขาดหายไป กระดูกหรื อกล้ามเนื้ อพิการเจ็บป่ วยเรื้ อรังรุ นแรงมีความพิการระบบประสาท มี
ความลาบากในคงวามเคลื่อนไหวซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ ไม่รวม คนทีมีความบกพร่ อง
ทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ตาบอด หูหนวก อาจแบ่งได้เป็ นประเภท ดังนี้ โรคของระบบปราสาท โรคทางระบบ
กล้ามเนื้อกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กาเนิด สภาพความพิการและความบกพร่ องอื่นๆ
5. คนที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ หมายถึ ง คนที่มีความบกพร่ องอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อหลายอย่างทาง
กระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรื อการใช้ภาษาที่เป็ นภาษาพูดหรื อภาษาเขียนซึ่ งส่ งผล
ท าให้ มี ปั ญ หาในการฟั ง การพู ด การคิ ด การอ่ า น การเขี ย น การสะกด หรื อ การค านวณรวมทั้ง สภาพ
ความบกพร่ อง ในการรับรู ้ สมองได้รับการบาดเจ็บ การปฏิบตั ิงานทางสมองสู ญเสี ยไป ทาให้มีปัญหาในการ
อ่าน และปั ญหาในการเข้าใจภาษา ทั้งนี้ ไม่รวมคนที่มีปัญหาทางการเรี ยนเนื่ องจากสภาพบกพร่ องทางการเห็น
การได้ยนิ การเคลื่อนไหว ปั ญญาอ่อน ปั ญหาทางอารมณ์ หรื อความด้อยโอกาสเนื่ องจากสิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรม
หรื อเศรษฐกิจ
6. คนที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการพู ด และภาษา หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งในเรื่ องของ
การออกเสี ยงพูด เช่น เสี ยงผิดปกติ อัตราความเร็ วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรื อคนที่มีความบกพร่ องในเรื่ อง
ความเข้าใจและการใช้ภาษาพูด การเขียน และหรื อระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร ซึ่ งอาจเกี่ยวกับ
รู ปแบบของภาษา เนื้อหาของภาษาและหน้าที่ของภาษา
7. คนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรื อทางอารมณ์ หมายถึ ง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็ น
อย่างมาก และปั ญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็ นที่ยอมรับทางสังคมหรื อวัฒนธรรม
8. คนออทิ ส ติ ก หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางพัฒ นาการด้า นสั ง คม ภาษา และการสื่ อ
ความหมาย พฤติกรรมอารมณ์ และจินตนาการ ซึ่ งมีสาเหตุเนื่ องมาจากการทางานในหน้าที่บางส่ วนของสมอง
ผิดปกติพบได้ก่อนวัย 30 เดือน ลักษณะของบุคคลออทิสติก สรุ ปได้ดงั นี้
1) มีความบกพร่ องสัมพันธ์ทางสังคม
2) มีความบกพร่ องทางการสื่ อสาร ทั้งด้านการใช้ภาษาพูด ความเข้าใจภาษา การแสดงกิริยา
สื่ อสารความหมาย
3) มีความบกพร่ องด้านพฤติกรรมและอารมณ์ บางคนมีพฤติกรรมซ้ าๆ ผิดปกติ
4) มีความบกพร่ องด้านการรับรู ้ทางปราสาทสัมผัสการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
5) มี ค วามบกพร่ องด้า นการใช้อ วัย วะต่ า งๆ อย่า งประสานสั ม พัน ธ์ การใช้ส่ วนต่ า งๆของ
ร่ างกาย
6) มีความบกพร่ องด้านการจินตนาการ ไม่สามารถแยกเรื่ องจริ งเรื่ องสมมุติ หรื อประยุกต์วิธี
จากเหตุการณ์หนึ่งไปยังเหตุการณ์หนึ่งได้
7) มีความบกพร่ องด้านสมาธิ มีความสนใจที่ส้ นั วอกแวกง่าย
9. คนที่มีความพิการซ้อน หมายถึ ง คนทีมีสภาพความบกพร่ องหรื อความพิการมากกว่า หนึ่ งประเภท
ในบุคคลเดียวกัน

50
นักเรียนทีด่ ้ อยโอกาส หมายถึง นักเรี ยนที่ดอ้ ยโอกาสทางการศึกษา จาแนกได้ดงั นี้
1. นักเรี ยนถูกบังคับใช้ให้ขายแรงงาน หรื อแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ตอ้ งทางานหรื อถูกบังคับให้
ทางานหารายได้ดว้ ยการขายแรงงานก่อนถึงวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายจ้าง ไม่มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาให้เป็ นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย
2. นักเรี ยนที่อยูใ่ นธุ รกิจบริ การทางเพศ หรื อโสเภณี เด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจ หรื อถูกบังคับ
ล่อลวงให้ขายบริ การทางเพศ หรื อถูกชักจูงให้อยูใ่ นสภาพที่เสี่ ยงต่อการประกอบอาชีพขายบริ การทางเพศ
3. นักเรี ยนที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กที่มารดาทอดทิ้งในโรงพยาบาล หรื อตามสถานที่ต่างๆ รวมไปถึง
เด็กที่โดนพ่อแม่ปล่อยให้อยูต่ ามลาพัง หรื อกับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ท้ งั นี้ อาจมีเหตุมาจาก
ปั ญหาการหย่าร้าง หรื อครอบครัวแตกแยก มีสภาพชี วิตท่ามกลางความสับสน ขาดความรักความอบอุ่น ตลอด
ถึงเด็กที่ขาดผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูอนั เนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆ
4. นักเรี ยนที่อยู่ในสถานพินิจคุม้ ครองเด็กและเยาวชน หมายถึ ง เด็กที่กระทาผิดและถูกควบคุ มอยู่ใน
สถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนตามกฏหมาย ตลอดถึ งเด็กที่ ต้ งั ครรภ์นอกสมรส ซึ่ งมีแนวโน้มที่ จะ
ก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ เช่น การทาแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก
5. นั ก เรี ย นเร่ ร่ อ น หมายถึ ง เด็ ก ที่ ไ ม่ มี ที่ อ ยู่ เ ป็ นหลัก เป็ นแหล่ ง แน่ น อนด ารงชี วิ ต อยู่ ไ ร้ ทิ ศ ทาง
ขาดปั จจัยพื้นฐานในการดารงชีวติ เสี่ ยงต่อการประสบอันตราย และเป็ นปั ญหาสังคม
6. นักเรี ยนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรื อโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้ อ
เอดส์ หรื อมี พ่อแม่ที่เจ็บป่ วยด้วยโรคเอดส์ เป็ นเด็กที่ถูกมองอย่างรั งเกี ยจจนไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหรื อ
บริ การอื่นๆ ส่ วนใหญ่อพยพมาตั้งหลักแหล่งอยูต่ ามชายแดนของประเทศไทย
7. นัก เรี ย นที่ เ ป็ นชนกลุ่ ม น้อย หมายถึ ง เด็ ก ที่ เป็ นบุ ตรหลานของบุ ค คลที่ มี วฒั นธรรมแตกต่ า งกัน
ออกไป จากประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหาเกี่ ยวกับ การถื อสัญชาติไทย จนเป็ นเหตุให้ไม่มีโอกาส
ได้รับการศึกษาหรื อบริ การอื่นๆ ส่ วนใหญ่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยูต่ ามประเทศชายแดนของไทย
8. นักเรี ยนที่ถูกทาร้ายทารุ ณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดร่ างกาย ทางเพศ หรื อทางจิตใจ มีชีวิตอยูอ่ ย่าง
ไม่เป็ นสุ ข ระแวงหวาดกลัว เนื่องจากถูกทาร้ายทารุ ณถูกบีบคั้นกดดันจากพ่อแม่ หรื อผูป้ กครองซึ่ งมีสภาพจิตใจ
หรื ออารมณ์ไม่ปกติหรื อถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่างๆ
9. นักเรี ยนยากจน (มากเป็ นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่ งเป็ นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้ ไม่เพียงพอ
ต่อการเลี้ ยงชี พ (ครอบครั วมี รายได้เฉลี่ ยไม่เกิ น 40,000 บาทต่อปี ) ครอบครั วอยู่รวมกันหลายคนขาดแคลน
ปั จจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยูอ่ ย่าลาบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุ มชนแออัด หรื อบุตรของกรรมกรก่อสร้างหรื อเด็กจาก
ครอบครัวที่อยูถ่ ิ่นทุรกันดาร ขาดโอกาสที่ได้รับการศึกษาและบริ การอื่นๆ
10. นักเรี ยนที่มีปัญหาเกี่ ยวกับยาเสพติด หมายถึ ง เด็กที่ติดสารระเหยหรื อยาเสพติดให้โทษ หรื อเด็ก
กลุ่มเสี่ ยงการถูกชักนาให้พฤติกรรมตนไม่เหมาะสม เกี่ ยวข้องผูกพันกับกลุ่มมิจฉาชี พ ผูม้ ีอิทธิ พลหรื อบุคลที่
แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมายเป็ นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสู งต่อการก่อปั ญหาใน
สังคม
11. อื่นๆ หมายถึง นักเรี ยนในโรงเรี ยน ที่ดอ้ ยโอกาสทางการศึกษานอกเหนือ 10 ประการข้างต้น
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นักเรี ยนที่ออกกลางคัน หมายถึ ง นักเรี ยนที่ ออกจากระบบโรงเรี ยนระหว่างปี โดยไม่สามารถกลับ
เข้ามาเรี ยนได้ ซึ่ งเกิดจากสาตุดงั นี้
1. ฐานะยากจน
2. มีปัญหาครอบครัว
3. สมรสแล้ว
4. มีปัญหาในการปรับตัว
5. ต้องคดี/ถูกจับ
6. เจ็บป่ วย/อุบตั ิเหตุ
7. อพยพตามผูป้ กครอง
8. หาเลี้ยงครอบครัว
9. กรณี อื่นๆ
นักเรียนขาดแคลน หมายถึง
1. นักเรี ยนที่ขาดแคลนเครื่ องแบบนักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนที่บิดามารดามีฐานะยากจนมีเครื่ องแบบ
นักเรี ยนสวมใส่ มาโรงเรี ยนไม่เพียงพอ
2. นักเรี ยนที่ขาดแคลนเครื่ องแบบ หมายถึง นักเรี ยนที่บิดามารดามีฐานะยากจนไม่มีเงินซื้ อเครื่ องเขียน
ให้นกั เรี ยนใช้ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. นักเรี ยนที่ขาดแคลนแบบเรี ยน ยืมเรี ยน หมายถึง แบบเรี ยนหนังสื อยืมเรี ยนสาหรับนักเรี ยนทุกคน มี
ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนบางคนไม่มีแบบเรี ยนใช้ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. นักเรี ยนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน หมายถึง นักเรี ยนที่บิดามารดามีฐานะยากจนไม่มีเงินซื้ ออาหาร
กลางวันให้เด็กรับประทาน
นักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษด้ านต่ างๆ หมายถึง นักเรี ยนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดเด่นหรื อ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างประจักษ์ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับเด็กอื่นๆ ที่อยู่
ในวัยเดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมหรื อประสบการณ์ในระดับเดียวกัน ความสามารถในที่น้ ี ได้แก่ความสามารถ
ในด้านสติปัญญาความเป็ นเลิศทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ ง พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็ นถึงศักยภาพที่จะ
พัฒนาความสามารถได้อย่างเป็ นที่ประจักษ์ ซึ่ งจาแนกได้ดงั นี้
1. ด้านวิทยาศาสตร์ /ด้านคณิ ตสาสตร์ หมายถึง มีความเข้าใจ มองเห็นมิติสัมพันธ์สิ่งที่เป็ นนามธรรม ใช้
จานวนได้รวดเร็ ว มีทกั ษะการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล สร้างและสรุ ปความคิด ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการ
อย่างหลากหลายได้เร็ วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
2. ด้านภาษา หมายถึง เป็ นผูม้ ีทกั ษะและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาเพื่อการสื่ อสารได้ดีกว่าเด็กใน
วัยเดียวกัน
3. ด้า นดนตรี หมายถึ ง ผู ้ที่ มี ค วามสามารถและมี จิ น ตนาการในการแสดงหรื อ เล่ น ดนตรี อ ย่ า งมี
สุ นทรี ยภาพ
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4. ด้านกีฬา หมายถึง ผูม้ ีความสามารถ มีทกั ษะ มีพรสวรรค์ในการออกกาลังกายได้เป็ นอย่างดีและโดน
เด่นในการแข่งขันกีฬา
5. ด้านทัศนศิลป์ และด้านศิลปะการแสดง หมายถึง ผูม้ รจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ในการ
ถ่ายทอดสิ่ งที่ประทับใจ
6. ด้าน ICT หมายถึงผูท้ ี่มีความสามารถ มีทกั ษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้คอมพิวเตอร์ การสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ด้าน IT อย่างเด่นชัดกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
7. อื่นๆ หมายถึง นักเรี ยนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นนอกเหนื อจาก 6 ประเภทข้างต้น
นักเรียนพักนอนประจา หมายถึง นักเรี ยนที่มีถิ่นที่อยูไ่ ม่สะดวก ห่างไกล กันดาร ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อ
การเดินทางไป-กลับ ระหว่างถิ่ นที่อยู่กบั โรงเรี ยน จาเป็ นต้องพักอาศัยในสถานที่ที่โรงเรี ยนจัดให้ หรื อที่ซ่ ึ งที่
โรงเรี ยนสามารถดาเนินการควบคุมดูแลได้ เช่น
1. บ้านพักครู หมายถึง บ้านพักครู ที่ให้นกั เรี ยนพักนอนประจา ทั้งนี้ นกั เรี ยนอาจจะอาศัยอยูร่ วมกับครู
หรื ออยูเ่ ฉพาะกับนักเรี ยนก็ได้
2. ที่พกั นักเรี ยน หมายถึ ง บ้านพัก/หอพัก ที่โรงเรี ยนสร้ างขึ้นโดยใช้เงิ นงบประมาณหรื อเงิ นบริ จาค
สาหรับนักเรี ยนพักนอนประจา
3. พัก รวมกับ ชุ ม ชน/อื่ นๆ หมายถึ ง บ้า นพัก ในชุ ม ชนหรื อวัด ที่ ชุ ม ชนหรื อ วัดให้ค วามร่ วมมื อให้
นักเรี ยนที่อาศัยพักนอนประจา
ข้ าราชการครู (จ.18) หมายถึง ข้าราชการครู ที่กาหนดไว้ตาม จ. 18 ของโรงเรี ยน ซึ่ งอาจมากหรื อน้อยกว่าจานวน
ข้าราชการครู ที่สอนในโรงเรี ยนจริ ง เนื่องจากมีขา้ ราชการครู บางส่ วนไปช่วยข้าราชการที่โรงเรี ยนอื่นหรื อศึกษา
ต่อ หรื อข้าราชการครู จากโรงเรี ยนอื่นมาช่วย
ข้ าราชการครูทปี่ ฏิบัติงานจริ งในสถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานสอนในสถานศึกษานั้นๆจริ ง
ครูผ้ ชู ่ วย หมายถึง ข้าราชการครู ที่อยูร่ ะหว่างการทดลองปฏิบตั ิราชการ
ครู หมายถึง ข้าราชการครู คศ.1 และครู คศ.2 ที่ยงั ไม่ได้รับการประเมินวิทยฐานะ
ครูชานาญการ หมายถึง ข้าราชการครู ที่ได้รับเงินเดือน คศ.2 และได้เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท
ครูชานาญการพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครู ที่ได้รับเงินเดือน คศ.3 และได้รับเงินวิทยฐานะ 5,600 บาท
ครูเชี่ ยวชาญ หมายถึง ข้าราชการครู ที่ได้รับเงินเดือน คศ.4 และได้รับเงินวิทยฐานะ 9,900 บาท
ครูเชี่ ยวชาญพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครู ที่ได้รับเงินเดือน คศ.5 และได้รับเงินวิทยฐานะ 13,000 บาท
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายจาเริญ รัตนบุรี
ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ รัตนสุภา
นายมนูญ บุญชูวงค์
นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
นายพรศักดิ์ จินา
นายสุทัศน์ แก้วพูล
นายจตุรงค์ สุขแก้ว

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

บรรณาธิการกิจ
นางมันทนา รัตนะรัต

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

คณะทางาน
นางสุฑามาศ อินทร์ปาน
นางสาวพัทธมน บัวจีน
นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์
นายอนุชา กลิ่นจันทร์
นางสาวธิดารัตน์ ทวีทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ครูช่วยราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

พิมพ์ /ออกแบบปกและรูปเล่ม
นางสาวจิราพร วิบุลศิลป์

ลูกจ้างชั่วคราว

