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กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



ก 

 

ค าน า 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีภารกิจในการ

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ประสานงาน ติดตามและตรวจสอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาในสังกัด โดยใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center ในการ

จัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐานที่สามารถน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาการจัดตั้ง และการจัดสรรงบประมาณ 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรองรับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านข้อมูล กพร. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้จัดท า คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง

การศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดได้ 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

เอกสารคู่มือฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ต่อการท างานของผู้จัดท าข้อมูล ปีการศึกษา 2557 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป  
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12 ตั้งอยู่ภายในอาคารท่ี 12/13 หมู่ท่ี 2  ถนนกะโรม                   

ต  าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 รับผิดชอบการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ระดบัมธัยมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกดั จ  านวน 99 โรงเรียน กระจายอยูใ่นพื้นท่ี 2 จงัหวดั ดงัน้ี 
 1. จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน  71 โรงเรียน  
 2. จงัหวดัพทัลุง   จ านวน  28 โรงเรียน 

มีบุคลากร และนักเรียนในสังกดั ประกอบด้วย 
 บุคลากรส านักงาน (ข้อมูล ณ วนัที ่10 มิ.ย. 2557) 

1. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จ านวน      1  คน 

2. รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   จ านวน      5 คน 

3. รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ช่วยราชการ)  จ านวน      1    คน 

4. ศึกษานิเทศก ์     จ านวน     14 คน 

5. บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรตรา 38 (ค)   จ านวน      27   คน 

6. ครูช่วยราชการ     จ านวน       5  คน 

7. ลูกจา้งประจ า     จ านวน       2 คน 

8. พนกังานราชการ     จ านวน       1   คน 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา     จ านวน     241 คน 

2. ครูผูส้อน      จ านวน  4,387 คน 

3. พนกังานราชการ     จ านวน      36 คน 

4. ลูกจา้งประจ า     จ านวน    301   คน  

 จ านวนนักเรียนและห้องเรียน  
1. จงัหวดันครศรีธรรมราช  นกัเรียน   57,719  คน          หอ้ง  1,712  หอ้ง 

2. จงัหวดัพทัลุง   นกัเรียน   20,363  คน     หอ้ง     620  หอ้ง 

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบัอ าเภอควนเนียง อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 
   และอ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ่าวไทย อ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิงพระ อ าเภอกระแสสินธ์ุ 
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 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี กระบ่ี สตูล และตรัง 
ผู้บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
ที่  ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทร 

1 นายจ าเริญ  รัตนบุรี ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 0-8173-7126-4 
2 วา่ท่ี ร.ต. ประสิทธ์ิ  รัตนสุภา รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 0-8159-9828-2 
3 นายไกรสิทธ์ิ  เลิศไกร รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 0-8195-6149-1 
4 นายมนูญ  บุญชูวงค ์ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 0-8986-8162-1 
5 นายพรศกัด์ิ   จินา รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 0-8195-8836-2 
6 นายสุทศัน ์    แกว้พลู รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 0-8127-7930-4 
7 นายจตุรงค ์   สุขแกว้ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 0-8108-3386-4 

 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ 
 
ที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร 
1 นางศรีสมร  ชยัมุสิก ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ 0-8666-8475-3 
2 นายสุรศกัด์ิ  ช่วยเกิด ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 0-8727-8793-5 
3 นางสาวพรทิพย ์ เกิดสม ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 0-8694-7833-7 
4 นางมนัทนา  รัตนะรัต ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 0-8636-6683-1 
5 นางเนตรชนก ศรีรัตน์ ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 0-8694-8814-9 
6 นางละอองทิพย ์ บุณยเกียรติ ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 0-8189-5209-3 
7 นางชุติมา  พยหุกฤษ ผูอ้  านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 0-8406-2745-3 
8 นายไตรรงค ์ สาดแว ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 0-8127-1174-2 
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คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา (กพท.) 
 
ที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร 
1 นายสมบูรณ์   สวา่งวรชาติ ประธาน 0-8972-9293-5 
2 นายโชติ   ชูสุวรรณ ผูแ้ทนองคก์รชุมชน 0-8789-5338-5 
3 นายประเสริฐ  จนัทร์คลา้ย ผูแ้ทนองคก์รเอกชน 0-8398-8298-8 
4 นายสนอง   แกว้ประภาค องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (อบต.) 0-8242-6687-8 
5 นายวฑูิรย ์ อิสระพิทกัษก์ุล องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (เทศบาล) 0-8507-8066-5 
6 นายนิษา   แสงมณี สมาคมผูป้ระกอบวชิาชีพครู 0-9212-5603-4 
7 นายสุรชยั  ทองพนัธ์ุ สมาคมผูป้ระกอบผูบ้ริหารสถานศึกษา 0-8139-6989-8 
8 นายจามร   เจริญอภิบาล สมาคมผูป้กครองและครู 0-8195-6205-3 
9 นายโชติวตั   ชนะกาญจน์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 0-8499-1185-1 
10 นางบุญงาม   ไชยรักษ ์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 0-8189-7359-5 
11 นางปัทมาสน์   บูชา กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 0-8407-5666-1 
12 นายศาณิต   เกษสุวรรณ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 0-7558-3222ต่อ 021-022 
13 นายสุนทรัสส์   เพชรรักษค์  าดว้ง กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 0-8408-5448-7 
14 นายศุภรัตน์   มุสิกะ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 0-8578-2988-7 
15 นายจ าเริญ  รัตนบุรี กรรมการและเลขานุการ 0-8173-7162-4 

 
 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพืน้ทีก่ารศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 

ที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายจ าเริญ  รัตนบุรี ประธานกรรมการ 
2 นายปรีชา  แร่ทอง กรรมการผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
3 นายณฐัวฒิุ  ภารพบ กรรมการผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
4 นายศุภชยั  ชนะสงคราม    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
5 นายสาวทิย ์ บุญประเสริฐ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
6 นายวนิยั  บุญเก้ือสง กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
7 นายสมมุ่ง  หนูพยนัต ์ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
8 นายอ าพล  ยะสะนพ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
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9 นางละอองทิพย ์ บุณยเกียรติ กรรมการและเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 
 

ที่ ช่ือ-สกุล ประเภทต าแหน่ง ต าแหน่ง 
1 นายนริศ  ฤทธาภิรมย ์ ผูท้รงคุณวุฒิ  ดา้นการศึกษา ประธาน อ.ก.ค.ศ.  
2 นายจิระวฒัน์  บุญสุข ผูแ้ทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ 
3 นายไพรัช  วงศน์าถกุล ผูแ้ทนคุรุสภา อนุกรรมการ 
4 วา่ท่ี ร.ต.ภกัดี ชูหวาน ผูท้รงคุณวุฒิ  ดา้นการบริหารงานบุคคล อนุกรรมการ 
5 นายปิติเลิศ  สุวรรณเกษา ผูท้รงคุณวุฒิ  ดา้นกฎหมาย อนุกรรมการ 
6 นายมานิต  วรรณคง ผูท้รงคุณวุฒิ  ดา้นการเงินการคลงั อนุกรรมการ 
7 นายประมวล เต้ียนวล ผูแ้ทนขา้ราชการครู อนุกรรมการ 
8 นายภกัดี  เหมทานนท ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษา อนุกรรมการ 
9 นายสุรศกัด์ิ ช่วยเกิด ผูแ้ทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน อนุกรรมการ 
10 ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 อนุกรรมการและเลขานุการ 
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รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนในสังกดั สพม. 12 

ท่ี ช่ือโรงเรียน ช่ือผูอ้  านวยการ จงัหวดั เบอร์โทร 
1 เบญจมราชูทิศ นายภกัดี  เหมทานนท ์ นครศรีธรรมราช 0866893888 
2 กลัยาณีศรีธรรมราช นายสุพจน์  อภิศกัด์ิมนตรี นครศรีธรรมราช 0815697555 

3 ปากพนู นายสุวรรณ  ผลเจริญ นครศรีธรรมราช 0819788740 

4 เมืองนครศรีธรรมราช นายสุนทรัสส์  เพชรรักษค์  าดว้ง นครศรีธรรมราช 0812710962 

5 โยธินบ ารุง นาย ส สมบติั มีสุนทร นครศรีธรรมราช 0896476363 

6 ตรีนิมิตรวทิยา นายสุวฒัน์  คนซ่ือ นครศรีธรรมราช 0835906302 

7 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นายอนนัต ์ รัตนสุภา นครศรีธรรมราช 0866868120 

8 จุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช นายไพรัช   วงศน์าถกุล นครศรีธรรมราช 0812715999 

9 สวนกุหลาบวทิยาลยั นครศรีธรรมราช นายชาติชาย  ทองเล่ียมนาค นครศรีธรรมราช 0878942882 

10 ขนุทะเลวทิยาคม นายเลิศชาย  ขอจิตตเ์มตต ์ นครศรีธรรมราช 0813674044 

11 เฉลิมราชประชาอุทิศ นางอุษณีษ ์ จนัทร์สุวรรณ นครศรีธรรมราช 0818911726 

12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ นายอ าพล ยะสะนพ นครศรีธรรมราช 0898735220 

13 พระพรหมพิทยานุสรณ์ นายอนนัต ์ ปิยวชัรพนัธ์ุ นครศรีธรรมราช 0813708572 

14 ทางพนูวทิยาคาร นายธ ามรงค ์   มาสิงค ์ นครศรีธรรมราช 0816079487 

15 เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ฯ นางสาวรัตนาภรณ์  เขียวบรรจง นครศรีธรรมราช 0819707572 

16 ฉวางรัชดาภิเษก นายวเิชียน   ชนะราวี นครศรีธรรมราช 0898714824 

17 ละอายพิทยานุสรณ์ นายธีระวฒิุ  มีประดิษฐ์ นครศรีธรรมราช 0899700528 

18 พิปูนสังฆรักษป์ระชาอุทิศ นายสถิตย ์รัตนบุรี นครศรีธรรมราช 0810808713 

19 นางเอ้ือยวทิยา นายฐนกรพล บุรีแสง นครศรีธรรมราช – 

20 ทุ่งสง นายสนัน่  พลรัฐธนาสิทธ์ิ นครศรีธรรมราช 0892922960 

21 สตรีทุ่งสง นายปรีชา แร่ทอง นครศรีธรรมราช 0818929936 

22 ทุ่งสงวทิยา วเิชียร วงศแ์กว้ นครศรีธรรมราช 0817377859 

23 ทุ่งสงสหประชาสรรค ์ นายพงศสิ์ทธ์ิ  สิริกาญจน์ นครศรีธรรมราช 0806916192 

24 กา้งปลาวทิยาคม นายไกวลั เสริมแกว้ นครศรีธรรมราช 0895899807 

25 นาบอน นายวฒันา   ลาชโรจน์ นครศรีธรรมราช 0813676423 

26 ทุ่งใหญ่วทิยาคม นายวชัรา พรหมศร นครศรีธรรมราช 0811247991 

27 กรุงหยนัวทิยาคาร นายสันติ  นาดี นครศรีธรรมราช 0819568894 
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รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนในสังกดั สพม. 12 

ท่ี ช่ือโรงเรียน ช่ือผูอ้  านวยการ จงัหวดั เบอร์โทร 

28 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภิเษก นายจ าเริญศกัด์ิ  แสงแกว้ นครศรีธรรมราช 0812737295 

29 เสมด็จวนวทิยาคม นายนนัทวฒัน์  ชยัวชิิต นครศรีธรรมราช 0899096625 

30 ทุ่งสังพิทยาคม นางณชัชาพชัร์  พนัธ์ุนิติภูมิ นครศรีธรรมราช 0863456583 

31 บางขนัวทิยา นายสุนนัท ์ กลบัขนัธ์ นครศรีธรรมราช 0818929821 

32 วงัหินวทิยาคม นายก าพล  ทองอยู ่ นครศรีธรรมราช 0816909429 

33 ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง นายเฉลิมพงศ ์ ช่วยคุม้ นครศรีธรรมราช 0878918665 

34 ชา้งกลางประชานุกลู นายนราวธุ สุจิตะพนัธ์ นครศรีธรรมราช 0810857089 

35 เชียรใหญ่ นายสุคนธ์   แสงประทุม นครศรีธรรมราช 0816072935 

36 วเิชียรประชาสรรค ์ นายสิทธิพร  นิลพฒัน์ นครศรีธรรมราช 0800829810 

37 เชียรใหญ่สามคัคีวทิยา นายศรีวชิยั   คงจนัทร์ นครศรีธรรมราช 0817029942 

38 ธญัญาวดีศึกษา นางจิราพร  รัตนกุล นครศรีธรรมราช 0810900107 

39 ชะอวด นายประเสิรฐ  ชีใหม่ นครศรีธรรมราช 0895948360 

40 ชะอวดวทิยาคาร นายสุรชยั  ทองพนัธ์ุ นครศรีธรรมราช 0813969898 

41 เกาะขนัธ์ประชาภิบาล นายอรุณ พงศเ์พช็ร นครศรีธรรมราช 0843135429 

42 ขอนหาดประชาสรรค ์ นายธวชั  ค านวณ นครศรีธรรมราช 0857989632 

43 ชะอวดเคร่งธรรมวทิยา นางสุภาภรณ์   คงคานนท ์ นครศรีธรรมราช 0824224449 

44 ปากพนงั นายประดบั แกว้นาม นครศรีธรรมราช 0812738605 

45 โศภนคณาภรณ์ ดร. สุภาพ  เตม็รัตน์ นครศรีธรรมราช 0816771480 

46 อินทร์ธานีวทิยาคม นายประโยชน์  ชยัณรงค ์ นครศรีธรรมราช 0899727259 

47 สตรีปากพนงั นายศุภรัตน์  มุสิกะ นครศรีธรรมราช 0857829887 

48 ร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก ์ นายสมนึก  รักด า นครศรีธรรมราช 0813673417 

49 คีรีราษฎร์พฒันา นายประยรู   รักษก์ าเนิด นครศรีธรรมราช 0801483931 

50 ควนเกยสุทธิวทิยา นายเอกรัฐ  เพง็จนัทร์ นครศรีธรรมราช 0819858070 

51 เสาธงวทิยา นายสมมุ่ง  หนูพยนัต ์ นครศรีธรรมราช 0895348192 

52 ตระพงัพิทยาคม นายอนนัต ์ รักษศ์รีทอง นครศรีธรรมราช 0862826919 

53 หวัไทรบ ารุงราษฎร์ นายคีรี  มากสังข ์ นครศรีธรรมราช 0819567201 

54 แหลมราษฎร์บ ารุง นายจีรวทิย ์มัน่คงวฒันะ นครศรีธรรมราช 0862681112 

55 นพคุณประชาสรรค ์ นายอานุภาพ  ศรีเพช็รใส นครศรีธรรมราช 0815975131 
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รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนในสังกดั สพม. 12 

ท่ี ช่ือโรงเรียน ช่ือผูอ้  านวยการ จงัหวดั เบอร์โทร 

56 ทรายขาววทิยา นายปราโมทย ์ พรหมนิล นครศรีธรรมราช 0901717077 

57 เขาพงัไกร นายเฉลิม   เพช็รชณะ นครศรีธรรมราช 0896919836 

58 มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ นายวสุิทธ์ิ   พิชยัยทุธ ์ นครศรีธรรมราช 0810791617 

59 พรหมคีรีพิทยาคม ดร.สุรพงศ ์ เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ นครศรีธรรมราช 0895900630 

60 บา้นเกาะวทิยา นายสมปอง   ภกัดีกิจ นครศรีธรรมราช 0865948033 

61 ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นายกรีฑา  วรีะพงศ ์ นครศรีธรรมราช 0816774653 

62 โมคลานประชาสรรค ์ นายธรรศ พงศาปาน นครศรีธรรมราช 0895962510 

63 สระแกว้รัตนวทิย ์ นางก่ิงขวญั  สุขสงวน นครศรีธรรมราช 0813266962 

64 สิชลคุณาธารวทิยา นายด าเนิน  มาทอง นครศรีธรรมราช 0819709029 

65 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นายพยสั  คีรีพนัธ์ุ นครศรีธรรมราช 0828188872 

66 สิชลประชาสรรค ์ นายพีระพงษ ์ สองวหิค นครศรีธรรมราช 0899094947 

67 เทพราชพิทยาสรรค ์ สง่า  นาวารัตน์ นครศรีธรรมราช 0860425948 

68 ขนอมพิทยา นายสุนทร  เพชรดี นครศรีธรรมราช 0894705209 

69 ทอ้งเนียนคณาภิบาล นายสมมาศ หนูแกว้ นครศรีธรรมราช 0836632025 

70 คงคาประชารักษ ์ วา่ท่ี ร.ต.สมพร  แกว้คง นครศรีธรรมราช 0847451726 

71 นบพิต าวทิยา นายประพฤติ  วงศช์นะ นครศรีธรรมราช 0899718791 

72 พทัลุง นายจ าเนียร  รักใหม่ พทัลุง 0862925445 

73 พทัลุงพิทยาคม นายสมจิต  จุลพลู พทัลุง 0818961479 

74 พรหมพินิตชยับุรี นายสงบ ศรทอง พทัลุง 0849678856 

75 ประภสัสรรังสิต สมโชค วรรณเวช พทัลุง 0818983544 

76 วชิรธรรมสถิต นายกิตติพนัธ์  ติยพัเสน พทัลุง 0819571255 

77 สตรีพทัลุง นายสาวทิย ์บุญประเสริฐ พทัลุง 0862857822 

78 กงหราพิชากร นายพิทกัษ ์ เพชรวา พทัลุง 0883881179 

79 ชะรัดชนูปถมัภ ์ นายสุทิน  ธาดาพรรษวุฒิ พทัลุง – 

80 หานโพธ์ิพิทยาคม นายสมพร  กาญจนพนัธ์ุ พทัลุง 0810996628 

81 ประชาบ ารุง นายสมหมาย  กรดเตม็ พทัลุง 0817668350 

82 ตะโหมด นายจบ   แกว้ทิพย ์ พทัลุง 0897364369 

83 ควนขนุน นายนิวฒัน์  พลูจนัทร์ พทัลุง 0847490770 
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รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนในสังกดั สพม. 12 

ท่ี ช่ือโรงเรียน ช่ือผูอ้  านวยการ จงัหวดั เบอร์โทร 

84 พนางตุง นายสมบูรณ์  ขนุทิพย ์ พทัลุง 0819597514 

85 ดอนศาลาน าวทิยา นายภาส   วุน่บวั พทัลุง 0812988066 

86 ปัญญาวธุ นายประภาส  พรหมแกว้ พทัลุง 0898694609 

87 ควนพระสาครินทร์ นางมาลี  แกว้ละเอียด พทัลุง 0818984369 

88 ปากพะยนูพิทยาคาร นายปรีชา มากมณี พทัลุง 0895962457 

89 หารเทารังสีประชาสรรค ์ อนนัต ์หนูพฒัน์ พทัลุง 0857996791 

90 ศรีบรรพตพิทยาคม นายวรัิตน์  บวัขาว พทัลุง 0899761537 

91 ตะแพนพิทยา นางอุไร   พรหมปาน พทัลุง 0810944468 

92 ป่าบอนพิทยาคม นางพรเพญ็  แปวประเสริฐ พทัลุง 0897325377 

93 บางแกว้พิทยาคม สมคิด ทองสง พทัลุง 0895982449 

94 ป่าพะยอมพิทยาคม นายพิชยั  บุษรารัตน์ พทัลุง 0819594807 

95 นิคมควนขนุนวทิยา นายสมใจ  บุญเรืองขาว พทัลุง 0871083486 

96 เขาชยัสน นายมณี  เรืองแกว้ พทัลุง 0849689348 

97 นาขยาดวทิยาคาร นายอเนก พรหมชาติ พทัลุง – 

98 อุดมวทิยายน นายปวชิ     เลิอดฉิม พทัลุง 0899772830 

99 มธัยมเกาะหมาก นายบวัทอง   ผลามิโช พทัลุง 0862863895 
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        จ านวนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวทิยาเขต) 17 สหวิทยา
เขต 

 

สหวิทยาเขตที่   ชื่อ จ านวน 
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

1 เบญจมราชูทิศ  
 

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

2 กัลยาณี  
 

6  1. กัลยาณีศรีธรรมราช             2. โยธินบ ารุง 
3. จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช   
4. ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ      5. ปากพูน  6. ตรีนิมิตวิทยา 

3 พระพรหม 5   1. พระพรหมพิทยานุสรณ์      2. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้      
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ          
4. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช 
5. ทางพูนวิทยาคาร  

4 ทุ่งสง 5 1. ทุ่งสง                           2. บางขันวิทยา  
3. วังหินวิทยาคม                4. ราชประชานุเคราะห์ 19 
5. ก้างปลาวิทยาคม 

5 สตรีทุ่งสง 7 1. สตรีทุ่งสง                  2. ทุ่งสงสหประชาสรรค์         
3. ทุ่งสงวิทยา                 4. ช้างกลางประชานุกูล  
5. นาบอน                     6 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 

6   ร่อนพิบูลย์ – 
  จุฬาภรณ์ 

6 1. ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  2. เสาธงวิทยา 
3. คีรีราษฎร์พัฒนา                    4. ควนเกยสุทธิวิทยา                  
5. ตระพังพิทยาคม                     6. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์

7 ต้นน ้าตาป ี 5 1. ฉวางรัชดาภิเษก                2. ละอายพิทยานุสรณ์ 
3. นางเอ้ือยวิทยา                 4. พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ     
5. ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง  

8 ทุ่งใหญ่ 5 1. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 
2. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 
3. กรุงหยันวิทยาคาร             4. เสม็ดจวนวิทยาคม 
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5. ทุ่งสังพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สหวิทยาเขต 
ที ่

  ชื่อ 
จ านวน 
โรงเรียน 

  ชื่อโรงเรียน 

9 ปากพนัง-หัวไทร 
 

7  1. ปากพนัง                         2. อินทร์ธานีวิทยาคม 
3. หัวไทรบ ารุงราษฎร์            4. ทรายขาววิทยา 
5. แหลมราษฎร์บ ารุง 6. นพคุณประชาสรรค์    7. เขาพังไกร 

10 สตรีปากพนัง- 
เชียรใหญ่ 

6 1. สตรีปากพนัง                    2. โศภนคณาภรณ์   
3. เชียรใหญ่                        4. วิเชียรประชาสรรค์             
5. เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา         6. ธัญญาวดีศึกษา 

11 ชะอวด 5 1. ชะอวดวิทยาคาร               2. ชะอวด 
3. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา        4. ขอนหาดประชาสรรค์ 
5. เกาะขันธ์ประชาภิบาล 

12 สิชล – ขนอม 6 1. สิชลคุณาธารวิทยา             2. สิชลประชาสรรค์ 
3. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ            4. เทพราชพิทยาสรรค์ 
5. ขนอมพิทยา                     6. ท้องเนียนคณาภิบาล 

13   ท่าศาลา – 
  นบพิต้า 

5 1. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา        2. สระแก้วรัตนวิทย์     
3. โมคลานประชาสรรค์           4. นบพิต าวิทยา  
5. คงคาประชารักษ์ 

14 เพชรพัทลุง 7 1. พัทลุง                             2. ประภัสสรรังสิต  
3. พรหมพินิตชัยบุรี                4. กงหราพิชากร  
5. ชะรัดชนูปถัมภ์    6. นาขนาดวิทยาคาร   7. ปัญญาวุธ 

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

16 ควนขนุน 7 1. ควนขนุน                          2. ป่าพะยอมพิทยาคม  
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3. นิคมควนขนุนวิทยา             4. ศรีบรรพตพิทยาคม            
5. ตะแพนพิทยา                    6. อุดมวิทยายน                    
7. ดอนศาลาน าวิทยา  

17 จตุรพัฒน์ 8 1. ตะโหมด                          2. หารเทารังสีประชาสรรค์  
3. ประชาบ ารุง                     4. ป่าบอนพิทยาคม  
5. บางแก้วพิทยาคม               6. ปากพะยูนพิทยาคาร  
7. มัธยมเกาะหมาก                8. ควนพระสาครินทร์ 
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จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2557 
 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนทั้งส้ิน 99  

จ าแนกตามจังหวดั   
- โรงเรียนในจงัหวดันครศรีธรรมราช 71 71.72 
- โรงเรียนในจงัหวดัพทัลุง 28 28.28 
จ าแนกตามประเภทระดับทีเ่ปิดสอน   
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 2 2.02 
- ระดบัมธัยมศึกษา (ตอนตน้ – ตอนปลาย) 95 95.96 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 1.01 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ – มธัยมศึกษาตอนปลาย – ปวช 1 1.01 
จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน   
- โรงเรียนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน) 54 54.54 
- โรงเรียนขนาดกลาง (นร.500-1,499 คน) 29 29.29 
- โรงเรียนขนาดใหญ่ (นร.1,500-2,499 คน) 10 10.10 
- โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นร.2,500 คน ข้ึนไป) 6 6.06 

 
           จากตาราง โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 มีจ  านวน 99 โรงเรียนเป็น
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัพทัลุงคิดเป็นร้อยละ 71.72 และ 28.28ตามล าดบั
เป็นโรงเรียน    ท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น – ตอนปลาย) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.96 
รองลงมาเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 2.02 และจ าแนกตามขนาด
โรงเรียนมธัยมศึกษาพบว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1-499 คน) มีมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยล่ะ 53.54 
รองลงมาเป็นขนาดกลาง 
(นกัเรียน 500-1,499 คน)  คิดเป็นร้อยล่ะ 29.29 
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ตารางจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามประเภทแยกตามจังหวดั ปีการศึกษา 2557 
 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

โรงเรียนทั้งส้ิน 99  
จ าแนกตามจังหวดั   
โรงเรียนในจงัหวดันครศรีธรรมราช 71 71.71 
โรงเรียนในจงัหวดัพทัลุง 28 28.28 
จ าแนกตามประเภทระดับทีเ่ปิดสอน   
โรงเรียนในจังหวดันครศรีธรรมราช   
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 2 2.02 
- ระดบัมธัยมศึกษา (ตอนตน้ – ตอนปลาย) 68 68.68 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 1.01 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ – มธัยมศึกษาตอนปลาย – ปวช 0 0 
โรงเรียนในจังหวดัพทัลุง   
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 0 0 
- ระดบัมธัยมศึกษา (ตอนตน้ – ตอนปลาย) 27 27.27 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 0 0 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ – มธัยมศึกษาตอนปลาย – ปวช 1 1.01 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน   
โรงเรียนในจังหวดันครศรีธรรมราช   
- โรงเรียนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน) 37 37.37 
- โรงเรียนขนาดกลาง (นร.500-1,499 คน) 21 21.21 
- โรงเรียนขนาดใหญ่ (นร. 1,500-2,499 คน) 9 9.09 
- โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นร.2,500 คน ข้ึนไป) 4 4.04 
โรงเรียนในจังหวดัพทัลุง   
- โรงเรียนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน) 17 17.17 
- โรงเรียนขนาดกลาง (นร.500-1,400 คน) 7 7.07 
- โรงเรียนขนาดใหญ่ (นร. 1,500-2,499 คน) 1 1.01 
- โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นร.2,500 คน ข้ึนไป) 2 2.02 
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ตารางจ านวนนักเรียน จ าแนกรายช้ัน เพศ ห้องเรียน และสัดส่วนห้องเรียนต่อห้อง   
 

ช้ัน นักเรียนชาย นักเรียนหญงิ รวม ร้อยละ ห้องเรียน ห้อง:นักเรียน 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 7,191 7,686 14,877 19.05 432 1:34 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 7,186 7,962 15,148 19.40 440 1:34 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 7,143 7,987 15,130 19.37 449 1:33 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 21,520 23,635 45,155 57.83 1,321 1:34 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 4,116 6,681 10,797 13.83 341 1:31 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 4,177 7,244 11,421 14.62 339 1:33 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 3,978 6,714 10,692 13.69 329 1:32 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12,271 20,639 32,910 42.14 1,011 1:32 
ปวช.1 - - -  - - 
ปวช.2 - - -  - - 
ปวช.3 - 17 17 0.0 1 1:17 
รวมสายอาชีพ - 17 17 0.0 1 1:17 
รวมทั้งส้ิน 33,791 44,291 78,082 100 2,332 1:33 
ร้อยละ 43.27 56.72     

 
 จากตาราง จ านวนนกัเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2557 (10 มิ.ย 57) มีจ  านวน 78,082 คน  
คิดเป็นนกัเรียนชายร้อยละ 43.41 นกัเรียนหญิง 56.58 
 เม่ือพิจารณาตามระดบัการศึกษาพบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  
57.83 รองลงมาเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และสายอาชีพคิดเป็นร้อยละ 42.14 และ 0.0 ตามล าดบั 
ส าหรับจ านวนห้องเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มากท่ีสุด รองลงมาคือมธัยมศึกษาตอนปลาย และสาย
อาชีพ และอตัราส่วนจ านวนห้องเรียนต่อนกัเรียน พบว่า ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มากท่ีสุดคิเป็นอตัตรา
ส่วน 1: 34 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายคิดเป็น 1:32 และสายอาชีพคิดเป็นอตัราส่วน เท่ากบั 1:17  
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แผนภูมิเปรียบเทยีบขนาดโรงเรียนแยกตามจ านวนนักเรียน สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 
 

 
 
 จากแผนภูมิ เม่ือพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนมากท่ีสุด คือ    
54 โรงเรียน รองลงมาคือขนาดกลาง 29 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 10 โรงเรียน และขนาดใหญ่พิเศษ 6 โรงเรียน 
ตามล าดบั 
 

แผนภูมทิี ่2 เปรียบเทยีบจ านวนนักเรียนตามระดับการศึกษา และเพศ ปีการศึกษา 2557 
 

 
  
 จากแผนภูมิท่ี 2 พบว่านักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย            
และสายอาชีพ มีจ านวนนกัเรียนหญิงมากวา่นกัเรียนชายในทุกระดบั 
 

ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่ 

ขนาดใหญ่พิเศษ 

54 โรงเรียน 
29 โรงเรียน 

10 โรงเรียน 

6 โรงเรียน 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
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ตารางนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2557 
 

ประเภทด้อยโอกาส 
ระดับช้ัน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 
เด็กถูกบงัคบัใหข้ายแรงงาน 1 3 1 0 0 0 5 0 
เด็กท่ีอยูใ่นธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0 
เด็กถูกทอดทิ้ง 30 29 12 7 10 6 94 .25 
เด็กในสถานพินิจและคุม้ครองเยาวชน 0 0 2 0 0 0 2 0 
เด็กเร่ร่อน 1 0 0 0 1 0 2 0 
ผลกระทบจากเอดส์ 2 5 1 1 0 0 9 .02 
ชนกลุ่มนอ้ย 1 1 0 0 0 0 2 0 
เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 3 6 3 3 3 4 22 .05 
เด็กยากจน 9,166 8,305 5,947 4,018 4,033 2,542 34,011 91.22 
เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติด 0 0 2 5 2 0 9 .02 
ก าพร้า 164 148 121 71 105 81 690 1.85 
ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 11 40 45 12 33 22 163 0.43 
อ่ืนๆ 187 713 174 323 387 489 2,273 6.09 
รวมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งส้ิน 9,566 9,250 6,308 4,440 4,574 3,144 37,282 100 

ร้อยละ 25.65 24.81 16.92 11.90 12.26 8.43 100  

                จากตางราง เม่ือพิจารณาตามประเภทดอ้ยโอกาส พบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  มีจ านวน
นกัเรียนดอ้ยโอกาสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.65 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีจ  านวนนกัเรียนดอ้ยโอกาส    
นอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 8.43 
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แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส                
ปีการศึกษา 2557 

 
       
  จากแผนภูมิท่ี 3 เม่ือพิจารณาจ านวนนกัเรียนตามประเภทความดอ้ยโอกาส พบวา่นกัเรียนยากจน  มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ความดอ้ยโอกาสประเภทอ่ืนๆ ส่วนนกัเรียนเร่ร่อน และอยูใ่นสถานพินิจคุม้ครองมีนอ้ยท่ีสุด 
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ตาราง จ านวนนักเรียนขาดแคลนเคร่ืองเขยีน แบบเรียนและอาหารกลางวนั ปีการศึกษา 2557 
 

ระดับช้ัน 

ความขาดแคลน 

ขาดแคลน
เคร่ืองแบบ 
นักเรียน 

ขาดแคลน
เคร่ืองเขียน 

ขาดแคลน
แบบเรียน 
(หนังสือยมื
เรียน) 

ขาดแคลน
อาหาร
กลางวนั 

ขาดแคลน 
3 รายการ
หรือ

มากกว่า 

รวม
นักเรียน
ขาดแคน 

มธัยมศึกษา ปีท่ี 1 4,835 5,067 4,789 5,198 4,216 24,105 
มธัยมศึกษา ปีท่ี 2 2,905 3,117 2,829 3,096 2,308 14,255 
มธัยมศึกษา ปีท่ี 3 1,252 1,196 1,089 1,564 1,086 6,187 
มธัยมศึกษา ปีท่ี 4 1,437 1,361 1,193 1,588 1,107 6,686 
มธัยมศึกษา ปีท่ี 5 997 1,042 920 1,210 812 4,981 
มธัยมศึกษา ปีท่ี 6 492 498 456 649 432 2,527 

รวม 11,918 12,281 11,276 13,305 9,961 58,741 

ร้อยละ 20.29 20.90 19.19 22.65 16.95 100 
              จากตารางท่ี 5 เม่ือพิจารณาตามความขาดแคลน พบวา่นกัเรียนขาดแคลนอาหารกลางวนัมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 22.65 และ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกวา่ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.95 
 
แผนภูมิ เปรียบเทยีบจ านวนนักเรียนขาดแคลน จ าแนกตามรายการความขาดแคลน ปีการศึกษา 2557 

 

 

             จากแผนภูมิ เม่ือจ าแนกตามรายการความขาดแคลน พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความ         
ขาดแคลนอาหารกลางวนัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เคร่ืองเขียน  เคร่ืองแบบนกัเรียน แบบเรียน และขาดแคลน
ทั้ง 3 รายการหรือมากกวา่ นอ้ยท่ีสุด ส่วนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความขาดแคลนนอ้ยท่ีสุด 
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ระดับการศึกษา 

จ านวนนักเรียน (คน) 
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ตาราง จ านวนนักเรียนในเขตบริการทีอ่ยู่ห่างไกลโรงเรียน เกนิ 3 กม. จ าแนกตามวิธีการเดินทาง
มาเรียนปีการศึกษา 
 

ช้ัน 
วธีิการเดินทางมาเรียน 

รวม เดินเท้า จักรยาน
ยมืเรียน 

เสียค่าโดยสารโดยใช้
พาหนะ 

ไม่เสียค่าโดยสาร
โดยใช้พาหนะ 

มธัยมศึกษา ปีท่ี 1 215 13 2,393 6,247 8,868 

มธัยมศึกษา ปีท่ี 2 258 18 2,772 7,095 10,143 

มธัยมศึกษา ปีท่ี 3 181 10 9,245 3,333 12,769 

มธัยมศึกษา ปีท่ี 4 101 6 5,042 3,344 8,493 

มธัยมศึกษา ปีท่ี 5 89 14 5,299 3,747 9,149 

มธัยมศึกษา ปีท่ี 6 58 13 6,246 2,673 8,990 

รวมทั้งส้ิน 902 74 31,013 26,442 58,412 

ร้อยละ 1.54 0.13 53.09 45.26 100 

           จากตาราง เม่ือพิจารณาในภาพรวม นกัเรียนในเขตบริการท่ีอยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 ก.ม. เดินทางมา
เรียน โดยเสียค่าโดยสารโดยใชพ้าหนะมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 53.09 ส่วนการเดินทางโดยใชจ้กัรยานยืมเรียน      
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.13   
แผนภูมิ เปรียบเทยีบจ านวนนักเรียนในเขตบริการทีอ่ยู่ห่างไกลโรงเรียนเกนิ 3 ก.ม.จ าแนก 
ตามวธีิการ เดินทางมาเรียน ในแต่ละช่วงช้ัน ปีการศึกษา 2556 
 

 
 
               จากแผนภูมิ พบวา่นกัเรียน ม.3-ม.6 เดินทางโดยเสียค่าโดยสารโดยใชพ้าหนะมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ  ส่วนนักเรียนชั้น ม.1 – ม.2 เดินทางโดยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้
พาหนะ        มากท่ีสุด ส่วนการเดินทางโดยใชจ้กัรยานยมืเรียน พบวา่นอ้ยท่ีสุดในทุกระดบัชั้  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

เดินเท้า 

จกัรยานยืมเรียน 

เสียค่าโดยสาร 

ไมเ่สียค่าโดยสาร 

ระดับการศึกษา 

จ านวนนักเรียน (คน) 
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ตาราง จ านวนนักเรียนพกิารเรียนร่วม จ าแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2556 

 
ประเภทความพกิาร ระดับช้ัน รวม ร้อยละ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
มีความบกพร่องทางการเห็น 3 3 2 2 0 0 10 2.63 
มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 0 0 0 0 0 0 0 0 
มีความบกพร่องทางสติปัญญา 3 2 0 0 0 0 5 1.31 
มีความบกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 9 4 4 9 6 6 41 10.81 
มีปัญหาทางการเรียนรู้ 26 18 11 3 1 0 59 15.56 
มีความบกพร่องทางการพดู/ภาษา 0 0 0 0 0 0 0 0 
มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์ 1 1 1 0 0 0 3 0.79 
ออทิสติก 0 2 1 0 0 0 3 0.79 
พิการซ ้ าซอ้น 2 2 1 0 0 1 6 1.58 
อ่ืนๆ 48 58 51 45 29 21 252 66.49 
รวมทั้งส้ิน 92 90 71 59 36 28 379 100 

 
              จากตาราง เม่ือพิจารณาในภาพรวม นกัเรียนพิการเรียนร่วมมีปัญหาอ่ืนๆมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
66.49 ส่วนท่ีมีปัญหาทางการไดย้นิ และมีความบกพร่องทางการพดู/ภาษา คิดเป็น 0 คือไม่มีเด็กพิการ 
 

แผนภูม ิเปรียบเทยีบนักเรียนพกิารเรียนร่วม จ าแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2557 

 
 
                จากแผนภูมิ พบวา่นกัเรียนทุกระดบัชั้น มีความพิการดา้นอ่ืนๆ มากท่ีสุด รองลงมาคือ นกัเรียนชั้น 
ม.1-3 มีความพิการดา้นเรียนรู้ และ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
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ระดับการศึกษา 
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ตาราง จ านวนนักเรียนทีม่นี า้หนัก ส่วนสูง จ าแนกรายช่วงช้ัน/ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
กรมอนามยั 
 

สาเหตุ 
ระดับช้ัน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งส้ิน คดิเป็น 
ร้อยละ 

น ้าหนกัต ่ากวา่เกณฑ ์ 1,445 840 772 647 910 1,004 5,618 6.63 
น ้าหนกัสูงกวา่เกณฑ ์ 2,747 2,453 2,164 1,875 1,978 1,707 12,924 15.26 
ส่วนสูงต ่ากวา่เกณฑ ์ 1,814 1,586 1,815 1,010 1,309 1,189 8,724 10.30 
ส่วนสูงสูงกวา่เกณฑ ์ 1,516 1,757 1,962 1,905 1,826 1,748 10,715 12.65 
น ้าหนกัส่วนสูงอยูใ่นเกณฑ ์ 8,998 9,713 9,525 6,264 6,409 5,770 46,699 55.14 
รวม 16,520 16,349 16,238 11,701 12,432 11,418 84,680 100 
 
               จากตาราง เม่ือพิจารณาในภาพรวมนักเรียนท่ีมีน ้ าหนัก ส่วนสูง จ าแนกรายช่วงชั้น/ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั  พบวา่ นกัเรียนท่ีมีน ้ าหนกัส่วนสูงอยูใ่นเกณฑ์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.14       
และนกัเรียนท่ีมีส่วนสูงต ่ากวา่เกณฑน์อ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 6.63 

แผนภูมิ เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่มีน ้าหนัก ส่วนสูง จ าแนกรายช่วงช้ัน/ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั 
 

 
 
                   จากแผนภูมิ พบว่านกัเรียนท่ีมีน ้ าหนกัส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกระดบัชั้น 
รองลงมาคือนกัเรียนท่ีมีน ้ าหนกัสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน และส่วนสูงสูงกวา่มาตรฐาน  ส่วนน ้ าหนกัต ่ากว่า
เกณฑ ์  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดทุกระดบัชั้น  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

น า้หนกัต ่ากวา่เกณฑ์ 

น า้หนกัสงูกวา่เกณฑ์ 

สว่นสงูต ่ากวา่เกณฑ์ 

สว่นสงูสงูกวา่เกณฑ์ 

น า้หนกัสว่นสงูอยูใ่นเกณฑ์ 

ระดับการศึกษา 

จ านวนนักเรียน (คน) 



33 
 

ผลการเปรียบเทยีบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพืน้ฐานระดับชาติ (O-Net) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 

 

กลุ่มสาระวชิา 
คะแนนเฉลีย่ปี กศ. 2555 คะแนนเฉลีย่ปี กศ. 2556 

ผลต่าง 
ระดบัชาติ สพม.12 ระดบัชาติ สพม.12 

ภาษาไทย 54.48 56.48 44.25 46.87 -9.61 
คณิตศาสตร์ 26.95 27.57 25.45 26.37 -1.20 
วทิยาศาสตร์ 35.37 37.22 37.95 39.72 2.50 
สังคมศึกษา 47.12 50.53 39.37 41.40 -9.13 
ภาษาองักฤษ 28.71 28.25 30.35 30.08 1.83 
เฉล่ีย 5 กลุ่มสาระ 38.53 40.01 35.47 36.89 -3.12 

 
ผลการเปรียบเทยีบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพืน้ฐานระดับชาติ (O-Net) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 
 

กลุ่มสาระวชิา 
คะแนนเฉลีย่ปี กศ. 2555 คะแนนเฉลีย่ปี กศ. 2556 

ผลต่าง 
ระดบัชาติ สพม.12 ระดบัชาติ สพม.12 

ภาษาไทย 47.19 50.26 49.26 52.10 1.84 
คณิตศาสตร์ 22.73 22.37 20.48 20.10 -2.27 
วทิยาศาสตร์ 33.10 33.66 30.48 31.08 -2.58 
สังคมศึกษา 36.27 37.15 33.02 34.02 -3.13 
ภาษาองักฤษ 22.13 20.99 25.35 24.76 3.77 
เฉล่ีย 5 กลุ่มสาระ 32.28 32.88 31.71 32.41 -0.47 
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1.  โรงเรียนโครงการหน่วยเบิก 

1) โรงเรียนพทัลุง  6) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา  
2) โรงเรียนทุ่งสง  7) โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  
3) โรงเรียนปากพนงั  8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ฯ  
4) โรงเรียนสตรีปากพนงั  9) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
5) โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก     

      
2. โรงเรียนโครงการพฒันาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  (รุ่น) 

1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ                (1)    
2) โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช       (2)    
3) โรงเรียนพทัลุง                             (2)    

      
3. โรงเรียนโครงการแกนน ายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ 

1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  16) โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎร์  
2) โรงเรียนโยธินบ ารุง  17) โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธราภิวฒัก์  
3) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  18) โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์  
4) โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  19) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา  
5) โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ฯ  20) โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  
6) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  21) โรงเรียนคงคาประชารักษ ์  
7) โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์  22) โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา  
8) โรงเรียนสตรีทุ่งสง  23) โรงเรียนสิชลประชาสรรค ์  
9) โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ ฯ  24) โรงเรียนขนอมพิทยา  
10) โรงเรียนเสมด็จวนวทิยาคม  25) โรงเรียนพทัลุง  
11) โรงเรียนทุ่งสง  26) โรงเรียนสตรีพทัลุง  
12) โรงเรียนชา้งกลางประชานุกูล  27) โรงเรียนควนขนุน  
13) โรงเรียนเชียรใหญ่  28) โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  
14) โรงเรียนปากพนงั  29) โรงเรียนเขาชยัสน  
15) โรงเรียนชะอวด  30) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค ์  
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4. โรงเรียนโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  

1) โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร                   10) โรงเรียนทอ้งเนียนคณาภิบาล               
2) โรงเรียนเชียรใหญ่สามคัคีวทิยา          11) โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ               
3) โรงเรียนสระแกว้รัตนวทิย ์                 12) โรงเรียนปากพนู                                   
4) โรงเรียนพนางตุง                               13) โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์            
5) โรงเรียนนิคมควนขนุนวทิยา             14) โรงเรียนควนเกยสุทธิวทิยา                  
6) โรงเรียนประชาบ ารุง                          15) โรงเรียนวชิรธรรมสถิต                        
7) โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค ์              16) โรงเรียนชะรัดชนูปถมัภ ์                      
8) โรงเรียนเสาธงวทิยา                           17) โรงเรียนดอนศาลาน า  
9) โรงเรียนวงัหินวทิยาคม                           

      
5. โรงเรียนโครงการทีจั่ดการเรียนการสอนโดยใช้หลกัสูตรมาตรฐานสากล (รุ่น) 

1) โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช (1) 9) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ (1) 
2) โรงเรียนสตรีทุ่งสง (1) 10) โรงเรียนพทัลุง (1) 
3) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (1) 11) โรงเรียนสตรีพทัลุง (1) 
4) โรงเรียนทุ่งสง (1) 12) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค ์ (1) 
5) โรงเรียนเชียรใหญ่ (1) 13) โรงเรียนปากพนงั (2) 
6) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา (1) 14) โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก (2) 
7) โรงเรียนโยธินบ ารุง (1) 15) โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ (2) 
8) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช (1) 16) โรงเรียนชะอวด (2) 

      
6. โรงเรียนโครงการจัดการศึกษาพเิศษเรียนร่วม 
 โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม   โรงเรียนเครือข่าย  

1) โรงเรียนทางพนูวทิยาคาร  1) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
2) โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  2) โรงเรียนปากพนู  
3) โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ  3) โรงเรียนปากพนงั  
4) โรงเรียนบางขนัวทิยา  4) โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง  
5) โรงเรียนวงัหินวทิยาคม  5) โรงเรียนธญัญาวดีศึกษา  
6) โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง  6) โรงเรียนกงหราพิชากร  
7) โรงเรียนประภสัสรรังสิต  7) โรงเรียนเขาชยัสน  
8) โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม  8) โรงเรียนวชิรธรรมสถิต  
9) โรงเรียนอุดมวทิยายน  9) โรงเรียนดอนศาลาน าวทิยา  
10) โรงเรียนชะรัดชนูปถมัภ ์  10) โรงเรียนบางแกว้พิทยาคม  
11) โรงเรียนมธัยมเกาะหมาก  11) โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
12) โรงเรียนควนพระสาครินทร์  12) โรงเรียนขุนทะเลวทิยาคม  

 
 
 
 

13) โรงเรียนควนขนุน     
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7. โรงเรียนโครงการโรงเรียนในฝัน (รุ่น) 

1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ                         (1) 26) โรงเรียนขนอมพิทยา (2) 
2) โรงเรียนท่านครญาณวโรภาส

อุทิศ            
(1) 27) โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติฯ (2) 

3) โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ฯ (1) 28) โรงเรียนนบพิต าวทิยา (2) 
4) โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก (1) 29) โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ (2) 
5) โรงเรียนทุ่งสงวทิยา (1) 30) โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ (3) 
6) โรงเรียนทุ่งใหญ่วทิยาคม (1) 31) โรงเรียนคงคาประชารักษ ์ (3) 
7) โรงเรียนนาบอน (1) 32) โรงเรียนบา้นเกาะวทิยา (3) 
8) โรงเรียนบางขนัวทิยา (1) 33) โรงเรียนสิชลประชาสรรค ์ (3) 
9) โรงเรียนพปูินสงัฆรักษป์ระชาอุทิศ (1) 34) โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง (3) 
10) โรงเรียนเกาะขนัธ์ประชาภิบาล (1) 35) โรงเรียนชา้งกลางประชานุกูล (3) 
11) โรงเรียนสตรีปากพนงั (1) 36) โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ (3) 
12) โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ (1) 37) โรงเรียนควนพระสาครินทร์ (3) 
13) โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎร์ (1) 38) โรงเรียนปากพะยนูพิทยาคาร (3) 
14) โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม (1) 39) โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม (3) 
15) โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา (1) 40) โรงเรียนเขาพงัไกร (3) 
16) โรงเรียนควนขนุน (1) 41) โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา (3) 
17) โรงเรียนประภสัสรรังสิต (1) 42) โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา (3) 
18) โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก (1) 43) ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ (3) 
19) โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (1) 44) พทัลุงพิทยาคม (3) 
20) โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม (1) โรงเรียนมาตรฐานสากลในฝัน  
21) โรงเรียนกงหราพิชากร (1) 45) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา (1) 
22) โรงเรียนเขาชยัสน (1) 46) โรงเรียนเบญจราชูทิศ (2) 
23) โรงเรียนตะโหมด (1) 47) โรงเรียนเชียรใหญ่ (2) 
24) โรงเรียนบางแกว้พิทยาคม (1) 48) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ (2) 
25) โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม (1) 49) โรงเรียน เมืองนครศรีธรรมราช (3) 
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8. โรงเรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  35) โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
2) โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  36) โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค ์  
3) โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยัฯ  37) โรงเรียนสระแกว้รัตนวทิย ์  
4) โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ  38) โรงเรียนทอ้งเนียนคณาภิบาล  
5) โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  39) โรงเรียนโยธินบ ารุง  
6) โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  40) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
7) โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค ์  41) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
8) โรงเรียนกรุงหยนัวทิยาคาร  42) โรงเรียนปากพนู  
9) โรงเรียนวงัหินวทิยาคม  43) โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  
10) โรงเรียนบางขนัวทิยา  44) โรงเรียนตรีนิมิตรวทิยา  
11) โรงเรียนชะอวด  45) โรงเรียนพิปูนสังฆรักษป์ระชาอุทิศ  
12) โรงเรียนชา้งกลางประชานุกูล  46) โรงเรียนทางพนูวทิยาคาร  
13) โรงเรียนทุ่งใหญ่วทิยาคม  47) โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรีฯ  
14) โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง  48) โรงเรียนขนอมพิทยา  
15) โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์  49) โรงเรียนนบพิต าวทิยา  
16) โรงเรียนขุนทะเลวทิยาคม  50) โรงเรียนคงคาประชารักษ ์  
17) โรงเรียนสตรีปากพนงั  51) โรงเรียนบา้นเกาะวทิยา  
18) โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์  52) โรงเรียนประภสัสรรังสิต  
19) โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎร์  53) โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  
20) โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติฯ  54) โรงเรียนสตรีพทัลุง  
21) โรงเรียนเขาพงัไกร  55) โรงเรียนวชิรธรรมสถิต  
22) โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา  56) โรงเรียนอุดมวทิยายน  
23) โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา  57) โรงเรียนตะแพนพิทยา  
24) โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  58) โรงเรียนเขาชยัสน  
25) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้  59) โรงเรียนตะโหมด  
26) โรงเรียนโศภนคณาภรณ์  60) โรงเรียนนาขยาดวทิยาคาร  
27) โรงเรียนปากพนงั  61) โรงเรียนพนางตุง  
28) โรงเรียนทรายขาววทิยา  62) โรงเรียนบางแกว้พิทยาคม  
29) โรงเรียนเชียรใหญ่สามคัคีวทิยา  63) โรงเรียนควนพระสาครินทร์  
30) โรงเรียนเชียรใหญ่  64) โรงเรียนปากพะยนูพิทยาคาร  
31) โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง  65) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค ์

 
 

32) โรงเรียนสิชลประชาสรรค ์  66) โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม  
33) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา  67) โรงเรียนพทัลุง  
34) โรงเรียนโมคลานประชาสรรค ์  68) โรงเรียนนิคมควนขนุนวทิยา  
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9. โรงเรียนโครงการวถิีพุทธ 

1) โรงเรียนอุดมวทิยายน  10) โรงเรียนอินทร์ธานีวทิยาคม  
2) โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม  11) โรงเรียนบางขนัวทิยา  
3) โรงเรียนประภสัสรรังสิต  12) โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  
4) โรงเรียนพรหมพินิตชยับุรี  13) โรงเรียนสตรีทุ่งสง  
5) โรงเรียนกงหราพิชากร  14) โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  
6) โรงเรียนบางแกว้พิทยาคม  15) โรงเรียนขุนทะเลวทิยาคม  
7) โรงเรียนสิชลประชาสรรค์  16) โรงเรียนทรายขาววทิยา  
8) โรงเรียนทุ่งสงวทิยา  17) โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค ์  
9) โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม     

      
10. โรงเรียนโครงการโรงเรียนทีม่ีอตัราแข่งขันสูง และโรงเรียนคู่พฒันา 
      โรงเรียนทีม่ีอตัราการแข่งขันสูง 
     ระดับมัธยมศึกษา 

 โรงเรียนคู่พฒันาของโรงเรียนทีม่ีอตัราการ
แข่งขันสูง 

 
1) โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  1) โรงเรียนโยธินบ ารุง  
2) โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  2) โรงเรียนพิปูนสังฆรักษป์ระชาอุทิศ  
3) โรงเรียนทุ่งสง  3) โรงเรียนทุ่งสงวทิยา  
4) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา  4) โรงเรียนสระแกว้รัตนวทิย ์  
5) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   5) โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  
6) โรงเรียนปากพนงั  6) โรงเรียนสตรีปากพนงั  
7) โรงเรียนสตรีทุ่งสง  7) โรงเรียนทุ่งสงวทิยา  
8) โรงเรียนพทัลุง  8) โรงเรียนประภสัสรรังสิต  
9) โรงเรียนสตรีพทัลุง  9) โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  

      
11. โรงเรียนโครงการโรงเรียนขนาดเลก็ทีศั่กยภาพด้านอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 

1) โรงเรียนตระพงัพิทยาคม  7) โรงเรียนทุ่งสังพิยาคม  
2) โรงเรียนนาขยาดวทิยาคาร  8) โรงเรียนชะรัดชนูปถมัป์  
3) โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค ์  9) โรงเรียนโศภณคณาภรณ์  
4) โรงเรียนเกาะขนัธ์ประชาภิบาล  10) โรงเรียนอินทร์ธานีวทิยาคม  
5) โรงเรียนธญัญาวดีศึกษา  11) โรงเรียนตะแพนพิทยา  
6) โรงเรียนนางเอ้ือยวทิยา     

      
12. โรงเรียนโครงการ UniNet พฒันาเครือข่ายสารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา 

1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั  8) โรงเรียนท่านครญานวโรภาสอุทิศ  
2) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  9) โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติสุนทราภิวฒัน์  
3) โรงเรียนตรีนิมิตวทิยา  10) โรงเรียนเสาธงวทิยา  
4) โรงเรียนโยธินบ ารุง  11) โรงเรียนลานสกาประชาสรรค ์  
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     โรงเรียนโครงการ UniNet พฒันาเครือข่ายสารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา (ต่อ) 

5) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  12) โรงเรียนสิชลประชาสรรค์  
6) โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  13) โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา  
7) โรงเรียนปากพนู  14) โรงเรียนทรายขาววทิยา  

      
13. โรงเรียนโครงการเครือข่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา       
 “โรงเรียนสุจริต” 1) โรงเรียนปากพะยนูพิทยาคาร  7) โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั   

2) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา  8) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  
3) โรงเรียนปากพนงั  9) โรงเรียนควนพระสาครินทร์  
4) โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  10) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์  
5) โรงเรียนชะอวด  11) โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม  
6) โรงเรียนสตรีทุ่งสง     

      
14. โรงเรียนโครงการน าร่องทกัษะงาน ทกัษะชีวติ 

1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีคริ
นทร์ 

 4) โรงเรียนเขาชยัสน  
2) โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร  5) โรงเรียนพทัลุงพิทยาคม  
3) โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ  6) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค ์  

      
15. โรงเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนขนาดเลก็ 

1) โรงเรียนตระพงัพิทยาคม  4) โรงเรียนมธัยมเกาะหมาก  
2) โรงเรียนตะแพนพิทยา  5) โรงเรียนพรหมพินิตชยับุรี  
3) โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม     

      
16. โรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ 

1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  5) โรงเรียนสตรีพทัลุง  
2) โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  6) โรงเรียนพทัลุง  
3) โรงเรียนเชียรใหญ่  7) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
4) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา     

      
17. โรงเรียนโครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ 

1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  5) โรงเรียนพทัลุง  
2) โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  6) โรงเรียนสตรีพทัลุง  
3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยันครศรีฯ  7) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
4) โรงเรียนสตรีทุ่งสง     
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18. โรงเรียนโครงการพระราชด าริ 

1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ฯ  3) โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  
2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  4) โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชรัชมงัคลาภิเษก  

      
19. โรงเรียนโครงการพฒันาห้องสมุดมีชีวติต้นแบบโรงเรียน 

1) โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  3) โรงเรียนสตรีปากพนงั  
2) โรงเรียนกงหราพิชากร  4) โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  

      
20. โรงเรียนโครงการคู่พฒันาไทย-อนิโดนีเซีย 

1) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช     
2) โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช     
3) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ     

      
21. โครงการโรงเรียนแกนน า 46 ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย 

1) โรงเรียนเชียรใหญ่  3) โรงเรียนควนขนุน  
2) โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  4) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  

      
22. โครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

1) โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั นครศรีธรรมราช   4) โรงเรียนเชียรใหญ่  
2) โรงเรียนวชิรธรรมสถิต   5) โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติสุนธราภิวฒัน์  
3) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช     

      
23. โรงเรียนโครงการ อนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

1) โรงเรียนโยธินบ ารุง     
2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้     

      
24. โรงเรียนโครงการจัดสร้างห้องเรียนต้นแบบด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน 

1) โรงเรียนควนขนุน     
2) โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณราชวทิยาลยั ฯ     

      
25. โรงเรียนโครงการศูนย์หุ่นยนต์ประจ าจังหวดั 

1) โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา     
2) โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม     
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26. โรงเรียนโครงการ Sister School ในโครงการ Spirit of ASEAN 
1) โรงเรียนเบญมราชูทิศ  10) โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  
2) โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  11) โรงเรียนสตรีปากพนงั  
3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรีฯ  12) โรงเรียนทุ่งใหญ่วทิยาคม  
4) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  13) โรงเรียนชะอวด  
5) โรงเรียนโยธินบ ารุง  14) โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
6) โรงเรียนปากพนู  15) โรงเรียนบา้นเกาะวทิยา  
7) โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ  16) โรงเรียนเสาธงวทิยา  
8) โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นครศรีฯ  17) โรงเรียนทุ่งสงวทิยา  
9) โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  18) โรงเรียนโมคลานประชาสรรค ์  
      
27. โรงเรียนโครงการแกนน าการพฒันาจุดเน้นพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
 โรงเรียนหวัไทรบ ารุงราษฎร์     
      
28. โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ     
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ค านิยาม  
 โรงเรียน  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 12 
 ประเภทโรงเรียน หมายถึง การจดัประเภทโรงเรียน โดยแบ่งตามระดบัการศึกษาท่ีจดัเป็นหลกัหรือ    
ตามวตัถุประสงคท่ี์จดัการศึกษา 
 ในส่วนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 เป็นโรงเรียนท่ีจดัการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาเป็นหลกั โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 
 1. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หมายถึง  ระดบัการศึกษาภาคบงัคบั ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ    
ท่ีพึงประสงคใ์นดา้นต่างๆ ต่อจากระดบัประถมศึกษา เพื่อให้ความรู้ความตอ้งการ ความสนใจและความถนดั    
ของตนเองทั้งในดา้นวชิาการและวชิาชีพ  ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่
วยั    โดยปกติ ใชเ้วลาเรียน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่มธัยมศึกษาปีท่ี 1 -3  
 2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ศึกษาตามความถนัดและ    
ความสนใจ ต่อจากระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ      
รวมทั้งการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็น โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี ในสายสามญั      
เร่ิมตั้งแต่มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ในสายอาชีพ เร่ิมตั้งแต่ ปวช. 1- 3 
 นักเรียนพกิาร หมายถึง นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ แบ่งเป็น 9 ประเภท ไดแ้ก่  
 1. คนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการมองเห็น หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสีย
การเห็น ตั้ งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงบอดสนิท อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คนตาบอดสนิท และคนท่ีเห็น
เลือนลาง 
 2. คนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน หมายถึง คนท่ีสูญเสียการไดย้ินตั้งแต่ระดบัรุนแรง จนถึงระดบั
นอ้ย อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คนหูหนวก คนหูตึง 
 3. คนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง คนท่ีมีพฒันาการชา้กวา่คนปกติทัว่ไปเม่ือวดัสติปัญญา 
โดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานแลว้ มีสติปัญญาต ่ากวา่บุคคลปกติและความสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมต ่ากวา่
เกณฑ์อยา่งนอ้ย 2 ทกัษะ ข้ึนไป  เช่น ทกัษะในการส่ือความหมาย ทกัษะทางสังคม ทกัษะในการใชส้าธารณะ
สมบติั การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบา้น การควบคุมตนเอง สุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของตนเอง 
การเรียนวิชาเพื่อชีวิตประจ าวนั การใช้เวลาว่างและการท างาน ซ่ึงลักษณะความบกพร่อง ทางสติปัญญา         
การแสดงอาการก่อนอาย ุ18 ปี อาจแบ่งความบกพร่องของสติปัญญา ออกเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี  
  1) เด็กปัญญาอ่อนท่ีเรียนหนงัสือได ้หมายถึง เด็กปัญญาอ่อนท่ีมีสติปัญญาอยู่ระหว่าง 50-70   
วดัโดย ใช้แบบสอบถามมาตรฐาน มีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด ไม่เท่าเทียมกับเด็กวยัเดียวกัน และ           
มีพฤติกรรมทางสังคมไม่เหมาะสมกบัวยั 
  2) เด็กปัญญาอ่อนท่ีฝึกได้ หมายถึง เด็กปัญญาอ่อนท่ีมีระดบัสติปัญญาอยู่ระหว่าง 35-49 
โดยประมาณ เป็นเด็กปัญญาอ่อนขั้นปานกลางท่ีมีสติปัญญาและพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
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 4. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง คนท่ีมีอวยัวะไม่สมส่วนอวยัวะส่วนใดส่วน
หน่ึงหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกหรือกลา้มเน้ือพิการเจ็บป่วยเร้ือรังรุนแรงมีความพิการระบบประสาท มี
ความล าบากในคงวามเคล่ือนไหวซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งน้ีไม่รวม คนทีมีความบกพร่อง          
ทางประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ ตาบอด หูหนวก อาจแบ่งไดเ้ป็นประเภท ดงัน้ี โรคของระบบปราสาท โรคทางระบบ
กลา้มเน้ือกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่ก าเนิด สภาพความพิการและความบกพร่องอ่ืนๆ 
 5. คนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง คนท่ีมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างทาง
กระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจหรือการใชภ้าษาท่ีเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนซ่ึงส่งผล   
ท าให้มีปัญหาในการฟัง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน การสะกด หรือการค านวณรวมทั้ งสภาพ            
ความบกพร่อง  ในการรับรู้สมองไดรั้บการบาดเจ็บ การปฏิบติังานทางสมองสูญเสียไป ท าให้มีปัญหาในการ
อ่าน และปัญหาในการเขา้ใจภาษา ทั้งน้ี ไม่รวมคนท่ีมีปัญหาทางการเรียนเน่ืองจากสภาพบกพร่องทางการเห็น        
การไดย้นิ การเคล่ือนไหว ปัญญาอ่อน ปัญหาทางอารมณ์ หรือความดอ้ยโอกาสเน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรม
หรือเศรษฐกิจ 
 6. คนท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพร่องในเร่ืองของ              
การออกเสียงพดู เช่น  เสียงผดิปกติ อตัราความเร็วและจงัหวะการพูดผิดปกติ หรือคนท่ีมีความบกพร่องในเร่ือง
ความเขา้ใจและการใชภ้าษาพดู การเขียน และหรือระบบสัญลกัษณ์อ่ืนท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงอาจเก่ียวกบั
รูปแบบของภาษา เน้ือหาของภาษาและหนา้ท่ีของภาษา 
 7. คนท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรือทางอารมณ์ หมายถึง คนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากปกติเป็น   
อยา่งมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ไม่เป็นท่ียอมรับทางสังคมหรือวฒันธรรม 
 8. คนออทิสติก หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการด้านสังคม ภาษา และการส่ือ
ความหมาย พฤติกรรมอารมณ์ และจินตนาการ ซ่ึงมีสาเหตุเน่ืองมาจากการท างานในหนา้ท่ีบางส่วนของสมอง
ผดิปกติพบไดก่้อนวยั 30 เดือน ลกัษณะของบุคคลออทิสติก สรุปไดด้งัน้ี 
  1) มีความบกพร่องสัมพนัธ์ทางสังคม 
  2) มีความบกพร่องทางการส่ือสาร ทั้งดา้นการใชภ้าษาพูด ความเขา้ใจภาษา การแสดงกิริยา
ส่ือสารความหมาย 
  3) มีความบกพร่องดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ บางคนมีพฤติกรรมซ ้ าๆ ผดิปกติ 
  4) มีความบกพร่องดา้นการรับรู้ทางปราสาทสัมผสัการใชป้ระสาทสัมผสัทั้งหา้ 
  5) มีความบกพร่องด้านการใช้อวยัวะต่างๆ อย่างประสานสัมพนัธ์ การใช้ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย 
  6) มีความบกพร่องดา้นการจินตนาการ ไม่สามารถแยกเร่ืองจริงเร่ืองสมมุติ หรือประยุกต์วิธี
จากเหตุการณ์หน่ึงไปยงัเหตุการณ์หน่ึงได ้
   7) มีความบกพร่องดา้นสมาธิ มีความสนใจท่ีสั้น วอกแวกง่าย  
 9. คนท่ีมีความพิการซ้อน หมายถึง คนทีมีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกวา่ หน่ึงประเภท    
ในบุคคลเดียวกนั 
 



50 
 นักเรียนทีด้่อยโอกาส  หมายถึง นกัเรียนท่ีดอ้ยโอกาสทางการศึกษา จ าแนกไดด้งัน้ี 
 1. นกัเรียนถูกบงัคบัใช้ให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กท่ีตอ้งท างานหรือถูกบงัคบัให้
ท างานหารายไดด้ว้ยการขายแรงงานก่อนถึงวยัอนัสมควร  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้ง ไม่มีโอกาสไดรั้บการ
พฒันาใหเ้ป็นไปตามหลกัพฒันาการอนัเหมาะสมกบัวยั 
 2. นกัเรียนท่ีอยูใ่นธุรกิจบริการทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กท่ีมีความสมคัรใจ หรือถูกบงัคบั
ล่อลวงใหข้ายบริการทางเพศ หรือถูกชกัจูงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเส่ียงต่อการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 
 3. นกัเรียนท่ีถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กท่ีมารดาทอดทิ้งในโรงพยาบาล หรือตามสถานท่ีต่างๆ รวมไปถึง  
เด็กท่ีโดนพอ่แม่ปล่อยใหอ้ยูต่ามล าพงั หรือกบับุคคลอ่ืน โดยไม่ไดรั้บการเล้ียงดูจากพอ่แม่ทั้งน้ี อาจมีเหตุมาจาก
ปัญหาการหยา่ร้าง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตท่ามกลางความสับสน ขาดความรักความอบอุ่น ตลอด
ถึงเด็กท่ีขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดูอนัเน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืนๆ 
 4. นกัเรียนท่ีอยู่ในสถานพินิจคุม้ครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กท่ีกระท าผิดและถูกควบคุมอยู่ใน  
สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนตามกฏหมาย ตลอดถึงเด็กท่ีตั้งครรภ์นอกสมรส ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ เช่น การท าแทง้ การฆ่าตวัตาย การทอดทิ้งทารก 
 5. นักเรียนเร่ร่อน หมายถึง เด็กท่ีไม่มีท่ีอยู่ เป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอนด ารงชีวิตอยู่ไร้ทิศทาง              
ขาดปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติ เส่ียงต่อการประสบอนัตราย  และเป็นปัญหาสังคม 
 6. นกัเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กท่ีติดเช้ือ
เอดส์ หรือมีพ่อแม่ท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรคเอดส์ เป็นเด็กท่ีถูกมองอย่างรังเกียจจนไม่สามารถเขา้รับการศึกษาหรือ
บริการอ่ืนๆ  ส่วนใหญ่อพยพมาตั้งหลกัแหล่งอยูต่ามชายแดนของประเทศไทย 
 7. นักเรียนท่ีเป็นชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กท่ีเป็นบุตรหลานของบุคคลท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกัน
ออกไป จากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหาเก่ียวกบั การถือสัญชาติไทย จนเป็นเหตุให้ไม่มีโอกาส
ไดรั้บการศึกษาหรือบริการอ่ืนๆ ส่วนใหญ่อพยพเขา้มาตั้งหลกัแหล่งอยูต่ามประเทศชายแดนของไทย 
 8. นกัเรียนท่ีถูกท าร้ายทารุณ หมายถึง เด็กท่ีถูกล่วงละเมิดร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มีชีวิตอยูอ่ยา่ง
ไม่เป็นสุข ระแวงหวาดกลวั เน่ืองจากถูกท าร้ายทารุณถูกบีบคั้นกดดนัจากพอ่แม่ หรือผูป้กครองซ่ึงมีสภาพจิตใจ
หรืออารมณ์ไม่ปกติหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศในลกัษณะต่างๆ 
 9. นกัเรียนยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซ่ึงเป็นบุตรหลานของคนยากจนท่ีมีรายได ้ไม่เพียงพอ
ต่อการเล้ียงชีพ (ครอบครัวมีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี) ครอบครัวอยู่รวมกนัหลายคนขาดแคลน
ปัจจยัพื้นฐาน มีชีวิตอยูอ่ยา่ล าบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออดั หรือบุตรของกรรมกรก่อสร้างหรือเด็กจาก
ครอบครัวท่ีอยูถ่ิ่นทุรกนัดาร ขาดโอกาสท่ีไดรั้บการศึกษาและบริการอ่ืนๆ 
 10. นกัเรียนท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติด หมายถึง เด็กท่ีติดสารระเหยหรือยาเสพติดให้โทษ หรือเด็ก
กลุ่มเส่ียงการถูกชกัน าให้พฤติกรรมตนไม่เหมาะสม เก่ียวขอ้งผูกพนักบักลุ่มมิจฉาชีพ ผูมี้อิทธิพลหรือบุคลท่ี
แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผดิกฎหมายเป็นเด็กดอ้ยโอกาสท่ีมีแนวโนม้สูงต่อการก่อปัญหาใน
สังคม 
 11. อ่ืนๆ หมายถึง นกัเรียนในโรงเรียน ท่ีดอ้ยโอกาสทางการศึกษานอกเหนือ 10 ประการขา้งตน้ 
 



51 
 นักเรียนที่ออกกลางคัน หมายถึง  นักเรียนท่ีออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปี โดยไม่สามารถกลบั     
เขา้มาเรียนได ้ซ่ึงเกิดจากสาตุดงัน้ี 
  1. ฐานะยากจน 
 2. มีปัญหาครอบครัว 
 3. สมรสแลว้ 
 4. มีปัญหาในการปรับตวั  
 5. ตอ้งคดี/ถูกจบั 
 6. เจบ็ป่วย/อุบติัเหตุ 
 7. อพยพตามผูป้กครอง 
 8. หาเล้ียงครอบครัว 
 9. กรณีอ่ืนๆ 
 
 นักเรียนขาดแคลน หมายถึง 
 1. นกัเรียนท่ีขาดแคลนเคร่ืองแบบนกัเรียน หมายถึง นกัเรียนท่ีบิดามารดามีฐานะยากจนมีเคร่ืองแบบ
นกัเรียนสวมใส่มาโรงเรียนไม่เพียงพอ 
 2. นกัเรียนท่ีขาดแคลนเคร่ืองแบบ หมายถึง นกัเรียนท่ีบิดามารดามีฐานะยากจนไม่มีเงินซ้ือเคร่ืองเขียน 
ใหน้กัเรียนใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. นกัเรียนท่ีขาดแคลนแบบเรียน ยืมเรียน หมายถึง แบบเรียนหนงัสือยืมเรียนส าหรับนกัเรียนทุกคน มี
ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัเรียน ท าใหน้กัเรียนบางคนไม่มีแบบเรียนใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. นกัเรียนท่ีขาดแคลนอาหารกลางวนั หมายถึง นกัเรียนท่ีบิดามารดามีฐานะยากจนไม่มีเงินซ้ืออาหาร
กลางวนัใหเ้ด็กรับประทาน 

 นักเรียนทีม่ีความสามารถพเิศษด้านต่างๆ หมายถึง นกัเรียนท่ีแสดงออกถึงความสามารถอนัโดเด่นหรือ
แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพท่ีสามารถพฒันาความสามารถไดอ้ยา่งประจกัษ ์เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัเด็กอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ในวยัเดียวกนัท่ีมีสภาพแวดลอ้มหรือประสบการณ์ในระดบัเดียวกนั ความสามารถในท่ีน้ี ไดแ้ก่ความสามารถ
ในดา้นสติปัญญาความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาใดสาขาหน่ึง พฤติกรรมดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพท่ีจะ
พฒันาความสามารถไดอ้ยา่งเป็นท่ีประจกัษ ์ซ่ึงจ าแนกไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นวทิยาศาสตร์/ดา้นคณิตสาสตร์ หมายถึง มีความเขา้ใจ มองเห็นมิติสัมพนัธ์ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ใช้
จ  านวนไดร้วดเร็ว มีทกัษะการคิด วเิคราะห์ อยา่งมีเหตุผล สร้างและสรุปความคิด ปรับเปล่ียนระบบและวิธีการ
อยา่งหลากหลายไดเ้ร็วกวา่เด็กในวยัเดียวกนั 
 2. ดา้นภาษา หมายถึง เป็นผูมี้ทกัษะและความคิดสร้างสรรคใ์นการใชภ้าเพื่อการส่ือสารไดดี้กวา่เด็กใน
วยัเดียวกนั 
 3. ด้านดนตรี หมายถึง ผู ้ท่ีมีความสามารถและมีจินตนาการในการแสดงหรือเล่นดนตรีอย่างมี
สุนทรียภาพ 
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 4. ดา้นกีฬา หมายถึง ผูมี้ความสามารถ มีทกัษะ มีพรสวรรคใ์นการออกก าลงักายไดเ้ป็นอยา่งดีและโดน
เด่นในการแข่งขนักีฬา 
 5. ดา้นทศันศิลป์ และดา้นศิลปะการแสดง หมายถึง ผูม้รจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการ
ถ่ายทอดส่ิงท่ีประทบัใจ 
 6. ดา้น ICT หมายถึงผูท่ี้มีความสามารถ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการใชค้อมพิวเตอร์การสร้าง
เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรม ดา้น IT อยา่งเด่นชดักวา่เด็กในวยัเดียวกนั 
 7. อ่ืนๆ หมายถึง นกัเรียนท่ีแสดงออกถึงความสามารถอนัโดดเด่นนอกเหนือจาก 6 ประเภทขา้งตน้ 
 นักเรียนพกันอนประจ า หมายถึง นกัเรียนท่ีมีถ่ินท่ีอยูไ่ม่สะดวก ห่างไกล กนัดาร ท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเดินทางไป-กลบั ระหว่างถ่ินท่ีอยู่กบัโรงเรียน จ าเป็นตอ้งพกัอาศยัในสถานท่ีท่ีโรงเรียนจดัให้ หรือท่ีซ่ึงท่ี
โรงเรียนสามารถด าเนินการควบคุมดูแลได ้เช่น 
 1. บา้นพกัครู หมายถึง บา้นพกัครูท่ีให้นกัเรียนพกันอนประจ า ทั้งน้ีนกัเรียนอาจจะอาศยัอยูร่วมกบัครู 
หรืออยูเ่ฉพาะกบันกัเรียนก็ได ้
 2. ท่ีพกันกัเรียน หมายถึง บา้นพกั/หอพกั ท่ีโรงเรียนสร้างข้ึนโดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินบริจาค 
ส าหรับนกัเรียนพกันอนประจ า 
 3. พกัรวมกับชุมชน/อ่ืนๆ หมายถึง บ้านพกัในชุมชนหรือวดั ท่ีชุมชนหรือวดัให้ความร่วมมือให้
นกัเรียนท่ีอาศยัพกันอนประจ า 
ข้าราชการครู (จ.18) หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีก าหนดไวต้าม จ. 18 ของโรงเรียน ซ่ึงอาจมากหรือนอ้ยกวา่จ านวน
ขา้ราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนจริง เน่ืองจากมีขา้ราชการครูบางส่วนไปช่วยขา้ราชการท่ีโรงเรียนอ่ืนหรือศึกษา
ต่อ หรือขา้ราชการครูจากโรงเรียนอ่ืนมาช่วย 
ข้าราชการครูทีป่ฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา หมายถึง ขา้ราชการท่ีปฏิบติังานสอนในสถานศึกษานั้นๆจริง 
ครูผู้ช่วย หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีอยูร่ะหวา่งการทดลองปฏิบติัราชการ 
ครู หมายถึง ขา้ราชการครู คศ.1 และครู คศ.2 ท่ียงัไม่ไดรั้บการประเมินวทิยฐานะ 
ครูช านาญการ หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีไดรั้บเงินเดือน คศ.2 และไดเ้งินวทิยฐานะ 3,500 บาท 
ครูช านาญการพเิศษ หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีไดรั้บเงินเดือน คศ.3 และไดรั้บเงินวทิยฐานะ 5,600 บาท 
ครูเช่ียวชาญ หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีไดรั้บเงินเดือน คศ.4 และไดรั้บเงินวทิยฐานะ 9,900 บาท 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีไดรั้บเงินเดือน คศ.5 และไดรั้บเงินวทิยฐานะ 13,000 บาท 
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