


 

 

ค ำน ำ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

ส่งเสริม สนับสนุน  ให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับมัธยมศึกษำ  

อย่ำงทั่วถึง โดยยึดนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร และกลยุทธ์ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  

และเป้ำประสงคข์องส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

         เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  ฉบับนี้

จัดท ำขึ้น  เพ่ือสรุปภำรกิจหลักของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  ที่ด ำเนินงำนในรอบปี   

ที่ผ่ำนมำ  และใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนและบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพสูงสุดอย่ำงยั่งยืน  

ในโอกำสนี้ขอขอบคุณผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 และบุคลำกรทุกท่ำน ที่ให้

ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำเอกสำรฉบับนี้ได้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

      นำยสมบูรณ์  เรืองแก้ว    

        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
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บทที่1 

บทน ำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 (นครศรีธรรมรำช และพัทลุง)  ตั้งอยู่ เลขที่ 12/13  
หมู่ที่  2 ถนนกะโรม  ต ำบลโพธิ์ เสด็จ   อ ำเภอเมือง  จั งหวัดนครศรี ธรรมรำช  รหัสไปรษณีย์  80000   
โทรศัพท์ 0-7534-5050  โทรสำร 0-7534-3575  เว็บไซด์ : www.sea12.go.th  มีพ้ืนที่เขตบริกำรครอบคลุม 2 จังหวัด 
คือ จังหวัดนครศรีธรรมรำช และจังหวัดพัทลุง อำณำเขตติดต่อกับจังหวัดต่ำง ๆ ดังนี้   
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังงหวัดสุรำษฎร์ธำนี     
   ทิศใต้  ติดต่อกับอ ำเภอควนเนียง อ ำเภอรัตภูมิ  
     จังหวัดสงขลำ และอ ำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอสิงหนคร  อ ำเภอสทิงพระ  
     อ ำเภอกระแสสินธุ์ และอ ำเภอระโนด  
     จังหวัดสงขลำ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  จังหวัดกระบี่  
     จงัหวัดสตูล และจังหวัดตรัง      

 

อ ำนำจและหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำ มีส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
2. กลุ่มนโยบำยและแผน 
3. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
4. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
5. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
7. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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8. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
9. กำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
11. ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ขน.) (ตำมประกำศ สพม.12)  

อ ำนำจหน้ำที ่ 

 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย

มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

และแจ้งกำรจัดงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย

งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดและพัฒนำ

กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน  ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่

หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของ คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 

 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

 12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

 
 

 

 

      

     

 

 

ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

นำยสมบรูณ์  เรืองแก้ว 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

นำยภำนุวัชร  แก้วล ำหัด 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
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ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

   
นำงนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

 

นำงมันทนำ  รัตนะรตั 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

 

นำงเนตรชนก  ศรีรตัน ์
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 

และสินทรัพย ์

   
นำงพำตวรรณ  ปรุเขตต ์

ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 

นำงสำวพรทิพย์  เกิดสม 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

นำงละอองทิพย์  บุณยเกียรต ิ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม  
และประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 

   
นำงสำวสำคร  สุภัทรประทีป 

ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

นำยไตรรงค์  สำดแว 
ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

นำยวีระพันธ์  โชติวัน 
ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี

 

 

 

 นำงชุติมำ  พยุหกฤษ 
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
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วัตถุประสงค์ของรำยงำน 

 1. เพ่ือรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 12 

 2. เพ่ือน ำผลกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุง วำงแผนและพัฒนำกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 3. เพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ต่อสำธำรณชน  

ตำมพระรำชฎีกำ ว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ีพุทธศักรำช 2546 

ขอบเขตของรำยงำน 

 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2561 เป็นกำรเสนอเฉพำะในส่วนที่เป็นกลยุทธ์  จุดเน้นที่ส ำคัญ  ตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ดังนี้ 

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 12    
  โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
  โครงกำรพัฒนำเพ่ิมเติมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 12 (งบเหลือจ่ำยประจ ำปี) 
  โครงกำรทุนกำรศึกษำ  
  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (O-Net) ม.3 
  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (O-Net) ม.6 

ผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร          
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



หน้า 6 

 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐำน 

1. นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 นโยบายการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทำงกำรศึกษำ   
ด้วย “ศำสตร์พระรำชำ” 

พันกิจ (Mission) 
 1. เสริมสร้ ำ งผู้ เ รี ยนให้ยึ ดมั่ น ในสถำบันหลักของชำติ  กำรปกครองในระบอบประชำธิป ไตย  
ที่มีพระมหำกษัตริย์ เป็นประมุข ปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิย ม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ด้วย “ศำสตร์พระรำชำ”       
 2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นผู้มีควำมรู้ตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ ๒๑   
และมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
 3. สร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง  
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 5. พัฒนำคุณภำพระบบบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ (Goal) 

 1. ผู้ เรียนยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย มีคุณธรรม จริยธร รม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย ศำสตร์พระรำชำ“ ” 
 2. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสู่ระดับสำกล มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีควำมเป็นเลิศ 
ทำงวิชำกำร  
 3. ประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง  ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมเป็นเลิศ  มีธรรมำภิบำล 
เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ (Strategies) 
 1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 2. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3. ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
. 4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
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 5. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

จุดเน้น (Focus) 

 1. ด้ำนผู้เรียน 
  1.1  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้ำ มีทักษะกำรแก้ปัญหำ มีจิตสำธำรณะและอยู่อย่ำงพอเพียง 
  1.2  นักเรียนมีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำและกำรท ำงำน  สำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐำน
ของวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย  
 2. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
  2.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
  2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้  ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำน 

กำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนต ำแหน่ง 

 3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

  3.1 สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ 

  3.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 12 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  

ได้มำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
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2. ข้อมูลครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 

2.1 จ านวนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

ต ำแหน่ง 
ระดับ

ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (คน) 
นครศรีธรรมรำช พัทลุง รวม  

1.สำยบริหำร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชำญ 1 3 4 

  คศ.3 ช ำนำญกำรพิเศษ 64 21 85 
  คศ.2 ช ำนำญกำร 2 0 2 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คศ.4 เชี่ยวชำญ 0  0 0 
  คศ.3 ช ำนำญกำรพิเศษ 53 9 62 
  คศ.2 ช ำนำญกำร 16 2 18 
  คศ.1  - 1 0 1 

รวมสำยงำนกำรบริหำร 137 35 172 
2.สำยงำนสอน 
  คศ.4 เชี่ยวชำญ  0 0 0 
  คศ.3 ช ำนำญกำรพิเศษ 1,124 551 1,675 
  คศ.2 ช ำนำญกำร 1,030 276 1,306 
  คศ.1  - 377 85 462 
  ครูผู้ช่วย   106 49 155 

รวมสำยงำนสอน 2,637 961 3,598 
3.สำยงำนสนับสนุนกำรสอน 

3.1 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน

ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

ช ำนำญกำร 5 

ช ำนำญงำน 2 

3.2 พนักงำนรำชกำร/อัตรำจ้ำง

ชั่วครำว 

ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤติ 

(8,180 อัตรำ)  

21 

ครูสำขำขำดแคลน 3 

บุคลำกรวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 3 

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ (Lab Boy) 5 

ครูและบุคลำกรโรงเรียนโครงกำรพระรำชด ำริและโครงกำร

เฉลิมพระเกียรติ 

5 
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2.1 จ านวนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ าแนกตามสายงาน ต าแหน่งวิทยฐานะ (ต่อ) 

3.สำยงำนสนับสนุนกำรสอน 

3.2 พนักงำนรำชกำร/อัตรำจ้ำง
ชั่วครำว (ต่อ) 

พนักงำนรำชกำร 34 
ธุรกำร (โครงกำรคืนครูให้นักเรียน) 52 
ธุรกำร (นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร) 47 
นักกำรภำรโรง (4,000 อัตรำ) 16 
นักกำรภำรโรง (1,800 อัตรำ) 2 
ครูประจ ำกำรนักเรียนพักนอน 6 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร 15 

3.3 ลูกจ้ำงประจ ำ 191 
รวมสำยสนับสนุนกำรสอน  407 

รวมสิ้น  4,177 
(ข้อมูลจำกกลุม่บริหำรงำนบุคคล  สพม.12  ณ วันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2562) 

 

2.2 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน จ ำนวน (คน) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     1 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรำ 38 ค (1)  10 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรำ 38 ค (2)    29 
ครู (ช่วยรำชกำร)       1 
ลูกจ้ำงประจ ำ 2 
ลูกจ้ำงประจ ำ (ช่วยรำชกำร) 3 
พนักงำนรำชกำร 3 
ลูกจ้ำงรำยเดือน  (งบสพฐ.)                          3 
ลูกจ้ำงรำยเดือน  (งบส ำนักงำน)                          15 

รวมทั้งสิ้น 67 

(ข้อมูลจำกกลุม่บริหำรงำนบุคคล สพม.12  ณ วันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2562) 
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2.3 จ านวนโรงเรียนในสังกัด 

 

 

 
(ข้อมูลจำกระบบ Data Management Center  ณ 10 มิถุนำยน 2561) 

 

 

 

ประเภท จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 98  

จ ำแนกตำมจังหวัด 

- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมรำช 71 72.45 

- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 27 27.55 

จ ำแนกตำมประเภทระดับท่ีเปิดสอน 

- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 2 2.04 

- ระดับมัธยมศึกษำ (ตอนต้น-ตอนปลำย) 95 96.94 

-ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 1 1.02 

จ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน 

- โรงเรียนขนำดเล็ก (นร. 1-499 คน) 56 57.14 

- โรงเรียนขนำดกลำง (นร. 500 -1,499 คน) 31 31.63 

- โรงเรียนขนำดใหญ่ (นร. 1,500 -2,499 คน) 6 6.12 

- โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ (นร. 2,500 คน ขึ้นไป) 5 5.10 
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   2.4 จ านวนนักเรียนจ าแนกรายช้ัน เพศ ปีการศึกษา 2561 

ชั้น นักเรียนชำย นักเรียนหญิง รวม 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

มัธยมศึกษำปีที ่1 5,060 5,393 10,453 
มัธยมศึกษำปีที ่2 5,024 5,470 10,494 
มัธยมศึกษำปีที ่3 4,418 5,325 9,743 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 14,502 16,188 30,690 
มัธยมศึกษำปีที ่4 2,538 4,462 7,000 
มัธยมศึกษำปีที ่5 2,347 4,376 6,723 
มัธยมศึกษำปีที ่6 2,308 4,221 6,529 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 7,193 13,059 20,252 

รวมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 21,695 29,247 50,942 
ร้อยละ 42.59 57.41 100.00 

จังหวัดพัทลุง 
มัธยมศึกษำปีที ่1 1,705 1,785 3,490 
มัธยมศึกษำปีที ่2 1,633 1,881 3,514 
มัธยมศึกษำปีที ่3 1,470 1,789 3,259 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 4,808 5,455 10,263 
มัธยมศึกษำปีที ่4 939 1,542 2,481 
มัธยมศึกษำปีที ่5 833 1,537 2,370 
มัธยมศึกษำปีที ่6 797 1,486 2,283 
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 2,569 4,565 7,134 

รวมจังหวัดพัทลุง 7,377 10,020 17,397 
ร้อยละ 42.40 57.60 100.00 

รวมทั้งหมด 29,072 39,267 68,339 

  
(ข้อมูลจำกระบบ Data Management Center  ณ 10 มิถุนำยน 2561) 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 2.5 จ านวนนักเรียนจบการศึกษา 

จ ำนวนนักเรียนจบกำรศึกษำชั้น ม.3  ศึกษำต่อ/ไม่ศึกษำต่อ ปีกำรศึกษำ 2559  

ประเภท 
จ.นครศรีธรรมรำช จ.พัทลุง สพม.12 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

จบกำรศึกษำทั้งหมด 4,094 5,437 9,531 1,372 1,785 3,157 5,466 7,222 12,688 

ศึกษำต่อ                   

ศึกษำต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 2,276 3,668 5,944 819 1,300 2,102 3,095 4,968 8,046 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ในจงัหวัดเดิม 502 597 1,099 321 277 598 823 874 1,697 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ในตำ่งจังหวัด 40 56 96 7 13 20 47 69 116 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ใน กทม. 5 8 13 0 0 0 5 8 13 

สถำบนัอำชีวศึกษำของรัฐบำล 894 726 1,620 83 87 167 977 813 1,787 

สถำบนัอำชีวศึกษำของเอกชน 40 106 146 2 17 19 42 123 165 

ศึกษำต่อสถำบนัอ่ืน ๆ 195 183 378 126 86 212 321 269 590 

รวม 3,952 5,344 9,296 1,358 1,780 3,138 5,310 7,124 12,434 

ไม่ศึกษำต่อ                   

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนกำรประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนค้ำขำย ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนบริกำร 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคกำรเกษตร 4 3 7 1 0 1 5 3 8 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคอุตสำหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนรับจ้ำงทั่วไป 11 8 19 0 0 0 11 8 19 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนอ่ืน ๆ 20 6 26 1 0 1 21 6 27 

บวชในศำสนำ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำตอ่ 2 1 3 0 0 0 2 1 3 

อ่ืน ๆ 103 75 178 12 5 17 115 80 195 

รวม 142 93 235 14 5 19 156 98 254 

(ข้อมูลจำกระบบ Data Management Center  ณ สิ้นปีกำรศึกษำ 2559)  

 จำกตำรำง นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ที่จบกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2559 ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 3 มีจ ำนวน 12,688 คน  ศึกษำต่อ จ ำนวน  12,434 คน คิดเป็นร้อยละ  
98.00 และไม่ศึกษำต่อ จ ำนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ  2.00 
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จ ำนวนนักเรียนจบกำรศึกษำชั้น ม.3  ศึกษำต่อ/ไม่ศึกษำต่อ ปีกำรศึกษำ 2560  

ประเภท 
จ.นครศรีธรรมรำช จ.พัทลุง สพม.12 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

จบกำรศึกษำทั้งหมด 3,664 5,145 8,809 1,234 1,675 2,909 4,898 6,820 11,718 

ศึกษำต่อ                   

ศึกษำต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 2,148 3,438 5,586 1,019 1,451 2,470 3,167 4,889 8,056 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ในจงัหวัดเดิม 497 715 1,212 28 53 81 525 768 1,293 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ในตำ่งจังหวัด 44 93 137 15 12 27 59 105 164 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ใน กทม. 14 24 38 0 2 2 14 26 40 

สถำบนัอำชีวศึกษำของรัฐบำล 683 558 1,241 157 146 303 840 704 1,544 

สถำบนัอำชีวศึกษำของเอกชน 48 122 170 3 4 7 51 126 177 

ศึกษำต่อสถำบนัอ่ืน ๆ 199 184 383 11 6 17 210 190 400 

รวม 3,633 5,134 8,767 1,233 1,674 2,907 4,866 6,808 11,674 

ไม่ศึกษำต่อ                   

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนกำรประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนค้ำขำย ธุรกิจ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนบริกำร 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคกำรเกษตร 3 0 3 0 0 0 3 0 3 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคอุตสำหกรรม 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนรับจ้ำงทั่วไป 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนอ่ืน ๆ 20 3 23 0 1 1 20 4 24 

บวชในศำสนำ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำตอ่ 5 5 10 1 0 1 6 5 11 

อ่ืน ๆ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

รวม 31 11 42 1 1 2 32 12 44 

(ข้อมูลจำกระบบ Data Management Center  ณ สิ้นปีกำรศึกษำ 2560) 

 จำกตำรำง นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ที่จบกำรศึกษำ   
ปีกำรศึกษำ 2560 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีจ ำนวน 11,718 คน  ศึกษำต่อ จ ำนวน  11,674 คน คิดเป็นร้อยละ  99.62 
และไม่ศึกษำต่อ จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ  0.38 
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จ ำนวนนักเรียนจบกำรศึกษำชั้น ม.6  ศึกษำต่อ/ไม่ศึกษำต่อ ปีกำรศึกษำ 2559  

ประเภท 
จ.นครศรีธรรมรำช จ.พัทลุง สพม.12 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

จบกำรศึกษำทั้งหมด 2,216 4,359 6,575 899 1,689 2,588 3,115 6,048 9,163 

ศึกษำต่อ                   
มหำวิทยำลยัของรัฐ 1,622 3,480 5,102 622 1,281 1,903 2,244 4,761 7,005 
มหำวิทยำลยัเปิดของรัฐ 138 239 377 16 18 34 154 257 411 
มหำวิทยำลยัของเอกชน 75 124 199 0 7 7 75 131 206 
สถำบนัอำชีวศึกษำของรัฐบำล 54 85 139 22 7 29 76 92 168 

สถำบนัอำชีวศึกษำของเอกชน 7 10 17 0 2 2 7 12 19 
สถำบนัต ำรวจ 2 1 3 7 0 7 9 1 10 
สถำบนัทหำร 7 0 7 3 0 3 10 0 10 
สถำบนัพยำบำล 2 13 15 0 11 11 2 24 26 
สถำบนัอ่ืน ๆ 220 305 525 131 212 343 351 517 868 

รวม 2,127 4,257 6,384 801 1,538 2,339 2,928 5,795 8,723 
ไม่ศึกษำต่อ                   

ท ำงำนรัฐวิสำหกิจ 1 2 3 0 0 0 1 2 3 

กำรประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ค้ำขำย ธุรกิจ 2 2 4 0 3 3 2 5 7 
ภำคกำรเกษตร 9 4 13 1 1 2 10 5 15 
ภำคอุตสำหกรรม 2 0 2 0 0 0 2 0 2 
งำนบริกำร 2 6 8 3 0 3 5 6 11 
รับจ้ำงทั่วไป 6 16 22 3 0 3 9 16 25 
รับรำชกำร 5 0 5 1 0 1 6 0 6 
บวชในศำสนำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำตอ่ 3 3 6 0 1 1 3 4 7 
อ่ืน ๆ 59 69 128 90 146 236 149 215 364 

รวม 89 102 191 98 151 249 187 253 440 

(ข้อมูลจำกระบบ Data Management Center  ณ สิ้นปีกำรศึกษำ 2559) 

 จำกตำรำง นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  ที่จบกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2559 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีจ ำนวน  9,163 คน  โดยศึกษำต่อจ ำนวน  8,723  คน คิดเป็นร้อยละ 
95.20 ไม่ศึกษำต่อ จ ำนวน 440 คน คิดเป็นร้อยละ  4.80 
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จ ำนวนนักเรียนจบกำรศึกษำชั้น ม.6  ศึกษำต่อ/ไม่ศึกษำต่อ ปีกำรศึกษำ 2560 

ประเภท 
จ.นครศรีธรรมรำช จ.พัทลุง สพม.12 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

จบกำรศึกษำทั้งหมด 2,092 4,096 6,188 785 1,472 2,257 2,877 5,568 8,445 

ศึกษำต่อ                   
มหำวิทยำลยัของรัฐ 1,494 3,253 4,747 381 727 1,108 1,875 3,980 5,855 
มหำวิทยำลยัเปิดของรัฐ 131 189 320 34 19 53 165 208 373 
มหำวิทยำลยัของเอกชน 99 111 210 5 15 20 104 126 230 
สถำบนัอำชีวศึกษำของรัฐบำล 43 35 78 20 31 51 63 66 129 

สถำบนัอำชีวศึกษำของเอกชน 6 8 14 0 0 0 6 8 14 
สถำบนัต ำรวจ 1 0 1 1 0 1 2 0 2 
สถำบนัทหำร 16 2 18 8 0 8 24 2 26 
สถำบนัพยำบำล 1 26 27 0 0 0 1 26 27 
สถำบนัอ่ืน ๆ 138 205 343 327 675 1,002 465 880 1,345 

รวม 1,929 3,829 5,758 776 1,467 2,243 2,705 5,296 8,001 
ไม่ศึกษำต่อ                   

ท ำงำนรัฐวิสำหกิจ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

กำรประมง 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
ค้ำขำย ธุรกิจ 8 6 14 2 1 3 10 7 17 
ภำคกำรเกษตร 6 1 7 3 2 5 9 3 12 
ภำคอุตสำหกรรม 2 0 2 0 0 0 2 0 2 
งำนบริกำร 4 2 6 0 0 0 4 2 6 
รับจ้ำงทั่วไป 26 17 43 2 0 2 28 17 45 
รับรำชกำร 2 0 2 0 0 0 2 0 2 
บวชในศำสนำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำตอ่ 8 5 13 2 2 4 10 7 17 
อ่ืน ๆ 107 234 341 0 0 0 107 234 341 

รวม 163 267 430 9 5 14 172 272 444 

(ข้อมูลจำกระบบ Data Management Center  ณ สิ้นปีกำรศึกษำ 2560) 
 จำกตำรำง นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12   ที่จบกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2560 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  มีจ ำนวน 8,445 คน  ศึกษำต่อ จ ำนวน  8,001 คน คิดเป็นร้อยละ  94.74  
และไม่ศึกษำต่อ จ ำนวน  444 คน คิดเป็นร้อยละ  5.26 
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เปรียบเทียบนักเรียนทีจ่บชั้น ม.3 และ ม.6 เรียนต่อ/ไม่เรียนต่อ  
ปีกำรศึกษำ 2559 และ ปีกำรศึกษำ 2560 

ชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

จบกำรศึกษำ เรียนต่อ ไม่เรียนต่อ จบกำรศึกษำ เรียนต่อ ไม่เรียนต่อ 

ม.3 12,688 
 

12,434 
(98.00%) 

254 
(2.00%) 

11,718 
 

11,674 
(99.62%) 

44 
(0.38%) 

ม.6 9,163 
 

8,723 
(95.20%) 

440 
(4.80%) 

8,445 
 

8,001 
(94.74%) 

444 
(5.26%) 

รวม 
 

21,851 
 

21,157 
(96.82%) 

694 
(3.18%) 

20,163 
 

19,675 
(97.58%) 

488 
(2.42%) 

 
 จำกตำรำงผลกำร เปรี ยบเทียบจ ำนวนนัก เรี ยน ที่ จบชั้น  ม .3  และ ม .6  เ รี ยนต่อ/ ไม่ เ รี ยนต่อ  
ปีกำรศึกษำ 2559  และปีกำรศึกษำ  2560 ปรำกฏว่ำ ปีกำรศึกษำ 2559 มีนักเรียนจบกำรศึกษำ  เรียนต่อ  
จ ำนวน  21 ,157  คน  คิ ด เป็ นร้ อยละ  96 . 82   ไม่ เ รี ยนต่ อ  จ ำนวน  694  คน  คิ ด เป็ นร้ อยละ  3 . 18  
ปีกำรศึ กษำ  2560 มี นั ก เ รี ยนจบกำรศึ กษำ   เ รี ยนต่ อ  จ ำนวน  19 ,675  คน  คิ ด เป็ นร้ อยละ  97 . 58  
ไม่เรียนต่อ จ ำนวน 488 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42  และผลกำรเปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2559 กับปีกำรศึกษำ 2560  
มีนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เรียนต่อเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 1.62 และชั้น ม.6 เรียนต่อลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.46 
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รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2.6 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน 

ปีการศึกษา 2559 

ที ่ รำยชื่อโรงเรียน 

นักเรียน
ออก

กลำงคัน
ทั้งหมด 

ประเภท 

เจ็บป่วย/
อุบัติเหตุ 

ฐำนะ
ยำกจน 

มีปัญหำ
ครอบ 
ครัว 

มีปัญหำ
ในกำร
ปรับตัว 

สมรส 

หำ
เลี้ยง
ครอบ 
ครัว 

อพยพตำม
ผู้ปก 
ครอง 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
1 คีรีรำษฎร์พัฒนำ 12 0 0 0 11 1 0 0 
2 ตรีนิมิตรวิทยำ 1 0 0 1 0 0 0 0 
3 ทุ่งสงสหประชำสรรค์ 6 0 0 3 0 0 1 2 
4 ทุ่งใหญ่เฉลิมรำช

อนุสรณฯ์ 
26 2 2 19 0 3 0 0 

5 บ้ำนเกำะวิทยำ 17 0 0 17 0 0 0 0 
6 มัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 3 0 0 3 0 0 0 0 
7 วังหินวิทยำคม 3 0 0 0 0 1 2 0 
8 โศภนคณำภรณ์ 2 0 0 0 2 0 0 0 
9 สตรีปำกพนัง 7 0 0 0 3 3 0 1 
10 เสม็ดจวนวิทยำคม 1 0 0 0 0 0 0 1 
รวมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 78 2 2 43 16 8 3 4 

จังหวัดพัทลุง 
1 นำขยำดวิทยำคำร 1 0 0 0 1 0 0 0 
2 ป่ำบอนพิทยำคม 7 0 2 4 0 0 1 0 

รวมจังหวัดพัทลุง 8 0 2 4 1 0 1 0 
รวมทั้งหมด 2 จังหวัด 86 2 4 47 17 8 4 4 

(ข้อมูลจำกระบบ Data Management Center  ณ สิ้นปีกำรศึกษำ 2559) 
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ปีการศึกษา 2560 

ที ่ รำยชื่อโรงเรียน 

ประเภท 
นักเรียน

ออก
กลำงคัน 
ทั้งหมด 

เจ็บป่วย/ 
อุบัติเหตุ 

ฐำนะ 
ยำกจน 

มีปัญหำ  
ครอบ 
ครัว 

มีปัญหำ
ในกำร
ปรับตัว 

สมรส 

หำ
เลี้ยง
ครอบ
ครัว 

อพยพ 
ตำมผู้ 

ปกครอง 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
1 ก้ำงปลำวิทยำคม 17 0 1 16 0 0 0 0 
2 คงคำประชำรักษ์ 3 0 0 0 2 0 0 1 
3 คีรีรำษฎร์พัฒนำ 1 0 0 0 1 0 0 0 
4 เฉลิมรำชประชำอุทิศ 8 0 0 3 3 1 0 1 
5 เชียรใหญ่สำมัคคี

วิทยำ 
7 1 0 3 0 1 1 1 

6 ทรำยขำววิทยำ 6 0 0 0 5 1 0 0 
7 นพคุณประชำสรรค์ 11 0 11 0 0 0 0 0 
8 นำบอน 1 0 0 1 0 0 0 0 
9 บ้ำนเกำะวิทยำ 3 0 0 1 0 0 2 0 
10 วังหินวิทยำคม 12 0 1 6 0 1 3 1 
11 สตรีปำกพนัง 23 0 3 2 5 2 11 0 
12 สิชลประชำสรรค์ 2 0 0 0 2 0 0 0 
รวมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 94 1 16 32 18 6 17 4 

จังหวัดพัทลุง 
1 ดอนศำลำน ำวิทยำ 1 0 0 0 0 1 0 0 
2 ป่ำบอนพิทยำคม 6 0 0 6 0 0 0 0 
3 หำนโพธิ์พิทยำคม 1 0 0 1 0 0 0 0 
4 หำรเทำรังสีประชำ

สรรค์ 
6 2 0 2 1 0 1 0 

รวมจังหวัดพัทลุง 14 2 0 9 1 1 1 0 
รวมทั้งหมด 108 3 16 41 19 7 18 4 

(ข้อมูลจำกระบบ Data Management Center  ณ สิ้นปีกำรศึกษำ 2560)  
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เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน จ ำแนกตำมจังหวัด และปีกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียน 
(ข้อมูล ณ 10 

มิ.ย.) 

จ ำนวนนักเรียน 
ออกกลำงคัน 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
(คน) 

จ ำนวนนักเรียน 
ออกกลำงคัน 
จังหวัดพัทลุง 

(คน) 

จ ำนวน
นักเรียนออก

กลำงคัน 
ระดับ สพม.12 

(คน) 
2559 71,411 78 

(0.11%) 
8 

(0.01%) 
86 

(0.12%) 
2560 69,162 94 

(0.14%) 
14 

(0.02%) 
108 

(0.16%) 
ผลต่ำง 

(ปีกำรศึกษำ 2560-2559) 
 

16 6 22 

 
  จำกตำรำงจ ำนวนนัก เ รี ยนออกกลำงคัน  ปี กำรศึ กษำ  2559  แล ะปี กำรศึ กษำ  2560  
ในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  12  ปรำกฏว่ำ  ปีกำรศึกษำ 2559 มีนักเรียน 
ออกกลำงคัน จ ำนวน 86 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.12  และปีกำรศึกษำ 2560 มีนักเรียนออกกลำงคัน จ ำนวน 108 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.16  เมื่อเปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2559 กับปีกำรศึกษำ 2560  ปรำกฏว่ำมีนักเรียนออกกลำงคัน
เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 

 
จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2559  และ  ปีกำรศึกษำ 2560 
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2.7 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

สหวิทยำเขตที่   ชื่อ จ ำนวน 
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

1 เบญจมราชูทิศ  
 

6   1. เบญจมรำชูทิศ               2. เมืองนครศรีธรรมรำช 
3. พรหมคีรีพิทยำคม           4. บ้ำนเกำะวิทยำ 
5. สวนกุหลำบวิทยำลัยนครศรีธรรมรำช 6. ขุนทะเลวิทยำคม 

2 กัลยาณี  
 

6  1. กัลยำณีศรีธรรมรำช          2. โยธินบ ำรุง 
3. จุฬำภรณรำชวิทยำลัยนครศรีธรรมรำช   
4. ท่ำนครญำณวโรภำสอุทิศ   5. ปำกพูน  6. ตรีนิมิตรวิทยำ 

3 พระพรหม 5   1. พระพรหมพิทยำนุสรณ์      2. เตรียมอุดมศึกษำภำคใต้      
3. เฉลิมรำชประชำอุทิศ         4. ทำงพูนวิทยำคำร 
5. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ 

4 ทุ่งสง 5 1. ทุ่งสง                          2. บำงขันวิทยำ  
3. วังหินวิทยำคม                4. รำชประชำนุเครำะห์ 19 
5. ก้ำงปลำวิทยำคม 

5 สตรีทุ่งสง 7 1. สตรีทุ่งสง                 2. ทุ่งสงสหประชำสรรค์         
3. ทุ่งสงวิทยำ               4. ช้ำงกลำงประชำนุกูล  
5. นำบอน              

6   ร่อนพิบูลย์ – 
  จุฬาภรณ์ 

6 1. ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรำภิวัฒก์  2. เสำธงวิทยำ 
3. คีรีรำษฎร์พัฒนำ                     4. ควนเกยสุทธิวิทยำ                  
5. ตระพังพิทยำคม                     6. มัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 

7 ต้นน้ าตาป ี 5 1. ฉวำงรัชดำภิเษกฯ             2. ละอำยพิทยำนุสรณ์ 
3. นำงเอ้ือยวิทยำ                4. พิปูนสังฆรักษ์ประชำอุทิศ     
5. ประสำธน์รำษฎร์บ ำรุง  

8 ทุ่งใหญ่ 5 1. ทุ่งใหญ่วิทยำคม 
2. ทุ่งใหญ่เฉลิมรำชอนุสรณ์รัชมังคลำภิเษก 
3. กรุงหยันวิทยำคำร             4. เสม็ดจวนวิทยำคม 
5. ทุ่งสังพิทยำคม 

9 ปากพนัง-หัวไทร 7  1. ปำกพนัง                        2. อินทร์ธำนีวิทยำคม 
3. หัวไทรบ ำรุงรำษฎร์            4. ทรำยขำววิทยำ 
5. แหลมรำษฎร์บ ำรุง             6. นพคุณประชำสรรค์   
7. เขำพังไกร 
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สหวิทยำเขตที่ ชื่อ 
จ ำนวน 
โรงเรียน ชื่อโรงเรียน 

10 สตรีปากพนัง- 
เชียรใหญ่ 

6 1. สตรีปำกพนัง                   2. โศภนคณำภรณ์   
3. เชียรใหญ่                       4. วิเชียรประชำสรรค์             
5. เชียรใหญ่สำมัคคีวิทยำ        6. ธัญญำวดีศึกษำ 

11 ชะอวด 5 1. ชะอวดวิทยำคำร               2. ชะอวด 
3. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยำ        4. ขอนหำดประชำสรรค์ 
5. เกำะขันธ์ประชำภิบำล 

12 สิชล – ขนอม 6 1. สิชลคุณำธำรวิทยำ             2. สชิลประชำสรรค์ 
3. ฉลองรัฐรำษฎร์อุทิศ            4. เทพรำชพิทยำสรรค์ 
5. ขนอมพิทยำ                     6. ท้องเนียนคณำภิบำล 

13   ท่าศาลา – 
  นบพิต า 

5 1. ท่ำศำลำประสิทธิ์ศึกษำ        2. สระแก้วรัตนวิทย์     
3. โมคลำนประชำสรรค์           4. นบพิต ำวิทยำ  
5. คงคำประชำรักษ์ 

14 เพชรพัทลุง 7 1. พัทลุง                        2. ประภัสสรรังสิต  
3. พรหมพินิตชัยบุรี           4. กงหรำพิชำกร  
5. ชะรัดชนูปถัมภ์             6. นำขยำดวิทยำคำร    
7. ปัญญำวุธ 

15 สตรีพัทลุง 6 1. สตรีพัทลุง                   2. พัทลุงพิทยำคม                  
3. เขำชัยสน                    4. วชิรธรรมสถิต                          
5. หำนโพธิ์พิทยำคม           6. พนำงตุง 

16 ควนขนุน 7 1. ควนขนุน                     2. ป่ำพะยอมพิทยำคม  
3. นิคมควนขนุนวิทยำ        4. ศรีบรรพตพิทยำคม                   
5. ตะแพนพิทยำ               6. อุดมวิทยำยน                    
7. ดอนศำลำน ำวิทยำ  

17 จตุรพัฒน์ 7 1. ตะโหมด                    2. หำรเทำรังสีประชำสรรค์  
3. ประชำบ ำรุง                 4. ป่ำบอนพิทยำคม  
5. บำงแก้วพิทยำคม           6. ปำกพะยูนพิทยำคำร  
7. ควนพระสำครินทร์ 
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 1.8 กลุ่มสหวิทยาเขต 

กลุ่มสหวิทยำเขตท่ี 1 
ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน 
1 เบญจมรำชูทิศ 9 ขุนทะเลวิทยำคม 
2 กัลยำณีศรีธรรมรำช 10 เฉลิมรำชประชำอุทิศ 
3 เมืองนครศรีธรรมรำช 11 เตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ 
4 โยธินบ ำรุง 12 พระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
5 ตรีนิมิตรวิทยำ 13 ทำงพูนวิทยำคำร 
6 ท่ำนครญำณวโรภำสอุทิศ 14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ 
7 จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช 15  ปำกพูน 
8 สวนกุหลำบวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช    

กลุ่มสหวิทยำเขตท่ี 2 
1 ทุ่งสง 11 ละอำยพิทยำนุสรณ์ 
2 บำงขันวิทยำ 12 นำงเอื้อยวิทยำ 
3 วังหินวิทยำคม 13 พิปูนสังฆรักษ์ประชำอุทิศ 
4 ประสำธน์รำษฎร์บ ำรุง 14 ก้ำงปลำวิทยำคม 
5 ช้ำงกลำงประชำนุกูล 15 กรุงหยันวิทยำคำร 
6 ทุ่งสงวิทยำ 16 ทุ่งสังพิทยำคม 
7 ทุ่งสงสหประชำสรรค์ 17 ทุ่งใหญ่เฉลิมรำชอนุสรณ์ รัชมังคลำภิเษก 
8 สตรีทุ่งสง 18 ทุ่งใหญ่วิทยำคม 
9 นำบอน 19 เสม็ดจวนวิทยำคม 
10 ฉวำงรัชดำภิเษกฯ   

กลุ่มสหวิทยำเขตท่ี 3 
1 นพคุณประชำสรรค ์ 13 ชะอวดวิทยำคำร 
2 ทรำยขำววิทยำ 14 เกำะขันธ์ประชำภิบำล 
3 เขำพังไกร 15 ขอนหำดประชำสรรค์ 
4 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรำภิวัฒก์ 16 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยำ 
5 เชียรใหญ่ 17 หัวไทรบ ำรุงรำษฎร ์
6 วิเชียรประชำสรรค์ 18 แหลมรำษฎร์บ ำรุง 
7 เชียรใหญ่สำมัคคีวิทยำ 19 เสำธงวิทยำ 
8 ธัญญำวดีศึกษำ 20 ตระพังพิทยำคม 
9 ปำกพนัง 21 มัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 
10 สตรีปำกพนัง 22 ควนเกยสุทธิวิทยำ 

11 โศภนคณำภรณ ์ 23 คีรีรำษฎร์พฒันำ 
12 อินทร์ธำนีวิทยำคม 24 ชะอวด 
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กลุ่มสหวิทยำเขตท่ี 4 
ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน 
1 ท่ำศำลำประสิทธิ์ศึกษำ 8 เทพรำชพิทยำสรรค์ 
2 โมคลำนประชำสรรค์ 9 บ้ำนเกำะวิทยำ 
3 สระแก้วรัตนวิทย์ 10 คงคำประชำรักษ ์
4 พรหมคีรพีิทยำคม 11 ขนอมพิทยำ 

5 สิชลคุณำธำรวิทยำ 12 ท้องเนียนคณำภิบำล 

6 สิชลประชำสรรค์ 13  นบพิต ำวิทยำ 

7 ฉลองรัฐรำษฎร์อุทิศ   

กลุ่มสหวิทยำเขตท่ี 5 

1 พัทลุง 9 นำขยำดวิทยำคำร 

2 พัทลุงพิทยำคม 10 ดอนศำลำน ำวิทยำ 

3 สตรีพัทลุง 11 ปัญญำวุธ 

4 พรหมพินิตชัยบุรี 12 ศรีบรรพตพิทยำคม 

5 ประภัสสรรังสิต 13 ตะแพนพิทยำ 

6 วชิรธรรมสถิต 14 ป่ำพะยอมพิทยำคม 

7 ควนขนุน 15 นิคมควนขนุนวิทยำ 

8 อุดมวิทยำยน 16 พนำงตุง 

กลุ่มสหวิทยำเขตท่ี 6 

1 เขำชัยสน 7 ป่ำบอนพิทยำคม 

2 ปำกพะยูนพิทยำคำร 8 หำนโพธิ์พิทยำคม 

3 หำรเทำรังสีประชำสรรค์ 9 ควนพระสำครินทร์ 

4 กงหรำพิชำกร 10 ชะรัดชนูปถัมภ์ 

5 ประชำบ ำรุง 11  บำงแก้วพิทยำคม 

6 ตะโหมด    
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3. งบประมำณประจ ำปี 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือขับเคลื่อน 

ให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำย โดยได้รับงบประมำณ  

ทั้งจำกภำครัฐ และองค์กรภำยนอก ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยเป็น งบด ำเนินงำน งบบุคลำกร งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน  

จ ำแนก ดังนี้ 

    งบด ำเนินงำน  91,654,665.55  บำท                 

    งบบุคลำกร   8,256,430.00  บำท                 

    งบลงทุน           79,688,912.32  บำท                 

    งบเงินอุดหนุน         345,396,244.00  บำท 

    งบรำยจ่ำยอื่น       23,305.00  บำท 

   รวมงบประมำณท้ังสิ้น  525,019,556.87 บำท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

 

 

 

งบด ำนินงำน
17%

งบบุคลำกร
2%

งบลงทุน 
15%งบเงินอุดหนุน

66%

งบรำยจ่ำยอื่น
0%

งบประมำณปี พ.ศ. 2561
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บทที่ 3 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

************************ 
 

โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ปีงบประมาณ 2561 

 สนองนโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ข้อที่ 2 เรื่อง เพ่ิมโอกำส  
กำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ  และมี
คุณภำพ              
วิธีกำรด ำเนินงำน       
    1. ประสำนโรงเรียนจัดโครงกำรว่ำยน้ ำเพ่ือชีวิต จัดหำสถำนที่ฝึกหัดว่ำยน้ ำและขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณด ำเนินกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    2. จัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม ประสำนวิทยำกร 
     3. คัดเลือกเด็กนักเรียนและเยำวชนที่ว่ำยน้ ำไม่เป็น เข้ำรับกำรฝึกหัดจนว่ำยน้ ำได้ 
    4. จัดท ำทะเบียนรำยชื่อเด็กท่ีเข้ำรับกำรฝึกสอนว่ำยน้ ำ จัดฝึกหัดว่ำยน้ ำ 
    5. สรุปและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม     
 6. รำยงำนให้ต้นสังกัดทรำบ 
ผลกำรด ำเนินงำน  
      1.นักเรียนและเยำวชนที่ เข้ำร่วมกิจกรรมฝึกสอนว่ำยน้ ำ จ ำนวน 400 คน สำมำรถว่ำยน้ ำ เป็น  
      2. เด็กนักเรียนและเยำวชนที่ เข้ำร่วมกิจกรรมฝึกสอนว่ำยน้ ำทุกคน มีควำมรู้และทักษะเบื้องต้น  
ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทำงน้ ำ 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 1. โรงเรียนโยธินบ ำรุง มีโครงกำรมุ่งสู่โรงเรียนทหำร ควรมีกำรก ำหนดสัดส่วนนักเรียนเข้ำรับ  กำรอบรม  
ในโครงกำรนี้ด้วย เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมโครงกำรมุ่งสู่โรงเรียนทหำรอีกทำงหนึ่ง 
 2. ควรมีกำรจัดกิจกรรมที่จังหวัดพัทลุงด้วย 
 3. กำรจัดสรรงบประมำณควรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดโครงกำรเองและโรงเรียนเขียน
งบประมำณขอมำท่ีเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 

 เห็นควรด ำเนินกำรต่อ เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน แก้ไขปัญหำเด็กจมน้ ำเสียชีวิต
ในช่วงปิดภำคเรียน 
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โครงกำรว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ 
 ณ สระว่ำยน้ ำโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงกำรว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช 
ณ สระว่ำยน้ ำโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

 สนองนโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ข้อที่ 2 เรื่อง เพ่ิมโอกำส   
กำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ และมี
คุณภำพ   
วิธีกำรด ำเนินงำน  
     1. จัดฝึกอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ จ ำนวน 98 โรงเรียน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน  
(อย่ำงน้อยโรงเรียนละ 2 หมู่ๆ ละ 8-10 คน) 
     2. จัดฝึกอบรมค่ำยทักษะชีวิต จ ำนวน 1 ค่ำยๆ ละ 100 คน (3 วัน 2 คืน)    
     3. บริหำรจัดกำร รณรงค์ ป้องกัน เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ กำรก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผลและรำยงำนผล 
ผลกำรด ำเนินงำน  
     1. สถำนศึกษำ จ ำนวน 98 โรงเรียน จ ำนวนลูกเสือ เนตรนำรี  โรงเรียนละ 2 หมู่ ๆ ละ  8 - 10 คน   
รวมทั้งสิ้น 980 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะชีวิตในกำรป้องกันยำเสพติด สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ เฝ้ำระวัง
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำได้ 
     2. จัดฝึกอบรมค่ำยทักษะชีวิต จ ำนวน 1 ค่ำย จ ำนวน 100 คน  ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  มีทักษะชีวิต 
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ปรับตัวและด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข และสำมำรถเป็นแกนน ำจัดกิจกรรม
ทักษะชีวิตในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง ปัญหำยำเสพติดและสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมในสถำนศึกษำ 
     3. บริหำรจัดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ จ ำนวน 98 แห่ง ผ่ำนเกณฑ์  เชิงคุณภำพ
ตำมท่ี ป.ป.ส. ก ำหนด 
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้แต่ละ cluster บริหำรจัดกำรเอง  
ทั้งกิจกรรมอบรมลูกเสือ  และค่ำยทักษะชีวิต 
 2. นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ควรเน้นที่นักเรียนแกนน ำของแต่ละโรงเรียน  
เพ่ือกำรน ำไปขยำยผลต่อที่มีประสิทธิภำพ 
 3. ควรมีกำรตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ที่โรงเรียนว่ำมีกำรน ำไปขยำยผล กำรด ำเนินงำนต่ออย่ำงไร มีโล่ห์ เกียรติบัตร  
รำงวัล แก่โรงเรียนที่มีผลงำนดี 
 4. ควรมีกำรสนับสนุนน้ ำยำตรวจปัสสำวะ จำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
หรือติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์อ ำนวยกำร ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 
 เห็นควรติดตำมผลพัฒนำและด ำเนินกำรต่อ  เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน  
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โครงการงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 28 ปีการศึกษา 2561 

 สนองกลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ข้อที่ 2 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน  
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศตำมศักยภำพผู้เรียน 
วิธีกำรด ำเนินงำน  
           1. ประชุมผู้บริหำรโรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 เพ่ือเตรียมกำร 
วำงแผนกำรด ำเนินงำน                        
           2. ประชุมประธำนและเลขำนุกำรศูนย์พัฒนำวิชำกำรในจังหวัดนครศรีธรรมรำชและพัทลุง ส ำหรับเตรียม
แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
           3. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ 
           4. จัดงำนแถลงข่ำวกำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ ครั้งที่ 28  ปีกำรศึกษำ 2561 
           5. ด ำเนินกำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ ครั้งที่ 28  ปีกำรศึกษำ 2561 
           6. ประชุมสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษำของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดพัทลุงได้น ำเสนอผลงำน
ควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพของตนเอง 
 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษำของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดพัทลุงได้เข้ำร่วม กำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำรและแสดงควำมสำมำรถของนักเรียน 
 3. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรของนักเรียน นวัตกรรมทำงกำรศึกษำของครูและสถำนศึกษำ 
ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ 
 4. เชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ บุคลำกรสำยบริหำร ครูในสำขำวิชำต่ำง ๆ ได้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.   
OBEC AWARDS 
 5.  ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำร
ศึกษำของสถำนศึกษำในจังหวัดนครศรีธรรมรำชและพัทลุง 
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 

เห็นควรด ำเนินกำรต่อ  เพรำะเป็นโครงกำรที่ส่งเสริมศักยภำพ พัฒนำคุณภำพให้แก่นักเรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
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โครงการพัฒนาการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปีงบประมาณ 2561 

สนองนโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ข้อที่ 2 เรื่อง เพ่ิมโอกำส กำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มศักยภำพและมีคุณภำพ 
วิธีกำรด ำเนินงำน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำเสนอผลงำน (Best practice) ระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นำยสุวิจักขณ์ สำยช่วย 
และคณะท ำงำน 

1 แต่งตั้ง/ประชุมคณะท ำงำน เม.ย. 61 
2 กำรพิจำรณำคัดเลือกผลงำน (Best practice) 

ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
พ.ค. 61 

3 จัดประชุมสัมมนำผู้ปฏิบัติงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น ำเสนอผลงำน (Best practice) ระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

มิ.ย. 61 

กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกสถำนศึกษำต้นแบบกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

นำยสุวิจักขณ์ สำยช่วย 
และคณะท ำงำน 

1 แต่งตั้ง/ประชุมคณะท ำงำน   พ.ค. 61 
2 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินสถำนศึกษำต้นแบบ

กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ก.ค.- ส.ค. 61 

3 จัดเวทีประกำศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ก.ย. 61 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 1. ครูผู้รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ ำนวน 98 โรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีกำร
แลกเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. สถำนศึกษำในสังกัดมีควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ควรมีกำรส่งเสริมโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีอยู่แล้ว ให้มีกำรพัฒนำยิ่งขึ้นเพื่อขยำยผล 
ไปสู่ระดับประเทศต่อไป 
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง  
 เห็นควรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพรำะเป็นโครงกำรที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน 
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โครงการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตและกลุ่มสหวิทยาเขตเป็นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 กลยุทธ์ที่ 2 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน  ตัวชี้วัดที่ 18 
ร้อยละ 40 ของสถำนศึกษำท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ สูงกว่ำร้อยละ 40  แต่ละกลุ่มสำระเพ่ิมข้ึน 
 นโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ข้อที่  2 พัฒนำคุณภำพผู้ เรียน   
และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
วิธีกำรด ำเนินงำน  
         1. ประชุมชี้แจงประธำนกลุ่มสหวิทยำเขต/สหวิทยำเขต ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้
ผล O-NET เป็นฐำนในกำรพัฒนำ  
 2. จัดสรรงบประมำณให้กลุ่มสหวิทยำเขต/สหวิทยำเขต ในกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ                       
        3. โรงเรียนมีกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
และผลกำรทดสอบ O-NET 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สำมำรถน ำควำมรู้ไปเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำ
ของนักเรียน 
 2. ครูมีควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3. ครูรู้แนวทำงกำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรสอบ  O-NET 
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 1. เป็นกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่จัดท ำข้ึนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งกลุ่มสหวิทยำเขต/สหวิทยำเขต แสดงถึง
ควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำและกำรเข้ำถึงกำรพัฒนำระดับเครือข่ำย 
 2. ควรจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือส ำรองไว้ใช้ในกำรสนับสนุนกิจกรรมตำมโครงกำร  เนื่องจำกเป็น
กิจกรรมที่ต้องเชิญวิทยำกรจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ 
 3. ควรมีกำรสนับสนุนงบประมำณส ำหรับกลุ่มสหวิทยำเขตเพ่ิมเติม  เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี ประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 
 4. ควรใช้โครงกำรนี้เป็นงบแลกเป้ำ ให้โรงเรียนเขียนโครงกำรเสนอของบประมำณมำท่ีเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง  
          เห็นควรด ำเนินกำรติดตำมผลมำพัฒนำต่อ  เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ซึ่งส่งผลต่อนักเรียนโดยตรง 
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2. โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561             
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

*********************** 
 

โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน า 
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

 สนองนโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ข้อที่ 3 เรื่อง ส่งเสริมสนับสนุน 
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
วิธีกำรด ำเนินงำน  

1. ประชุมศึกษำนิเทศก์เพ่ือท ำควำมเข้ำใจและศึกษำเครื่องมือกำรนิเทศ 
2. ก ำหนดปฏิทินนิเทศ 
3. แจ้งโรงเรียนและครูผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรนิเทศ 
4. ด ำเนินกำรนิเทศ ตำมปฏิทิน โดยศึกษำนิเทศก์ประจ ำสหวิทยำเขต 
5. สรุป/รำยงำนผลกำรนิเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำน  
เชิงปริมำณ 

 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำภำษำอังกฤษ (Boot Camp)   
ในระดับภูมิภำค ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมฯ  จ ำนวน 56 คน 
  เชิงคุณภำพ 
 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำภำษำอังกฤษ (Boot Camp)    
ในระดับภูมิภำค ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมฯ มีกำรปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนกำรจัดกิจกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ร้อยละ 100 
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีกำรนิเทศครูที่ผ่ำนกำรอบรมทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง  
อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2. ระยะเวลำกำรจัดอบรมที่นำนเกินไป ท ำให้ครูสมัคร 
เข้ำรับกำรอบรมน้อย 
 3. ควรมีกำรอบรมช่วงปิดภำคเรียน 
 4. กำรอบรมโครงกำรนี้ ไม่สำมำรถน ำมำนับชั่วโมงคุรุพัฒนำได้  
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 
 เห็นควรด ำเนินกำรต่อ  เนื่องจำกช่วยกระตุ้นครูให้เกิดกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและส่งผลให้ผู้เรียน 
มีเจตคติ ที่ดีต่อภำษำอังกฤษและท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 สนองจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 3.2 ทุกโครงกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรต้องเน้นควำมโปร่งใส  
และต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ข้อ 3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 
ที่พึงประสงค์ และยุทธศำสตร์ที่ 6 ข้อ 4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทำรำรีสอร์ท เขำหลัก  
จังหวัดพังงำ ซึ่งมีประเด็น และสำระส ำคัญในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ดังนี้ 

- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
- กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม 
- กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมขององค์กร (เขตคุณธรรม) 
- กำรก ำหนดอัตลักษณ์ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  
- กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 1. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ได้รับควำมรู้ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ จิตส ำนึก 
ค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำรทุจริต สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 2. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 มีควำมเข้ำใจเพ่ือน ำองค์ควำมรู้ที่ ได้   
ไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสำธำรณชน 
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ พบว่ำ  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  มีควำมพึง
พอใจในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.79  และได้เสนอแนะควำมเห็นเพ่ิมเติมว่ำ ควรให้มีกำรจัดกิจกรรมบ่อย ๆ  
เพ่ือสำนสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่ควรเลือกสถำนที่ที่ใกล้กว่ำนี้ 
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 

เห็นควรด ำเนินกำรต่อเนื่อง จำกข้อมูลจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
เห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสำนสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 สนองนโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตร 
และกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนน าโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โครงงานพัฒนา จริยคุณ)  
        ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำวิทยำกรแกนน ำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับผู้บริหำร และครูผู้รับผิดชอบ
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 จ ำนวน 98 โรงเรียน  
โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 294 คน วันที่ 14 กรกฎำคม 2561 ณ โรงแรมรำวดี จังหวัดนครศรีธรรมรำช และวันที่ 
15 กรกฎำคม 2561 ณ โรงแรมชัยคณำธำนี จังหวัดพัทลุง โดยมีวิธีด ำเนินกำรดังนี้ 

- ประชุมคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน 
- ด ำ เนินกำรประชุมเชิ งปฏิบัติกำรฯ สร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเรื่ องคุณธรรมและจริยธรรม                                                                    

กำรเรียนรู้วิธีกำรค้นหำคุณธรรม อัตลักษณ์ กำรสร้ำงควำมดีด้วยโครงงำนคุณธรรม 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสหวิทยาเขต  
          ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลพัฒนำครูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนในสหวิทยำเขต 17 สหวิทยำเขต  98 
โรงเรียน จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม 2,952 คน ในระหว่ำงเดือนสิงหำคม-กันยำยน 2561 โดยมีวิธีด ำเนินกำรดังนี้ 

- ประชุมคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน 
- ด ำเนินกำรประชุมเชิ งปฏิบัติกำรฯ  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ ำใจเรื่ องคุณธรรมและจริยธรรม                                                                    

กำรเรียนรู้วิธีกำรค้นหำคุณธรรม อัตลักษณ์ กำรสร้ำงควำมดีด้วยโครงงำนคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 2, 5 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน/นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน  

         ศึกษำดูงำนคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน เพ่ือให้ผู้ร่วมศึกษำดูงำนได้เห็นสภำพจริงในกำรจัดกิจกรรมโครงงำน 
สู่ระดับชั้นเรียนและระดับห้องเรียน ในระหว่ำงวันที่  23 – 24 กันยำยน 2561 ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนำพิทยำคม 
อ ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงำ 

กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาผู้น าเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม 
         พัฒนำผู้น ำเยำวชนด้ำนคุณธรรมสู่สังคมของนักเรียนโรงเรียนในสหวิทยำเขตหัวไทร-เชียรใหญ่    
จ ำนวน 7 โรงเรียน 134 คน วันที่ 21 สิงหำคม 2561 ณ หอสมุดกำญจนำภิเษก โรงเรียนหัวไทรบ ำรุงรำษฎร์  
โดยมีวิธีด ำเนินกำรดังนี้ 

- ประชุมคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน 
- ด ำเนินกำรประชุมเชิ งปฏิบัติกำรฯ  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ ำใจเรื่ องคุณธรรมและจริยธรรม                                                                    

กำรเรียนรู้วิธีกำรค้นหำคุณธรรม อัตลักษณ์ กำรสร้ำงควำมดีด้วยโครงงำนคุณธรรม” 
กิจกรรมที่ 4 ค่ายยุวชนคนคุณธรรม 

 จัดค่ำยยุวชนคนคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนในสหวิทยำเขตหัวไทร-เชียรใหญ่ จ ำนวน 7 โรงเรียน 300 คน 
วันที่ 22 สิงหำคม 2561 ณ หอสมุดกำญจนำภิเษก โรงเรียนหัวไทรบ ำรุงรำษฎร์ โดยมีวิธีด ำเนินกำรดังนี้ 
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- ประชุมคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน 
- ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม                                                                   

กำรเรียนรู้วิธีกำรค้นหำคุณธรรม อัตลักษณ์  กำรสร้ำงควำมดีด้วยโครงงำนคุณธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำน  
         ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรม อัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนโครงงำนคุณธรรมในโรงเรียน และสำมำรถน ำโครงงำนสู่กำรปฏิบัติ  
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 1. กิจกรรมที่ 2, 5 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน/นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน ผู้ศึกษำดูงำนควรน ำควำมรู้ 
ที่ได้รับมำขยำยผลสู่โรงเรียนอีกทอดหนึ่ง 
 2. ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้สหวิทยำเขตเพ่ิมเติม 
 3. ควรเพิ่มจ ำนวนนักเรียนเข้ำรับกำรอบรมโครงกำรให้มำกขึ้น เพื่อประสิทธิภำพกำรขยำยผล จำกนักเรียน 
สู่นักเรียน 
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 
 เห็นควรด ำเนินกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในสังกัด 
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โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 สนองกลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ข้อที่ 2 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน  ตัวชี้วัดที่ 1.2 
นักเรียนมีควำมมุ่งม่ันในกำรศึกษำและกำรท ำงำน สำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐำนของวัฒนธรรมที่ดี
งำมของไทย 
วิธีกำรด ำเนินงำน  
     1. กำรเตรียมกำรประชุมชี้แจงคณะท ำงำนและออกแบบหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิทยำกรแกนน ำ 
     2. กำรขับเคลื่อนสู่สถำนศึกษำ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฝึกอบรมครูแกนน ำของโรงเรียนเครือข่ำย  เพ่ือน ำไป
ขยำยผล ระหว่ำงวันที่ 26 - 27 พฤษภำคม 2561 
     3. กำรสรุปติดตำมผลและกำรศึกษำวิจัย นิเทศ ติดตำม ประเมินผล และคัดเลือกผลงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำรก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ร้อยละของโรงเรียนที่เป็นเครือข่ำยได้รับกำรพัฒนำรูปแบบกำร
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ร้อยละ 98 

2. ร้อยละของครูที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นวิทยำกรแกนน ำของ
โรงเรียนแม่ข่ำย 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของครูผู้สอนของโรงเรียนแม่ข่ำยที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรเพื่อ
พัฒนำสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอัน   
พึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย  

ร้อยละ 100 

 
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 
 เห็นควรด ำเนินกำรต่อ  เนื่องจำกเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศช่วยเหลือพาท าการขับเคลื่อน 
โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า 

 สนองกลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ข้อที่ 2 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน  ตัวชี้วัดที่ 1.2 
นักเรียนมีควำมมุ่งม่ันในกำรศึกษำและกำรท ำงำน สำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรม  บนพื้นฐำนของวัฒนธรรมที่ดี
งำมของไทย 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. กำรเตรียมกำรแจ้งประธำนสหวิทยำเขตคัดเลือกครูสหวิทยำเขตละ 1 คน 
     2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 2 คน ครูสหวิทยำเขตละ 1 คน รวม 18 คน   
จ ำนวน 3 วัน ณ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   
     3. กำรสรุปติดตำมผลและกำรศึกษำวิจัย นิเทศ ติดตำม ประเมินผล  
ผลกำรด ำเนินงำน  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำรก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตรสถำนศึกษำรองรับกำรขับเคลื่อน
กำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

ร้อยละ 90 

2. ร้อยละของครูที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นวิทยำกรครูผู้นิเทศช่วยเหลือ
พำท ำ 

ร้อยละ 90 

3. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นครูผู้นิเทศช่วยเหลือพำท ำ  ร้อยละ 90 
 
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 

 เห็นควรด ำเนินกำรต่อ เนื่องจำกเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน 
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โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 สนองกลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ข้อที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 12 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ได้มำตรฐำน 
และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
วิธีกำรด ำเนินงำน  
     1. กำรเตรียมกำรประชุมชี้แจงคณะท ำงำนออกแบบเครื่องมือ 
     2. กรรมกำรกลั่นกรองเครื่องมือ 
     3. ประชุมกรรมกำรประเมินฯ ศึกษำนิเทศก์ 
     4. คณะกรรมกำรประเมินฯ ศึกษำนิเทศก์ ไปประเมินนิเทศติดตำม 
      5. กำรสรุปติดตำมผลและคัดเลือกผลงำนสถำนศึกษำ IQA  AWARD 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำรก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพภำยในเข้มแข็ง ร้อยละ 86 
2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล  

ร้อยละ 100 

 
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรจัดสรรงบประมำณให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำภำยในเดือน
เมษำยนเพ่ือจะได้ด ำเนินกิจกรรมช่วงเปิดภำคเรียนในเดือนมิถุนำยน  
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 
        เห็นควรด ำเนินกำรต่อ เนื่องจำกเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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โครงการประชุมฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานของโรงเรียน 
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ 

 สนองกลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ข้อที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  นโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ข้อที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
วิธีกำรด ำเนินงำน  
 1. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือเตรียมจัดกำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 
 2. ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดอบรม  
ผลกำรด ำเนินงำน  
 1. ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ ผู้บริหำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำวิชำกำร หลักสูตร และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนพัฒนำนวัตกรรม 
และกระบวนกำรเรียนรู้ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. ครูมีควำมเป็นมืออำชีพ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีทักษะกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
 3. นักเรียนมีคุณภำพ มีนิสัยใฝ่รู้ รักกำรค้นคว้ำ มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรสื่อสำรเพื่อกำรเรียนรู้ และน ำเสนอได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 1. ระยะเวลำในกำรอบรมน้อยเกินไปซึ่งไม่สอดคล้องกับเนื้อหำซึ่งมีปริมำณมำก ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
มีควำมเข้ำใจสู่กำรน ำไปปฏิบัติยำกข้ึน 
 2. ควรสร้ำงควำมตระหนักต่อควำมส ำคัญของโครงกำรให้แก่ครูทุกคนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 
 เห็นควรติดตำมและพัฒนำต่อ เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่มีคุณภำพสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม  
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โครงการรักษ์ภาษาไทย 

 สนองนโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ข้อที่ 1 เสริมสร้ำง  ควำมเข้มแข็ง
ในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตรกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม และข้อที่ 3 สร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
วิธีกำรด ำเนินงำน  

แข่งขันทักษะภำษำไทย 5 กิจกรรม ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และตอนปลำย 
   1. คัดลำยมือ    
   2. เขียนเรียงร้อยถ้อยควำม  
   3. ย่อควำม    
   4. แต่งค ำประพันธ์   
   5. พินิจวรรณคดี 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ได้รับรำงวัลระดับชำติ ดังนี้ 
   1. แต่งค ำประพันธ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น รำงวัลชนะเลิศ  
  เด็กชำยพชรพล  พรหมเพศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
     2. แต่งค ำประพันธ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย รำงวัลควำมสำมำรถพิเศษ  
  นำงสำวจุฑำมำศ  เดชรักษำ โรงเรียนทุ่งสง 
   3. ย่อควำม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  รำงวัลชมเชย   
  เด็กหญิงจันทกำนติ์  หอยนกคง  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
   4. เรียงร้อยถ้อยควำม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
  นำงสำวสุนิสำ  เทียบพุฒ  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
O-NET สำระวิชำภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ 10 อันดับ (ม.3 ล ำดับที่ 6 ค่ำเฉลี่ย 52.61 , ม.6 ล ำดับที่ 8 ค่ำเฉลี่ย 52.67) 
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแจ้งหลักเกณฑ์มำกระชั้นชิด ท ำให้โรงเรียนมีเวลำ ในกำร
เตรียมกำรน้อยเกินไป 
 2. งบประมำณไม่เพียงพอส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ซึ่งมีโรงเรียน ในสังกัด 
จ ำนวน 98 โรง 
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 
 เห็นควรพัฒนำต่อ  เนื่องจำกนักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนทักษะภำษำไทยเต็มศักยภำพ 
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โครงการวิจัยรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างความรับผิดชอบ 
ต่อผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัด สพม.12 

 สนองกลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ข้อที่ 6 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 นโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ข้อที่ 2 เรื่อง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
วิธีกำรด ำเนินงำน  
 1. ประชุมคณะท ำงำน ( 5 ครั้ง ) 
 2. ประชุมชี้แจงผู้บริหำรโรงเรียน 20 โรง พร้อมคณะท ำงำน 
 3. ประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 6 โรง (โรงละ 2 คน) พร้อมคณะท ำงำน 
 4. จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 6 โรง ในกำรประชุมผู้เกี่ยวข้องจ ำนวน 2 ครั้ง  เพ่ือสร้ำงแรง
บันดำลใจในกำรยกระดับคุณภำพโรงเรียน 
 5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน/จัดท ำรำยงำนกำรวิจัย 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรในขั้นตอนที่ 4 และ 5  
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 
 เห็นควรพัฒนำต่อ  เนื่องจำกเป็นกำรแก้ปัญหำที่ตรงจุดในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
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โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 สนองกลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ข้อที่ 6 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 นโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ข้อที่ 6 เรื่อง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. ประชุมคณะท ำงำน 
 2. ศึกษำดูงำนโรงเรียนที่มีกำรบริหำรจัดกำรและเป็นแบบอย่ำงที่ดี/แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 
รำชบุรี และกำญจนบุรี 
 3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยำคม อ ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี และโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง  
อ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่มีกำรบริหำรจัดกำร และเปนแบบอยำงที่ดีในกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำโรงเรียนในทุกด้ำน  และมีครูเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน
นโยบำย  มีชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้สนับสนุน กำรได้น ำผู้เกี่ยวข้อง (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร ตัวแทน
กรรมกำรสถำนศึกษำ และตัวแทนผู้ปกครอง) กำรศึกษำดูงำนก่อให้เกิดแรงบันดำลใจใหม่ๆ ท ำให้เล็งเห็นแนวทำงกำร
ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำร กิจกรรมที่เคยท ำแต่ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ/ไม่บรรลุเป้ำประสงค์  
อีกทั้งยังเติมเต็มส่วนเดิมให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  หรือบำงแนวทำง  ที่แตกต่ำงสำมำรถพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรได้ ท ำให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม  
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 
 เห็นควรพัฒนำต่อยอด เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงแนวคิด/กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรศึกษำและท ำให้
โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีเครือข่ำยที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงกัน 
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3.โครงกำรพัฒนำเพิ่มเติมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 12 (งบเหลือจ่ำยประจ ำปี) 
********************** 

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และทบทวนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 สนองกลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ข้อที่ 6 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 นโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ข้อที่ 6 เรื่อง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. ประชุมก ำหนดรูปแบบเครื่องมือกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 และทบทวนกลยุทธ์
สู่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี งบประมำณ  
พ.ศ.2561 และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 
 เห็นควรด ำเนินกำรต่อ  เนื่องจำกเป็นโครงกำรกิจกรรมที่ต้องน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำ ปรับปรุงกำรจัด
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของสถานศึกษา 

 สนองกลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ข้อที่ 6 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 นโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ข้อที่ 6 เรื่อง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีของสถำนศึกษำในสั งกัด  
(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) จ ำนวน 98 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 178 คน เป็นเวลำ 1 วัน ณ โรงแรมทวินโลตัส 
อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช  

ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีของสถำนศึกษำ  เข้ำรับกำรอบรมครบตำมเป้ำหมำยและได้รับควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชีอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบหรือแนวทำงที่ก ำหนด  เป็นปัจจุบันสำมำรถน ำควำมรู้  
ที่ได้รับไปบริหำรกำรเงินด้วยแผนปฏิบัติกำร  ถูกต้องรัดกุมของกำรควบคุมด้ำนกำรเงินและด ำเนินงำนตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (เรียนฟรี 15 ปี) อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 
 เห็นควรด ำเนินกำรต่อ  เนื่องจำกควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม แต่ควรก ำหนด
ระยะเวลำ 2 วัน เพรำะมีเนื้อหำมำกและต้องฝึกปฏิบัติ 
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โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานการเงินและการบริหารสินทรัพย์ 

 สนองกลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ข้อที่ 6 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 นโยบำย/ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ข้อที่ 6 เรื่อง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 จัดอบรมให้ควำมรู้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ  แก่ผู้บริหำรโรงเรียน เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและพัสดุ
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ สพม.12  รวม ทั้งสิ้น 304 คน  
เป็นเวลำ 2 วัน ณ โรงแรมแกรนด์ปำร์ค อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 กลุ่มเป้ำหมำย เข้ำรับกำรอบรมครบตำมเป้ำหมำยและได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบันทึกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  ได้รับทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนจำกกรณีต่ำง ๆ ที่วิทยำกรน ำมำเป็น
กรณีตัวอย่ำง สำมำรถน ำไปวำงแผน บริหำรจัดกำรและปรับใช้ในกำรลงมือปฏิบัติจริงได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และลดเวลำ/ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนได้ 

กำรพัฒนำ/ด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 
เห็นควรพัฒนำโดยกำรจัดท ำเป็นเอกสำรรูปเล่มเป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือควำมสะดวกในกำร

ปฏิบัติงำน  ลดภำระครูในกำรสืบค้นและลดเวลำในกำรเข้ำรับกำรอบรม 
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โครงการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ได้สร้ำงโอกำสให้กับนักเรียน ในสังกัด 

ทุกกลุ่มเป้ำหมำย  ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  โดยกำรส่งเสริม ประสำน สนับสนุน ให้หน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำมี

ส่วนร่วม  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้สร้ำงโอกำสให้กับนักเรียนในรูปแบบทุนกำรศึกษำ ดังนี้ 

 1. ทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (ปีการศึกษา 2559-2561) 
จ านวน  10 ทุน ๆ ละ 18,000 บาท 
 2. ทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีประสบอุทกภัยในภาคใต้ จ านวน 2 ทุน  
ทุนละ 18,000 บาท 

3. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2560-2561)  จ านวน 11 ทนุ ๆ ละ 25,000 
บาท 
 4. ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จ านวน 2 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท 
 5. ทุนตามวัตถุประสงค์ ไม่ระบุผู้รับทุน จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท 
 6. ทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” จ านวน 5 ทุน  
ทุนละ 8,000 บาท 
 7. ทุน พมจ.นครศรีธรรมราช  จ านวน 130 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท 
 8. ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท 
 9. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ านวน 11 ทุน  
ทุนละ 4,000 บาท 
 10. ทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ท า สานฝันการศึกษา จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 
 11. ทุนการศึกษา มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท 
 12. ทุนการศึกษา โครงการ “เพ่ิมฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 
 13. ทุนการศึกษา “กองทุนข้าราชการบ านาญอ าเภอทุ่งสง” จ านวน 4 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท 
 14. ทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท  
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ผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 

กลุ่มสำระวิชำ 
คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2559 คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2560 ผลต่ำง 

(สพม.12) สพฐ. สพม.12 สพฐ. สพม.12 
ภำษำไทย 46.81 50.16 48.77 52.61 2.45 
ภำษำอังกฤษ 31.39 32.16 30.14 30.55 -1.61 
คณิตศำสตร์ 29.53 32.11 26.55 29.71 -2.40 
วิทยำศำสตร์ 35.12 36.91 32.47 34.37 -2.54 
เฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ 35.71 37.84 34.48 36.81 -1.025 

(ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.12) 

  จำกตำรำง เมื่อพิจำรณำในภำพรวมพบว่ำนักเรียนที่มีผลคะแนนต่ำง   ระดับ สพม.12 เพ่ิมขึ้น  
ในวิชำภำษำไทยมำกที่สุด มีผลคะแนนต่ำง 2.45 และคะแนนเฉลี่ย 5  กลุ่มสำระ พบว่ำมีผลต่ำงลดลงระดับ  
สพม.12 เท่ำกับ 1.025 
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ระดับคะแนน 

รำยวิชำ 

ผลกำรเปรียบเทียบ O-NETระดับ  สพม.12 
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ผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 

กลุ่มสำระวิชำ 
คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2559 คะแนนเฉลี่ยปี กศ. 2560 ผลต่ำง 

(สพม.12) สพฐ. สพม.12 สพฐ. สพม.12 
ภำษำไทย 53.09 55.95 50.07 52.67 -3.28 
สังคมศึกษำ 36.17 37.15 34.96 36.24 -0.91 
ภำษำอังกฤษ 27.35 26.71 27.91 27.21 0.50 
คณิตศำสตร์ 24.90 24.92 24.64 25.64 0.72 
วิทยำศำสตร์ 31.77 31.96 29.48 30.01 -1.95 
เฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ 34.66 35.34 33.41 34.35 -0.98 

(ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.12) 

  จำกตำรำง เมื่อพิจำรณำในภำพรวมพบว่ำนักเรียนที่มีผลคะแนนต่ำง  ระดับ สพม.12 เพิ่มข้ึน   
ในวิชำคณิตศำสตร์มำกท่ีสุด  รองลงมำ คือ วิชำภำษำอังกฤษ  มีผลคะแนนต่ำง 0.72 และ 0.50  ตำมล ำดับ  ส ำหรับ
คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ  พบว่ำมีผลต่ำงลดลงระดับ สพม.12 เท่ำกับ  0.98 
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ผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 

(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คะแนน ระดับ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต12 82.98 สูงมำก 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการด าเนินงาน

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ อยู่ในระดับสูงมาก  และมีคะแนนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (81.81 และ 82.98 ตามล าดับ) 

 

 

ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 

(KPI Report System : KRS)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คะแนน ระดับ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต12 4.78 มำตรฐำน 
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ควำมภำคภูมิใจ และรำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ  
 1.ความภาคภูมิใจ 
  1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ มีผลกำรประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำน

เขต พ้ืนที่ ก ำรศึ กษำ  มำตรฐำนส ำนั ก งำน เขต พ้ืนที่ ก ำรศึ กษำ  ปี งบประมำณ ๒๕๕๙ ระดับดี เ ยี่ ย ม  

(คะแนน 90.91)”  เป็นอันดับ 3 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษำทั่วประเทศ 

  1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 มีผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใส  

ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ อยู่ในระดับสูงมำก  

และมีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (81.81 และ 82.98 ตำมล ำดับ) 

  1.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพ้ืนฐำน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ประจ ำปี ๒๕๖๐ สูงกว่ำ ระดับชำติทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  1.4 ผลกำรแข่งขันทักษะงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560 สังกัดส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 (นครศรีธรรมรำช-พัทลุง) (กลุ่ม สพ

ม.นครศรีธรรมรำช 1) ได้ล ำดับที่ 9 จำกทั้งหมด 186 เขต 

  1.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปี

ที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559  สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ อันดับที่ 7 

 

 2.รางวัลแห่งความส าเร็จ 

  2.1 รำงวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยมระดับสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2561   ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  ส่งเสริมสนับสนุนจึงก ำหนดนโยบำยส ำคัญในกำรให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง 

จัดให้มีระบบกำรดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุก

คนจะต้องได้รับ กำรดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่ำงรอบด้ำนด้วยกระบวนกำรที่ถูกต้อง เหมำะสมและ

ทันกำรณ์ และได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีควำมสุข และปลอดภัย ในสภำพสังคมปัจจุบัน  จนส่งผล

ให้โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ  ด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับรำงวัลระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ

ยอดเยี่ยม ประจ ำปี 2561 

  2.2 โรงเรียนหัวไทรบ ำรุงรำษฎร์ ได้รับกำรคัดเลือกเป็นศูนย์กำรเรียนรู้สถำนศึกษำพอเพียงของ

กระทรวงศึกษำธิกำร  ประจ ำปี 2559    

  2.3 โรงเรียนฉลองรัฐรำษฎร์อุทิศ และ โรงเรียนนิคมควนขนุน  ได้รับรำงวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ปี

กำรศึกษำ ๒๕๕๙ สำขำเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถำนศึกษำ  

  2.4 โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ  ได้รับรำงวัลสถำนศึกษำพอเพียง ที่มีผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศของมูลนิธิ

ยุวสถิตรคุณ  และกระทรวงศึกษำธิกำร  ประจ ำปี 2559 
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  2.5 นำยกิตติชัย  ไชยศร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฉลองรัฐรำษฎร์อุทิศ ได้รับรำงวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ สำขำเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทบุคคล 

  2.6 นำยยินดี  วรรณมณี ครูโรงเรียนท่ำศำลำประสิทธิ์ศึกษำ ได้รับรำงวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ปี

กำรศึกษำ ๒๕๕๙ สำขำเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทบุคคล 
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บทที่ 4 
กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ   
มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12   
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เน้นกำรบริหำรจัดกำรตำม
นโยบำย กลยุทธ์  จุดเน้น  กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  มีกำรกระจำยอ ำนำจ โปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้  รวมทั้ง
ตระหนักในภำระหน้ำที่ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
และหน่วยงำนบังคับบัญชำทุกระดับ  ที่ได้ก ำหนดไว้ในกำรร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ 

      ในปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2561  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  ได้จัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเพ่ือ ใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผน  
น ำผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ  มำปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ตลอดจนใช้เป็นแนวทำงในกำร
ก ำหนดนโยบำย  และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ให้มีประสิทธิภำพต่อไป  อีกท้ังเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  ในรอบปีที่ผ่ำนมำให้หน่วยงำนที่เกี่ ยวข้อง
และสำธำรณชนทั่วไปได้รับทรำบ  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี  มีหน้ำที่วิเครำะห์  สังเครำะห์  ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีงบประมำณ  โดยเป็นกำรวิเครำะห์
ในภำพรวมของกำรด ำเนินงำน  ที่คำดว่ำจะเป็นประโยชน์ในกำรน ำมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพและประสิทธิภำพ  โดยน ำเสนอตำมประเด็นผลกำรด ำเนินงำนในบทที่ 3 

  4.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ 

     4.1.1 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

       โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  ได้ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโดยยึดจุดเน้น 3 ด้ำน คือ  ด้ำนนักเรียน  ด้ำนครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  โดยมีกำรบริหำรงำนแบบกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วม    
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่  ซึ่งใช้กำรบริหำรในรูปแบบของสหวิทยำเขตและกลุ่มสหวิทยำเขต ท ำให้
กำรด ำเนินงำนโครงกำรสำมำรถน ำไปสู่เป้ำหมำย  คือ  นักเรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  ดังปรำกฎในผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (O-Net)  ที่มีผลกำรประเมินสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  นอกจำกนี้โครงกำร
มหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  กล้ำ  มีทักษะกำรแก้ปัญหำ  มีจิต
สำธำรณะ  อยู่อย่ำงพอเพียงและสำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐำนของวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทยได้อีก
ทำงหนึ่ง 
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     4.1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เป็นโครงกำรที่สนองกลยุทธ์  จุดเน้น  และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐบำล  ทุกโครงกำรมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  รวมทั้งกำรวัด
และประเมินผลโครงกำร  ซึ่งโครงกำรที่มีนโยบำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรขับเคลื่อน  สำมำรถ
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ในภำพรวม  ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
  2. กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนำคุณค่ำ ทัศนคติ และจริยธรรมในเชิงบวกในกำรใช้ไอซีทีซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้ำงกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 
  3. ปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  โดยเน้นให้เด็กรู้จักคิดวิเครำะห์   โดยเฉพำะพ้ืนฐำนทำง
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์  ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  1. เร่งรัดกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยก ำหนดจุดเน้นในกำรพัฒนำแต่ละกลุ่มสำระ  กำรเรียนรู้  
โดยกำรมีส่วนร่วมและระดมควำมคิดจำกบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำทุกภำคส่วน  เพ่ือพัฒนำหรือปรับรูปแบบกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  รวมถึงกำรจัดและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำของผู้เรียนให้ได้แสดงออก  ตำมศักยภำพ 
  2. ปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  โดยเน้นให้เด็กรู้จักคิดวิเครำะห์โดยเฉพำะพ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์  ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 
  3. ส่งเสริมพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้   ให้เป็นกลไกในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน   
โ ดยน ำ ผลกำรทดสอบทำ งกำรศึ กษำร ะดั บช ำติ ขั้ น พ้ื น ฐ ำน  ( O-NET)  ร ะดั บชั้ น มั ธ ยมศึ กษำปี ที่  3  
และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 มำเป็นฐำนในกำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
โดยมุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ แก้ปัญหำและเรียนรู้ด้วยตนเองมำกข้ึน 
  4. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้บริหำรโรงเรียน  มีควำมรู้และทักษะในกำรบริหำรวิชำกำรหำแนวทำง 
ให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีสอน  เพ่ือเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย 
  5. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส ำหรับกำรออกไปด ำรงชีวิต
ในโลกศตวรรษที่ 21 ที่ส ำคัญที่สุด คือ ทักษะกำรเรียนรู้  นักเรียนมีทักษะและศักยภำพด้ำนวิชำกำรเป็นบุคคลแห่ง
กำรเรียนรู้ 
  6. พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. พัฒนำครูให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
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  2. ลดภำระงำนอ่ืนที่ไม่จ ำเป็นนอกเหนือจำกงำนสอน  และจัดให้มีบุคลำกรสนับสนุนให้เพียงพอ  
คืนครูให้กับนักเรียน 
  3. ส่งเสริม  สนับสนุนกำรประเมินสมรรถนะวิชำชีพครู ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์ กับควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  4. กระตุ้นให้ครูมีควำมต้องกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1. กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำสอดคล้องกับผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรน ำผลกำรประเมินสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินไม่เป็นที่น่ำพอใจ 
มำพัฒนำต่อยอดให้เป็นสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
  2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นระยะ เพ่ือเป็นกำรก ำกับ ดูแล ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 
  3. ส่งเสริมกำรมีทักษะในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น       
กำรอบรมในห้อง  กำรพัฒนำโดยระบบ E – Learning  กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  เป็นต้น 
  4. กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนำคุณค่ำ ทัศนคติ และจริยธรรมในเชิงบวกในกำรใช้ไอซีที   ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกระบวนกำรคิดอย่ำงวิเครำะห์ 
  5. กระตุ้นครูให้ติดตำมพัฒนำกำรและควำมก้ำวหน้ำของไอซีที   เพ่ือน ำมำใช้ให้เป็นประโยชน์           
ในกำรเรียนกำรสอนได ้

กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง  ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  2. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์  กำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  1. จัดท ำระบบกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลและรำยงำน ให้มีประสิทธิภำพโดยกำรสร้ำงเครื่องมือ  
ตัวชี้วัดในกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลให้สอดคล้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์คณะบุคคลใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ              
ให้สำมำรถท ำงำนเชิงบูรณำกำรที่เชื่อมโยงระหว่ำงกัน และเพ่ือกลไกขับเคลื่อนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ    
ให้เหมำะสมกับสภำพบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ 
  3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  โดยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรในส ำนักงำน 
ตลอดจนสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยสหวิทยำเขต และกลุ่มสหวิทยำเขต  โดยกำรมีส่วนร่วมขององค์คณะต่ำง ๆ 
ของทุกภำคส่วน 
  5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรระดมทรัพยำกร และพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนิ นงำน               
ด้ำนงบประมำณให้กับสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง 
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     4.1.3 โครงการพัฒนาเพิ่มเติมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (งบเหลือ
จ่ายประจ าปี) 

        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  ได้จัดท ำโครงกำรจำกงบประมำณ
เหลือจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561  ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น  เช่น  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบัญชีของสถำนศึกษำ  
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  เป็นต้น  ซึ่ งผลกำรด ำเนินงำนทุกโครงกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ผู้เข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำ  ได้รับควำมรู้ระเบียบ กฎหมำย  แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้
อย่ำงถูกต้อง  รวดเร็วและป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้นได้  กำรใช้งบประมำณเหลือจ่ำยประจ ำปีในกำรจัดท ำโครงกำรมี
ควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำร  

     4.1.4 โครงการทุนการศึกษา 

       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  ได้ส่ ง เสริม  สนับสนุน 
และสร้ำงโอกำสให้นักเรียนในสังกัด  ครอบคลุมทั้งนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ด้อยโอกำส  โดยสนับสนุนใน
รูปแบบกำรให้ทุนกำรศึกษำ  เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกองค์กรภำยนอก  ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2561 ได้ให้กำรสนับสนุน 
จ ำนวน 14 ทุน แก่นักเรียน  จ ำนวน 182 คน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  767,000  บำท  

     4.1.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 

      ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (O-Net) ปีกำรศึกษำ 2560 ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปรำกฎว่ำคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระวิชำ  ทุกกลุ่มสำระวิชำมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำคะแนน
เฉลี่ยระดับ สพฐ.  และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสำระวิชำ  ทุกกลุ่มสำระวิชำมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.ทุกกลุ่มสำระวิชำ ยกเว้นวิชำภำษำอังกฤษ ระดับ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ย 27.91  
ส่วน ระดับ สพม.12 อยู่ที่ 27.21   

      จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  มีผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (O-Net) อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำของโรงเรียนใน
สังกัดโดยตรง  โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  มีส่วนในกำรส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนในบำงส่วน  ทั้งในรูปแบบ
โครงกำร/กิจกรรม  กำรนิเทศของศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรส ำนักงำน   

     4.1.6 ผลการประเมินการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

                ผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  และกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  อยู่ในระดับสูงมำกและระดับมำตรฐำน 
ตำมล ำดับ  และยังมีคะแนนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งนอกจำกเป็นผลที่มำจำกกำรร่วมกันปรับปรุง พัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกคนแล้ว  โครงกำร/กิจกรรมที่ได้จัดท ำขึ้น  นับว่ำมีส่วนเป็นอย่ำงมำก  ในกำรขับเคลื่อน  
ให้กำรด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จ 
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  4.2 ข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรพัฒนำ 

        จำกกำรวิ เครำะห์จะเห็นได้ว่ำ  ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  ภำพรวมอยู่ในระดับเป็นที่น่ำพอใจ  กำรด ำเนินงำนโครงกำร
หรือผลกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ บรรลุวัตถุ  เป้ำหมำยตำมคำดหวัง และหำกน ำผลกำรวิเครำะห์ครั้งนี้ ไปปรับปรุง  
พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำน  จะท ำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น  โดยมีข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำร
พัฒนำ  ดังนี้ 
         1) ควรเสริมสร้ำงให้บุคลำกรเห็นถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีในเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์  เพ่ือน ำผลกำรด ำเนินงำนไปปรับปรุงและพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ
และประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
          2) ควรก ำหนดให้ผู้รำยงำน  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบที่ก ำหนด   
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
          3) สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญในกำรวัดและประเมินผลตำมโครงกำร  
โดยรำยงำนตำมประเด็นกำรวัดและประเมินผลที่ได้ก ำหนดไว้ในโครงกำร  เพ่ือประโยชน์ในกำรใช้เป็นข้อมูล ไป
ปรับปรุงและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ ของกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
           4) ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในวิธีกำรวัดและประเมินผล  กำรรวบรวมข้อมูล  กำรเขียนรำยงำน
โครงกำร/กิจกรรม  และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

        
 

 
************************************ 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 
1. นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
2. นายภานุวัชร  แก้วล าหัด  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
ผู้สนับสนุนข้อมูล 
     ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
 
คณะท ำงำน 
     1. นางมันทนา  รัตนะรัต  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
     2. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
     3. นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     4. นางสาวกฤตพร  เกื้อเพชร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     5. นายอนุชา  กลิ่นจันทร์  ครูช่วยราชการ 
     6. นางสาวอลิวรรณ  สว่างวงศ์           ลูกจ้าง 
 

เรียบเรียง/จัดรูปเล่ม/ออกแบบปก 

      1. นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

      2. นางสาวอลิวรรณ  สว่างวงศ์ ลูกจ้าง 

  

 

  
 
 




	หน้าปกรายงานผล
	ปกหน้า
	ปกหลัง

	คำนำ สารบัญ
	เล่มรายงานผล.ขนาดA4 วันที่ 21กพ62docx
	ภาคผนวก
	ปกหลัง

