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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ตั้งอยู่เลขที่ 12/13  
หมู่ที่  2  ถนนกะโรม ต าบลโพธิ์ เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์   80000                   
มีพ้ืนที่เขตบริการครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง  อาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ต่างๆ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ    จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
  ทิศใต้               ติดต่อกับ    อ าเภอควนเนียง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา                      
         และอ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    อ่าวไทย อ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิงพระ อ าเภอกระแสสินธุ์ 
       และอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ    จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล  และจังหวัดตรัง      
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อ านาจหน้าที่ 

 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสาน การระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน             
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคลากร องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน                 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการ ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่ได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง มีส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2            
ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 1. กลุ่มอ านวยการ 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

คณะกรรมการ         
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 12 

 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนเิทศการศึกษา 

 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่มอ านวยการ 
  
  กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสรมิ 

การจัดการศึกษา
การศกึษา 

   กลุ่มนิเทศ ติดตาม                  
     และประเมินผล
นิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล  

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารงาน 

การเงินและสินทรัพย์
การเงินและสนิทรัพย์ 

สถานศึกษา 98 แห่ง                      
(นครศรีฯ 71 แห่ง/พัทลุง 27 แห่ง) 

นคนครน แหง่ 

(นครศรีฯ 71 แหง่/ พทัลงุ 28 แหง่) 
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คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  (กพท.) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1  รองศาสตราจารย์วิมล  ด าศรี  ประธานกรรมการ 

2  นายโชติ  ชสูุวรรณ  กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน 

3  นายประเสริฐ  จันทร์คล้าย  กรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชน 

4  นายไพบูลย์  พัดศรีเรือง  กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น  

5  นายมนตรี  รักษ์ศรีทอง  กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น  

6  นายยินดี  วรรณมณี  กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู 

7  นายสมนึก  รักด า  กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 

8  นายจามร  เจริญอภิบาล  กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู 

9  นายภักดี  เหมทานนท์  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

10  นายแพทย์อิสระ  หัสดินทร์  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

11  นายนพรัตน์  ชัยเรือง  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

12  นายอนันต์  รัตนสุภา  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

13  นายอรรถพร  ขาวล้วน  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

14  นายบุญทวี  ริเริ่มสุนทร  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

15  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
 มัธยมศึกษา เขต 12  

 กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (อ.ก.ค.ศ.) 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ประธานคณะกรรมการ 

2 นายอ าพล  ยะสะนพ กรรมการ ผู้แทนบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 

3 นายศุภโชค  เสือทอง กรรมการ ผู้แทนบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 

4 นายพรศักดิ์  จินา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 นาย ส.สมบัติ  มีสุนทร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 นายสุรพงศ์  เอื้อศิริพรฤทธิ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 นายสุภาพ  เต็มรัตน์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 นายวิเชียร  วงศ์แก้ว กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล   

กรรมการและเลขานุการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ประเภทต าแหน่ง ต าแหน่ง 

1  นายนริศ  ฤทธาภิรมย์                ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา      ประธาน อ.ก.ค.ศ. 

2  นายวิมล  จ านงบุตร  ผู้แทน ก.ค.ศ.  อนุกรรมการ 

3  นายไพรัช  วงศ์นาถกุล  ผู้แทนคุรุสภา  อนุกรรมการ 

4  นายประสิทธิ์  รัตนสุภา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  อนุกรรมการ 

5  นายปิติเลิศ  สุวรรณเกษา  ผู้ทรงคณุวุฒิ ด้านกฎหมาย  อนุกรรมการ 

6  นายมานิต  วรรณคง  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง  อนุกรรมการ 

7  นายประมวล เตี้ยนวล  ผู้แทนข้าราชการครู  อนุกรรมการ 

8  นายภักด ี เหมทานนท์  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  อนุกรรมการ 

9  นางสาวรณิดา  อินณุพัฒน์  ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  อนุกรรมการ 

10  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายภิญโญ  จันทรวงศ์               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

2 นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

3 นายพรศักดิ์  จินา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

4 นายมนูญ  บุญชูวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

5 นายสุทัศน์  แก้วพูล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12 6 นายจตุรงค์  สุขแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ช่วยราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

7 นายวินิตย์  กรรไพเราะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12     
ช่วยราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางศรีสมร  ชัยมุสิก  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

2 นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 นางมันทนา  รัตนะรัต  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

4 นางสาวพรทิพย์  เกิดสม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5 นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

6 นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

7 นางชุติมา  พยุหกฤษ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

8 นายไตรรงค์  สาดแว ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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ข้อมูลทางการศกึษาเชิงปรมิาณ 

ข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 98 คน 

 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   136 คน 

 ครูผู้สอน 4,500 คน 

 พนักงานราชการ               35 คน 

 ลูกจ้างประจ า 282 คน 

 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    9 คน 

รวม 5,060 คน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน  

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     1 คน 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 คน 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ช่วยราชการ) 1 คน 

 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์ 12 คน 

 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    29 คน 

 ครู (ช่วยราชการ)       4 คน 

 ลูกจ้างประจ า 2 คน 

 ลูกจ้างประจ า (ช่วยราชการ) 3 คน 

 พนักงานราชการ 1 คน 

 ลูกจ้างรายเดือน  (งบสพฐ.)                          3 คน 

 ลูกจ้างรายเดือน  (งบส านักงาน)                          10 คน 

รวม 70 คน 

รวมทั้งสิ้น 5,130 คน 
 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
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จ านวนโรงเรียนในสังกัด  
จ าแนกตามประเภท ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 

 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 99  

จ าแนกตามจังหวัด   

- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 71.72 

- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 28* 28.28 

จ าแนกตามประเภทระดับท่ีเปิดสอน   

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 2.02 

    - ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น-ตอนปลาย) 95 95.96 

    -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1.01 

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น –มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช. 1 1.01 

จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน   

   - โรงเรียนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน) 54 54.54 

   - โรงเรียนขนาดกลาง (นร. 500 -1,499 คน) 31 31.31 

   - โรงเรียนขนาดใหญ่ (นร. 1,500 -2,499 คน) 8 8.08 

   - โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นร. 2,500 คน ขึ้นไป) 6 6.06 
 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 จากกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 * โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง ถ่ายโอนไปยังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
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จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน 
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จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ปีการศึกษา 2558 

  

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7,138 7,628 14,766 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 6,981 7,721 14,702 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 6,944 7,886 14,830 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 21,063 23,235 44,298 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 4,007 6,307 10,314 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 3,785 6,528 10,313 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 3,995 7,099 11,094 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 11,787 19,934 31,721 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1 2 12 14 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 2 - - - 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3 - - - 

รวมสายอาชีพ 2 12 14 

รวมทั้งสิ้น 32,852 43,181 76,033 

ร้อยละ 43.21 56.79 100.00 

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 จากกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ปีการศึกษา 2558 
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เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา(สหวิทยาเขต) 17 สหวิทยาเขต 

 
 

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. ตรีนิมิตรวิทยา 

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. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

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 
5. ทุ่งสังพิทยาคม 
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สหวิทยาเขตที่ 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  
3. นิคมควนขนุนวิทยา             4. ศรบีรรพตพิทยาคม            
5. ตะแพนพิทยา                    6. อุดมวิทยายน                    
7. ดอนศาลาน าวิทยา  

17 จตุรพัฒน์ 7 1. ตะโหมด                          2. หารเทารังสีประชาสรรค์  
3. ประชาบ ารุง                     4. ป่าบอนพิทยาคม  
5. บางแก้วพิทยาคม               6. ปากพะยูนพิทยาคาร  
7. ควนพระสาครินทร์ 
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ส่วนที่  2 

นโยบายการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission)                                                                                         
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล           
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมมีความเป็นไทย                                                               
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความเป็นไทยและพลโลก อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด 
 3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เน้นการกระจาย
อ านาจ และการมีส่วนร่วม 
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กลยุทธ์ (Strategies) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
   มาตรฐานสากลเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 2    ปลูกฝังและเสริมสร้างผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยม
   หลักของคนไทย  12 ประการ   
 กลยุทธ์ที่ 3   สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค  
 กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้           
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ        
   เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

จุดเน้น (Focus)  

 ด้านผู้เรียน 

 1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
 2. นักเรียนมีความรู้และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) 
 3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย  
 4. นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  ห่างไกลยาเสพติด 
 5. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 
 6. นักเรียนทีม่ีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพมีผลงาน           
เชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 

 ด้านการบริหารจัดการ 

 1.สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมิน
 คุณภาพภายนอก 

 2. เครือข่ายการบริหารจัดการศึกษามีความเข้มแข็ง ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม 
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ส่วนที่ 3 ก 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  และมาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

 1. โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25   

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12     
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 3 ครั้ง  
 2. ประชุมประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. ด าเนินการจัดการแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 
 4. จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 
 5. ประชุมสรุปและรายงานการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   

 1. นักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เข้าร่วม จ านวน 71 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 17 โรงเรียน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5,000 คน 
3. ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5,000 คน  
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม จ านวน 10 หน่วยงาน  
เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนมีทักษะและศักยภาพในด้านวิชาการและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้และน าไปประยุกต์ในการเรียนและชีวิตประจ าวัน 
3. ครูน าองค์ความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ผู้บริหารน าองค์ความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรม ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับ 
บริบทของโรงเรียน 

5. ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. รายการแข่งขันทักษะไม่ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2. งบประมาณในการร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะของโรงเรียนไม่เพียงพอ 
 3. การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงชัดเจน 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและเสริมสร้างผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม          
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   

2. โครงการการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2558 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ด าเนินการจัดฝึกอบรมการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ         
ในสถานศึกษา  

2. สรุปและรายงานผลโครงการ 

ผลการด าเนินงาน  
 เชิงปริมาณ  
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบ
เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 174 คน  จาก 94  โรงเรียน  และมีโรงเรียนจ านวน 4  โรงเรียนที่ไม่ส่งผู้บริหาร
และครูที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม 

เชิงคุณภาพ  
1. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ  

ในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอีกท้ังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
และสถานศึกษาในสังกัดมีการจัดการศึกษาด้านภัยพิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม             
 2. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัด สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้    
คณะครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในโรงเรียน ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ได้เพ่ือจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ  พร้อมทั้งน าไปบูรณา-
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. งานการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นงานที่ทุกคนต้องรับรู้       
ให้ความสนใจ และร่วมมือกันในทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ เพ่ือการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ควรให้การส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสนับสนุนงาน
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 

 3. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ กลุ่มกิจกรรม พัฒนาผู้ เ รี ยน และ
ศูนย์นักเรียนเรียนร่วม รวม 10  ศูนย์  

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จังหวัดพัทลุง ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 สถานที่ โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนักเรียนเรียนร่วม 
รวม 10 ศูนย ์   

เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จังหวัดพัทลุง ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ    
ทางวิชาการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา(เดิม) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ท าให้ต้องระดมงบประมาณจากโรงเรียนมาเพ่ิมเติม 
 2. ช่วงเวลาที่จัดโครงการเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ โรงเรียนหลายๆ โรง มีกิจกรรมสอบปลายภาค 
ท าให้ไม่สามารถให้ความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรมได้เท่าที่ควร  
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง    
  มีประสิทธิภาพ 

4. โครงการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. รับเอกสารผลงานทางวิชาการ 
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
 4. ด าเนินการประเมิน ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
 5. ส่งเอกสารผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 3 
 6. ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ด้านที่ 3 
 7. ออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   

ระดับ รับค าขอ ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านการประเมิน ปรับปรุง ระหว่างด าเนินการ 
ช านาญการ 68 คน 36 คน - - 32 คน 
ช านาญการพิเศษ 816 คน 105 คน 49 คน 45 คน 617 คน 
เชี่ยวชาญ 33 คน 3 คน 14 คน 1 คน 15 คน 

เชิงคุณภาพ   
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะสู่มืออาชีพ          
มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการเขียนรายงานทางวิชาการ 
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5. โครงการพัฒนาบุคลากรแบบปฏิบัติการเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี-กาญจนบุรี 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   

 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการพัฒนา 
องค์กรสู่ความเป็นเลิศและศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 22 คน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงคุณภาพ   
 1. บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
 น าความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาทักษะในการพัฒนางานตนเองสามารถน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 2. บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานของตนเอง และน าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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6. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลในด้านต่างๆ แก่บุคลากรที่รับผิดชอบ 
 2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
 3. สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ  

 ผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  210  คน  ประกอบด้วย ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานบุคคล            
ในสถานศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย   

เชิงคุณภาพ   
          ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานบุคคลตามอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา 
ด้านการค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูต าแหน่งครู
ผู้ช่วย การพัฒนาอย่างเข้ม หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูในสถานศึกษา การช่วยราชการ การพัฒนา
บุคลากรสู่คุณภาพผู้เรียน     
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7. โครงการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ด าเนินการอบรมหลักสูตร วินัยและการรักษาวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
 2. ประเมินผลการด าเนินงาน/รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   

 1. อบรม หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมวด 6 จ านวน 6 ชั่วโมง   
         2. ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 258 คน  ประกอบด้วย   
                        - ผู้บริหารสถานศึกษา  
                              - ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานบุคคลในสถานศึกษา 
   - ข้าราชการครูที่สนใจ    

เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีความรู้
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 ควรด าเนินงานโครงการนี้ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2559  โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังข้าราชการครู
สายงานการสอนตามความสมัครใจ โดยก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ
เดินทาง 
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 8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 12                           

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2. รายงานผลหลังการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   
ประชุมคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานเขต  

พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
 
 

เชิงคุณภาพ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแนวทางมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็น      
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ต่อไป 
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9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 12 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่บุคลากรและ
เจ้าหน้าทีใ่นสังกัด 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   

 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 65 คน 
เชิงคุณภาพ   

      1. บุคลากรและเจา้หน้าที่ในสังกัดตระหนักและให้ความส าคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน      
ของหน่วยงาน 
 2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความเข้าใจและสามารถจัดวางระบบการควบคุมภายใน            
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสามารถน าระบบการควบคุมภายในไปใช้เพ่ือลดความเสี่ยง          
ในการปฏิบัติงานในองค์กร 
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10. โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 2. จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   

 รูปเล่มข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จ านวน  40 เล่ม 
เชิงคุณภาพ   

 เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ประโยชน์ในการท างานทางวิชาการ ส าหรับ
บุคคลทั่วไป เช่น นักวิจัย นักวิชาการหรือนักการศึกษา  
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11. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน และการบริหารสินทรัพย์ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ประชุมผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียนที่ท าหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มงานงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
 2. ตรวจสอบติดตาม รวบรวมหลักฐาน 
 3. ประเมินและสรุปผล 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   
รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบกลุ่มงานงบประมาณ 

และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จ านวน 180 คน 
เชิงคุณภาพ   
1. รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบกลุ่มงานงบประมาณและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน สามารถ 

จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2. โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นไปตามปฏิทินที่
ก าหนด 
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12. โครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรในสังกัดโดยใช้โปรแกรม          
e-money  

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ติดตั้งโปรแกรม e – money 
 2. อบรมการใช้โปรแกรม e – money 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   
1. บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน 10 คน 
2. บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 คน 
เชิงคุณภาพ   
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจขั้นตอนการใช้ระบบ e-money 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมี    
  ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 13. โครงการงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. จัดประชุมพัฒนาบทบาทจัดท าแผนปฏิบัติการแต่ละศูนย์พัฒนาวิชาการ 
  2. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
  3. ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ    
 1. ประชุมประธานศูนย์และเลขานุการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 2. จัดกิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 3. ครูได้รับการพัฒนาทางวิชาการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในแต่ละศูนย์พัฒนาวิชาการ 
 เชิงคุณภาพ   
 1. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
 2. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
 3. ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 1. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้บางศูนย์ไม่ได้มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างแท้จริง 
 2. ขาดงบประมาณและบุคลากรในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้บางศูนย์ 
 3. ก าหนดบทบาทหน้าที่และติดตามการท างานของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างจริงจัง 
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 14. โครงการประชุมรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ สมป.นครศรีธรรมราช 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
  1. ด าเนินการประชุมรองผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการทุกโรง 
 2. ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ    
 1. ประชุมรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 2. จัดกิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 3. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ   
 1. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
 2. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 1. ขาดงบประมาณและบุคลากรในการบริหาร 
งานวิชาการอย่างพอเพียง  
 2. ก าหนดบทบาทหน้าที่และติดตามการท างาน 
ของคณะกรรมการบริหารวิชาการอย่างจริงจัง  
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 15. โครงการจัดท าและการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียน
ประวัติอิเลคทรอนิกส์ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากร ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ส าหรับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
  1.  ประชุมปฏิบัติการจัดท าทะเบียนประวัติอิเลคทรอนิกส์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.  ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบรับรองข้อมูล 
  3.  รายงาน ก.ค.ศ. 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   
 สามารถปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผ่านระบบ http://www.cmss-otcsc.com/ จ านวน 4,606 คน  
       เชิงคุณภาพ   
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเลคทรอนิกส์    
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สามารถน าข้อมูล            
การบริหารงานบุคคลไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว 

3. เจ้าหน้าที่บุคลากรโรงเรียนที่ได้รับการอบรมและพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ                 
ในการปฏิบัติงาน และสามารถปรับปรุงทะเบียนประวัติในระบบอิเลคทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
 4. ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12        
มีความสะดวกในการใช้ข้อมูล 
 5. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติระบบอิเลคทรอนิกส์ สามารถปรับปรุงฐานข้อมูล           
ให้เป็นปัจจุบันและน าข้อมูลไปใช้สนับสนุนการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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16. โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร 
ทางการศึกษา   

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
1. ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร 

ทางการศึกษา   
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   

 ผลการด าเนินงาน  
 เชิงปริมาณ   
 1. จ านวนข้าราชการครู  ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน 4,500 คน 
 2. จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาได้เลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน  99  คน 
 เชิงคุณภาพ    
 1. ข้าราชการครูเบิกเงินเดือนได้รวดเร็ว ถูกต้อง 

2. ส่งค าสั่งเลื่อนขั้นได้ทันก าหนดเวลา 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   
 ระยะเวลาการปฏิบัติงานคาบเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณ 
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 17. โครงการจัดท ารายงานประจ าปีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯและสนับสนุน 
งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ทุกเดือน และตามความจ าเป็น   

ผลการด าเนินงาน  
   เชิงปริมาณ   
   ประชุม อ.ก.ค.ศ.ทุกเดือน  จ านวนผู้เข้าประชุม  10  คน 

เชิงคุณภาพ   
การบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย ถูกต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ     
 ระยะเวลาการปฏิบัติงานคาบเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณ 
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 18. โครงการพัฒนากระบวนการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา            
กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 2. รวบรวมข้อมูลการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ ประสงค์ขอย้าย    
แยกเป็นการย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3. รวบรวมข้อมูลการย้ายขอข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเป็นหมวดหมู่กลุ่มสาระ
รายวิชา 
 4. ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ข้อย้ายรายบุคคลให้โรงเรียนน าเสนอคณะกรรมการฯ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทุกขั้นตอน 
 6. เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน    
 เชิงปริมาณ  
 1. จ านวนครูที่ได้รับการย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 141  คน          
 2. จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน  43  คน      
 เชิงคุณภาพ  
 1. โรงเรียนมีครูผู้สอนตรงตามวิชาเอกที่ต้องการ   
 2. โรงเรียนมีครูปฏิบัติการสอนได้ทันเปิดภาคเรียนใหม่ 
 3. โรงเรียนมีครูสอนในกลุ่มสาระท่ีขาดแคลน 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
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19. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครให้โรงเรียนในสังกัดและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามขั้นตอนที่ สพฐ. ก าหนด 
 3. สอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ. ก าหนด 
 4. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
 5. บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือก 
 6. เรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ 

ผลการด าเนินงาน  

 เชิงปริมาณ  

 1. จ านวนผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ จ านวน 166 คน 
 2. จ านวนผู้ทีส่อบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษที่สอบคัดเลือกได้ จ านวน  27 คน 

 3. เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 26 คน 
 4. จ านวนผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา แยกเป็น กลุ่มทั่วไป จ านวน 32 คน กลุ่มประสบการณ์ จ านวน 30 คน 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา แยกเป็น กลุ่มทั่วไป จ านวน 65 คน  กลุ่มประสบการณ์  
จ านวน  49 คน  
 5. จ านวนผู้ที่สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่สอบคัดเลือกได้ จ านวน 23 คน แยกเป็น  กลุ่มท่ัวไป จ านวน 13 คน              
กลุ่มประสบการณ์ จ านวน 10 คน ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่สอบคัดเลือกได้ จ านวน 34 คน 
แยกเป็น กลุ่มทั่วไป จ านวน 15 คน  กลุ่มประสบการณ์ จ านวน 19  คน 
          6. เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  3  คน 
 7. เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  14  คน 
 เชิงคุณภาพ   
 1. โรงเรียนมีครูสอนตรงตามวิชาเอกท่ีต้องการ            
 2. โรงเรียนมีครูปฏิบัติการสอนทันเปิดภาคเรียน 
        3. ผู้สมัครคัดเลือกในกลุ่มลูกจ้าง มีความก้าวหน้า และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 4. โรงเรียนมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ         
 5. โรงเรียนมีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้อย่างรวดเร็ว และบริหาร 

      จัดการอย่างมีคุณภาพ   
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 20. โครงการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตราก าลังครู 
 2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูล 10 มิถุนายน และความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน 
  3. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  
 เชิงปริมาณ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีจ านวนข้าราชการครูรายบุคคลเป็นฐานข้อมูล 
จ านวน 4,606 คน 
 เชิงคุณภาพ   
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีข้อมูลพ้ืนฐานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นปัจจุบัน  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีอัตราก าลังครูเหมาะสม ตรงตาม                   
ความต้องการรายวิชาเอกของสถานศึกษา 
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 21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 ด าเนินการอบรมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ  

ผลการด าเนินงาน   
เชิงปริมาณ   

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558       
จ านวน 108 คน  
 เชิงคุณภาพ   
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ-
ประโยชน์ที่พึงได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเกษียณอายุราชการในทุกๆ ปี  
เนื่องจากผู้ที่เกษียณอายุราชการได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการและสามารถ
กรอกแบบขอรับบ าเหน็จ บ านาญได้ถูกต้อง และสามารถรับเงินได้ภายในเดือนตุลาคม 
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 22. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และเจ้าหน้าที่  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. จัดประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ 
  3. จัดประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และ
เจ้าหน้าที่ 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   

 1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 2 ครั้ง 
 2. ประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์           
จ านวน 10 ครั้ง 
 3. ประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์               
และเจ้าหน้าที่  จ านวน 2 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 1. สามารถน านโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ  
    2. สามารถสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งได้        
 3. ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีระบบการท างาน   
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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23. โครงการประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 จัดประชุมตัวแทนสถานศึกษาเพ่ือสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

ผลการด าเนินงาน   
เชิงปริมาณ 

1. สามารถน าเสนอข่าวให้ส านักงานจังหวัดได้เดือนละ 2 ข่าว รวมจ านวน 24 ข่าวต่อปี   
 2. มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปเป็นสถิติประจ าเดือน คาดว่ามีผู้รับรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 
 3. ประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์              
และเจ้าหน้าที่  จ านวน 2 ครั้ง 

 เชิงคุณภาพ   
 1. มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซตส์ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพ่ิมมากข้ึน 
    2. สามารถสร้างเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น และทันต่อเหตุการณ์ในการส่งข่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
 3. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว  
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24. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช, วันวีรไทย 
 2. ถวายพานพุ่มดอกไม้สดวันจักรี, วันพ่อขุนรามค าแหง, วันพระนเรศวร 
 3. ถวายพานพุ่มดอกมะลิ 12 สิงหาคม และจุดเทียนชัยถวายพระพร 
 4. ถวายพานพุ่ม 5 ธันวาคม และจุดเทียนชัยถวายพระพร 
 5. บันทึกเทปถวายพระพร วันที่ 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม 
 6. ร่วมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   

 1. ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ อย่างน้อย คนละ 3 กิจกรรม 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ ร้อยละ 90 
 เชิงคุณภาพ   

  1. บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักและส านึกถึงความส าคัญของวันต่างๆ 
 2. บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทย 
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 25. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2558 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) 
 2. จัดท าร่างแผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
 1. ประชุมทบทวนทิศทางการจัดการศึกษาและก าหนดจุดเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา 
 2. ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3. จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ  

1. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
2. ประชุมจัดท ามีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562)   

          เชิงคุณภาพ   

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  12  มีกรอบและแนวทางในการบริหาร 

จัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2558  ในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ                
และประสิทธิภาพ   
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12  สามารถใช้แผนพัฒนาการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2559-2562)  เป็นทิศทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
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 26. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ขององค์คณะบุคคล 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นของ 3 องค์คณะ 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 3 องค์คณะ จ านวน 20 คน   
คณะท างาน จ านวน 25 คน 
เชิงคุณภาพ   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแนวทางแก้ไข/แนวปฏิบัติและการเชื่อมโยง       
การบริหารจัดการของ 3 องค์คณะ สู่การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
          1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมน้อยและควรก าหนดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างองค์คณะมากข้ึน 
 2. ควรก าหนดเวลาจัดประชุมเป็นกลางปีงบประมาณเนื่องจากหากจัดประชุมปลายปีงบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกรรมการแต่ละองค์คณะมักจะติดภารกิจต่างๆ  
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 27. โครงการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 /
การด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานทุกระดับ หรือกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น 
 2. ประชุมคณะท างานตรวจสอบและรายงานผลโครงการ 
 3. จัดท ารูปเล่มเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 จ านวน 100 เล่ม 
เชิงคุณภาพ   

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ถูกต้อง  โปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูล
จากรายงานผลการด าเนินงาน  ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการรายงานผลการด าเนินงานเท่าที่ควร เช่น รายงาน
โครงการไม่ตรงตามก าหนดเวลา / รายงานโครงการไม่ละเอียด บางโครงการรายงานผลการด าเนินงานมาน้อย
มาก ส่งผลให้การจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดความน่าเชื่อถือใน
การบริหารงบประมาณโครงการ 
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 28. โครงการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้   
กิจกรรมที่ 1  สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ
งานอ่ืนๆ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรมที่ด าเนินการ   
 จัดอบรมปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT   

ผลการด าเนินงาน  
 เชิงปริมาณ  
 1. ด าเนินงานตามกิจกรรมส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 1 โครงการ  
 2. จัดประชุมอบรมปฏิบัติการ จ านวน 3 รุ่น รวมผู้เข้ารับการอบรมโดยประมาณ 310 คน 99 โรง  
 3. มีวิทยากร DLIT ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ 12 คน  
 เชิงคุณภาพ         
 1. ครูมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีและเครื่องมือ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
 2. นักเรียนมีโอกาสได้ใช้สื่อในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย        
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กิจกรรมที่ 2  เสริมสมรรถนะซ่อมบ ารุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน (จ้างพัฒนาระบบแจ้งซ่อมบ ารุงออนไลน์)      

กิจกรรมที่ด าเนินการ    
 1. วิเคราะห์ระบบความต้องการของผู้ใช้ 
 2. จ้างพัฒนาตามรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้  

ผลการด าเนินงาน  
 เชิงปริมาณ  
 1. มีระบบแจ้งซ่อมบ ารุงผ่านระบบออนไลน์ 1 ระบบ    
 2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ 1 ระบบ 
 เชิงคุณภาพ         
 1. การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. การให้บริการซ่อมบ ารุงด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
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กิจกรรมที่ 3  พัฒนาเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ การประชุม อบรมฯ  

กิจกรรมที่ด าเนินการ     
 1. จ้างพัฒนาเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ การประชุม อบรมฯ  (กิจกรรมพัฒนาต่อจากปี 2557) 
 2. จ้างพัฒนาตามรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้   
         3. ประชุมชี้แจ้งและแนะน าผู้ใช้ในส านักงาน 

ผลการด าเนินงาน  
 เชิงปริมาณ  
 1. มีระบบบริหารการประชุม อบรม สัมมนา 1 ระบบ   
          2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศจัดการผู้เข้าร่วมประชุม 1 ระบบ  
 เชิงคุณภาพ         
 1. มีระบบบริหารงานประชุม อบรม และอ านวยความสะดวกกับผู้เข้าร่วมประชุม 
 2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพ่ือบริหารจัดการ 
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29. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1, 2, 3, 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 โดยมีการแข่งขัน 2 ประเภทกีฬา คือ กีฬาสากล และกีฬาพ้ืนบ้าน 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   
ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 12 เข้าร่วมกิจกรรม   
เชิงคุณภาพ   

 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการท างานและเสริมสร้างความสัมพันธ์            
อันดีระหว่างกัน 
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพกายและจิตใจเป็นนักกีฬา มีความรักสามัคคีต่อกัน 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. เป็นช่วงฤดูฝน การด าเนินงานมีปัญหาอุปสรรคในการแข่งขัน 
          2. ข้าราชการในสังกัด ไม่มีเวลาฝึกซ้อมกีฬา เนื่องจากมีภาระงานมาก 
         3. งบประมาณมีไม่เพียงพอ  
 4. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในปีต่อไป 
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 30. โครงการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม             
ก่อนเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมทวินโลตัส           
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ 

         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เกษียณอายุราชการปี 2558  จ านวน 233 คน  เข้าร่วม    
พิธีแสดงมทุิตาจิตและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงคุณภาพ   
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่กษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจที่ได้รับราชการ
และท าประโยชน์เพื่อประเทศชาติ 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการมีความรักและความสามัคคีใน     
หมู่คณะ 
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 31. โครงการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4                           
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(กรุงเทพมหานคร) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. จัดท าโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตา  เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2558 / แจ้งสถานศึกษาและประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 2. รับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ก าหนด /
ประสานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ขอใช้สถานที่เป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาดังกล่าว 
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ /ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาฯ ในวันอาทิตย์
ที่  8  กุมภาพันธ์ 2558  ณ  สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้   
 5. รายงานผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา  พร้อมจัดส่งหลักฐานเอกสารการสมัครของนักเรียนให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทราบ /จัดท า
หนังสือส่งตัวให้นักเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามผลการพิจารณาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพ่ือให้
นักเรียนน าไปรายงานตัวตามวัน เวลา  และสถานที่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก าหนด 
ผลการด าเนินงาน  

เชิงปริมาณ   
นักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง สมัครสอบคัดเลือกโควตา และความสามารถพิเศษ  

เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ านวน 71 คน 

เชิงคุณภาพ   
 การด าเนินการสอบคัดเลือกโควตา และความสามารถพิเศษ  เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีจ านวนนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง สมัครสอบคัดเลือกโควตา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 3 ข   
ผลการด าเนินงานโครงการ  

ตามกลยุทธส์ านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และหน่วยงานอื่น 
 

 
 
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  

กิจกรรมทีด่ าเนินการ  
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกผลงานนักเรียน จ านวน 5 กิจกรรม (คัดลายมือ เขียนตาม     
ค าบอก แต่งกลอน อ่านเอาเรื่อง เขียนรายงานเชิงวิชาการ) 
 2. กรรมการด าเนินการคัดเลือกผลงานนักเรียน และมอบเกียรติบัตร ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 3. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   

  1. นักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
มีเวทีในการแข่งขันทักษะภาษาไทย จ านวน 5 กิจกรรม                                                     
 2. ผลงานระดับชาติในวันภาษาไทยแห่งชาติ 26 – 29 กรกฏาคม 2558  
ณ โรงแรมนภาลัยจังหวัดอุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รับโล่ผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนสาระภาษาไทย O-net มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ   
มัธยมศึกษาปีที ่6   

เชิงคุณภาพ   
 1. ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน  
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

2. คุณภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีพัฒนาการ 
สูงกว่าระดับชาติ ปี 2555-2557 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 ครูผู้สอนไม่ได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอย่างสม่ าเสมอ 
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2. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 โรงเรียน โดยคัดจาก     
ผล O-net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 8 โรงล่างสุด 
 2. โรงเรียนด าเนินงานเพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   

 1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 โรง ได้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และรายงาน
ผลการด าเนินงาน                                                    
 2. โรงเรียนทุกโรงได้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

เชิงคุณภาพ   

 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการประจ าปีด้านทักษะภาษาไทย 
 2. นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3. คุณภาพนักเรียนสาระภาษาไทยมีพัฒนาการสูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา 2555-2557 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
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 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2557 : กิจกรรมค่าย 6  นิทรรศการน าเสนอและจัดแสดง
โครงงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ประสาน/ประชุม เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบโครงการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 13, 14 และ 16  
 2. จัดกิจกรรมค่ายแสดงนิทรรศการและน าเสนอโครงงานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์       

วันที่  27 – 29 ธันวาคม  2557  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต 
 3. ประเมิน  รายงานผลต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ผู้สนับสนุนงบประมาณ) 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ  

 1. นักเรียนในโครงการ รุ่นที่ 5 จ านวน 32 คน   
ครูที่ปรึกษาโครงงานครูพ่ีเลี้ยง ศึกษานิเทศก์และกรรมการด าเนินงาน   
จ านวน 18 คน รวม 50 คน ร่วมกิจกรรมค่ายแสดงนิทรรศการ 
และน าเสนอโครงงานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 3 วัน   
ตั้งแต่วันที่  27 – 29 ธันวาคม  2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต 

 2. นักเรียนน าเสนอโครงงานด้วยโปสเตอร์   
จ านวน 12 แผ่น/ โครงงาน เอกสารบทคัดย่อ จ านวน 19 เรื่อง   
น าเสนอเสนอด้วยวาจาประกอบ Power Point จ านวน 10 กลุ่ม/โครงงาน 

เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนในโครงการ ครูที่ปรึกษาโครงงาน   

ครูพ่ีเลี้ยงได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ ได้แก่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี 

 2. นักเรียนในโครงการ น าเสนอโครงงานด้วยโปสเตอร์   
และน าเสนอด้วยวาจาประกอบ Power point  
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 4. โครงการ ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (เตรียมพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนสอบ O-NET) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ประชุมร่วมกับผู้จัดการ 6 ศูนย์ ERIC เพ่ือวางแผนเตรียมการ 
 2. ประสานโรงเรียน/ศูนย์ ERIC ให้เสนอโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (เตรียมพร้อม       

โค้งสุดท้ายก่อนสอบ O-NET ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่บริการของศูนย์ (เป้าหมายไม่น้อย
กว่าศูนย์ ละ 100  คน)    

 3. โรงเรียน/ศูนย์ ERIC จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เยี่ยมนิเทศ ติดตาม 

 4. โรงเรียน/ศูนย์ ERIC และศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประเมิน
และรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียน/ศูนย์ ERIC จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระยะเวลา 2 วัน   
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย O-NET  ของ 6 ศูนย์ ERIC จ านวน 650 คน 

เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ ด้าน Conversation, Grammar and 

Vocabulary, Reading Comprehension  ได้แนวทางในการจัดท าข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
รูปแบบต่างๆ   
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5. โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง 

กิจกรรมที่ด าเนินการ   
  1. ประชุมคณะท างาน ก าหนดหลักสูตร เตรียมการ ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรม แจ้งสถานศึกษา
เป้าหมายประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 2. จัดค่ายเยาวชนคนเก่งนักเรียนแกนน า หลักสูตร 3 วัน 2 คืน เพ่ือให้แกนน าสามารถน าความรู้ ทักษะ
ที่ได้รับไปขยายผลในโรงเรียนของตนเอง  

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ  
นักเรียนแกนน าผ่านกิจกรรมค่าย มีทักษะชีวิต ค่านิยมหลัก 12 ประการ และภูมิคุ้มกันทางสังคม 

จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ   

 นักเรียนสามารถน าแนวคิดไปขยายผลให้แก่เพ่ือนนักเรียน ครอบครัวและชุมชน มีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด และอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
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6. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา        

กิจกรรมท่ีด าเนินการ   
  1. ประชุมคณะท างาน ก าหนดหลักสูตร เตรียมการ ประสานวิทยากร สถานที่จัดอบรม แจ้งสถานศึกษา
เป้าหมายประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 2. จัดค่ายอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน 4 รุ่น รวม 98 โรงๆ ละ 8 คน 
  3. สรุปผล รายงานผล 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   
ผู้เข้าอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จ านวน 98 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ   
 สถานศึกษามีการด าเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดที่ เข้มแข็ง นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง 
ที่เก่ียวข้องกับสารเสพติด ยาเสพติดลดลง และอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
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 7. โครงการจัดอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ และเครือข่าย เพื่อก าหนดรูปแบบแนวทางการด าเนินงาน   
 2. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน และจัดกิจกรรมตามรูปแบบและแนวทางที่ก าหนด   
 3. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม   

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   

 1. จัดอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน จากโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่าย
สุจริต 2 จุด (นครศรีธรรมราช , พัทลุง)  
 2. ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. ชุมชน จากโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วม 
กิจกรรม จ านวน 174 คน 

เชิงคุณภาพ  
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ ป้องกันการทุจริต    
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตสู่โรงเรียน ซึ่งสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   
 ควรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก ด้านการป้องกันการทุจริต ให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนในระดับโรงเรียนประสบความส าเร็จ และมีความต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 ค   

ผลสัมฤทธิ์ของการบรหิารจัดการ 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12 
 
 
 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 

 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.2556 คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.2557 ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 46.87 36.86 -10.01 
คณิตศาสตร์ 26.37 31.35 4.98 
วิทยาศาสตร์ 39.72 40.99 1.27 
สังคมศึกษา 41.40 49.61 8.21 
ภาษาอังกฤษ 30.08 27.17 -2.91 
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 36.89 37.19 0.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมนักเรียน              
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.3 และเม่ือพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี     
ค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2556 จ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 8.21  4.98 และ 1.27 
ตามล าดับ 
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ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 
 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.2556 คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.2557 ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 52.10 54.09 1.99 
คณิตศาสตร์ 20.10 21.88 1.78 
วิทยาศาสตร์ 31.08 33.12 2.04 
สังคมศึกษา 34.02 37.73 3.71 
ภาษาอังกฤษ 24.76 22.66 -2.10 
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 32.41 33.18 0.77 

 

 

 
       
 

       

 

 

 

 
   

 ผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมนักเรียน              
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.77 และเม่ือพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี     
ค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2556 จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 3.71  2.04  1.99 และ 1.78 ตามล าดับ 
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ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
และผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
                 มิติ ผลคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ล าดับที่ 

 มิติภายนอก 4.60291 
4.46104 8 

 มิติภายใน 4.20000 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS) 
กลยุทธ์ ผลคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ล าดับที่ 

 กลยุทธ์ที่  1 3.50850 

4.02015 33 

 กลยุทธ์ที่  2 3.75000 

 กลยุทธ์ที่  3 4.19982 

 กลยุทธ์ที่  4 5.00000 

 กลยุทธ์ที่  5 3.73684 

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS) 

รายการ ผลคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ย
รวม 

ล าดับที่ 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(KRS) 

4.46104 
4.24059 24 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ 
(ARS) 

4.02015 
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ผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12 ตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

  คะแนน ระดับ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ที่ได้รับ คุณภาพ 

มาตรฐานที่1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 28.60 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 40 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 40 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 35 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 28 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 24.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 24 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 18 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 18 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 30 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 30 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 35.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลงานแสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 25 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 25 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 5 ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 25 ดีเยี่ยม 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 25 ดีเยี่ยม 

   ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี 25 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 20 ดีมาก 
และส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

  ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 25 ดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 87.60 ดีเยี่ยม 
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   ส่วนที่  4 
   แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 

 

 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ          
มีการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และ
แผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการบริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจุดเด่น ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
  

จุดเด่น 
ด้านผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีทักษะและศักยภาพด้านวิชาการ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถน าประสบการณ์
ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวันได้  
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความภูมิใจ       
ในความเป็นไทย 
 3. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
 4. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาด้านต่างๆ            
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะสู่มืออาชีพ       
มีผลงานเชิงประจักษ์ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้กับ        
การจัดการเรียนการสอน 
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ด้านการบริหารจัดการ 
 1. เครือข่ายการบริหารจัดการศึกษามีความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ถูกต้อง  โปร่งใส           
มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ              
มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม 
 

ปัญหาอุปสรรค 
ด้านผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนขาดระเบียบวินัย และไม่เคารพกฎกติกา ของสังคม 
 2. ผู้เรียนขาดทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของงาน 
ด้านการบริหารจัดการ 
 นโยบายมักถูกก าหนดมาจากส่วนกลางและไม่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ท าให้การบริหารจัดการไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร  
 

แนวทางการพัฒนา 
ด้านผู้เรียน 
 1. การจัดการเรียนการสอนควรเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการมีงานท าและส่งเสริมการมีอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถ   
ในด้านภาษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ เจริญทัดเทียมกับ
อารยประเทศ  
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 หน่วยงานหรือองค์กรควรส่งเสริมการฝึกทักษะ ขีดความสามารถ ตามศักยภาพของบุคคล            
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  
ด้านการบริหารจัดการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ควรส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ โดยประสาน
ความร่วมมือจากบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ หรือปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นวิทยากรร่วมกับบุคลากร           
ในหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้เข้าร่วมโครงการ อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการด าเนินโครงการดีขึ้น 
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คณะผู้จัดท า 
 

 

ที่ปรึกษา 
1. นายภิญโญ  จันทรวงศ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
2. นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
3. นายมนูญ  บุญชูวงศ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
4. นายพรศักดิ์  จินา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
5. นายสุทัศน์  แก้วพูล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
6. นายจตุรงค์  สุขแก้ว  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 1.  นางศรีสมร  ชัยมุสิก  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 2.  นางมันทนา  รัตนะรัต  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 3.  นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.  นางเนตรชนก  ศรีรัตน์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

     5.  นางสาวพรทิพย์  เกิดสม  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     6.  นางละอองทิพย์  บุณยเกียรติ        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
     7.  นางชุติมา  พยุหกฤษ  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
     8.  นายไตรรงค์  สาดแว  ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร 
 

คณะท างาน 
     1. นางมันทนา  รัตนะรัต  ผู้อ านวยการกลุ่นนโยบายและแผน 
     2. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
     3. นางสาวพัทธมน  บัวจีน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     4. นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     5. นายอนุชา  กลิ่นจันทร์  ครชู่วยราชการ 
     6. นางสาวธิดารัตน์  ทวทีอง            ลูกจ้าง 
     7. นางสาวอนุสรา  ทรงศรี  ลูกจ้าง 
 

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดรูปเล่ม 
 นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

ออกแบบปก 
 นางสาวธิดารัตน์  ทวีทอง           ลูกจ้าง 
 นางสาวอนุสรา  ทรงศรี  ลูกจ้าง 


