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กลุ่มนโยบายและแผน 
 

ค าน า 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการบริหารการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน   
ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง โดยยึดนโยบาย
และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุป     
ภารกิจหลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารการจัดการศึกษา ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ   
ในการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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สารบัญ 

                   หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         1 

ส่วนที่ 2 นโยบายการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559        11 

ส่วนที่ 3  ก  ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
                            และมาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ     13 

 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดและลูกเสือ 
     เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2559      13 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558   15 

กลยุทธ์ที่ 2     ปลูกฝังและเสริมสร้างผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
          และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ     17 
 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2559   17 

กลยุทธ์ที่ 3     สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ 
  เสมอภาค         
กลยุทธ์ที่ 4     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรม                 
          การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ               19  
 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ   19 
 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์  20 
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย DLIT  ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก)      21 

 โครงการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ 
      อายุราชการ ปีงบประมาณ 2559       23 

 โครงการจัดกิจกรรมวันครู        25 
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 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559  26 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ที่จะเกษียณอายุราชการ        28 

  ข  ผลการด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      และหน่วยงานอ่ืน        29 

 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558   29 
 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย      31 
 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน       33 
 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  School)     34 
 โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล ปีการศึกษา 2559     35 
 โครงการ กิจกรรม Smart Teacher       36 
 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพเพ่ือการมีงานท า   38 
 โครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนว เรื่อง การแนะแนวอาชีพเพ่ือเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่

ตลาดแรงงาน ตามมติ ครม.        39 
 โครงการยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายและแผนและการบริหารงบประมาณ 40 

 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์            
ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559       41 

 โครงการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กิจกรรมการสร้างค่านิยมหลัก 
        ของคนไทย 12 ประการ         42                                                    

 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน   43 
 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4H ตามนโยบาย “ ลดเวลาเรียน   

เพ่ิมเวลารู้”          44 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”               

(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   45 
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 โครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  47 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และการบริหารอัตราก าลัง 

ในสถานศึกษา         47 
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   48 
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

      สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12     49 
 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ “การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน”  50 
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

มัธยมศึกษา เขต 12         51 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   52 
 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2560 -2564)  และแผนปฏิบัติการ    

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560       53 

  ค  ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  55 

ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป       58 

ภาคผนวก ค าสั่งส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา  เขต 12    61 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ตั้งอยู่เลขที่ 12/13  
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80000  มีพ้ืนที ่       
เขตบริการครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง  อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 
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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กลุ่มนโยบายและแผน 

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 และสถาบันอื่น                 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการ ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่ได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน     
ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน            
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง           
มีส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส 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. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 12 

 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนเิทศการศึกษา  

 หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่มอ านวยการ 
  
  กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสรมิ 

การจัดการศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา  

 

และประเมินผล กลุ่มบรหิารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย ์

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

ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว               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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 12 6 นายจตุรงค์  สุขแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ช่วยราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสุจารี  สินภิบาล  รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

2 นางสาวยุพยงค์  เกตุแก้ว รักษาการผู้อ 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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กลุ่มนโยบายและแผน 

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

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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  เอ้ือศิริพรฤทธิ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 นายสุภาพ  เต็มรัตน์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 นายวิเชียร  วงศ์แก้ว กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา   

กรรมการและเลขานุการ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ข้อมูลทางการศึกษาเชิงปริมาณ 
ข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 98 คน 

 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   147 คน 

 ครูผู้สอน 4,160 คน 

 พนักงานราชการ               35 คน 

 ลูกจ้างประจ า 226 คน 

 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    9 คน 

รวม 4,675 คน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน  

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     1 คน 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 คน 

 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์ 12 คน 

 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2)    29 คน 

 ครู (ช่วยราชการ)       3 คน 

 ลูกจ้างประจ า 2 คน 

 ลูกจ้างประจ า (ช่วยราชการ) 3 คน 

 พนักงานราชการ 1 คน 

 ลูกจ้างรายเดือน  (งบสพฐ.)                          3 คน 

 ลูกจ้างรายเดือน  (งบส านักงาน)                          12 คน 

รวม 71 คน 

รวมทั้งสิ้น 4,746 คน 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
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กลุ่มนโยบายและแผน 

55.10%

32.66%

7.14%
5.10%

จ านวนโรงเรียนในสังกัด  
จ าแนกตามประเภท ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 

 

จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน 
  
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จากกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 98  

จ าแนกตามจังหวัด   

- โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 72.45 

- โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง 27 27.55 

จ าแนกตามประเภทระดับท่ีเปิดสอน   

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 2.04 

    - ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น-ตอนปลาย) 94 95.92 

    -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1.02 

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น –มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช. 1 1.02 

จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน   

   - โรงเรียนขนาดเล็ก (นร. 1-499 คน) 54 55.10 

   - โรงเรียนขนาดกลาง (นร. 500 -1,499 คน) 32 32.66 

   - โรงเรียนขนาดใหญ่ (นร. 1,500 -2,499 คน) 7 7.14 

   - โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นร. 2,500 คน ขึ้นไป) 5 5.10 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

19,692

10,810

2

22,390
18,509

8

     ิ 

จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ปีการศึกษา 2559 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6,610 7,348 13,958 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 6,678 7,513 14,191 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 6,404 7,529 13,933 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 19,692 22,390 42,082 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 3,773 6,231 10,004 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 3,552 6,010 9,562 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 3,485 6,268 9,753 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,810 18,509 29,319 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1 - - - 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 2 2 8 10 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3 - - - 

รวมสายอาชีพ 2 8 10 

รวมทั้งสิ้น 30,504 40,907 71,411 

ร้อยละ 42.72 57.28 100.00 

จ านวนนักเรียน จ าแนกรายช้ัน เพศ ปีการศึกษา 2559 

 
 
 

 
 
 
 

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จากกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

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. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์

7 ต้นน้ 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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กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

 

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 – 
  นบพิต า 

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. ศรีบรรพตพิทยาคม                   
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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กลุ่มนโยบายและแผน 

 

  
 

ส่วนที่  2 
นโยบายการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษา มีคุณภาพ       
ตามมาตรฐาน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission)                                                                                           

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ บนพ้ืนฐานของ          
ความเป็นไทย  
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 3. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์      
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
 5. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการศึกษา ที่เน้น
การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วน  
 6. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ (Strategies) 
 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

จุดเน้น (Focus)  

 1. จุดเน้นด้านผู้เรียน  
    1.1 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง 
    1.2 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม       
บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  

 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  

 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
    3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  
    3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 

 
ส่วนที่ 3 ก 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดและลูกเสือ 
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2559 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ          

ช่อสะอาด และหลักสูตรลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดน ากระบวนการของลูกเสือช่อสะอาดและลูกเสือ
เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต หลักสูตรวิชาพิเศษ และหลักสูตรเฉพาะทาง ไปสู่การจัดตั้งหน่วยลูกเสือช่อสะอาด
ภายในสถานศึกษา 
 3. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดท าแผนการจัดกิจกรรมหลักสูตร
ลูกเสือช่อสะอาด และลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ  
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ แบบพักค้างแรม 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือ

ชั่วคราวศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 86 โรงเรียน รวม 90 คน 
 ด้านคุณภาพ 
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ หลักการ วิธีการ ในหลักสูตรลูกเสือ    
ช่อสะอาด และหลักสูตรลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ น าทักษะในหลักสูตรดังกล่าว     
ไปบูรณาการให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา และน าแผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด     
และลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

 สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลิตคนดีออกสู่สังคม และนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.            
เรื่อง มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน าการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

วิธีการด าเนินงาน  
 1. ด าเนินงานฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดและลูกเสือเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตตามกระบวนการและข้ันตอนของการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน 

2. การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ได้บรรยายสาระส าคัญ วินัยและความรับผิดชอบของ
ลูกเสือช่อสะอาด การทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติ การก าหนดหลักสูตรและการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนากองลูกเสือช่อสะอาด การเขียนโครงการการจัดตั้งเครือข่ายและกองลูกเสือ    
ช่อสะอาดในสถานศึกษาโดยให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมร่วมกันระดมความคิดเพ่ือเขียนโครงการการจัดตั้ง
เครือข่ายและกองลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา 

3. การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต  ได้บรรยายเกี่ยวกับแนวคิดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิต หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต แนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา การสอน
จุลภาคโดยให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมร่วมกันระดมความคิดเพ่ือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และน าเสนอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน  
โครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดและลูกเสือเพ่ือเสริมสร้าง

ทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2559 มีผู้บังคบับัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 86 โรงเรียน 90 คน         
มีความรู้ความเข้าใจ หลักการ วิธีการ ในหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดและหลักสูตรลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสังเกตได้จากการร่วมกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม และได้ฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือให้น าทักษะในหลักสูตรดังกล่าวไปบูรณาการให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา โดยการน า
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดและลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตไปใช้       
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา      
ปีที่ 6 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน         
(O-NET) จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
 3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ แก่โรงเรียนที่ได้พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
        1. โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 98 โรงเรียน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีผลการทดสอบระดับชาติ          
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ิมข้ึนจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

      ด้านคุณภาพ  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12      
มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
 2. โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีแนวทางนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียนของนักเรียน 
 3. โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และคร ูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ภายในปี 2560 ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่
ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาและมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 3           
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 

วิธีการด าเนินงาน  
 1. จัดท าเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่จะสนับสนุนงบประมาณ รางวัล และแจ้งเกณฑ ์       
ให้โรงเรียนได้รับทราบและพัฒนา 
 2. นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 
 3. สรุปผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
จ าแนกรายโรง รายกลุ่มสาระ      
 4. จัดมอบงบสนับสนุน รางวัลในรูปของการให้งบประมาณในการพัฒนายกระดับขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์
แก่โรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559     หน้า 16 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ผลการด าเนินงาน  
 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ได้รับเงินรางวัลส าหรับ
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าเป้าหมาย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รวมทัง้สิ้น 77 โรงเรียน เงินรางวัลจัดสรรทั้งสิ้น 421,000 บาท  
 2. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าค่าเป้าหมาย             
จ านวน  60 โรงเรียน เงินรางวัลจัดสรร 271,800 บาท 
 3. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าค่าเป้าหมาย             
จ านวน   41 โรงเรียน เงินรางวัลจัดสรร 149,200 บาท 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม ประชากร      
วัยเรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2559 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์  
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 3. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
        1. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 98 โรง ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม  
 2. ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 220 คน  

      ด้านคุณภาพ  
 1. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง  มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง       
และต่อเนื่อง  
 2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีศักยภาพในด าเนินงาน ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน  
 3. นักเรียนมีอัตราการออกกลางคันและพฤติกรรมเสี่ยงลดลง  

 สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ลดจ านวนเด็กออกกลางคัน, นโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.     
เรื่อง เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ และมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงาน
ด้านวิชาการ 

วิธีการด าเนินงาน  
 1. พัฒนาข้อมูล/จัดท าโปรแกรมสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์  
 2. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 3. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความส าเร็จการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ผลการด าเนินงาน  
 1. ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา จ านวน 98 โรง       
และคณะท างาน จ านวน 220 คน มีความรู้ ความเข้าใจนโยบาย องค์ความรู้ แนวทางการด าเนินงานระบบ  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน มีศักยภาพ       
ในด าเนินงานส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง                
ผลการประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (3.44)  นักเรียนมีอัตรา            
การออกกลางคันและพฤติกรรมเสี่ยงลดลง  
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กลุ่มนโยบายและแผน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ          
ที่เก่ียวข้อง 
  2. เพ่ือจัดระบบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพื่อใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ
การศึกษา การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12             
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ  ระดับสถานศึกษา จ านวน 98 โรงเรียน รวม 98 คน  

      ด้านคุณภาพ  
 1. สถานศึกษาสามารถจัดเก็บข้อมูลโปรแกรมต่างๆ ได้ถูกต้อง ทันก าหนดเวลา และสามารถน ามาใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบฐานข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
และสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้ทุกเวลา 

 สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. และสพม.12 เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

วิธีการด าเนินงาน  
 1. ประชุมคณะท างานโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ 
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯให้แก่บุคลากรโดยใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
Data Management Center , ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-obec , ระบบสารสนเทศEMIS และการศึกษา 
เพ่ือปวงชน EFA ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา 
 3. ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมข้อมูล 
 4. จัดท าข้อมูลการจัดตั้งและการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2558  
 5. จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ผลการด าเนินงาน  
 1. บุคลากรระดับสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ     
 2. ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนา ให้ความรู้ การด าเนินงานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
แก่รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และบุคลากรกลุ่มบริหาร  
งานการเงินและสินทรัพย์ 
 2. เพ่ือพัฒนา ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระยะที่ 3 แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงเรียน ให้สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกข้ันตอน  

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 1. บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน 10 คน และเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ 
โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 196 คน   
  2. ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบด้านบริหารงบประมาณโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 98 คน 

      ด้านคุณภาพ  
 1. เจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ โรงเรียนด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
         2. การบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ ของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 
         3. เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ถูกต้อง 

 สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. และสพม.12 เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

วิธีการด าเนินงาน  
 1. วางแผนด าเนินการ ประชุมคณะท างานและประสานวิทยากร 
         2. ด าเนินการจัดอบรม  พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์  
ในวันที่ 22 และ 24 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
      3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  

ผลการด าเนินงาน  
 1. เจ้าหน้าที่พัสดุและการเงินโรงเรียนสามารถจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างผ่านระบบการจัดซื้อ       
จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง ปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้             
 2. รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณ สามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้อง 
 มีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้   

(กิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วย DLIT ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก) 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLIT  ในโรงเรียนขนาดเล็ก      
ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้ 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งไม่เคยเข้ารับการอบรม     
เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT จ านวน 53 โรงเรียนๆ ละ 2 คน     
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 105 คน ประกอบด้วยครู จ านวน 95 คน และบุคลากร            
ทางการศึกษา จ านวน 10 คน ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

 ด้านคุณภาพ  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ความเข้าใจ             
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ               
การจัดการเรียนการสอนได้ 

 สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงาน และเรื่อง  
ให้ความส าคัญกบัเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย, นโยบาย/กลยุทธ์ สพม.12 เรื่อง พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเรื่อง การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน  
 1. ประชุมคณะท างาน  
 2. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
ระหว่างวันที่  29 – 30 สิงหาคม 2559  โดยการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้       
ความเข้าใจสื่อต่างๆ  เช่น DLIT , Google Apps for education ฯลฯ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ 
 3. สรุปและรายงานผล 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ผลการด าเนินงาน  
 1. ก่อนการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจสื่อต่างๆ  เช่น DLIT , Google Apps for 
education ฯลฯ อยู่ในระดับน้อย และหลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก 
           2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้  
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และต้องการพัฒนาด้าน ICT  
อย่างต่อเนื่อง 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 

วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ          
การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต 
       2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประเภทต่างๆ อันพึงได้ 
เพ่ือน าไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตภายหลังจากเกษียณอายุราชการ  
          3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพบปะและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้   
 ความเชี่ยวชาญ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 400 คน ประกอบด้วย 
           1. ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559    
จ านวน  245  คน 

2. ลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จ านวน 15 คน 
 3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนๆละ 1 คน จ านวน 98 คน 
       4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12       
และสถานศึกษา จ านวน 42 คน 

      ด้านคุณภาพ  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตภายหลัง

เกษียณอายุราชการ   
สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

วิธีการด าเนินงาน  
1. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่                          

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายต้อนรับ  ฝ่ายจัดท าเอกสาร  
2. สรุปและรายงานผล 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ผลการด าเนินงาน  

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพ
ที่ถูกต้อง และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตและความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ประเภทต่างๆ อันพึงได้ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตภายหลังจากเกษียณอายุราชการ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการจัดกิจกรรมวันครู 

วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือสร้างจิตส านึกแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู 
           2. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติครู  
           3. เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 400 คน 

      ด้านคุณภาพ  

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึก ภูมิใจในความเป็นครู มีส่วนร่วมในการสืบสาน
ประเพณีทีด่ีงาม 

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ประชุมคณะท างาน  
2. วันที่ 15 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี 
    วันที่ 16 มกราคม 2559 จัดพิธีบูชาบูรพาจารย์ เพ่ือระลึกถึงพระคุณครู และพิธีมอบเกียรติบัตร  

ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

ผลการด าเนินงาน  

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
จ านวน 2 อ าเภอ 11 โรงเรียน 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 2559 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     
2. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกาย และจิตใจให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์     

           3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์  และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา       
เขต 12 และ บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1-4   เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 500 คน 
 2. แข่งขันกีฬาทั้งสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน รวม 6 ชนิด คือ  เปตอง ฟุตบอล วิ่งกระสอบ เตะฟุตบอล
เข้าประตู เตะปี๊บทางไกลและแข่งวิบาก พิธีเปิดสนามโดยการเต้นแอโรบิค 

      ด้านคุณภาพ  
 1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์บุคลากรทั้ง 5 เขตพ้ืนที่การศึกษา เชื่อมความสามัคคีอันดีในการติดต่อ
ประสานงาน  
 2. เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส  

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.และสพม.12 เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ประชุมคณะท างาน และแจ้งก าหนดการแก่บุคลากร  
2. ด าเนินการจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 5 เขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช 

 3. สรุปและรายงานผล 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ผลการด าเนินงาน  
 บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขตพ้ืนที่การศึกษา มีความสุข สนุกสนานกับ
กิจกรรมที่จัดขึ้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะสังสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ควรสนับสนุนให้มีทุกๆ ปี  
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่จะเกษียณอายุราชการ 

วัตถุประสงค์  
                1. เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่           
1 ตุลาคม 2559 ได้ทราบสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ 
                2. เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559  
จัดท าหลักฐานการขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จรายเดือนได้ถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถรับเงินได้ทัน
ภายในเดือนตุลาคม 2559 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12     
ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จ านวน 241 ราย 

      ด้านคุณภาพ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มีความรู้ 

ความเข้าใจ  ในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ 

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ.และสพม.12 เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานในเดือน มิถุนายน 2559 
2. ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่จะเกษียณอายุราชการ ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

3. บันทึกรายการในระบบบ าเหน็จบ านาญ ภายในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  2559 
         4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน                 

ผลการด าเนินงาน  

 1. ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ     
เมื่อเกษียณอายุราชการ 
           2. ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ได้จัดส่งหลักฐานการขอรับเงินบ าเหน็จ 
บ านาญ บ านาญรายเดือนถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมที่จะบันทึกข้อมูลในระบบบ าเหน็จบ านาญ และสามารถ
ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ บ านาญรายเดือนได้ภายในเดือนตุลาคม 2559 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 
ส่วนที่ 3 ข   

ผลการด าเนินงานโครงการ  
ตามกลยุทธ์ส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหน่วยงานอ่ืน 

 
 

 

โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งท่ี 65  ปีการศึกษา 2558 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะ  

ด้านอาชีพ 
 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการประกวด แข่งขันทักษะ ให้นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศ      
ด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพ-นาฏศิลป์ การแสดง และสิ่งประดิษฐ์  สู่การแข่งขันในระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักเรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน    
ที่เป็นเลิศ  

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
จ านวน  98 โรงเรียน  

2. ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป มีโอกาส   
เข้าร่วมกิจกรรมและชมงานทุกคน 

      ด้านคุณภาพ  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สามารถยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้       
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 

สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับ
ทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสมีความรูแ้ละทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะ
ทักษะการอ่าน  การเขียน และการคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน, 
สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท, สนองนโยบาย/กลยุทธ์       
สพม.12 เรื่อง ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็น ตามหลักสูตรมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

วิธีการด าเนินงาน  
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ พรอ้มจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือมอบหมายหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
     2. จัดประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมกิจกรรม 
     3. ด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ตามก าหนดการจัดงาน  
ณ จังหวัดสงขลา 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  
     1. นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา       
เขต 12  ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 

2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และผลงาน         
ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ 

3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสน าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์เผยแพร่แก่สาธารณชนได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. สถานที่จัดงานค่อนข้างแออัด 

     2. งบประมาณ จ านวนจ ากัด 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย 

 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน 
ทักษะภาษาไทย                                                                             

2. ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุกโรงเรียน ได้รับ 
การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

      ด้านคุณภาพ  
ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรส่งผลต่อการยกระดับ    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมการคัดเลือกผลงานนักเรียน จ านวน 5 กิจกรรม 

 2. แต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะนักเรียน 5 กิจกรรม  เพื่อเข้าแข่งขันระดับชาติ 
 3. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย พัฒนาครูภาษาไทย เรื่องการจัดการเรียนการสอน       
แนว PISA 

ผลการด าเนินงาน  
     1. ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่องการอ่านแนว PISA 
 2. คุณภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 ปี  (ดูจากผล           
O-NET ปีการศึกษา 2556-2558) 
  2.1 ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับชาติ มีค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 
2558 เป็น 44.32  สพฐ.มอบเกียรติบัตร ได้ล าดับที่ 12 ในระดับชาติ 
  2.2 ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับชาติ มีค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 
2558 เป็น 51.87  สพฐ.มอบเกียรติบัตร ได้ล าดับที่ 15 ในระดับชาติ 
  3. ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงแรมท็อปเจริญ จังหวัดพิษณุโลก 
  3.1 นางสาวพิมลพรรณ  แก้วสุข  นักเรียน โรงเรียนสตรีทุ่งสง ได้ล าดับที่ 1  การอ่าน      
แนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร  พร้อมเงิน 5,000 บาท                                             
  3.2 นางสาวอาภัสรา  เข็มทอง นักเรียน โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้ล าดับที่ 3  การอ่าน         
แนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร  พร้อมเงิน 3,000 บาท    
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ข้อเสนอแนะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ควรก าหนดเป็นนโยบาย สร้างความตระหนักกับ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 

 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

      ด้านคุณภาพ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12              

ได้รับการพัฒนาด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต 

 2. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย พัฒนาครูเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
และการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 

ผลการด าเนินงาน  
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า ส่งผลให้มีนิสัย          

รักการอ่าน  

ข้อเสนอแนะ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ควรสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนห้องสมุด

ดิจิตอลที่จะบริการผู้เรียน เพราะผู้เรียนต้องการค้นคว้าด้วยไอซีทีมากกว่าการใช้หนังสือ 
  2. ก าหนดเป็นนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนตอ้ง      
ปลอดนักเรียนอ่านไม่คล่อง  
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  School) 

วัตถุประสงค์  
          1. เพ่ือกระตุ้น รณรงค์ สร้างจิตส านึก และความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ      
การแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนน าไปก าจัดให้กับโรงเรียนในสังกัด 
         2. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในด้าน 
การจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร  

3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนให้มีโอกาสพัฒนาการเรียน การสอน การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยครบวงจร การจัดกิจกรรมโดยให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู  
นักเรียนและชุมชน 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนน าร่องด้านการจัดการขยะ จ านวน 50 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 100 คน 

      ด้านคุณภาพ  
โรงเรียนน าร่องด้านการจัดการขยะมีแนวทางท่ีดีด้านการจัดการขยะ 

สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสร้างจิตส านึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย   
อย่างเป็นรูปธรรม   

วิธีการด าเนินงาน  
           1. คัดเลือกโรงเรียนน าร่องด้านการจัดการขยะ จ านวน 50 โรงเรียน จัดท าโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 

2. แจ้งสถานศึกษาส่งผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมชี้แจง            
การด าเนินการด้านการจัดการขยะ   

3. ด าเนินการประชุมชี้แจงการด าเนินการจัดการขยะ 
4. จัดท าระบบข้อมูลโรงเรียนน าร่องด้านการจัดการขยะ 

ผลการด าเนินงาน  
1. โรงเรียนมีจิตส านึกและมีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ     

และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนน าไปก าจัด 
2. โรงเรียนและชุมชนเกิดความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร 
3. โรงเรียนเกิดความเข้มแข็ง มีการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย        

ครบวงจร  และการจัดกิจกรรมโดยให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของครู  
นักเรียนและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559     หน้า 35 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล ปีการศึกษา 2559 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจ าต าบล โดยการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ช่วยเหลือ

ดูแลโรงเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ โดยผ่านการตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์โรงเรียนดีประจ าต าบล    
ปี 2559-2560 
 2. เพ่ือส่งเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพ ให้ปรากฏเป็นผลงาน                 
“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนดีประจ าต าบล เข้าร่วมโครงการ จ านวน 17 โรงเรียน 

      ด้านคุณภาพ  
โรงเรียนดีประจ าต าบล สามารถด าเนินการตามแนวทางของโครงการ 

สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนดีต้นแบบระดับต าบล (1 โรงเรียน 1 ต าบล)  

วิธีการด าเนินงาน  
           1. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานการพัฒนา       
คุณภาพ โรงเรียนดีประจ าต าบลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนประจ าต าบล ให้กับผู้บริหาร          
และรองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบงานวิชาการ” 
 2. นิเทศ ก ากับและติดตาม โรงเรียนดีประจ าต าบล จ านวน 17 โรงเรียน 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานอาชีพ ให้กับครูผู้สอน จ านวน 17 โรงเรียน  
โรงเรียนละ3 คน รวม 51 คน 
 4. ประเมินโรงเรียนดีประจ าต าบลและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเลิศ (Best Practices) 1 โรงเรียน     
1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  
 5. น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเลิศ (Best Practices) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ จ านวน              
1 โรงเรียน (ระดับภาค ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
 6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ผลการด าเนินงาน  
1. ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนดีประจ าต าบล 
 2. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มาตรฐานใน 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ครบทุกโรงเรียน 
 3. โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเลิศ (Best Practices) 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ครบทุกโรงเรียน 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการ กิจกรรม Smart Teacher 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรต้นแบบ (Smart Teacher) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12 
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบ (Smart Teacher) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 
3. เพ่ือประเมินผลโครงการ Smart Teacher สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

พัฒนาบุคลากรต้นแบบ (Smart Teacher) จ านวน 64 คน จนเป็นแบบอย่างและได้รับการยกย่อง   
เชิดชูเกียรติ เป็นที่ยอมรับของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      ด้านคุณภาพ  
1. พัฒนากระบวนการและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรต้นแบบ (Smart Teacher) ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จนเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
2. บุคลากรต้นแบบ (Smart Teacher) สามารถน าความรู้และทักษะไปขยายผลได้ 

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาและนโยบาย/กลยุทธ์      
สพม.12 เรื่อง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

วิธีการด าเนินงาน  
           1. เตรียมการด าเนินงานโครงการโดยการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 7 ครั้ง ครั้งละ     
1 วัน เพ่ือก าหนดหลักสูตรการพัฒนา ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสมัคร
เข้ารับการพัฒนา สร้างเอกสารและเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัคร และ
คัดเลือกจนได้ Smart Teacher จ านวน 67 คน 
 2. ด าเนินการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการอบรม จ านวน 2 วัน กับ 1 คืน ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 
ณ โรงแรมราวดี อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ผ่านการอบรม จ านวน 64 คน 
 3. ด าเนินการพัฒนาด้าน ICT เพ่ือการศึกษา และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 1 วัน 1 คืน      
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมราวดี อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ผ่านการอบรม  
จ านวน 64 คน 
 4. ศึกษาดูงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559    
มีผู้ผ่านการอบรม จ านวน 64 คน 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ผลการด าเนินงาน  
1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีกระบวนการและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

ต้นแบบ (Smart Teacher) 
2. บุคลากรต้นแบบ (Smart Teacher) จ านวน 64 คน เป็นต้นแบบของครูดี เกิดความศรัทธาให้กับ

บุคคลอื่นๆ และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้ 
3. บุคลากรต้นแบบ (Smart Teacher) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา

อย่างมีระบบและเกิดคุณภาพสูงสุด 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงมาก โดยเฉพาะด้านหลักสูตรและวิทยากร สามารถ

น าความรู้ที่ได้จากการอบรมและพัฒนา ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จึงแนะน าให้มีโครงการนี้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพเพื่อการมีงานท า 

วัตถุประสงค์  
1. พัฒนากระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพเพ่ือการมีงานท าของส านักงาน          

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
2. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพเพ่ือการมีงานท าให้กับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพเพ่ือการมีงานท าให้กับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 17 โรงเรียน รวม 30 คน 

      ด้านคุณภาพ  
ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพ  

เพ่ือการมีงานท าได้ 

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานครูและนโยบาย/กลยุทธ์        
สพม.12 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน  
 1. เตรียมการด าเนินงานโครงการโดยการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบวิธีการ เครื่องมือและ
เอกสารในการประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพเพ่ือการมีงานท า ในวันที่ 29 กันยายน 
2559 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 2. ด าเนินการอบรมการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพเพ่ือการมีงานท า การเขียนรายงานทางวิชาการ   
ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 ณ ร้านสลัดน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ผลการด าเนินงาน  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้โครงงาน

อาชีพเพ่ือการมีงานท า 
 2. โรงเรียนมีแนวทางและกระบวนการส่งเสริม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้
โครงงานอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
 3. ครูมีแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ชุมชน และความถนัด ความสามารถของนักเรียน เป็นการส่งเสริมนักเรียนได้เต็มศักยภาพ 
 4. นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้โครงงานอาชีพเพ่ือการมีงานท า เป็นการศึกษาจากสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชุมชน มีกระบวนการคิด การจัดการและกระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบ ได้ฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะการท างานขั้นสูงสุด ผลงานมีคุณภาพ จนสามารถจ าหน่ายในท้องตลาด 
ส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน จนเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพของนักเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมการมีงานท าของนักเรียนอย่างหลากหลายโดยมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรเอกชนใน

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และควรน าไปขยายผลทุกโรงเรียนในสังกัด 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนว เรื่อง การแนะแนวอาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียน                           
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติ ครม. 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูแนะแนวผู้เข้าประชุมอบรมมีความตระหนักในความจ าเป็นและความส าคัญของนโยบาย

เพ่ิมปริมาณสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าฯ  
     2. เพ่ือให้ครูแนะแนวผู้เข้าประชุมอบรมมีแนวทางในการแนะแนวเพ่ือเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนละ 1 คน รวม 98 คน   

      ด้านคุณภาพ  
1. ครูแนะแนวสามารถแนะแนวทางแก่นักเรียนเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
2. ครูแนะแนว ได้น าความรู้ไปสู่ตัวนักเรียนในการแนะแนวเพ่ือการมีอาชีพ 

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมกับโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา           

จัดประชุมสัมมนาครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนละ 1 คน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559  
ณ เรือนไทยทักษิณา อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
     2. ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ อาทิ แก่งหนานมดแดง / การเลี้ยงผึ้ง / การท าเห็ดทอด      
ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จและน่าเอาเป็นแบบอย่าง 

ผลการด าเนินงาน  
ครแูนะแนวทุกโรงเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถแนะแนวทาง

แก่นักเรียนเพ่ือเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและน าความรู้ไปสู่ตัวนักเรียนในการแนะแนวเพ่ือการมี
อาชีพ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายและแผน และการบริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
  2.  เพ่ือติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสถานศึกษาในสังกดั 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 8  คน   
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านการวางแผน  

      ด้านคุณภาพ  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

และสถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. และสพม.12 เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

วิธีการด าเนินงาน  
1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    

เขต 12 
     2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือยกระดับศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน   
     3. ติดตาม ตรวจสอบแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12            
และโรงเรียนในสังกัด 

ผลการด าเนินงาน  
 1. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทุกคน มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

2. ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในสังกัดด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวช้ีวัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์            
ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย เรื่องการออกข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จากการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET)   
จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 1. ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 98 โรงเรียน โรงเรียนละ      
2 คน ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 196 คน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีผลการทดสอบระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาไทย เพ่ิมข้ึนจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

      ด้านคุณภาพ  
โรงเรียนสามารถยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. และสพม.12 เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

วิธีการด าเนินงาน  
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 2. นิเทศตดิตามผลการน าความรู้ไปใช้ในสถานศึกษาลงสู่ห้องเรียน เดือนกันยายน 2559 ณ โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ผลการด าเนินงาน  
 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการพัฒนาความรู้      
ความเข้าใจ เรื่องการออกข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา 
 2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 80.33 สามารถน า
ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการออกข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาไปพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนสามารถยกระดับผลการเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 3   
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการให้ความรู้แก่ครูทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การออกข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice)                                                               
กิจกรรมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กิจกรรมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 98 โรงเรียน แบ่งตาม
ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 3 โรงเรียน และ
โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จ านวน 3 โรงเรียน 

      ด้านคุณภาพ  

โรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ผ่านกิจกรรมการสร้างค่านิยมหลักของ        
คนไทย 12 ประการ 

สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและนโยบาย/กลยุทธ์ 
สพฐ. เรื่องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

วิธีการด าเนินงาน  
 1. น านโยบายการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่โรงเรียนโดยการประชุมผู้บริหาร 
 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 3. โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรมการน าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่ผู้เรียนทุกสิ้นปี
การศึกษา 
 4. เชิญชวนให้โรงเรียนส่งผลงานที่เป็นเลิศเข้ารับการคัดเลือกเป็น Best practice ของเขตพ้ืนที่ 
 5. นิเทศ ติดตามการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน 

ผลการด าเนินงาน  
 โรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 30 โรงเรียน และคัดเลือกผลงานที่เป็น Best practice
ได้จ านวน 6 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรม  ชื่อผลงาน เพื่อศิษย์ลูกรักด้วยกระบวนการ CAB 
 2. โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์  ชื่อผลงาน การใช้รูปแบบการบริหารแบบ 4 D 
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 3. โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์  ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยการมีสติรู้ตัว 
รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 4. โรงเรียนนาบอน  ชื่อผลงาน การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ผ่านระบบกิจกรรม 

5. โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา  ชื่อผลงาน กิจกรรมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
ของโรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา 
 6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช  ชื่อผลงาน โครงการค่านิยมที่ดี เด็กสวนกุหลาบ
วิทยาลัยนครฯ คิดดี ท าดี ท าได้ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ     

ชั้นมัธยมศึกษา ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการออกแบบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 140 คน จากโรงเรียน 98 โรงเรียน 

      ด้านคุณภาพ  
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  

สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน, นโยบาย           
/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทและนโยบาย/กลยุทธ์ สพม.12 เรื่อง             
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน  
 1. เสนอโครงการประสานวิทยากร ก าหนดหลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 3. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน  
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ

ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน   
และการเขียน และสามารถน าแนวทางการด าเนินงานสู่การปฏิบัติได้ ร้อยละ 90   

ข้อเสนอแนะ 
สถาบันภาษาอังกฤษควรจัดอบรมพัฒนาให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4H ตามนโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ีอพัฒนา 4H            

ตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 4H ของโรงเรียน           
ตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 97 โรงเรียน 

      ด้านคุณภาพ  
ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ีอพัฒนา 4H ตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

วิธีการด าเนินงาน  
 1.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 4H       
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ทุกโรงเรียนๆ ละ 1 คน 
รวม 98 คน 

 2. นิเทศ ก ากับและติดตาม โรงเรียนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ทุกโรงเรียนๆ 

 3. สรุป รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ผลการด าเนินงาน  
1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนา 4H 
 2. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 4H 
ครบทุกโรงเรียน 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแนวทางในการนิเทศ ติดตามนโยบาย         
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

ข้อเสนอแนะ 
  1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้สอดคล้องกับ 4H โดยแต่ละกิจกรรม        
ควรมีตัวชี้วัดของหลักสูตร 2551 อยู่ในกิจกรรม 
 2. ควรมีการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและตามสถานการณ์จริง 
 3. ควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของแต่ละ H              
มาน าเสนอ 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559     หน้า 45 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”               
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ 

(ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ) และน าไปขับเคลื่อน    
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือท าความเข้าใจและวิเคราะห์ภารกิจงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และดัชนี
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

1. บุคลากรแกนน าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12จ านวน 20 คน ศึกษา 
ดูงานการด าเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ณ สพม. 22 (นครพนม – มุกดาหาร) 

2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุกคนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต” 

      ด้านคุณภาพ  
1. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และ 

ค่านิยมท่ีถูกต้อง ตามกลยุทธ์และจุดเน้นการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ         
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)   

2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีคุณลักษณะ 5 ประการ และ 
สามารถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สอดคล้องกับตามดัชนีความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) และน าไปขับเคลื่อน    
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. มีเจ้าภาพรับผิดชอบงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตอย่างเป็นระบบ เพ่ือวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ และเตรียมรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ 

สนองคุณลักษณะเขตสุจริต 5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง 
จิตสาธารณะ) และดัชนีความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

วิธีการด าเนินงาน  
1. บุคลากรแกนน า 20 คน ศึกษาดูงานการด าเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม – มุกดาหาร) ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2559 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ผลการด าเนินงาน  
1. บุคลากรแกนน า 20 คน ศึกษาดูงานการด าเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต สพม.22               

ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาวางแผนพัฒนา
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพ่ีอพัฒนาองค์กรสู่ “เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต” 
 2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ            
2 วัน 1 คืน โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นแนวทาง       
การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน คุณลักษณะตามตัวชี้วัดเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
ดัชนีความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนก าหนดภารกิจร่วมกันในการด าเนินงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการก าหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนการด าเนินงาน     
มีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ข้ันตอน    
และแนวปฏิบัติ สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานได้ถูกต้อง 
 2. เพ่ือให้โรงเรียนมีฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลอัตราก าลังครู 
ข้อมูล P-OBEC และข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 
 3. เพ่ือให้มีข้อมูลในการเกลี่ยอัตราก าลังอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน          
การปฏิรูปการศึกษา 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล   
ในสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน ข้าราชการในส านักงาน 22 คน จ านวน 1 วัน รวม 120 คน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานบริหารบุคคลในสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน 
ข้าราชการในส านักงาน 22 คน จ านวน 2 วัน รวม 120 คน 

      ด้านคุณภาพ  
 1. สถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้านบริหารบุคคลได้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  

2. สถานศึกษามีคู่มือการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
3. สถานศึกษามีฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง ระบบการบริหารงานบุคคล 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ประชุมคณะกรรมการจัดอบรมเพ่ือก าหนดหลักสูตร 

 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
 3. สรุปและรายงานโครงการ 
ผลการด าเนินงาน  

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ แนวทางการบริหารอัตราก าลัง 
และข้อมูลบุคลากรภาครัฐในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีคู่มือและฐานข้อมูล      
การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในส านักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิผลสูงสุด 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 85 คน 

      ด้านคุณภาพ  
 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารจัดการสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2559  ณ จังหวัดกระบี่ 
2. ประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในวันที่ 28 กันยายน 2559    

ณ โรงแรมแกรนต์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน  

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ 
ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ใน              
การปฏิบัติงาน 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในจังหวัดพัทลุง      
และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 40 คน 

      ด้านคุณภาพ  
 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในจังหวัดพัทลุง      
และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ      

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12 ในจังหวัดพัทลุง และผู้เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดระนอง 
 2. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะเรื่องการบริหารจัดการ 

 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้                 
ในการปฏิบัติงาน 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ “การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนารองผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการสถานศึกษา       

ในยุคปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์        

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12     
จ านวน 60 คน 

      ด้านคุณภาพ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน 

สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่           
และนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ประชุมคณะท างาน 
2. ประชุมบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน 
3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  
1. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน 
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหาร 

จัดการสถานศึกษา 
3. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12       

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ กลวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษา 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
จ านวน 70 คน 

      ด้านคุณภาพ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

สามารถน าความรู้ ทักษะการบริหารงานที่ประสบความส าเร็จ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ประชุมคณะท างาน 

    2. ติดต่อประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน สถานศึกษาต้นแบบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบ 
    3. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณีวัฒนาเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  34  
    4. รายงานผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ได้น าความรู้ทักษะการบริหารงานที่ประสบความส าเร็จมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและน ากลยุทธ์ กลวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
ของตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมบุคลากรทุกด้าน 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559     หน้า 52 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี มีขวัญก าลังใจและมีเจตคติที่ดี        
ต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 52 คน 

      ด้านคุณภาพ  

บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์    
และการบริการที่ดีและสามรถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน  
1. ประชุมคณะท างาน 

    2. ประชุมพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
    3. ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  20 จังหวัดอุดรธานี 
    4. รายงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน     

และสามารถน ามาพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี มีขวัญก าลังใจและมีเจตคติท่ีดี 
ต่อองค์กร 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2560 -2564)                                                                        
และแผนปฏิบัติการประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.2560 

วัตถุประสงค์ 
 1. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2559 - 2562) ให้เป็นแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 - 2562) ให้เป็น
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2560 – 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 จ านวน 35 คน เวลา 3 วัน   

      ด้านคุณภาพ  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560 -2564) เป็นทิศทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ          

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2560 เป็นเครื่องมือในการในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ   

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. และสพม.12 เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

วิธีการด าเนินงาน  
1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2560 -2564) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน / รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2560 -2564) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ผลการด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มี (ร่าง) ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา      

และ (ร่าง) ตัวชี้วัดการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงท าให้การด าเนินการไม่ต่อเนื่อง       
จึงเห็นควรด าเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้แผนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
และสามารถน าไปเป็นเป็นเครื่องมือในการในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
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ส่วนที่ 3 ค   
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ 

เขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

 
ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

ผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมนักเรียน              
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.06 และเม่ือพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้      
ที่มคี่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น 7.46  3.85  0.06 และ 4.14 ตามล าดับ 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.
2557 

คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.2558 ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 36.86 44.32 7.46 
คณิตศาสตร์ 31.35 35.20 3.85 
วิทยาศาสตร์ 40.99 40.77 -0.22 
สังคมศึกษา 49.61 49.67 0.06 
ภาษาอังกฤษ 27.17 31.31 4.14 
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 37.19 40.25 3.06 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
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ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 

 
 

 

 

   
 
       

 

 

 

 
   

 

 ผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมนักเรียน              
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.45 และเม่ือพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้    
ที่มคี่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  เพ่ิมข้ึน 5.34  0.72  3.31 และ 1.52 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.
2557 

คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.2558 ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 54.09 51.87 -2.22 
คณิตศาสตร ์ 21.88 27.22 5.34 
วิทยาศาสตร์ 33.12 33.84 0.72 
สังคมศึกษา 37.73 41.04 3.31 
ภาษาอังกฤษ 22.66 24.18 1.52 
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 

 

 

 

33.18 35.63 2.45 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 
และผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 

                 มิติ ผลคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ล าดับที่ 

 มิติภายนอก 3.42389 
3.41718 32 

 มิติภายใน 3.40000 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS) 
กลยุทธ์ ผลคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ล าดับที่ 

 กลยุทธ์ที่  1 3.59718 

3.70072 36 
 กลยุทธ์ที่  2 3.58774 

 กลยุทธ์ที่  3 4.01613 

 กลยุทธ์ที่  4 3.61628 

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

รายการ ผลคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ย
รวม 

ล าดับที่ 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(KRS) 

3.41718 
3.55895 33 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ 
(ARS) 

3.70072 

 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 

 

 
 
 

 

 

ผลการประเมิน 11 สพม. อันดับแรกคะแนนสูงสุด 
ล าดับที่ สพท. ระดับคะแนน 

(100 คะแนน) 
คุณภาพ 

3 สพม.12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) 90.91 ดีเยี่ยม 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

         
       

   ส่วนที่  4 
   แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 

 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ          
มีการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12         
และแผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการบริหารจัดการตามนโยบาย         
กลยุทธ์ จุดเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ตระหนักในภาระหน้าที่
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานบังคับ
บัญชา โดยจะด าเนินการพัฒนาระบบให้เกิดความเข้มแข็ง สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังนี้  

ด้านผู้เรียน 
 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิต   
ในโลกศตวรรษท่ี 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ นักเรียนมีทักษะและศักยภาพด้านวิชาการ            
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและท้องถิ่น  
และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพ่ือการศึกษาต่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ  

3. ส่งเสริมทักษะงานอาชีพและการมีงานท าแก่นักเรียนระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 

4. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษรองรับประชาคมอาเซียน 
 5. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนาครูให้มีคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 เป็นผู้มีความรอบรู้ มีความสามารถและศักยภาพ  
มีนวัตกรรมการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเข้าสู่
โลกของการท างานในศตวรรษท่ี 21 
 2. กระตุ้นให้ครูมีความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สมรรถนะที่ตรงกับความสามารถของครูซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
คุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 4. ส่งเสริมการมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน เช่น       
การอบรมในห้อง การพัฒนาโดยระบบ E – Learning  การจัดการความรู้ (KM)  
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ด้านการบริหารจัดการ 
 1. จัดท าระบบการก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน ให้มีประสิทธิภาพโดยการสร้างเครื่องมือ 
ตัวชี้วัดในการก ากับติดตาม ประเมินผลให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

2. สร้างความเข้มแข็งให้องค์คณะบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา              
ให้สามารถท างานเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างกัน และเพ่ือกลไกขับเคลื่อนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ   
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

3. น าผล O-NET ของนักเรียนมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน            
ที่เหมาะสม 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสร้างทักษะเพ่ือการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท า 
 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  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 
 ผู้อ านวยการกลุ่มและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
คณะท างาน 
     1. นางมนัทนา  รัตนะรัต  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
     2. นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
     3. นางพัทธมน  ติ้วพานิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     4. นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     5. นายอนุชา  กลิ่นจันทร์  ครชู่วยราชการ 
     6. นางสาวธิดารัตน์  ทวทีอง            ลูกจ้าง 
     7. นางสาวจุฑามาศ  ภาชนะกาญจน์ ลูกจ้าง 
 
เรียบเรียง/จัดรูปเล่ม/ออกแบบปก 
 นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


