รายงานการประชุม 1
รายงานการประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3
ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้มาประชุม
1. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
2. นายบุญเรือง วุฒิวงศ์
3. นายสพล ชูทอง
4. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
5. นายประเสริฐ คงช่วย
6. นายสมเกียรติ ฉิมแก้ว
7. นายปรีชา รักษ์ทอง
8. นางสาวสุมล ชุมทอง
9. นางวิมลมาศ สังสุณี
10. นางจิตรา แกล้วทนงค์
11. นางจิรา พรหมอินทร์
12. นายสมชาย ศิริวรรณ์
13. นางอาภรณ์ หัสดิสาร
14. นายจรูญ พันธ์โภชน์
15. นางรัชฌยา รัตนวงศา
16. นางสาวอนงค์ หนูดา
17. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์
18. นายโชติภัทร รัตนประภา
19. นายบุญณะ ถนนทิพย์
20. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูล
21. นางฐานิตา แสงกระจ่าง
22. นางกุหลาบ ภักดีใหม่
23. นายถาวร
ศรีแก้ว
24. นายสมจิตร ไทรทอง
25. นายชนะวิน แสงทามาตย์
26. นายอาทิตย์ เส็นหัด
27. นางเนตรนภา ศรีนิล
28. น.ส.อรอนงค์ ยกย่อง
29. นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐ์
30. นายสมปราชญ์ เนินพรหม

ผอ.สพป.นศ.3
รองผอ.สพป.นศ.3
รองผอ.สพป.นศ.3
รองผอ.สพป.นศ.3
รองผอ.สพป.นศ.3
รองผอ.สพป.นศ.3
รองผอ.สพป.นศ.3
รองผอ.สพป.นศ.3
รก.ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
รก.ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ่อล้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าบ่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคงคาล้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางกาญจน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าขนาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทองพูน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวปอ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางปรง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนโตนด
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31. นางกัลยาณี ขุนเพชร์
32. นางสาวเครือวัลย์ ทวีเมือง
33. นางจงดี แสงทามาตย์
34. นายเอนก โรจนฐิตกิ ุล
35. นายมณี หลวงทิพย์รินทร์
36. นายเสริม นิ่มนวล
37. นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์
38. นายเจริญ อินทรโชติ
39. นายอมร สดศรี
40. นางกนกวรรณ หนูทับ
41. นางสาวอรวรรณ แก้วพรหม
42. นายจิตติพร จิตตรี
43. นายเสรี เกียรติก้องแก้ว
44. นางสุพรรณี สนธิเมือง
45. นางสาวมยุรี แก้วศรี
46. นายสมชัย ประจง
47. นางสมนึก อินทร์พรหม
48. นาย ป.เศก ประจง
49. นายสมยศ เกษโร
50. นายสุธีระพงศ์ เทิดธรรมปราการ
51. นางศุภาพิชญ์ ศรีภักดี
52. นายมนตรี หนูขจร
53. นางสุภาพ พฤษก
54. นางสุรรี ัตน์ กมลปัทมากุล
55. นายสมนึก พรหมแก้ว
56. นายเกษม บุญถนอม
57. นายสวาท สุขถนอม
58. นายวิชัย ขนานแก้ว
59. นายยงยุทธ์ เลขจิตร
60. นายธเนส สกุลวิโรจน์
61. นายรัตตัญญู ศรีไชย
62. นายสุรชาติ เหล่าทอง
63. นางประไพ สุขสวัสดิ์
64. นางกาญจนา ดวงแก้ว
65. นายสมพร ไชยมุด

รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางทองคา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองขยัน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทวยเทพ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทายิการาม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางยิ่ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท้ายทะเล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนา
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระบาท
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ ๑๙๖
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแดง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางพระ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทาบทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร
รก ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคงคาวดี
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางวัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชายทะเล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางฉนาก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางแรด
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแจ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะทัง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากบางท่าพญา
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากแพรก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง
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66. นางลออ กฤตสัมพันธ์
67. นายไชยันต์ คงเมือง
68. นางถาวร หนูสุข
69. นางพวงทิพย์ ดวงทอง
70. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญ เพ็ชรแก้ว
71. นายไพโรจน์ คงเกิด
72. นายวิโรจน์ วาสนา
73. นายเจริญ ศิริพงศ์
74. นายสุทัศน์ บุญชัย
75. นางสาวประทีป มะลิแก้ว
76. นางสมร ภูมิภัทร
77. นายประจวบ พูลเพิม่
78. นางจรินทร์ แก้ววิจิตร
79. นายวิรัตน์ อโนทัย
80. นายมนูญ รักดี
81. นายประภาส จันทร์วุ่น
82. นายมณี เอียดเสน
83. นางธรรมาภรณ์ ชุมศรี
84. นายกุศล เทพศิริ
85. นายสวาท วงศ์ช่วย
86. นายประวิง ไกรนรา
87. นายสุเทพ ชุมศรี
88. นายสมชัย ช่วยทอง
89. นายสุจินต์ กิตติบงกช
90. นายสุวิทย์ สุขศรีนวล
91. นายสุนทร คงมณี
92. นายวิน ประมุข
93. นายยุทธิพร เพชรจันทร์
94. นางณิชกมล สัมฤทธิผ์ ล
95. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์
96. นายนิทัศน์ คู่ธรรมจักร
97. นางพิมพ์ยุพา พรหมดวง
98. นางสุภาภรณ์ พรหมแก้ว
99. นางธัญญาศิริ แก้วระกา
100. นายสมบูรณ์ ดาดีบุญ

แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางตะลุมพอ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหอยกัน
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางพระ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดขนาบนาก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางด้วน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากตรง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวลาพู
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสองพี่นอ้ ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางศาลา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหงส์แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าระกา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเหมก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าระกาเหนือ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางคุระ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหอยราก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางทวด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหิสสราราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท้องโกงกาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามแพรก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุขุม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านงาม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตรงบน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปิยาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางเนียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแสงวิมาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางลึก
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองน้อย
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101. นางสุนี ปุรินทราภิบาล
102. นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม
103. นายสมทรง พรหมจันทร์
104. นายเจริญ ชูทอง
105. น.ส.มะลิษา พรหมทอง
106. สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
107. นายสมศักดิ์ ปรีดาศักดิ์
108. นางศรีประไพ เมทิโก
109. ว่าที่ร้อยตรีประกิต อินทนะ
110. นางชัญญาณ์ภัช สุดทองคง
111. น.ส.เหมวรรณ เนียมนุ้ย
112. นายก้องเกียรติ์ หิ้นจิ้ว
113. นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์
114. นายประภาส สวนกูล
115. นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ
116. นางพรทิพย์ จาริคุณ
117. นางสาวประทิว มีเสน
118. นางสารวย วงศ์สวัสดิ์
119. นายสุเทพ ชุมแสง
120. นายไชยยันต์ ดวงคงทอง
121. นายวีระ ตาดทอง
122. น.ส.บุณยนุช บุญญพันธ์
123. นางโสภณ มาศเมฆ
124. นายจรุง โปช่วย
125. น.ส.อาไพ กลับทับลังค์
126. นายเจตนา เจียรบุตร
127. นายประสูติ บุญที่สุด
128. นายพิเชษฐ์ แสงกระจ่าง
129. นายปรีชา ขุนบุญจันทร์
130. นายจรรยา สันประภา
131. นายวีระเทพ จันทร์สุวรรณ์
132. น.ส.เพ็ญศรี คงคาวงศ์
133. นายณัฐวุฒิ เกตุชาติ
134. นายโกวิทย์ อุดมรัตน์
135. นายมาณพ แสงจันทร์

ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกาะจาก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางมูลนาก
ผู้อานวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน
ผู้อานวยการโรงเรียนศาลาแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอิมอญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทะเลปัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาคลอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าศาล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าสตน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรามแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดฉิมหลา
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากระวะ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแหลม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนชะลิก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากเหมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบูรณาวาส
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางตะพาน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกสูง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนผาสุก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลากชาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะสุด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเตียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท้ายโนต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางโหนด
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าเสริม
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากพรุ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านด่าน
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136. นายสุรศักดิ์ เมธิโก
137. นายสมเกียรติ เวชภูติ
138. นางสาวนภัทร นามสุข
139. นายประกอบ ศรีจันทร์
140. นางพรรัตน์ ทิพย์กองลาศ
141. นายมงคล ยินเจริญ
142. นายกิตติชัย มีทอง
143. นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์
144. น.ส.จิรา ไพรัช
145. นายภัคพงศ์ แก้วมณี
146 นายวิชัย ราชธานี
147. นางสาวสมใจ บุญประดิษฐ์
148. นางสาวปราณี ทองประพันธ์
149. นางนันทนา พิณสุวรรณ์
150. นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์
151. นางณัฐยากร ฤทธิ์ธนกุล
152. นายสิวกรณ์ กิจบรรทัด
153. นางจารุวรรณ รักษ์กาเนิด
154. นายประเสริฐ จัตุพงศ์
155. นางอัญญารัตน์ ธานีรัตน์
156. นายวิชาญ เนียมจันทร์
157. นายสรายุ จิตติศักดิ์
158. นายบุญนาค กานอก
159. นายพินัย ทองยอด
160. นายอานวย ชูเมือง
161. นายผุด ขาวิเศษ
162. นายโสภณ ไชยรักษา
163. นายประถม บุญวงศ์
164. นายสนอง ทองมา
165. นายธรรศ พงศาปาน
166. นางประทีป มีเอียด
167. นายจาเริญ พุฒขาว
168. นายประหยัด บุญรินทร์
169. นายอาพร เรืองศรี
170. นายธีรกร นวนหอม

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวค่ายฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้าเย็นมิตรภาพที่ ๑๑๒
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกทราย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอู่แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกพิกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ่อโพง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไสหินตั้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุง่ โพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังฆ้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอพรุ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอายเลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังใส
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สทุ ัศน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนโตน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนาหมอบุญ
ผู้อานวยการโรงเรียนทัศนาวลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอกวัว
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งบก
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชายควน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชะอวด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาหัก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสมควร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตรอกแค
ผู้อานวยการโรงเรียนนาเหรง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขอนหาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใสถิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนใส
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนเถียะ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนหนองจิก
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171. นายสาครินทร์ จันทรมณี
172. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้ว
173. นายจรัล บารุงชู
174. นายวิเชียร คงเทพ
175. นายณฐกฤต ชื่นชนะ
176. นายสมมาส ใจซื่อดี
177. นายสุนทร วังขุนพรหม
178. นายบารุง บุญฤทธิ์
179. ว่าที่ ร.ต. ชาคริต คีรีเพ็ชร์
180. นายนิกร ด้วงนุ่ม
181. นายโสภณ ดาพิน
182. นายอารักษ์ ทองฉิม
183. นายพัฒนพากย์ ชูช่วย
184. นายอุษา นาคกรด
185. นายสันติ ทะเดช
186. นางวิไลพร นาบุญ
187. นายศุภวัฒน์ มะลิเผือก
188. นางสาวสุภัตร พุทธานุกลู
189. นายพิษณุ มากคง
190. นางสาววิมลพร อยู่คงแก้ว
191. นายสุทิน ขุนสิทธิ์
192. นางอาภรณ์ บุญอ่อน
193. นายสิริพงศ์ รัตนะ
194. นางสิรินภา นาคกรด
195. นายอณุชณ สุรพงศามาศ
196. นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญ
197. นางสาวศศิธร ช่วยสงค์
198. นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม
199. นางอาภรณ์ ไพบูลย์
200. นางบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล
201. นางศุภมนต์ จรณะเลิศ
202. นางสาวเครือวัลย์ ขาวแก้ว
203. นายเข็บ บุญวรรณ
204. นางสมร พิชัยยุทธิ์
205. นางอาภรณ์ เพ็ญตระการ

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรุบัว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกทราย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนป้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใคร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนยาว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าเสม็ด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนชิง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากควน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนเคร็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุง่ ไม้ไผ่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุมแป
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังกลม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนมุด
ผู้อานวยการโรงเรียนเขาพระทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาลาปะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ
ผู้อานวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโชน
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยแหยง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนมิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนมะปราง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
ผู้อานวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยใส
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังหอน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรักขิตวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓
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206. นางสาวกรรณิกา จอมทอง
207. นายประพันธ์ ยังช่วย
208. นางเอมอร คงแก้ว
209. นายสุนทรี มูสิเกิด
210. นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุ
211. นางไพจิตต์ มีปลอด
212. นายอาพล เพ็ญตระการ
213. นายลาส ชูเชิด
214. นายสัญชัย ช่วยเกลี้ยง
215. นายสุโชติ ศิริสมบัติ
216. นายนพดลย์ เพชระ
217. นายจตุรงค์ ยอดระบา
218. นายบงกช อุตตะระนาค
219. นายวิมล คงทอง
220. นางสาวสมวรรณ หนูทอง
221. นางสุคนธ์ น้าเพชร
222. นายสุรทิน ทิพย์อักษร
223. นายมนัส ทองทิพย์
224. นางเยาวมาลย์ มะเดโช
225. นายคานึง เกื้อสกุล
226. นายธีระพล กิจเกิด
227. นายสายันต์ มีปาล
228. นางบุญยัง เขียวภักดี
229. นางพัชรี สังคหะ
230. นายสุเทพ ฤทธิรัตน์
231. นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร
232. นางกัณหา ศรีอักขรกุล
233. นางเทียบพรัตน์ ชาติโย
234. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย
235. นายมนตรี หงษา
236. นายประภาศ พลูหนัง
237. นายนิคม ชูศรี
238. นายบัญชา พูนพนัง
239. นายวีระสิทธิ์ แดงวิไล
240. นายสัมพันธ์ อิสสระพันธุ์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลานนา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไม้เสียบ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุง่ ใหญ่
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าสะท้อน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากบางกลม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชะอวด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจิกพนม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดเทพมงคล
ผู้อานวยการโรงเรียนคันธมาลี
ผู้อานวยการโรงเรียนควนเกย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวัวหลุง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองมาก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกก
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกยเชน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
ผู้อานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดร่อนนา
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเทพพนมเชือด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปลายสระ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านด่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกลอง
ผู้อานวยการโรงเรียนสุนทราภิบาล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าแซง
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๗
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระอานนท์
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241. นายอาคม ลียวัฒนานุพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนา
242. นายสุพจน์ จงจิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดธงทอง
243. นางรัตนา สุวรรณธนู
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเจริญ
244. นางนรีกานต์ บุญเชิด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนรุย
245. นายศิลปชัย ชูมั่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโครกคราม
246. นายโชติ คานวณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร
247. นายจาลอง ประวีณไว
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง
248. นายจีรวัฒน์ หล่อสุพรรณพร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถลุงทอง
249. นายสมพร คงดี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม
250. น.ส.อมรรัตน์ รัตนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปลายราง
251. นายสุพงศ์ รังษีพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดธาราวง
252. นายสามารถ รักทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร
253. นางกฤษณา เชยบัวแก้ว
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดถ้าเขาแดง
254. นายธาดา อุณพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุง่ หล่อ
ผู้ไม่มาประชุม (ไม่ปรากฏการลงชื่อในบัญชีลงชื่อ)
1. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านเนิน
2. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะทวด
3. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย
4. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระนอก
5. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูล
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางจินตนา ตั้งเส้ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
2. นางสุชาดา หวานแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
3. นางอรัญญา โมราศิลป์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
4. นางสุวิมล ศรีเจริญ
พนักงานธุรการ ระดับ 4
5. นางอภิสรา มีนิ่ม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
6. นายจักริน จักขุมณี
เจ้าพนักงานพัสดุ
7. นางกัลยา เกื้อกาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
8. นางพิทยา นกแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
9. นางวาสนา ถาวรนุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
10. นางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกลุ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
11. นางทิพย์พวัน ชูหนู
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
12. นางพัชราภรณ์ สงขา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
13. นางอาธัญญา วรพฤกษ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
14. นางพวงเพ็ญ จิตรจานอง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
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15. นางสายชล ธรรมสุนทร
16. นายฉลอง จันทร์ขาว
17. นางวันทนา แก้วผอม
18. นายมานิตย์ ศิลาบุตร
19. นางสาวเกษรา บริสทุ ธิ์
20. นางสาวชฏาณิศ รัตน์เพชร
21. นายสมพร รักประทุม
22. นายประเสริฐ นวลสะอาด
23. นายสถิตย์ เพิ่มพูล
24. นายสุชาติ รัตนามาศ
25. นางชะอ้อน หิ้นจิ้ว
26. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสน
27. นางพัชรี คงอุป
28. นายวัชรินทร์ เนาว์สุวรรณ
29. น.ส.ผกามาศ ปลอดเขียว
30. นางรัตน์ติยา ชูสุข
31. นางจรรยา พงศาปาน
32. นางสะภู แจ้งจุล
33. นางรุจี เดชเชียร

นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
ช่างปูน
ครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
ครูโรงเรียนบ้านหัวปอ
พนักงานราชการ
ครูโรงเรียนวัดสมควร
ครูโรงเรียนวัดขนาบนาก
ครูโรงเรียนบ้านขอนหาด
ครูโรงเรียนบ้านชะอวด
ครูโรงเรียนบ้านกุมแป
พิธีเปิดการประชุม
โดยนายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้นมอบเกียรติบัตร
ดังนี้
1. เรื่องการแต่งตั้งตาแหน่งผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ (L.T.)
1.1 แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ (L.T.)
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แต่งตัง้ ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ ( L.T.)
และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อนได้ จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายจรัล บารุงชู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
2. นายอาคม จันทร์นวล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
3. นางพัชรี คงอุป
ครูโรงเรียนบ้านหัวปอ
1.2 แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ (L.T.)
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ
(A.L.T.) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อนได้ จานวน 5 ราย ดังนี้
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1. นายพัฒนพากย์ ชูช่วย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน
2. นางวนิดา ศรีเจริญ
ครูโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
3. นางสาวเบญญาทิพย์ บุญสุข ครูโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
4. นางจริยา บุญละเอียด
ครูโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
5. นายอนันต์ หนูด้วง
ครูโรงเรียนบ้านควนมิตร
2. เรื่องการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น
กระทรวงศึกษาธิการจึงขอมอบเกียรติบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจาปี 2559 ให้แก่บุคคลต่อไปนี้
ประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1. นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกาะจาก
2. นายมณี เอียดเสน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางคุระ
3. นายสมชัย ช่วยทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุขุม
4. นายพัฒนพากย์ ชูช่วย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน
5. นายลาศ ชูเชิด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจิกพนม
6. นายสุพจน์ จงจิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดธงทอง
7. นายเจนวิทย์ บุญชูวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยโส
ประเภท ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. นางจิรา พรหมอินทร์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. นางพวงเพ็ญ จิตรจานอง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
3. นายสุชาติ รัตนามาศ
ช่างปูนระดับ 4
3. เรื่องการรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนใน
ระดับชาติ/ ระดับภาค ครั้งที่ ๖๖
การจากแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับภาค และระดับชาติ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จึงมอบเกียรติบัตร ให้ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้ควบคุม ฝึกซ้อม ดังนี้
บัญชีการจัดสรรเงินรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับภาค
ที่
โรงเรียน
เงินรางวัลนักเรียน
หมายเหตุ
๑
บ้านควนเงิน
๓,๐๐๐.๒
บ้านน้าบ่อ
๑๐,๐๐๐.๓
บ้านนาทรัพย์
๑,๐๐๐.๔
วัดทะเลปัง
๑,๐๐๐.๕
บ้านทุ่งใหญ่
๖,๘๐๐.-
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๖
วัดหอยกัน
๒,๔๐๐.๗
บ้านบางน้อย
๘๐๐.๘
หัวไทร(เรือนประชาบาล)
๑,๖๐๐.๙
บ้านขอนหาด
๕๐๐.๑๐ บ้านชะอวด
๒,๐๐๐.๑๑ วัดควนใส
๒,๕๐๐.๑๒ บ้านปากเชียร
๕,๐๐๐.๑๓ บ้านกุมแป
๕๐๐.๑๔ ตชด.บ้านท่าข้าม
๒,๕๐๐.๑๕ วัดสามัคยาราม
๔,๐๐๐.๑๖ ชุมชนวัดเกาะเพชร
๑,๕๐๐.๑๗ ชุมชนวัดสุวรรณรังสี
๕๐๐.๑๘ วัดป่าระกา
๑,๐๐๐.๑๙ วัดหนา
๑,๐๐๐.หมายเหตุ ๑) นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ คนละ ๑,๐๐๐.บาท
๒) นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ คนละ ๘๐๐.บาท
๓) นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ คนละ ๕๐๐.บาท
บัญชีการจัดสรรเงินรางวัลนักเรียนที่ได้รบั รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ
ที่
โรงเรียน
เงินรางวัลนักเรียน
หมายเหตุ
๑
บ้านทุ่งใหญ่
๕,๐๐๐.๒
บ้านชะอวด
๘๐๐.๓
บ้านควนเงิน
๒,๔๐๐.๔
วัดทะเลปัง
๘๐๐.หมายเหตุ ๑) นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ คนละ ๑,๒๐๐.บาท
๒) นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ คนละ ๑,๐๐๐.บาท
๓) นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ คนละ ๘๐๐.บาท
รายชื่อครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค / ระดับชาติ
ที่
ชื่อ -สกุล
โรงเรียน
หมายเหตุ
1 นางจรรยา พงศาปาน
บ้านขอนหาด
2. นางสะภู แจ้งจุล
บ้านชะอวด
3 นางรัชนก บุญทองแก้ว
บ้านชะอวด
4 นายบดินทร์ เกตุกัณหา
บ้านชะอวด
5 นางอารี ศรีอ่อน
วัดหอยกัน
6 นางสาวจิราพร แสงจันทร์
วัดหอยกัน
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางสาวสิริพร พรหมประสาท
นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้ว
นายชะนะ กลิ่นทอง
นางสาวสุนิษา ชูถนอม
นายสุทิน นวลพลับ
นางเบญจวรรณพูลสวัสดิ์
นางสาวจิรภา บุญชูวงศ์
นางสาวทัศนีย์ จิตติ
นายโกวิทย์ ศรีสุวรรณ
นางสาวจุไรพร แสงทอง
นางสาวเรณู แคล้วคลาด
นางรุจี เดชเชียร
นางขนิษฐา อัฒจักร์
นางสาวอมรรัตน์ ทองเสน
นางสร้อยนภา ชูโฉม
นางเพ็ญศรี นิ่มนวล
นางไสว ไตรบุญ
นายสุธรรม ขวัญทอง
นายวัชรินทร์ เนาว์สุวรรณ
นายพิมล ชายทอง
นางนฤมล ชายทอง
นางสาวนภาพร แกล้วณรงค์
นางจารุนันท์ เอียดคง
นางสาวสุธารัตน์ ทองรอด

บ้านควนเงิน
บ้านควนเงิน
วัดควนใส
วัดควนใส
บ้านปากเชียร
บ้านปากเชียร
บ้านปากเชียร
วัดหนา
วัดหนา
บ้านบางน้อย
บ้านนาทรัพย์
บ้านกุมแป
หัวไทร(เรือนประชาบาล)
หัวไทร(เรือนประชาบาล)
บ้านน้าบ่อ
บ้านน้าบ่อ
บ้านน้าบ่อ
ตชด.บ้านท่าข้าม
ตชด.บ้านท่าข้าม
วัดสามัคยาราม
วัดสามัคยาราม
วัดสามัคยาราม
บ้านทุ่งใหญ่
บ้านทุ่งใหญ่

รายชื่อครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค / ระดับชาติ
ที่
ชื่อ -สกุล
โรงเรียน
หมายเหตุ
31 นางสาวปฐมพร สังสุข
บ้านทุ่งใหญ่
32 นางจงจิตร คงเทพ
บ้านทุ่งใหญ่
33 นางสาวสุภาพิชญ์ เพชรสงคราม บ้านทุ่งใหญ่
34 นางสาวสุพัตรา ชุมเกตุ
บ้านทุ่งใหญ่
35 นางอรทัย ยมสวัสดิ์
ชุมชนวัดเกาะเพชร
36 นางสาวศิริวรรณ วีระนันท์
ชุมชนวัดเกาะเพชร
37 นางสาวกตินันท์ เอียดเสน
วัดทะเลปัง
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38
39
40

นางสาวฤทัย คงศรี
นางสาววรารัตน์ หนูจู
นายชุมพล รักบางบูรณ์

ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
วัดป่าระกา
วัดป่าระกา

4. เรื่องโรงเรียนต้นแบบการศึกษาทางไกล
มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบการศึกษาทางไกล ในการจัดการเรียน
การสอน DLTV และ DLIT ประจาปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบในการการจัดการเรียนการสอน DLTV ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว
2. เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLIT ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะจาก
3. โล่เกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน
DLIT ระดับภาค (ภาค 6) จากศูนย์ประสานงานและสนับสนุนทางไกลระดับภูมิภาค
(ภาค 6)
5. เรื่องการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 จานวน 7 ประเภท ได้แก่
๑. รางวัลนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลวิชาละ ๓,๐๐๐.-บาท
จานวน ๔ รางวัล
๒. รางวัลครูผสู้ อนนักเรียนในวิชาที่สอบได้คะแนนเต็ม ได้รบั เกียรติบัตร จานวน ๓ คน
๓. รางวัลโรงเรียนมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม ได้รบั เกียรติบัตร จานวน ๓ โรงเรียน
๔. รางวัลโรงเรียนมีคะแนนรายวิชา การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ได้รับเกียรติบตั ร จานวน ๑๐ โรงเรียน
๕. รางวัลโรงเรียนมีคะแนนรายวิชา การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ได้รับเกียรติบัตร จานวน ๒๓ โรงเรียน
6. รางวัลโรงเรียนมีคะแนนรายวิชา การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ได้รับเกียรติบัตร จานวน ๑๔๐ โรงเรียน
๗. รางวัลโรงเรียนมีคะแนนรายวิชา การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ได้รับเกียรติบัตร จานวน ๑๕๔ โรงเรียน
6. เรื่องมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงเรียน
มอบเกียรติบัตรผูส้ นับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
จานวน 200,000 บาท นายสมบูรณ์ จันทร์เมือง
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เวลา 09.00 น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องการมอบเกียรติบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรติ
- การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ (L.T.)
ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมในความตั้งใจของทุกท่านทีไ่ ด้เข้ารับการอบรม และขอให้
ท่านทั้งหลายได้ช่วยเหลือโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายของท่านด้วย
- เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจาปี 2559
ขอแสดงความยินดีกับการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาดีเด่น ท่านเป็นผู้หนึง่ ที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนและเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม
- การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติ/ระดับภาค ครั้งที่ ๖๖
ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับผูท้ ี่มผี ลงานดีเด่น และขอขอบคุณ โรงเรียน ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา คุณครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สร้างผลงานในกลุ่มสาระต่าง ๆ ในทุกโรงเรียนที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมในทุกพื้นที่ทงั้ ระดับภาค ระดับชาติ ที่ท่านได้ทาการฝึกซ้อม ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะไป
แข่งขันและบางส่วนก็ต้องใช้งบประมาณของโรงเรียน
- โรงเรียนต้นแบบการศึกษาทางไกล ในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT
ประจาปีงบประมาณ 2560
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนต้นแบบในการจัดการการเรียนการสอน ขอให้ทุกโรงเรียนได้ใช้
สื่อนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ ผลการสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมทีท่ ่านได้ทาหน้าที่ของท่านในการจัดการเรียนการสอนในปีที่
ผ่านมา ท่านได้ทาหน้าทีส่ มบูรณ์แบบ จนได้รบั รางวัล O-NET หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีการศึกษา 2560
นี้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะยกระดับมีผลการสอบ O-NET สูงขึ้น ขอฝากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะทีมงานศึกษานิเทศก์ที่จะออกเยี่ยมโรงเรียน ขอให้ช่วยแนะนาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
รับทราบ
1.2 เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
- ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
- ด้านความปลอดภัยของนักเรียน เช่น สัตว์มีพิษ อาหารกลางวัน สุขภาพอนามัยนักเรียนถือเป็นสิ่งที่
โรงเรียนต้องให้ความสาคัญ
- ด้านการป้องกันเหตุร้าย เช่นการลักพาเด็ก ขอให้สอดส่องดูแลให้ทั่วถึง
รับทราบ
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1.3 เรื่องการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
รัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียนตั้งแต่อนุบาล 3 ขวบ ได้รับการดูแลเรื่องการจัดการศึกษา ให้โรงเรียนที่
มีความพร้อมเปิดรับอนุบาล 3 ขวบ ขอให้ท่านพิจารณาโรงเรียนของท่าน ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาล
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่โรงเรียนต้องมีความพร้อม เช่น ต้องมีครู มีห้องเรียน และโรงเรียนต้องไม่
ไปแย่งนักเรียนจากองค์การบริหารส่วนตาบล
รับทราบ
1.4 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามคาสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 13 อานาจในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
รับทราบ
1.5 เรื่องผลการทดสอบ O-NET
ขอฝากให้ศึกษานิเทศก์ และโรงเรียน ไปศึกษาวิเคราะห์ว่าจะทาอย่างไรที่จะช่วยให้โรงเรียนมี
ผลการสอบ O-NET สูงขึ้น
รับทราบ
1.6 เรื่องผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้รายงานตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ หรือระบบ KPI Report System : KRS และระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ หรือ
ระบบ Action plan Report System : ARS ไปแล้วนั้น
ผลการดาเนินงานของสพป.นศ.3
- ผลการดาเนินงานคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (KRS : KPI Report System) ตามลาดับรายเขต
อยู่ลาดับที่ 164
- ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS : Action plan Report System)
ตามลาดับรายเขต อยู่ลาดับที่ 115
- ผลการดาเนินงานคารับคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) และผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS : Action plan Report System) ตามลาดับราย
เขต อยู่ลาดับที่ 154
ผลการประเมินตัวชี้วัดบางตัวอยู่ในเกณฑ์ต่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ดังนี้
1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดทีม่ ีผลการประเมินคุณภาพภายใน
2. ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ ีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดีและสามารถ
เป็นแบบอย่างได้
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3. ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธทีผ่ ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ
4. ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตาบลที่มผี ลการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ
5. ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนรายงานให้ครบถ้วน
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559
ให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครัง้ ที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 จากเว็บไซต์ สพป.นศ.3 ก่อนที่จะมีมติรบั รอง
รับรอง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.2 เรื่องจากกลุม่ อานวยการ
3.2.1 เรื่องการดาเนินงานตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดขยะ”
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การดาเนินงานด้านการพัฒนาสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ให้พัฒนาความสะอาด เพื่อให้หลุดพ้นประเทศกาลังพัฒนา ตามนโยบาย เมืองไทย 4.0
ของรัฐบาล โดยกาหนดให้สถานศึกษาทุกโรงเรียน ต้องดาเนินการเรื่องขยะภายในโรงเรียน กาหนดให้
นักเรียนมีวินัย รู้จักแยกขยะตามประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะอาดทั่วทั้งโรงเรียน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้แจ้งแนวการดาเนินการดังกล่าวให้สถานศึกษาทราบแล้ว สาหรับในปีการศึกษา
2560 นี้ ขอให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนได้ดาเนินการตามโยบาย ดังกล่าว ดังนี้
1. จัดให้มีถังขยะบริการนักเรียนในโรงเรียนให้ทั่วถึง และเพียงพอ โดยแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ
เช่นพลาสติก แก้ว และขยะอื่น ๆ ทั่วไป
2. จัดทาเตาเผาขยะ เพื่อกาจัดขยะประเภทที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
3. กาหนดมาตรการควบคุม กากับในรูปของคณะกรรมการ สภานักเรียน และห้องเรียน เพื่อไม่ให้
นักเรียนทิ้งขยะภายในบริเวณโรงเรียน
4. กาหนดให้ครูและผู้รบั ผิดชอบรายงานกิจกรรมดังกล่าวให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทราบทุก ๆ เดือน
รับทราบ
3.2.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2559
ผลการปฏิบัตงิ านตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีการศึกษา 2559 และการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44)
ตามที่ กพร.สพฐ. ได้ดาเนินการให้ สพป.ทุกแห่ง จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยกาหนดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 2 มิติ
7 ตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 50 ตัวชี้วัด
พร้อมทั้งให้รายงานผลการดาเนินงานตามรอบระยะเวลา 6, 9 และ 12 เดือน ผ่านระบบรายงานผล
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ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ หรือระบบ KRS (KPI Report System) และระบบรายงานผล
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ หรือระบบ ARS (Action plan RePort System) นั้น และ
สพฐ.ได้ตรวจสอบและรับรองผลการดาเนินงานของ สพป.เสร็จสิ้นเป็นที่ยุติแล้ว ในส่วน ผลการ
ดาเนินงาน ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ดังนี้คือ
1. ผลการดาเนินงานคารับรองการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System) ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08627
- มิติภายนอก ได้คะแนนเฉลี่ย 3.90166
- มิติภายใน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.69812
2. ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS (Action plan RePort System) ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.15676
- กลยุทธ์ที่ 1 ได้คะแนน 4.06452
- กลยุทธ์ที่ 2 ได้คะแนน 3.87249
- กลยุทธ์ที่ 3 ได้คะแนน 4.14286
- กลยุทธ์ที่ 4 ได้คะแนน 4.55205
การดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการ (มาตรา 44) เดิมคือ ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ใน
ปีงบประมาณ 2560 ขอยกเลิก เป็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง มาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สรุปได้ดังนี้
1. สาระสาคัญ คือ ให้มีการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
2. กรอบการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สพฐ. มีองค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐานงานประจางานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functionat base)
ประเด็นการประเมิน มี 5 หัวข้อ คือ
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/ 12-14 ปี/15-17 ปี)
1.2 ขีดความสามรถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2017)
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education) (สพป.ไม่ต้องดาเนินการ ตัวชี้วัดนี้)
1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ
(สพป.ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้)
1.2.3 ระดับความสาเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA)
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1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net
1.4 ระดับความสาเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
1.5 ระดับความสาเร็จของพัฒนาครู
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุท ธศาสตร์แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)
ประเด็นการประเมิน มี 3 หัวข้อ คือ
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (สพป.ไม่ต้องดาเนินการ ตัวชี้วัดนี้)
2.2 ระดับความสาเร็จในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา
2.3 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนในโครงการ ICU (สพป.ไม่ต้อง
ดาเนินการตัวชี้วัดนี้)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด
กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base)
ประเด็นการประเมิน (ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ สพป.ไม่ต้องทา)
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บ ริก ารประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
(Innovation base)
ประเด็นการประเมิน มี 2 หัวข้อ คือ
4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentlal base)
ประเด็นการประเมิน มี 1 หัวข้อ คือ
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (สพป.ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้)
3. ระดับการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 มี 3 ระดับ และมีเกณฑ์การประเมิน คือ
- ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
- ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบ
ที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใด องค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
- ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

รายงานการประชุม 19

ที่ประชุม
รองฯ บุญเรือง

ที่ประชุม
รองฯ บุญเรือง

ที่ประชุม

โดยกาหนดค่าเป้าหมายแต่ละองค์ประกอบ จากร้อยละตัวชี้วัดที่ดาเนินการบรรลุเป้าหมายต่อ
ตัวชี้วัดทั้งหมด ดังนี้
 ต่ากว่าเป้าหมาย
ต่ากว่า 50 %
 เป็นไปตามเป้าหมาย ระหว่าง 50-67 %
 สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่า 67 %
และให้ทุกตัวน้าหนักเท่ากัน เพราะถือว่าต่างเป็น core functions ที่ต้องมีความสาคัญเท่า ๆ กัน
4. รอบระยะเวลาการประเมิน
- รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-28 กุมภาพันธ์ 2560
- รอบสอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560-31 กรกฎาคม 2560
เมื่อสถานศึกษาได้รับหนังสือให้ดาเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดใด ขอความร่วมมือดาเนินการพร้อมรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนดด้วย
รับทราบ
3.2.3 เรื่องการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน ในอาเภอร่อนพิบลู ย์และอาเภอชะอวด ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม
2560 โดยทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง และโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ซึ่งขณะนีห้ น่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กาลังเตรียมการ
ดังกล่าว ซึ่งกาหนดการรับเสด็จ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครัง้
ขอความร่วมมือว่าโรงเรียนที่เป็นเส้นทางพระองค์เสด็จผ่าน ขอให้จัดโต๊ะหมู่ ดอกไม้
เทียนแพ แต่งผ้าสีม่วง และขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาในวันดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาอาเภอ
ร่อนพิบลู ย์ รับเสด็จที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ผู้บริหารอาเภอสถานศึกษาอาเภอ
ชะอวด รับเสด็จที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี สาหรับการแต่งกาย เครื่องแบบ
ปกติกากีแขนยาว
รับทราบ
3.2.4 เรื่องการจัดกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ด้วยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กาหนดให้สถานศึกษาหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 7-15
พฤษภาคม 2560 โดยเชิญชวนข้าราชการ นักเรียน และประชาชนร่วมทาบุญ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาจิตใจ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างบ้านเมืองให้เกิดสันติสุข จึงขอให้สถานศึกษา
ทุกแห่งได้ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง เนื่องในโอกาส
เทศกาลดังกล่าว
รับทราบ
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3.2.5 เรื่องการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่สมาชิก ชพค.และ ชพส.
ด้วยสานักงาน สก.สค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งผลการดาเนินงานจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพแก่สมาชิก โดยสรุปดังนี้
1. สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ชพค.จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงิน 921,744 บาท
ชพส. จะได้รบั เงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงิน 377,109 บาท
ทั้งนี้จะต้องหักลบภาระหนี้ผกู พันต่าง ๆ ก่อน
2. การรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ ชพค.จะได้รบั เงิน 200,000 บาท ชพส. จะได้รบั เงิน
100,000 บาท
3. การค้างชาระค่าสมาชิก ชพค.และ ชพส. ถ้าหากสมาชิกขาดชาระเกิน 3 เดือน จะเสนอชื่อคัดออก
จากการเป็นสมาชิก ซึง่ ขณะนี้ สานักงาน สก.สค.จังหวัดนครศรีธรรมราช กาลังเร่งรัดติดตามผลอยู่
4. การรณรงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม
รับทราบ
3.2.6 เรื่องการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษามหาโชคลาภ พ.ศ.2560
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้จัดสร้าง
วัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามรามเทพ รุ่นมหาโชคลาภ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนในท้องที่ลมุ่ น้าปากพนัง เมื่อปี พ.ศ. 2550 นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้จากวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามรามเทพ
ตามคาสั่ง ฯ ที่ 78/2560 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ ฯ ได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
- คณะกรรมการชุดตรวจสอบรายได้ จากวัตถุมงคลพ่อจตุคามรามเทพ ปรากฏว่ามี
ยอดเงินคงเหลือจาก สมุดบัญชี ณ วันที่ 3 มกราคม 2560 เป็นเงิน จานวน 1,380,308.89 บาท
- คณะกรรมการชุดยกร่าง ระเบียบว่าด้วยกองทุนรายได้ ฯ ได้มีการประชุมครัง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมปะการัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการศึกษามหาโชคลาภ พ.ศ.2560
อภิปรายรายละเอียดเป็นรายข้อ ก่อนให้ความเห็นชอบ กลุ่มอานวยการได้นาเสนอระเบียบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการศึกษา
มหาโชคลาภ พ.ศ.2560 ที่ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ลง
นามระเบียบ ฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 และได้แจ้งสถานศึกษาทราบตามหนังสือสพป.นศ.3
ที่ ศธ 04071/ว 1656 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช ชื่อ “บัญชีกองทุกส่งเสริมการศึกษามหาโชคลาภ” เลขทีบ่ ัญชี
05009768 และชื่อ “บัญชีดอกผลกองทุนส่งเสริมการศึกษามหาโชคลาภ” เลขที่บัญชี
00012306
รับทราบ
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3.3 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์
3.3.1 เรื่องแนวทางการบริหารเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติและโอนเงินอุดหนุนนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้สถานศึกษา และเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ ทุกรายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และดาเนินงานต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา จากการติดตามผลการใช้เงินดังกล่าว ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าโรงเรียน
ดาเนินการใช้งบประมาณดังกล่าวไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ติดตาม ควบคุม กากับการดาเนินการใช้เงินงบประมาณดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ดังนั้น ขอให้สถานศึกษาได้ดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษาทุกโรงจะต้องจัดทาแผนบริหารงบประมาณของสถานศึกษา โดยกาหนดงบประมาณไว้
ในแผนโดยสรุปดังนี้
1.1 ค่าใช้จ่ายประจา
1.2 งบเพือ่ การบริหารจัดการ
1.3 งบดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
2. การใช้เงินนอกงบประมาณทุกประเภทเพื่อเป็นค่าจ้างครูและบุคลากรอื่น ๆ จะต้องดาเนินการ ดังนี้
2.1 แผนงาน/โครงการ
2.2 ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
2.3 ต้องจัดทาสัญญาจ้าง และรายงานให้สพป.นศ.3 ทราบ เพื่อจัดทาข้อมูลในระบบต่อไป
3. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ให้ดาเนินการเบิกจ่าย ดังนี้
3.1 จ่ายแผนงาน/โครงการ
3.2 จ่ายตามความต้องการและความจาเป็น โดยให้มีการสารวจความต้องการใช้วัสดุจาก
ข้าราชการอย่างน้อย ภาคเรียนละครั้ง
3.3 จ่ายเพื่อการบริหารจัดการอื่น ๆ
รับทราบ
3.3.2 เรื่องการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้วยกระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
เพื่อให้ระบบการเงินไหลสะพัดในระบบธุรกิจ ถึงภาคประชาชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
ทั้งประเทศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ดาเนินการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว พร้อมกับรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ปรากฏว่า
ขณะนี้ได้ดาเนินการเบิกจ่ายได้จริงจนถึงขณะนี้ ดังนี้ (30 เมษายน 2560)
- งบดาเนินงาน
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 61.98
- งบลงทุน
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 42.94
รวม
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 53.66
เป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ไตรมาส 2
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รายจ่ายประจา
ร้อยละ 55
รายจ่ายลงทุน
ร้อยละ 41
ภาพรวม
ร้อยละ 52
สาหรับสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณต่าง ๆ แล้วยังดาเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จตาม
งวดงานที่กาหนด ขอให้เร่งรัดติดตามผลและรีบเบิกจ่ายโดยเร็ว (เอกสารประกอบ)
รับทราบ
3.3.3 เรื่องการบริหารจัดการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง ให้สถานศึกษา ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ
และถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่าสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ยังดาเนินการล่าช้าและผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติหลายประการ กลุ่มงานพัสดุจึงได้
สรุปแนวทางการบริหารจัดการรายการค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ให้ทราบและถือปฏิบัติ
ดังเอกสารที่แนบ
รับทราบ
3.4 เรื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน
3.4.1 เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ตามที่ สพฐ.มีการให้บริการด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับสถานศึกษา ภายใต้
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ Uninet และ MOENet สาหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการด้านการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ดาเนินการสารวจการใช้
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนในสังกัด และได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจากโรงเรียนในสังกัด และสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ดาเนินการรายงาน สพฐ.ไป
แล้วนั้น ทั้งนี้ สพฐ.ได้แจ้งให้ผู้ให้บริการที่ทาสัญญากับ สพฐ ลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขณะนี้ โรงเรียนในสังกัดหลายโรงเรียนยังไม่ได้รับแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็น
การแก้ปัญหาเบื้องต้น จึงขอให้โรงเรียนดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบว่า โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกี่ระบบ (MoeNet/Uninet) และระบบไหนใช้ไม่ได้
หรือใช้ได้แต่สัญญาณไม่เสถียร
2. แจ้งบริษัทที่ให้บริการ (MoeNet) เช่น บริษัท TOT , CAT , SAMART พื้นที่แต่ละอาเภอเบอร์
โทรศัพท์ติดไว้ที่อปุ กรณ์แล้ว หรือแจ้งไป สพฐ. ที่นายโกศิล ดวงใจ 081-3721801 เพื่อประสาน
บริษัทให้เข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนที่ยังมีปญ
ั หา
3. สาหรับโรงเรียนที่มีระบบเครือข่าย ของ Uninet ซึ่งมีความเร็ว 30 Mbps สามารถเชื่อมต่อไปยัง
อาคารเรียนอื่นได้ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แทนเครือข่ายของ TOT , CAT , SAMART
ที่ใช้งานไม่ได้หรือได้แต่ไม่สญ
ั ญาณเสถียร เนือ่ งจากความเร็วที่ สพฐ.จัดสรรให้โรงเรียนน้อยมาก หากมี
ปัญหาจากเครือข่ายของ Uninet อุปกรณ์มีปัญหาให้ติดต่อคุณโกศิล ดวงใจ 081-3721801
mail: kosin@obecmail.obec.go.th หรือแจ้งที่ 02-282-2744 , 02-288-5537 , 095-475-

รายงานการประชุม 23

ที่ประชุม
รองฯ สมเกียรติ

5378 mail: tanet.yaimanee@gmail.com หากเคเบิลมีปัญหาสัญญาณไม่ดี ให้ติดต่อที่
02-354-5678 ต่อ 4002-4005 mail: noc@uni.net.th
4. กรณีโรงเรียนทีเ่ รียนรวมทุกชั้น และ การเลิกโรงเรียน ให้ดาเนินการเก็บอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ที่โรงเรียนหลัก เพื่อรอการตรวจสอบจาก สพฐ.
5. หากโรงเรียนประสานแล้ว สพฐ.หรือบริษัทผู้ให้บริการ ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องอินเทอร์เน็ต หรื อ
โรงเรียนใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ขอให้แจ้งเป็นหนังสือให้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ทราบ เพื่อจะ
รายงาน สพฐ.และ สป.ต่อไป
สาหรับสรุปรายงานระบบ internet ของทุกโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผนจะแจ้งให้
โรงเรียนทราบ ทางระบบ AMSS
รับทราบ
3.4.2 เรื่องการรวม เลิก สถานศึกษา
ตามที่สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และ
การดาเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน นั้น
จากการดาเนินการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่มีนักเรียน 1-20 คน และ
21-40 คน มีโรงเรียนเรียนรวม และเลิกโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 และ 2560 ดังนี้
1. โรงเรียนเรียนรวม จานวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย
1) โรงเรียนบ้านม่วงงาม
อ.ร่อนพิบูลย์
2) โรงเรียนวัดพระหอม
อ.เชียรใหญ่
3) โรงเรียนบ้านดอนโตนด
อ.เชียรใหญ่
4) โรงเรียนบ้านบางปรง
อ.เชียรใหญ่
5) โรงเรียนบ้านปากคลอง
อ.ปากพนัง
6) โรงเรียนวัดคลองน้อย
อ.ปากพนัง
7) โรงเรียนบ้านชายควน
อ.จุฬาภรณ์
8) โรงเรียนวัดทาบทอง
อ.เชียรใหญ่
9) โรงเรียนวัดร่อนนา
อ.ร่อนพิบูลย์
10) โรงเรียนบ้านเกยเชน
อ.ร่อนพิบูลย์
11) โรงเรียนวัดดอนผาสุก
อ.หัวไทร
12) โรงเรียนวัดบางพระ
อ.ปากพนัง
2. เลิกสถานศึกษา จานวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย
1) โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม อ.ปากพนัง
2) โรงเรียนวัดบางมะขาม
อ.ปากพนัง
3) โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
อ.ปากพนัง
4) โรงเรียนวัดเทพนิมิต
อ.เชียรใหญ่
5) โรงเรียนบ้านสระนอก
อ.หัวไทร
6) โรงเรียนบ้านเกาะทวด
อ.เชียรใหญ่
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ที่ประชุม
รองฯ สมเกียรติ

ที่ประชุม
นางจิรา พรหมอินทร์

ที่
1
2
3
4
5

7) โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน
อ.ปากพนัง
8) โรงเรียนวัดบ้านเนิน
อ.เชียรใหญ่
รับทราบ
3.4.3 เรื่องแนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยรัฐจัดสรรงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน รายละเอียดดังเอกสารที่กลุม่ นโยบายและแผนได้แจกให้กบั ทุกโรง
ปีนี้ค่าหนังสือเรียน
- ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 มูลค่าหนังสือต่อชุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของเดิม 561
ของใหม่ 651
- ส่วนที่ต่างจากปี พ.ศ. 2559 จัดซือ้ ให้เด็กโดยไม่เรียกคืน ปี 2560 ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียน
ที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคนยืมเรียน และส่งหนังสือเรียนคืนให้สถานศึกษาเมือ่ สิ้นปีการศึกษา
รับทราบ
3.5 เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.5.1 เรื่องการมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558
ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติที่
ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันไม่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมอบหมาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแห่งชาติ
พ.ศ.2558 – 2562 โดยได้ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ
ได้กาหนดมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา
ดิศกุล) เป็นประธานในการมอบโล่ โดยมีโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด สพป.นศ.3 ได้รับการคัดเลือก
จากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 8 โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน 8 คน และครู
ผู้รบั ผิดชอบ 8 คน ได้แก่

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านชะอวด
โรงเรียนบ้านปากเชียร
โรงเรียนบ้านอายเลา
โรงเรียนบ้านปากควน
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)

ผู้บริหารสถานศึกษา
นายอาพล เพ็ญตระการ
นายสมชัย ประจง
นายคานึง เชื้อสกุล
นายนิกร ด้วงนุ่ม
สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา

ครูผู้รบั ผิดชอบ
นายบวรนันท์ ชมเชย
นางอานวย ประจง
นายสวัสดิ์ สุภาเพ็ชร
น.ส.กัณณิกา ฉิมทองแก้ว
นายอุดร นาควานิช

หมายเหตุ
รักษาสภาพปีที่
รักษาสภาพปีที่
รักษาสภาพปีที่
รักษาสภาพปีที่

2
2
2
3
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โรงเรียนวัดปลายสระ
นายวิจักร เกิดคา
นายสุชาติ ชีช้าง
โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
นายสมทรง พรหมจันทร์ นายเฉลิมพล เทียนทอง
โรงเรียนบ้านลาคลอง
น.ส.เหมวรรณ เนียมนุ้ย นางณษรา ยินเจริญ
รับทราบ
3.6 เรื่องจากกลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.6.1 เรื่องผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT)
1. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเปรียบเทียบระดับประเทศ-สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 1 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ ( National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เปรียบเทียบระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับประเทศ
ด้านภาษา ( Literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล ( Reasoning Abilities)
รวม ทั้ง 3 ด้าน

51.00
36.99
53.38
47.13

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สพป.นศ.3
เปรียบเทียบ สพป.นศ.3
ระดับประเทศ
53.30
2.30
38.79
1.80
55.60
2.22
49.23
2.10

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รียน
ระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่าระดับประเทศทัง้ 3 ด้าน ( 2.10) เมื่อพิจารณารายด้าน
ด้านภาษา( Literacy) มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ( 2.30 ) รองลงมาความสามารถด้านด้านเหตุผล (
Reasoning Abilities) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ (2.22) และความสามารถด้านคานวณ (Numeracy) มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละต่าสุด ( 1.80 )
2. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเปรียบเทียบระดับสังกัด (สพฐ.) กับ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 1 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ ( National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) ปีการศึกษา 2559
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับสังกัด
สพป.นศ.3
เปรียบเทียบ สพป.นศ.3
(สพฐ.)
ระดับประเทศ
ด้านภาษา ( Literacy)
50.29
53.30
3.01
ด้านคานวณ (Numeracy)
37.35
38.79
1.44
ด้านเหตุผล ( Reasoning Abilities)
52.62
55.60
2.98
รวม ทั้ง 3 ด้าน
46.75
49.23
2.48
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รียน
ระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด
(สพฐ.) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่าระดับประเทศทัง้ 3 ด้าน ( 2.48) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านภาษา(
Literacy) มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ( 3.01 ) รองลงมาความสามารถด้านด้านเหตุผล ( Reasoning
Abilities) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ (2.98) และความสามารถด้านคานวณ (Numeracy) มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่าสุด
( 1.44 )
3. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559
ตารางที่ 3 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ ( National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558 - 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา
2558
47.46
41.39
50.15

ที่ประชุม

ปีการศึกษา
2559
53.30
38.79
55.60

ผลต่างค่าเฉลี่ย
ปี 2558 กับ 2559
5.84
-2.60
5.45

ด้านภาษา ( Literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล ( Reasoning
Abilities)
รวม ทั้ง 3 ด้าน
46.34
49.23
2.89
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รียน
ระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2559 สูงกว่า ปีการศึกษา 2558 เท่ากับ
2.89 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านภาษา( Literacy) มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้นมากที่สุด ( 5.84)
รองลงมา ความสามารถด้านเหตุผล ( Reasoning Abilities) เท่ากับ 5.45 และความสามารถด้าน
คานวณ (Numeracy) มีค่าเฉลี่ยร้อยละน้อยทีส่ ุด (- 2.60 )
รายละเอียดรายงานผลการทดสอบดังแนบ
รับทราบ
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3.6.2 เรื่องการเก็บข้อมูลโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ประชารัฐดาเนินการกรอกข้อมูลออนไลน์ ที่เว็บโครงการประชารัฐ
http://www.pracharathschool.go.th/ ดังนี้
๑. แบบเก็บข้อมูลรายละเอียดบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ เพื่อเป็นช่องทางทีส่ ามารถรับ
ความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลทั่วไป และสามารถตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณจากช่องทางนี้ได้ เพื่อความโปร่งใสและเปิดเผยได้
๒. แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโครงการ เพื่อรวบรวมบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนในโครงการเพือ่ ใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริม
นักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและเก่งตามเป้าหมายของโรงเรียน
ทั้งนี้ ให้โรงเรียนดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รับทราบ
3.6.3 เรื่องนโยบายการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
นโยบายการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่ “ช่วยสร้างคนดีให้
บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครู และนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู
ให้ครูสอนให้เด็กมีน้าใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กทีเ่ รียนเก่ง
ช่วยเหลือเพื่อนทีเ่ รียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทางานร่วมกัน เพือ่ ให้เห็นคุณค่าของความ
สามัคคี” และเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็น
การน้อมนาพระราชกระแสรับสัง่ ดังกล่าว มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น
เพื่อพัฒนาและขับเคลือ่ นการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน
ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดหมายสาคัญมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา
มีความสุข โดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี ต้องจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การปฏิรปู การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน มีนโยบายเน้นผลิตคนดีออกสูส่ ังคม โดย
กาหนดคุณธรรมเป้าหมายสาคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบและอุดมการณ์คุณธรรมผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
โครงงานคุณธรรม รูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่พฒ
ั นา
ผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม ที่เกิดขึ้นจากความสนใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัตจิ ริง ด้วยความพากเพียรและต่อเนื่อง บ่มเพาะความดีงามอย่างเป็นรูปธรรมและ

รายงานการประชุม 28

ที่ประชุม

รองฯ สุมล

เป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของบลูม (Bloom) ด้านจิตพิสัย
(Affective Domain) ให้ผู้เรียนได้รับรู้ในสิง่ ที่ดี ตอบสนองอย่างเหมาะสม เห็นคุณค่าเกิดค่านิยมที่ดี
จัดระบบคุณค่า นาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันจนเป็นนิสัย โดยกาหนดเป้าหมายโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ ปีงบประมาณ 2560 จานวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ พัฒนาผู้บริหาร และครู โรงเรียน
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คนพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมหลัก ๗ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ(โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี จานวน ๕,๐๐๐ บาท
๓. กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรมจานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๔. กิจกรรมคืนคุณธรรมสูห่ ้องเรียนจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. กิจกรรมครอบครัวทีส่ าม(ครอบครัวคุณธรรม)จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรมจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย และการมีสว่ นร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ รับทราบนโยบาย และได้
ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินงาน ได้จัดทาโครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน จานวน ๙๐
โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ และวางแผนดาเนินงานตามที่ สพฐ. กาหนดแล้ว
รับทราบ
3.6.4 เรื่องการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
(โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม)ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดยุทธศาสตร์สาคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน มีนโยบายเน้นผลิตคนดีออกสูส่ ังคม ผ่านการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม และค่านิยม 12 ประการ ซึ่งมีกิจกรรมหลักได้แก่การ
จัดการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ด้วยกระบวนการทาง
ปัญญา ดาเนินงาน 29 กิจกรรมหลักสูอ่ ัตลักษณ์โรงเรียนวิถพี ุทธ กิจกรรมค่าย “เยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน ทาดีถวายในหลวง” การนาเสนอผลงานผ่านบทความวารสาร วิถีพุทธ “รู้ตื่นและเบิกบาน”
การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียน วิถีพุทธกับกัลยาณมิตรการ
ประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง” ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมตามหลักอริยสัจสี่ เป็นกิจกรรม
การเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมที่เกิดขึ้นจากความสนใจ ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรูผ้ ่านการปฏิบัตจิ ริง ด้วยความพากเพียรและต่อเนื่อง บ่มเพาะ
ความดีงามอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนาตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ของบลูม (Bloom) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ให้ผู้เรียนได้รับรู้ในสิง่ ที่ดี ตอบสนองอย่าง
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เหมาะสม เห็นคุณค่าเกิดค่านิยมที่ดี จัดระบบคุณค่า นาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันจนเป็นนิสัยหรือ
บุคลิกที่ดี รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสูบ่ ุคคลต่าง ๆ ในสถานศึกษาชุมชนของตนเองและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยการดาเนินงานร่วมกันในรูปของศูนย์เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติการดีทั้งในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับอาเภอ โดยกาหนดกิจกรรมสาคัญ ประกอบด้วย
๑. อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา และ 29 กิจกรรมสู่อัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ
๒. พัฒนาเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติการดี ระดับเขตพื้นที่ และระดับอาเภอ
๓. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานเพื่อรับรองผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุ ทธ
๔. การนาเสนอผลงานผ่านบทความวารสารวิถีพุทธ “รู้ตื่นและ เบิกบาน”
๕. นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดนวัตกรรมค่านิยม 12 ประการ และโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ “เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ตระหนักและเห็น
ความสาคัญในยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว จึงจัดทาโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ (กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม)
เพื่อดาเนินงานตามกิจกรรมสาคัญ ดังกล่าวต่อไปโดยมีโรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนคุณธรรม) เป็น
เป้าหมายสาคัญ
รับทราบ
3.6.5 เรื่องการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร e-CLIP STEM Education

การอบรมพัฒนาครู
หลักสูตร e-CLIP STEM Education

ความเป็นมา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น และพัฒนาครูให้
มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมอบวงเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเองให้กับครู
แต่ละคน คนละไม่ เ กิน 10,000 บาท/ปี โรงเรียนวัดวัง ฆ้อง โดยนายวิชัย ราชธานี ผู้อานวยการโรงเรียนได้เสนอหลักสูตร
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
หลักสูตร “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร”(e-CLIP STEM Education)และหลักสูตรนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา เมื่อวันที่
3 เมษายน 2560สาระสาคัญของหลักสูตรเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสะเต็ มศึกษา
(STEM Education) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยการใช้กระบวนการ PLC และการปฏิบัติจริงในห้องเรียน
เป็นฐาน และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Content and Language Integrated Pedagogy via electronic
communication: e-CLIP) เป็นเครื่อ งมื อ ในการส่ง เสริม สนับ สนุนเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพให้ก ระบวนการพัฒ นาครูบ รรลุตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตรหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของครูให้สามารถจัดการเรียนรูพ้ ัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) โดยมีทีมวิทยากรที่มีความชานาญ มีประสบการณ์ เกี่ยวกับ พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแบบสะเต็มศึกษา การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาข้าราชการครูรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยกาหนดการในหลักสูตรจะจัดอบรมที่โรงแรมทวินโลตัส จานวน 3 วัน ดูแลช่วยเหลือ
ให้สามารถ “จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร”(e-
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CLIP STEM Education)” ตลอดภาคเรียนที่ 1/2560 สิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีกิจกรรมสัมมนาทาง
วิชาการ 1 วัน โดยรับสมัครอบรมจานวนไม่เกิน 40 คน/รุ่น รับจานวน 2 รุ่น
แนวดาเนินการ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการ
ตามหลักสูตร ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปสาระสาคัญดังนี้
1. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สพฐ.จะเปิดระบบ Shopping List หลักสูตรการอบรมครูอย่างเป็นทางการพร้อมกับการ
ประกาศจัดตั้งสถาบั นคุรุพัฒนาและการเริ่มใช้เกณฑ์ในการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ อย่างเป็น
ทางการ
2. การให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่และการต่อใบประกอบวิชาชีพครู ครูต้องมีชั่วโมงอบรมและพัฒนา
ตนเองตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยการนับชั่วโมงของหลักสูตรทีอ่ บรมต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุ
พัฒนาเท่านั้น
3. งบประมาณที่จัดสรรพัฒนาครูคนละไม่เกิ น 10,000 บาท/ปี จัดสรรเป็นปีงบประมาณ งบประมาณปี 2560
สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 (สมมติ ครู ก. อบรมในปีงบประมาณ 2560 ใช้งบ 7,000 บาท คงเหลือ 3000
บาท พอสิ้นปีงบประมาณ 2560 งบ 3000 บาทนี้ก็พับไป แต่ครู ก. มีสิทธิ์ใช้งบอบรมในปีงบประมาณใหม่ปี
2561 ไม่เกิน 10,000 บาท)
4. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของราชการ
5. ตอนนี้ สพฐ.กาลังดาเนินการจัดทาระบบ ดังนี้

6. ครูเลือกหลักสูตรการอบรม + ผอ.โรงเรียนอนุมัติให้เข้ารับการอบรม+เขตพื้นที่ดูแลจัดการด้านงบประมาณ
7. เนื่องจากเป็นแนวทางใหม่ สพฐ.จึงต้องดาเนินการจัดทาระบบรองรับให้สมบูรณ์และจะจัดประชุมชี้แ จงเจ้าหน้าที่เขต
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พื้นที่การศึกษาต่อไป จึงต้องเลื่อนกาหนดการเปิดอบรมครูตามระบบนี้มาเป็นเริ่มต้นตั้งตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 60 เป็นต้นไปทาให้
หลักสูตรต้องมีการปรับเปลี่ยนวันเวลา และสถานที่จากกาหนดการเดิมออกไป แต่สาระสาคัญของการอบรมต้องเป็นไปตาม
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
8. ติดตามข้อมูลข่าวสารหลักสูตร “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร”(e-CLIP STEM Education)ได้ทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ คือ
8.1 เว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/eclipstemeducation/
8.2 เฟสบุค : https://www.facebook.com/eclipstem/
8.3 ไลน์แอด : e-CLIP STEM

8.4 โทรศัพท์ : 0873814511 (นายวิชัย ราชธานี ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังฆ้อง)
ที่ประชุม
รับทราบ
3.7 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.7.1 เรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
รายละเอียดดังแนบ
นายจรูญ พันธ์โภชน์
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) กพร.ได้
นาไปสู่การกาหนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริ าชการ (ม.44) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นตัวชี้วัด ที่ 1.5 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาครูทั้งในระดับ สพฐ., ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกาหนดเป้าหมายในระดับ
ความสาเร็จของการพัฒนาครูทั่วประเทศทัง้ หมด 13,500 คน และในระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนนของ กพร.
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จะดาเนินการ
ตามขั้นตอนที่ สพฐ.กาหนดทัง้ ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา จึงขอให้
สถานศึกษาได้ไปศึกษากระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนบรรลุตามเป้าหมายที่ สพฐ.กาหนดและสพป.นศ.3 จะแจ้งขั้นตอนของการดาเนินการให้
สถานศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
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รองฯ ปรีชา

ที่ประชุม
รองฯ ปรีชา

3.7.2 เรื่องการบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ.
โดยขณะนีส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้จัดสรรพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเท่ากับจานวนทีเ่ คยได้รับจัดสรรเดิม ดังนี้
1. ธุรการโรงเรียน จัดสรร 105 อัตรา
2. พนักงานธุรการ จัดสรร 16 อัตรา
3. นักการภารโรง
- ทดแทนผู้เกษียณ จัดสรร 37 อัตรา
- คืนครูให้นักเรียน จัดสรร 67 อัตรา
4. บุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ จัดสรร 11 อัตรา
- คณิตศาสตร์ จัดสรร 10 อัตรา
5. ครูขั้นวิกฤต จัดสรร 18 อัตรา
6. ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สพท จัดสรร 4 อัตรา
7. พี่เลี้ยงเด็กพิการ จัดสรร 47 อัตรา
8. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อทดแทนผูเ้ กษียณอายุราชการ รับจัดสรร 24 อัตรา
รับทราบ
3.7.3 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี
พ.ศ.2560 นั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งในโรงเรียนที่มีอัตราว่าง จานวน 21 อัตรา
1. วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนวัดบูรณาวาส
2. วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
3. วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนวัดฉิมหลา
4. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านคงคาล้อม
5. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง
6. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
7. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
8. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดปากเหมือง
9. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน
10. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านกุมแป
11. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดควนเถียะ
12. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์
13. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)
14. วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่
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15. วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหิน
16. วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกก
17. วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าไทร
18. วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนวัดทะเลปัง
19. วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนวัดจิกพนม
20. วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนวัดหนองจิก
21. วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนวัดวังฆ้อง
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการ Reading club ขอเชิญพบกับคุณกุสุมา มุ่งสวัสดิ์
ผู้อานวยการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้บริษัทนานมีบุ๊คส์
คุณกุสุมา มุ่งสวัสดิ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ Reading club และมอบหนังสือบริจาคให้กับโรงเรียนแกนนา
การอ่าน จานวน 10 โรงเรียน ตามรายชื่อ ดังนี้
1. ร.ร.วัดโคกพิกุล
2. ร.ร.วัดกัลยานฤมิต
3. ร.ร.วัดคงคาวดี
4. ร.ร.วัดสมควร
5. ร.ร.บ้านห้วยหาร
6. ร.ร.ชุมชนควนดินแดง
7. ร.ร.วัดบ่อล้อ
8. ร.ร.วัดหัวค่ายฯ (พิศาลอุปถัมป์)
9. ร.ร.บ้านควนเงิน
10. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 7
ที่ประชุม
รับทราบ
5.2 เรื่องการปกครองดูแล บารุงรักษา ใช้ และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษา
ขอเชิญนางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
การปกครองดูแล บารุงรักษา ใช้ และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษา
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
พระราชบัญญัตทิ ี่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ทรี่ าชพัสดุ พ.ศ.2550
2. หน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
2.1 การดาเนินการด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ
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- เมื่อได้มาซึ่งทีร่ าชพัสดุ เมื่อปลูกสร้างอาคารหือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทีร่ าชพัสดุ สารวจรายการที่ดิน
และอาคารสิ่งปลูกสร้าง แจ้งสานักงานธนารักษ์พื้นที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้มาหรือ ปลูกสร้างแล้วเสร็จ
เอกสารที่ใช้ประกอบการนาส่งขึ้นทะเบียน
1. แบบฟอร์มนาส่งขึ้นทะเบียนในแต่ละกรณี แบบสารวจรายการที่ดิน (แบบ ทร. 03) แบบสารวจ
รายการอาคาร/สิง่ ปลูกสร้าง (แบบ ทร. 04) แบบสารวจรายการอาคาร/สิง่ ปลูกสร้างของรัฐที่ปลูก
อยู่บนที่ดินทีม่ ิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 05)
2. เอกสารหลักฐานการได้มา /หนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์/เอกสารหลักฐานแสดงการได้รบั
งบประมาณหรือบริจาค
3. แผนที่สังเขปแสดงที่ตงั้ ที่ดินและหรืออาคารสิ่งปลูกสร้าง
4. หลักฐานการอนุญาตให้ใช้/ให้เช่าที่ดิน (กรณีเป็นอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐทีป่ ลูกอยู่บนที่ดินที่
มิใช่ที่ราชพัสดุ) (ถ้ามี)
- กรณีดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารมีมลู ค่าของการดัดแปลงหรือต่อเติมไม่ตากว่า 1 ล้านบาท สารวจ
รายการอาคารสิง่ ปลูกสร้างที่ปรับปรุง แจ้งสานักงานธนารักษ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันต่อเติมหรือ
ดัดแปลงแล้วเสร็จเพื่อปรับปรุงแก้ไขทะเบียนที่ราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
เอกสารที่ใช้ประกอบการดาเนินการ
แบบสารวจรายการอาคาร/สิง่ ปลูกสร้าง (แบบ ทร. 04) หรือ
แบบสารวจรายการอาคาร/สิง่ ปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 05)
(แล้วแต่กรณี)
2.2 การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ผู้ใช้รื้อถอนได้เอง
4 กรณี
1. สร้างเกิน 25 ปี
2. ชารุดใช้ไม่ได้
3. ความลับทางทหาร
4. สร้างอาคารใหม่ทดแทน
เมื่อรื้อถอนแล้วต้องรายงานให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทราบ
ผู้ใช้ต้องขออนุญาต
การรื้อถอนนอกเหนือ 4 กรณี ต้องได้รบั อนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.3 การตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ถมดิน หรือดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ราชพัสดุ
ผู้ใช้ดาเนินการได้เองอย่างวิญญูชน
- ดูแลบารุงรักษาให้มสี ภาพที่เหมาะสม
- เพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่
- ปรับปรุงสภาพที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์
- กีดขวางสายไฟฟ้า
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- อาจโค่นล้มเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ผู้ใช้ต้องขออนุญาต
- ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ชัดเจน
- กรณีไม้หวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้
- ต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ /ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.4 การดาเนินเกี่ยวกับวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ (รื้อถอน/ขุดดิน/ตัวฟันต้นไม้)
การจาหน่าย
 ตั้งกรรมการกาหนดราคากลาง
 ประมูลขายตามระเบียบพัสดุ
 นาเงินค่าขายส่งคลังเป็นรายได้ ของกรมธนารักษ์
การนาวัสดุไปใช้ประโยชน์
 ขออนุญาตกรมธนารักษ์/ธนารักษ์พื้นที่
 ตั้งกรรมการตรวจนับวัสดุ
 เหลือจากใช้ให้ประมูลขายนารายได้สง่ คลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์
2.5 การนาวัสดุที่ได้มาจากทีร่ าชพัสดุไปใช้ประโยชน์
ใช้ประโยชน์ในราชการ 2 กรณี
 ขออนุญาตกรมธนารักษ์ / ธนารักษ์พื้นที่
1. สร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องนาส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
2. การจัดทาวัสดุอปุ กรณ์ใช้ประโยชน์ทางราชการ
ใช้ประโยชน์ในราชการอย่างอื่น
 ขออนุญาตธนารักษ์พื้นที่
 ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์/สาธารณกุศล
 ขออนุญาตกรมธนารักษ์ / ธนารักษ์พื้นที่
 ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น ประโยชน์ต่อสาธารณะ /สาธารณกุศล
เมื่อได้รับบริจาคที่ดิน
- ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
- เข้าใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- เข้าใช้ประโยชน์ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ยกให้
เมื่อได้รับบริจาคที่ดิน
- ไม่ใช้ตามระยะเวลาที่กาหนดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้
- ทาความตกลงกับผู้ยกให้หรือทายาทก่อนครบกาหนดเวลา หรือก่อนครบกาหนด 5 ปี
- กรณีผู้ยกให้หรือทายาทไม่ยินยอมและล่วงเลยเวลาที่กาหนด
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุมีหน้าที่แจ้งกรมธนารักษ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว เพื่อกรมธนารักษ์จะได้แจ้งให้ผู้ยกให้หรือทายาทมายื่นเรื่องขอคืนที่ราชพัสดุ
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2.6 มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 3 มกราคม 2550
คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาเกี่ยวกับการทีเ่ อกชนขอคืนที่ดินบริจาคให้แก่ทางราชการแล้ว
ลงมติว่า ให้ทกุ ส่วนราชการถือปฏิบัติว่า ในการรับบริจาคทีด่ ินจากเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในทาง
ราชการนั้น หากส่วนราชการใดไม่มีแผนงานหรือโครงการทีช่ ัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตาม
วัตถุประสงค์ของผูท้ ี่แสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้แก่ทางราชการ ส่วนราชการนั้นๆ ไม่ควรรับ
บริจาคที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ต้น เนื่องจากจะเป็นปัญหาในภายหลัง หากทางราชการมิได้เข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดินนั้นจริง และผู้ยกให้หรือทายาทได้แจ้งความประสงค์ขอที่ดินคืน
2.7 การส่งคืนที่ราชพัสดุ
- เลิกใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ส่งคืนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกใช้ประโยชน์
- ไม่ใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุญาต , ใช้ประโยชน์ไม่ครบถ้วน , ใช้แตกต่างจากที่ได้รบั อนุญาต ,
เข้าครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , ไม่ได้ปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่กาหนด
ส่งคืนภายใน 30 วัน นับแต่
 วันที่ครบกาหนด 2 ปี ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
 วันที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ให้ส่งคืนทีร่ าชพัสดุ
- กรมธนารักษ์แจ้งให้สง่ คืนเนื่องจากมิได้บารุงรักษา ไม่ดาเนินการแก้ไขจนเกิดความเสียหาย โดยไม่มี
เหตุผลอันควร
- กรมธนารักษ์ตรวจสอบการใช้แล้วเห็นว่ามีที่ว่างหรือใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม/ไม่คุ้มค่ากับสภาพ
ทาเลหรือภารกิจ และที่ดินสามารถ นามาใช้ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอื่นทีเ่ หมาะสมกว่า
ส่งคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ให้ส่งคืนที่ราชพัสดุ
2.8 การส่งคืนที่ราชพัสดุกรณีบุกรุก
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่
ราชพัสดุ พ.ศ.2545 กาหนดหน้าที่ ดังนี้
1. ผู้ใช้ต้องแก้ปญ
ั หาก่อน
แจ้งส่งคืน
2. กรณีกรมธนารักษ์แก้ไขปัญหาเอง/ร่วมกับผู้ใช้
ผู้ใช้รวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริงก่อนเข้าครอบครอง/การใช้ประโยชน์ให้กรมธนารักษ์
3. การใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษา
1. การอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
2. การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ครอบครองตามขอบวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา
3. การทานิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์และถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทีไ่ ด้มาโดยการซื้อด้วยเงินบารุง
การศึกษา/ การยกให้สถานศึกษา
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