
คำนำ 

    ตามที่โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมไดม้ีการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบคุลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จสิ้น

แล้วนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทำ รายงานผลการบรหิารงานและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกอบด้วย ข้อมลูบุคลากร ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข  

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานบรหิารและพัฒนากรบุคลากร  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร

โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม 

 

                                                                                                                               กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



สารบญั          ข 

คำนำ          ก 

สารบญั          ข 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลเบื้องต้น        1 

ส่วนท่ี ๒ การแบ่งขอบข่ายงานภายในกลุ่มบรหิารงานบุคคล     4 

ส่วนท่ี ๓ ผลการดำเนินงาน        11 

ส่วนท่ี ๔ ปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหา      14 

ภาคผนวก         15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที1่   ข้อมูลเบื้องต้น 

จำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ณ 1  มีนาคม 2563) 

1.1 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ตำแหน่ง จำนวน (คน) หมายเหตุ 
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1  
2 รองผู้อำนวยการ -  
3 คร ู 35  
4 ครูอัตราจ้าง 

-ครูสอนภาษาอังกฤษ 
-ครูสอนภาษาจีน 

2  

 

1.2 จำนวนลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว 

ที ่ ตำแหน่ง จำนวน (คน) หมายเหตุ 
1 พนักงานธุรการ 1  
2 ลุกจ้างประจำ 

- พนักงานช่างไฟฟ้า 
1 พักรักษาตัว 

3 ลูกจ้างชั่วคราว 

- พนักงานขับรถ 

- แม่บ้าน 

- นักการภารโรง 

- ยามรักษาการณ์ 
 

4  

 

 

 

 



1.3  แสดงจำนวนครูตามวิทยฐานะ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (คน) 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน  ชำนาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 

รวม - 1 0 1 
 2. คร ู - คศ.1 1 4 5 

 ชำนาญการ คศ.2 2 15 17 

 ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2 9 11 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 
รวม - 5 28 33 

 3. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 0 2 2 

 4. ลูกจ้างประจำ - - 1 1 2 

 5. พนักงานราชการ - - 0 0 0 

 6. ลูกจ้างชั่วคราว - - 3 1 4 

รวมทั้งหมด 10 32 42 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4   แสดงจำนวนบุคลากรครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย หญิง รวม 
ภาษาไทย 0 5 5 
คณิตศาสตร์ 0 5 5 
วิทยาศาสตร์ 1 5 6 
สังคมศึกษา 0 4 4 
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 1 2 3 
สุขศึกษา พลศึกษา 1 1 2 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 2 4 
ภาษาต่างประเทศ 0 4 4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2 

รวม 5 30 35 



 

ผู้ รับผิดชอบ/ขอบข่ายงาน

งานสารบัญ 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานลาและลงเวลา

ปฏิบัติราชการ 

งานวางแผน

อัตราก าลงั 

ก าหนดต าแหน่งวิทย

งานทะเบียนประวัติ

และเคร่ืองราชย์ฯ 

งานธุรการ/งาน

พัฒนาส านักงาน 

➢ งานวิเคราะห์ และวางแผนอตัราก าลงั 
➢ งานก าหนดต าแหน่งวิทฐานะ 
➢ งานเกษียณอายรุาชการ 
➢ งานเลื่อนขัน้เงินเดือน 

➢ งานรับหนงัสือราชการ 
➢ งานลงทะเบียนและติดตามหนงัสือราชการ 

 

➢ งานก ากบัดแูล และรับผิดชอบงานลาและลง
เวลา ปฏิบติัราชการ 

➢ งานบริหารงานลาและลงเวลาปฏิบติัราชการ 

➢ งานจดัซือ้จดัจ้างวสัดอุปุกรณ์ ครุภณัฑ์
ส าหรับการปฏิบติังานของส านกังานงาน  
 

➢ งานฝึกอบรบ/ศกึษาดงูาน 

➢ งานลาศกึษาต่อ 

➢ งานสง่เสริมยกย่อและเชิดชเูกียรติ 

➢ งานพฒันามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 

➢ งานทะเบียนประวติับุคลากร 
➢ งานบริหารงานทะเบียนประวติัเคร่ืองราชย์ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 



บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 
 

➢ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 
➢ เป็นคณะกรรมบริหารโรงเรียนโดยตำแหน่ง 
➢  เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณและบุคคล 
➢ กำกับดูแล และรับผิดชอบงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์งานลาและลงเวลาปฏิบัติ   

ราชการงานอัตรากำลังสรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ  งานพัฒนาครูและ 
บุคคลงานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ  งานบุคคลสัมพันธ์งานธุรการกลุ่มงาน
แผนและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานพัสดุกลุ่ม 

➢ กำกับดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์งานลาและลงเวลา 
ปฏิบัติราชการงานอัตรากำลังสรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ  งานพัฒนาครู
และบุคคลงานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครฐั  งานบุคคลสัมพันธ์งานธุรการกลุ่มงาน
แผนและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานพัสดุกลุ่ม 

➢ กำกับดูแล และรับผิดชอบการจัดทำและพัฒนางานในกลุ่มบริหารบุคคล 
➢ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหัวหน้างานในกลุ่มบริหารบุคคล 
➢ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบ  
                   เป็นที่ปรึกษาด้านงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์งานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ
งานอัตรากำลังสรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ  งานพัฒนาครูและบุคคลงานพิจารณา
ความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  งานบุคคลสัมพันธ์งานธุรการกลุ่มงานแผนและสารสนเทศกลุ่ม
ฯ และงานพัสดุกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์ฯ 



➢ หัวหน้างานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์ 
➢ กำกับดูแล และรับผิดชอบงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์ 
➢ บริหารงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์ 
➢ จัดทำและพัฒนางานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์ 
➢ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์ 
➢ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบ  
➢ จัดทำแฟ้มประวัติของบุคคลทุกคนให้เป็นปัจจุบัน 
➢ สำรวจรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยายศ เป็นประจำทุกปี 
➢ ตรวจสอบและลงบันทึกประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยายศของบุคคลเช่น ชั้นตราที่ได้รับ  

ปีที่ได้รับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ตอนที ่วันที่/เดือน/ปีหน้า ลำดับที่ เล่มที่ และปัจจุบันชั้น
ตราที ่ กำลังขอ และปีใด 

➢ บริการข้อมูลของบุคคล 
➢ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ 



 
➢ หัวหน้างานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ 
➢ เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณแผนงานและบุคคล 
➢ กำกับดูแล และรับผิดชอบงานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ 
➢ บริหารงานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ 
➢ จัดทำและพัฒนางานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ 
➢ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ 
➢ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย) 
➢ สำรวจการลงเวลาและสรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคคลในโรงเรียนเพ่ือนำเสนอต่อ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุกวัน 
➢ ตรวจสอบ  ลงทะเบียนใบลา  และนำเสนอใบลาของบุคคลต่อผู้อำนวยการ 
➢ บันทึกประวัติการลาในบัญชีการลาทุกครั้งที่มีการยื่นใบลาต่าง ๆ 
➢ สรุปการลาของบุคคลเป็นรายบุคคลในเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี 
➢ สรุปการลาของบุคคลเป็นรายบุคคลทุกปีงบประมาณเพ่ือนำส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 12 
➢ ลงทะเบียนบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ 
➢ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

 

 

 

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  สรรหาอัตรากำลังบรรจุและแต่งตั้งโยกย้ายบทบาทหน้าที่ 
 

➢  กำกับดูแล และรับผิดชอบงานอัตรากำลังสรรหาบรรจุและแต่งตั้งโยกย้าย 
➢  จัดทำและพัฒนางานอัตรากำลังสรรหาบรรจุและแต่งตั้งโยกย้าย 



➢  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานอัตรากำลังสรรหาบรรจุและแต่งตั้งโยกย้าย 
➢  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย) 
➢ ร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการวางแผนและจัดทำแผนอัตรากำลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.ให้ตรงตามความ

ต้องการ  ของสายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
➢ จัดทำเอกสารคำสั่งจ้างและคำสั่งเลิกจ้างสัญญาจ้างจัดทำทะเบียนคุมสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว

ภายใต ้  เงินงบประมาณทุกประเภท ตามคำสั่งของผู้อำนวยการ 
➢ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ 
 

➢ หัวหน้างานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ 
➢   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล 
➢ กำกับดูแล และรับผิดชอบงานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ 
➢ บริหารงานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ 



➢    จัดทำและพัฒนางานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ 
➢ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ 
➢   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบ  
➢ จัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครู และบุคคลทางการศึกษา 
➢ จัดทำรายงานการลงโทษทางวินัยไปยังผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
➢ รับเรื่องอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ เพ่ือนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาดำเนินการ    
➢ รวบรวมและให้บริการด้านกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพ 
➢ ดำเนินการขอรับและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
➢ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาครูและบุคคล 
 

➢ หัวหน้างานพัฒนาครูและบุคคล 
➢ เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล 
➢ กำกับดูแล และรับผิดชอบงานพัฒนาครูและบุคคล 
➢ บริหารงานพัฒนาครูและบุคคล 



➢ จัดทำและพัฒนางานพัฒนาครูและบุคคล 
➢ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานพัฒนาครูและบุคคล 
➢ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบ  
➢ จัดทำโครงการพัฒนาบุคคลของโรงเรียน โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และความต้องการ

ของ    โรงเรียนเป็นบรรทัดฐาน 
➢ ร่วมกับฝ่ายวิชาการเพ่ือกำหนดและดำเนินการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำหรับบุคคล 
➢ ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้แก่บุคคลที่ขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัลต่าง ๆ ทั้งจาก

หน่วยงานใน    สังกัด สพฐ. และหน่วยงานนอกสังกัด 
➢ สรุปและจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาตนเองและรางวัลต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับเป็นรายบุคคล เพ่ือจัดทำ

สารสนเทศ  ด้านสถิติเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
➢ จดัทำทะเบียนคุมเกียรติบัตร วุฒิบัตร และอนุโมทนาบัตรที่โรงเรียนออกให้แก่บุคคลทั้งภายในและ

ภายนอก 
➢ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปการไปราชการ  ปี  2562 

คำสั่งที่ วันที่ รายชื่อผู้ไปราชการ รายการไปราชการ สถานที่ 
2/2562 7-10  มกราคม 62 นางพยอม  มณีฉาย 

นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก 
นายสุภอัฐ  รัตนพงษ์ 
นักเรียน  5  คน 

-พานักเรียนไปแข่งขันทักษะงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา  
2561  ระดับชาติ  (ภาคใต้) 

-  จังหวัดตรัง 



3/2562 
 

8-9  มกราคม  62 นางพยอม  มณีฉาย 
นักเรียน  1  คน 

-พานักเรียนเข้าเยี่ยมคาราวะรับโล่รางวัล
เยาวชนดีเด่นและรับโอวาทจาก
นายกรัฐมนตรี 

-ตึกสันติไมตรี    
ทำเนียบรัฐบาล   
กรุงเทพมหานคร 

7/2562 25  มกราคม  62 นางณหทัย  อนุจร 
นางพวงผกา  ไชยจิตร์ 
นางสาคร  เปาะทอง 
นางวิภา  ไอยราคม 
นางผกามาส  สิงหพันธุ์ 
นายประภาส  หลิวานิช 
นางสาวปาริฉัตร  ทองเลี่ยมนาค 

นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ 
นายทัศน์พล  บุญศรี 
นางไพจิตร  ตันพานิช 
นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก 
นางสาวปาริชาติ   เกตุแก้ว 
นางสาคร  เจ้ยทองศรี 
นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว 
นางสุมาลัย  รอดสวัสด์ิ 
นางปิยรัตน์  รัตนบุรี 
นายทวีป  วังวิเศษกุศล 
นายสมเกียรติ  เจนจรัสจินดา 
นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ 
นางสาวสุเชาวนี  รัตนพันธ์ 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
นางสุภาวดี  ปานมาศ 
นางรานี  เพชรศรีช่วง 
นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย 
นางนพรัตน์  แดงงาม 
นางสาวอทิตตา  ยวงนาค 
นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 

-นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา   
ม.1 – ม.6 

-ม.1  
-วัดมหาธาตุวชิรมงคล 
-อุทยานแห่งชาติธาร
โบกขรณี   
-หาดนพรัตน์   
-สุสานหอย 
จ.กระบี่ 
ม.2  
-วัดมหาธาตุวชิรมงคล 
-อ่าวนาง   
-สระมรกต   
-บ้านไร่ตะวันหวาน 
จ.กระบี่ 
ม.3  
-วัดมหาธาตุวชิรมงคล   
-สระมรกต 
 จ.กระบี่ 
ม.ปลาย   
-บ้านไร่ตะวันหวาน 
-หาดนพรัตน์   
-วัดมหาธาตุวชิรมงคล 
-ถ้ำปราสาทนาฬาคิริง 
จ.กระบี่ 
 
 



นางสุรีรัตน์  เผือกจีน 
นางสาวรัตติยา  สร้อยจิตร 
นางสาวภัทราภรณ์  อ้ันทอง 
นางสาวศิวพร  จริตงาม 
นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
นางพยอม  มณีฉาย 
นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
นางพวงจิต  กุลหาบ 
นางสาวจุไรรัตน์  ทองยอด 
นางอุทัย  พิกุลงาม 
นายโยธิน  ปล้องไหม 
นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ำ 

8/2562 18  มกราคม  62 นางนพรัตน์  แดงงาม 
นักเรียน 10 คน 

-พานักเรียนเข้าร่วมโครงการ Science  
Seed : เมล็ดพันธุ์วิทยาศาสตร์ 

-คณะวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรี

วิชัย นครศรีธรรมราช    

อ.ทุ่งสง                    

จ.นครศรีธรรมราช 

11/2562 8  กุมภาพันธ์  62 นางสาวสุเชาวนี  รัตนพันธุ์ 
นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ 

-เข้าร่วมอบรมโครงการ EFL Training 
Focused on Practical Teaching 
Method  ให้แก่ครูผู้สิอนภาษาอังกฤษ 
 

-โรงเรียนเมือง

นครศรีธรรมราช  อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 

12/2562 8  กุมภาพันธ์  62 นางรานี  เพชรศรีช่วง  -เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ 
อย.น้อย 

-โรงแรมทวินโลตัส 
อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 

13/2562 12 กุมภาพันธ์  62 นางสุพัตรา  กาญนโรจน์ -เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกาสำหรับรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา   

-โรงแรมแกรนด์ปาร์ค     

อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

15/2562 11-14  มกราคม  
62 

นางพวงจิต  กุลหาบ 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 

-แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ป.6  
และ  ม.3 

-โรงเรียนวัดก้างปลา  
บ้านหนองปลิง  บ้านพูน  



นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ 
นางสาวอทิตตา  ยวงนาค 
นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก 
นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ 

บ้านวังเต่า บ้านชายคลอง  
วัดควนชม บ้านนาตาแย้ม  
บ้านวังยวน  วัดกะโสม  
ราชประชานุเคราะห์ 6  
วัดเขาโร  บ้านคลองตูก  
วัดธรรมเผด็จ วัดเขากลาย  
มหาราช 3  บ้านถ้ำตลอด  
อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีฯ 

18/2562 14 กุมภาพันธ์  62 นางพวงผกา  ไชยจิตร์ 
นางปิยรัตน์  รัตนบุรี 
นักเรียน 6 คน 
 

-พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทยโครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในวันสัปดาห์
วันสำคัญทางพรพุทธศาสนา  (วันมาฆบูชา 
ปี 62)   

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย สำนัก
สงฆ์วัดนาสนธิ์  อ.เมือง  
จ.นครศรีฯ   

19/2562 14 กุมภาพันธ์  62 นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ำ 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
นักเรียน 5 คน 
 

-พานักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน
โครงงานคุณธรรม ในงานกาแสดงผลงาน
ทางวิชาการ “ท่านครปริทรรศน์” ครั้งที่ 7  
ปีการศึกษา 2561  “เปิดบ้านคุณธรรม 
น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” 

-โรงเรียนท่านครญาณวโร
ภาสอุทิศ  อ.เมือง  
จ.นครศรีฯ 

21/2562 20 – 27 
กุมภาพันธ์  62   

นางสุพัตรา  กาญจนโรจน์ 
 

-เข้าร่วมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประจำปี พ.ศ. 
2561  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-โรงแรมบรรจงบุรี        

อ.เมือง   จ.สุราษฎร์ธานี 

23/2562 26 กุมภาพันธ์  62 นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ 
 

-เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

-โรงเรียนบางขันวิทยา   
อ.บางขัน  จ.นครศรีฯ 

53/2562 26  เมษายน 62 – 
1  พฤษภาคม 62 

นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก  -เข้ารับการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษา
วิชาทหารส่วนภูมิภาค  รุ่นที่ 1   
 

-กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5  
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5  
ค่ายพระปกเกล้า  อ.เมือง      
จ.สงขลา 



54/2562 3  พฤษภาคม 62 นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก  -เข้ารับการฝึกทบทวนและประชุมผู้กำกับ
นักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 
2562 

-สโมสรเทพสตรี  ค่ายเทพ
สตรีศรีสุนทร  อ.ทุ่งสง   
จ.นครศรีธรรมราช   

55/2562 2 – 3  พฤษภาคม 
62 

ครูทุกคน -จัดทำแผนปฏิบัติการ   
ประจำปีการศึกษา  2562   
(แต่งคณะทำงาน) 

-โรงแรมสุภารอยัลบีช      

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ 

58/2562 2 – 3  พฤษภาคม 
62 

ครูทุกคน -จัดทำแผนปฏิบัติการ   
ประจำปีการศึกษา  2562   
(อนุมัติไปราชการ) 

-โรงแรมสุภารอยัลบีช      

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ 

59/2562 5-11 พฤษภาคม 
62 

นายสุภอัฐ  รัตนพงษ์ -พาคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนา

ทางวิชาการ  เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย  

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่

สามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 48)   

-โรงแรมโลตัสปางสวน

แก้ว  อ.เชียงใหม่         

จ.เชียงใหม่   

73/2562 17 พฤษภาคม 62 นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก -เข้าพานักเรียนชั้น ม.4 เข้าสมัคร
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1  ประจำปี
การศึกษา  2562 

-หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร  ค่ายเทพสตรีศรี
สุนทร  อ.ทุ่งสง   
จ.นครศรีธรรมราช   

74/2562 29 พฤษภาคม 62 นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก -เข้าพานักเรียนนักศึกษาวิชาทหารเข้า
รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 
2,3  ประจำปีการศึกษา  2562 

-หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร  ค่ายเทพสตรีศรี
สุนทร  อ.ทุ่งสง   
จ.นครศรีธรรมราช   

79/2562 22 พฤษภาคม 62 นางพยอม  มณีฉาย 
นายสุภอัฐ  รัตนพงษ์ 
นักเรียน  8  คน 

-เพ่ือพานนักเรียนร่วมแดงโนราเยาวชน  

ในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

-เวทีกลางสนามหน้าเมือง

นครศรีธรรมราช  อ.เมือง  

จ.นครศรีฯ 

81/2562 27 พฤษภาคม 62 นางผกามาส   สิงหพันธุ์ 
นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 

-เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ

-โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  

อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 



  
  

หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ (สมศ.) ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

86/2562 29 พฤษภาคม 62 นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ 
นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ำ 
 

-เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการ
ป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำ
ผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 
ประจำปี 2562   

-โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง 

จ.นครศรีฯ 

87/2562 30 พฤษภาคม 62 นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว 
นางพยอม  มณีฉาย 
นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 
นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย 
นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ 
นักเรียน 7 คน         

-เพ่ือเป็นกรรมการและพานักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องใน

สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2562   

-โรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง  

จ.นครศรีฯ 

93/2562 8  มิถุนายน  62 นางสาคร  เปาะทอง 
นางวิภา  ไอยราคม 
นายสุภอัฐ  รัตนพงษ์ 
 

-เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา : โรงเรียนสุจริต (กิจกรรม
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 
 

-โรงแรมอีโค่ อินน์        
อ.เมือง 
จ.นครศรีฯ 

94/2562 11  มิถุนายน  62 นางพวงจิต  กุลหาบ -เข้าร่วมสัมมนากิจกรรมสร้างเครือข่าย
การแนะแนวอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   

-โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง 

จ.นครศรีฯ 

101/2562 19 – 25 มิถุนายน 
62 

นางสาวอทิตตา  ยวงนาค 
 

-เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคลัง
เครื่องมือวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง 
(Literacy)  ตามแนวทางการประเมิน 
PASA  2021   

-โรงแรมบางกอก พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร 

102/2562 19 มิถุนายน 62 นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว 
นางรานี  เพชรศรีช่วง 

-เพ่ือเป็นคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

-โรงเรียนเทศบาลวัดโคก
สะท้อน  อ.ทุ่งสง         



นางสุภาวดี  ปานมาศ 
นางผกามาส  สิงหพันธุ์ 
นายประภาส  หลิมวานิช 
นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย 
นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ำ 
นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก 
นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ 

และวัฒนธรรม  ในโครงการจัดงานแข่งขัน
ทักษะทางวิขาการระดับภาคใต้  ครั้งที่  
15  ประจำปี 2562  “ชุมทางทุ่งสง
วิชาการ” 

จ.นครศรีฯ 

103/2562 21  มิถุนายน  62 นางอมรรัตน์  พิกุลทอง -เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “คุณภาพ

น้ำที่สามารถออกใบอนุญาต อย.ได้”  การ

อบรมครูเพ่ือนำไปเปลี่ยนพฤติกรรม

นักเรียนให้หันมาดื่มน้ำแทนน้ำอัดลม”

และ”การดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ”ซึ่งจัด

โดยสโมสรโรตารีสากล ภาค 3330 

-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาคใต้  อ.พระพรหม    

จ.นครศรีฯ 

104/2562 25 มิถุนายน 62 นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ำ 
นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
นางสาคร  เปาะทอง 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ 
นักเรียน 3 คน 
 

-เพ่ือเข้ารับการประเมินผลงานเชิง
ประจักษ์ของสถานศึกษา ในการคัดเลือก
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 

-ห้องประชุม 1 สพม.12  

อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

 

115/2562 6 กรกฎาคม 62 นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว 
นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 

นายสุภอัฐ  รัตนพงษ์ 
นักเรียน  8  คน 
 

-เพ่ือพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรอง
รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี 
ประจำปี พ.ศ.2562 

-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 

118/2562 11 – 13 
กรกฎาคม 62 

นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 

นางสาวปาริชาติ  เกตุแก้ว 
นักเรียน 10 คน 

-เพ่ือพาลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมฝึกอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

-ค่ายสำโรง  อ.ทุ่งสง     

จ.นครศรีฯ 



119/2562 18 – 20 
กรกฎาคม 62 

นางพยอม  มณีฉาย 
นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 

นายสุภอัฐ  รัตนพงษ์ 
นักเรียน  8  คน 

-เพ่ือพานักเรียนเข้าร่วมประกวดขับร้อง
เพลงกล่อมลูก 4 ภาค ประจำปี 2562 
ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รอบ
ชิงชนะเลิศ 

-มหาวิทยาลัยมหิดล         

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   

120/2562 15 กรกฎาคม 62 นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก -เพ่ือเข้าร่วมประชุมเตรียมการแข่งขัน
ทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

-โรงเรียนพรหมครีีพิทยาคม  

อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 

122/2562 23 กรกฎาคม 62 นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 

 
-เพ่ือเข้าร่วมประชุมเตรียมในการจัดงาน
มหกรรมวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ลูกเสือ-เนตรนารี) 

-โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา  

อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ 

124/2562 27 กรกฎาคม 62 นางสุภาวดี  ปานมาศ 
นางณหทัย  อนุจร 
นายโยธิน  ปล้องไหม 
นายสุภอัฐ  รัตนพงษ์ 

-เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
โรงเรียนดีประจำตำบล 

-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

 

125/2562 30 – 31 
กรกฎาคม 62 

นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก -เข้าร่วมอบรมสัมมนาผู้กำกับนักศึกษา
วิชาทหารของชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชา
ทหาร กองทัพภาคท่ี 4 ตามโครงการ 
Pround of นศท.กองทัพภาคท่ี 4 

-โรงแรมเกียรตินคร      

อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

126/2562 30 กรกฎาคม 62 นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว 
 

-เข้าร่วมประชุมชี้แจงหัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
แข่งขันทักษะ งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 
2562 

-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

 

127/2562 30 กรกฎาคม 62 นางพวงจิต  กุลหาบ -เข้าร่วมประชุมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะ 
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 
29 ประจำปีการศึกษา 2562 

-โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ  

129/2562 5 สิงหาคม 62 นางสาวศิวพร  จริตงาม -เข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ งานมหกรรม

-โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   



วิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปี
การศึกษา 2562 

อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

130/2562 5 สิงหาคม 62 นางรานี  เพชรศรีช่วง -เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานแนะแนว
เพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานทำ ปี
การศึกษา 2562 

-ห้องประชุม 1 สพม.12  

อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

132/2562 8 สิงหาคม 62 นางพยอม  มณีฉาย 
นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 

นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว 
นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย 
นายสุภอัฐ  รัตนพงษ์ 
นักเรียน  1  คน 

-เพ่ือพานักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัล
ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกลุ่มลูก 
4 ภาค ประจำปี 2562 จากสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีใน
งาน “มหิดล-วันแม”่ 

-มหาวิทยาลัยมหิดล         

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   

133/2562 10 – 11 สิงหาคม 
62 

นายสมเกียรติ  เจนจรัสจินดา 
นางสุภาวดี  ปานมาศ 

-เพ่ือเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
โค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิตัลในอนาคต 

-โรงแรมเอทีการ์เดนท์ฮิลล์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

134/2562 9 – 11 สิงหาคม 
62 

นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ำ 
นักเรียน  3  คน 

-เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกน
นำ คนรุ่นใหม่ “สนุก สร้างสุข 
สร้างสรรค”์ และร่วมพัฒนาโครงการตาม
ข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ (สสส.) 

-โรงเรียนวัดขุนเขาพนม 

อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 

138/2562 17 – 18 สิงหาคม 
62 

นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ำ 
นายสุภอัฐ  รัตนพงษ์ 
นักเรียน  5  คน 

-เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

-โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช  

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ 

139/2562 20 – 22 สิงหาคม 
62 

นางพยอม  มณีฉาย 
นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 

นายสุภอัฐ  รัตนพงษ์ 
นักเรียน  1  คน 

-เพ่ือพานักเรียนไปแข่งขันร้องเพลง ทักษะ
ดนตรีสากล งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 
2562 

-ศูนย์การค้าเซนทรลัพลาซา่ 

อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

140/2562 22 สิงหาคม 62 นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 

นางสาวปาริชาติ  เกตุแก้ว 
-เพ่ือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามประกาศศูนย์พัฒนา
วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-
เนตรนารี) ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 

-โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา  

อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ 



2562 
143/2562 9 กันยายน 62 นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ำ 

นักเรียน  10  คน 
-เพ่ือพานักเรียนแกนนำเข้าร่วมงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ 

- อบจ.นศ. อ.เมือง       

จ.นครศรีฯ 

144/2562 8 – 15 กันยายน 
62 

นางสาวอทิตตา  ยวงนาค -เพ่ือเป็นคณะทำงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
2021 แบบบูรณาการรู้เรื่องการอ่านกับ
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์  

-โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ 

โฮเทล จ.สมุทรสาคร 

145/2562 10 กันยายน 62 นางสาวศิวพร  จริตงาม -เพ่ือเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
นักเรียนออกกลางคันและนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงหรือมีแนวโน้มจะออก
กลางคัน 

- สพม.12  อ.เมือง       

จ.นครศรีฯ 

146/2562 12 กันยายน 62 นายโยธิน  ปล้องไหม -เพ่ือเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและ
ติดตามการดำเนินงานระบบปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน 

-ห้องประชุม 1 สพม.12  
อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

147/2562 21 กันยายน 62 นางสาวสุภาวดี  สุขผอม -เพ่ือเข้าร่วมอบรม “โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบแนวทางประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 4 ของ สมศ.” 

-โรงแรมเดอะทวินโลตัส  
อ.เมือง  จ.นครศรีฯ  

148/2562 11 กันยายน 62 นางสุภาวดี  ปานมาศ -เพ่ือเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ 
offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับ
ประชาชน ระดับสถานศึกษา และการ
จัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต 

- สพม.12  อ.เมือง       
จ.นครศรีฯ 

150/2562 17 กันยายน 62 นางพวงจิต  กุลหาบ 
นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ 
นางวิภา  ไอยราคม 
นางสาวปาริฉัตร  ทองเลี่ยมนาค 

นางสาวศิวพร  จริตงาม 

เพ่ือเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ “การ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์ OBECQA” ในเวทีศักยภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ  

-โรงแรมทวินโลตัส       
อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 



นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ ครั้งที่ 3 
156/2562 23 กันยายน 62 นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ำ 

 
-เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการ จ.นครศรีธรรมราช    

-ห้องประชุมประดู่แดง 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   

อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 

161/2562 25 กันยายน 62 นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว -เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนงาน/
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลที่วัง ปี 2562 

-ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลที่วัง        
อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีฯ 

164/2562 2  ตุลาคม 62 นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ำ 
 

-เพ่ือปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่าย

สื่อสารการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี 

ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชันภาคใต้ 

-ค่ายลูกเสือชั่วคราวสนาม

กีฬากลาง  อ.เมือง       

จ.นครศรีฯ 

173/2562 22  ตุลาคม 62 นางสาคร  เปาะทอง 

นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
 

-เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเพ่ิมสามรรถนะการเป็นผู้นำ 

-โรงแรมทวินโลตัส             

อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 

174/2562 11  ตุลาคม 62 นางสาวศิวพร  จริตงาม 
นางรานี  เพชรศรีช่วง 
นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ำ 

-เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหา
นักเรียนออกกลางคัน  และมีแนวโน้มจะ
ออกกลางคัน  

-ห้องประชุม สพม.12    

อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 

175/2562 15  ตุลาคม 62 นางสาคร  เปาะทอง 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว 
นางผกามาส  สิงหพันธุ์ 
นางณหทัย  อนุจร 
นางสุรีรัตน์  เผือกจีน 

-เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (กิจกรรม
เชิดชูเกียรติและอบรมแนวทางพัฒนาการ
เรียนรู้)   

-โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง 

จ.นครศรีฯ 

177/2562 27-29  ตุลาคม 62 นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
นางสาวสุเชาวนี  รัตนพันธุ์ 
นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ 
นางสาวปวันรัตน์  แก้วไทย 

-เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   

-ห้องประชุมประดู่แดง 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 

180/2562 2-3 พฤศจิกายน นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ำ -เพ่ือเข้าร่วมโครงการสื่อสร้างสรรค์ -อลงกต รีสอร์ท อ.ขนอม 



62 นักเรียน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงไทยแลนด์ 4.0    จ.นครศรีฯ 

181/2562 8 พฤศจิกายน 62 นางพวงจิต  กุลหาบ 
นักเรียน 

-เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแนะแนว
การศึกษาต่อให้แก่ผู้บริหารอาจารย์แนะ
แนว และนักเรียนชั้น ม.6 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช          
อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 

182/2562 21 พฤศจิกายน 
62 

นางพวงจิต  กุลหาบ 
นางรานี  เพชรศรีช่วง 
 

-เข้าร่วมสัมมนาการคัดเลือกนักเรียนใน
ภาคใต้เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับ
ตรง (โควตาภูมิภาค)   

-โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน  

อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

 

185/2562 10 พฤศจิกายน 
62 

นางสาวปาริฉัตร  ทองเลี่ยม
นาค 

-เพ่ือพานักเรียนร่วมแสดงเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 59 ปี 
โรงเรียนบ้านวังเต่า 

-โรงเรียนบ้านวังเต่า      
อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีฯ 

188/2562 10 พฤศจิกายน 
62 

นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
นายสุภอัฐ  รัตนพงษ์ 
นักเรียน 

-เข้าร่วมโครงการค่ายฟิสิกส์ -มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี              
อ.เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี 

189/2562 14 พฤศจิกายน 
62 

นางรานี  เพชรศรีช่วง 
 

-เพ่ือเข้าร่วมประชุมโครงการเพ่ิมทักษะ
ด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียน
ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  

-ศาลาประชาคมโรงละคร 

อบจ.นศ                   

อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

192/2562 25 พฤศจิกายน 
62 

นางสาคร  เปาะทอง 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
นางผกามาส  สิงหพันธุ์ 
นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
 

-เข้าร่วมศึกษาดูงานการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

-โรงเรียนนาบอน         

อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ 

193/2562 26 พฤศจิกายน 
62 

นางสาคร  เปาะทอง 
นางพยอม  มณีฉาย 
นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 
นางสาวกฤติมา  แก้ว
ประเสริฐ 
นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 

-เข้าร่วมศึกษาดูงานการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

-โรงเรียนทุ่งสง            

อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีฯ 



 
200/2562 12  ธันวาคม 62 นางพวงจิต  กุลหาบ -เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
และประชุมครูแนะแนวแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   
ประจำปีการศึกษา 2563 
 
 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา                     

อ.เมือง  จ.สงขลา 

201/2562 12-13  ธันวาคม 
62 

นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ำ -เข้าร่วมคณะทำงานจัดการแข่งขันฟุต
ซอลรายการ SDN FUTSAL CUP 
@NAKHON SI THAMMARAT ควบคุ 
มปัจจัยเสี่ยง 

- โรงเรียนเมือง

นครศรีธรรมราช           

อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

202/2562 13  ธันวาคม 62 นางพวงจิต  กุลหาบ -เข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความ
พร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนว
อาชีพและส่งเสริม แนะแนวอาชีพก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน (กิจกรรมสร้างเครือข่าย
การแนะแนวอาชีพ) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563   

-โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง 

จ.นครศรีฯ 

205/2562 17 ธันวาคม 62 นางสาวกฤติมา  แก้ว
ประเสริฐ 
 

-เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการ
แข่งขันทักษะภาษาไทยงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง 
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

- โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   

อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 

206/2562 19 ธันวาคม 62 นายทวีป  วังวิเศษกุศล 
 

-เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ
ระดับจังหวัด เรื่อง “กระบวนการทำงาน
ท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะ
เยาวชน โดยท้องถิ่นและภาคี
นครศรีธรรมราช” 

-โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง 
จ.นครศรีฯ 

  

 
 



 
 
 


