
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ผอ.สพป.นศ.2 มอบนโยบายการด าเนินงานสู่การปฏบิัติ 
นายประหยดั สุขขี ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  

เขต 2 ประชุมมอบนโยบายสู่การปฏิบติักบัผูบ้ริหารการศึกษา ผูอ้  านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยก าหนดทิศทางการและเป้าหมายในการด าเนินงาน ก เพื่อร่วมกนั พฒันายกระดบั
การศึกษาสู่ไทยแลนด ์4.0 ในปี 2563 ดงัน้ี 
   
 



หลกัในการท างาน 
   1. ประโยชนร์าชการ 
   2. ประโยชนส่์วนรวม 
   3. ประโยชนข์องคนในครอบครัว (บุคลากร ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ในสังกดั สพป.นศ.2)  

เป้าหมายในการท างาน 
   1. บรรลุเป้าหมาย 
   2. ถูกตอ้ง 
   3. รวดเร็ว 
   4. โปร่งใส 
   5. เป็นธรรม 
   6. บริการท่ีดี 
    
  จุดเน้นในการท างาน ปี 2563 ของ ผอ. สพป.นศ.2 

   1. เร่งรัดแกไ้ขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ไดข้องนกัเรียน 
   2. เร่งรัดการพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ของนกัเรียน 
   3. เร่งรัดการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
   4. พฒันาทกัษะการคดัลายมือของนกัเรียนดว้ยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
   5. ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการแก่นกัเรียน 
   6. พฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัทางวชิาการของนกัเรียน 
   7. ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของเดก็พิการ 
   8. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   9. ส่งเสริมศกัยภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในการปฎิบติังาน 
   10. ส่งเสริมความเขม้แขง็ของการนิเทศการศึกษา 
   11. พฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานและการใหบ้ริการของบุคลากรทางการศึกษา 
   12. ส่งเสริม สนบัสนุน ศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นต่าง ๆ แก่สถานศึกษา 



   13. ส่งเสริมใหบุ้คลากร ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนกัเรียน พฒันาศกัยภาพเพื่อ
รองรับการเป็นประเทศไทย 4.0 
    14. เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
    15. เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน แก่บุคลากร 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนกัเรียน 
    16. ส่งเสริมการพฒันาภูมิทศันข์องโรงเรียนใหส้ะอาด ร่มร่ืน สวยงาม เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนการสอน 

  ซ่ึงจากนโยบาย ได้ด าเนินการ ประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 
  นายประหยดั สุขขี ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  

(ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

(กตปน.) โดยมีนายสุวทิย ์ใจหา้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายวจิยั ไกรสิทธ์ิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจดัการศึกษา และคณะกรรมการฯ เขา้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 เพื่อพิจารณาการประเมินความ

พร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID -19) และร่วมใหข้อ้เสนอแนะการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน ซ่ึงเป็นการอาศยัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 

  

 



  สพป.นศ.2 ประชุมเชงิปฏิบัตกิารจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ.2563 – 2565 
   นายประหยัด สุขข ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.
สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ โดยม ีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ดร. มังกร
แก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว และนายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทน
คร ูเข้าร่วมประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการและก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ และนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาของ สพป.นศ.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้ถือเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นต่อไป 

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรการประชุม ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง
ประชุม โรงเรียนบ้านคลองขุด อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการด าเนินการเพื่อเป็นการระดมความคิดที่
หลากหลายร่วมพัฒนาองค์กรสู่คุณภาพ 

 

 



  ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ  
ต าแหน่งครูผู้สอน 17 อัตรา ย้ าการสรรหาต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และยุติธรรมทุกข้ันตอน 
  นายประหยัด สุขข ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
(ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง
ครูผู้สอน สังกัด สพป.นศ.2 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.
สพป.นศ.2 นางประชุมพร ไศลแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง
ประชุมถ้ าตลอด สพป.นศ.2 โดยมีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการต าแหน่ง
ครูผู้สอน  จ านวน 17 อัตรา ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา 
ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตราพลศึกษา 2 อัตรา และภาษาจีน 1 อัตรา 
ก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563  (ในวันและเวลาราชการ) ณ สพป.นศ.2 สามารถดู
รายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ www.nst2.go.th  

 

 

 



  สพป.นศ.2 รับสมัครพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน ผอ.สพป.นศ.2  
เน้นย้ าการด าเนินการด้วยความโปร่งใส ยุตธิรรมทุกขัน้ตอน 
   วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.
สพป.นศ.2 เยี่ยมให้ก าลังใจ คณะกรรมการเลือกสรรและผู้เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งครูผู้สอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 17  อัตรา ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ภาษาไทย 2 
อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตราพลศึกษา 2 
อัตรา และภาษาจีน 1 อัตรา 

   ก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563  (ในวันและเวลาราชการ) ณ สพป.นศ.2 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สอบข้อเขียน ภาค ก. ความรู้
ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สอบ
สัมภาษณ์ ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่ 
31 กรกฎาคม 2563 รายงานตัวและท าสัญญาจ้างในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศ
รับสมัครได้ท่ี www.nst2.go.th   ทั้งนี้ ผอ.สพป.นศ.2 ได้เน้นย้ าการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และ
ยุติธรรมทุกข้ันตอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียน ต่อไป 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


