รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่ 4.1
เรื่อง ร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติดังนี้
1. อนุมัติให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคล ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ลงวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2560
2. อนุมัติให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ใหม่และรายงาน
การดาเนินการให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบทุกขั้นตอน ต่อไป

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง ร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติดังนี้
อนุมัติมอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ขอยื่น
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่
อ 46 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (ข้อ 2.5)
2. ตรวจสอบระยะเวลาการร้องทุกข์ ว่าเลยเวลาที่กฎหมายกาหนดหรือไม่
3. นาเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาทั้ง ข้อ 1. และ ข้อ 2. ต่อไป
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง ขอแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ดารงตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ คุ ณ สมบั ติ ผลคะแนน และอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง
ครูผู้ช่วย ทั้ง 29 ราย ให้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษาเดิมโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ทั้ งนี้ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

วันที่บรรจุ

เงินเดือน
ปัจจุบัน

วันที่ให้ดารงตาแหน่งครู

เงินเดือน
หลัง
แต่งตั้ง

17,690
16,920
16,920
17,690
16,920

11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
27 พฤศจิกายน 2560

17,910
17,070
17,070
17,910
17,910

16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560

17,070
17,070
17,910
17,070
17,070
17,070
17,910
17,910

6 สิงหาคม 2560
3 พฤศจิกายน 2560
3 พฤศจิกายน 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560

17,490
18,690
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวสุภารัตน์ อินทร
นางสาวหทัยทิพย์ รามัญ
นางเบญจวรรณ นิลอาทิ
นางนงค์นาฎ เพ็งทอง
นางสาวกุลวณี พงษ์ยี่หล้า

วัดพระมหาธาตุ
บ้านคลองดิน
ราชประชานุเคราะห์ 5
วัดนารีประดิษฐ์
วัดใหม่ทอน

11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
27 พฤศจิกายน 2558

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
6.
นายธวัตชัย วรเดช
บ้านเขาฝ้าย
7.
นางพนิดา ซิบยก
วัดเจดีย์หลวง
8.
นางสิริวรรณ เกลี้ยงขา
ชุมชนวัดบางคู
9.
นางอุบลรัตน์ พิกุลทอง
บ้านท่าม่วง
10. นางสาวสุพัฒตรา ศรีปัญญา บ้านท่าสูง
11. นางวรรณดี ลักษณะสมบูรณ์ บ้านปลายทอน
12. นางพิมพ์นิภา วิชัยกุล
บ้านบางฉาง
13. นางสาวเสาวภา ทศพร้อม
บ้านปากเจา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เทพราชพัทยาสรรค์
14. นางชินา ฮอดจ็สัน
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
15. นายวิทวัส วิฑูรย์พันธ์
ทรายขาววิทยา
16. นายศราวุธ บุญเครือ
ร่อนพิบูลย์เกียรติฯ
17. นางสาวญานิศา สุจเสน
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นศ.
18. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
สวนกุหลาบวิทยาลัย นศ.
19. นายชูศักดิ์ พิศแลงาม
นางเอื้อยวิทยา
20. นางสาวรุสนานี หะ
21. นางจิราภรณ์ จานอง
แหลมราษฎร์บารุง
22. นางสาวสุภรพร ชมพูโคตร
สิชลคุณาธารวิทยา
23. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์ โยธินบารุง
24. นางสาวสุกัญญา นวลใย
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
25. นายวงศกร พรหมทอง
ขุนทะเลวิทยาคม
26. นางสาวนฤมล กัตนฤทธิ์
เชียรใหญ่
27. นางจุรียน์ ชื่นบาน
ชะอวด
28. นายเสรีวรรณธน์ ธนาวุฒิ
หัวไทรบารุงราษฎร์
29. นางสาวศุภราภรณ์
ขนอมพิทยา
โหราโชติ

16 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558

6 สิงหาคม 2558
3 พฤศจิกายน 2558
3 พฤศจิกายน 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558

16,920
16,920
17,690
16,920
16,920
16,920
17,690
17,690
17,310
18,690
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,690
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นตาแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติดังนี้
1. อนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่ว่างอยู่ เป็นตาแหน่งครู ตาแหน่ง
เลขที่และสังกัดเดิม เพื่อใช้รับย้ายหรือบรรจุบุคคลมาดารงตาแหน่งและปฏิบัติการสอน จานวน 3 อัตรา
ที่

ตาแหน่ง

1 รองผู้อานวยการโรงเรียน
2 รองผูอ้ านวยการโรงเรียน
3 รอง.ผอ.ร.ร.

โรงเรียน

ตาแหน่งเลขที่

วัดทุ่งแย้
ไทยรัฐวิทยา 74
(ชุมชนบ้านคีรีวง)
วัดไพศาลสถิต

ความต้องการวิชาเอก

254
7723

คณิตศาสตร์
ปฐมวัย

982

คณิตศาสตร์

2. อนุมัติให้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเดิมจากตาแหน่งครูเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย หรือตาแหน่งครูผู้ช่วย
เป็นตาแหน่งครู เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การใช้ตาแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติดังนี้
1. อนุมัตินาตาแหน่งว่าง เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย จากบั ญ ชี ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 จานวน 60 อัตรา ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.

กลุ่มวิชาหรือวิชาเอกที่เรียกบรรจุ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
รวม

ลาดับที่เรียกบรรจุ

หมายเหตุ

34-49
37-72
7-11
2-4
60 อัตรา

หมดบัญชี
หมดบัญชี

4
2. กรณี เ รี ย กตั ว ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ตามข้ อ 1. ไม่ ม ารายงานตั ว มอบส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ลาดับถัดไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย จากบั ญ ชี ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 จนครบจานวนตาแหน่งว่าง
3. อนุมัติให้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเดิมจากตาแหน่งครูเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย หรือตาแหน่งครูผู้ช่วย
เป็นตาแหน่งครู เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
4. อนุมัติรับย้ายหรือรับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่รับราชการอยู่แล้ว และผู้บังคับบัญชายินยอมให้ย้าย หรือ
โอนได้โดยไม่มีเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่สมัครสอบแข่งขัน
5. อนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในสถานศึกษาที่ผู้สอบแข่งขันเลือกทุกราย
6. กรณีมีตาแหน่งว่างคงเหลือจากการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ 1. และ 2. ให้นาตาแหน่งว่างมา
ใช้สาหรับการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ต่อไป
7. หากมีตาแหน่งว่างคงเหลือจากข้อ 6. อนุมัติให้นาตาแหน่งว่างดังกล่าวใช้สอบแข่งขัน บุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปี พ.ศ.2561 เมื่อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกาหนดการให้ดาเนินการสอบแข่งขัน

เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้น ตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ นายพิชิตชัย สุขเอก ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านพรุบัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตั้งแต่
วันที่ 17 เดือน ตุลาคม 2560
เดิม รับเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 16,570 บาท
เป็น ให้ได้รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดารงตาแหน่งนิติกร ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ครั้งแรก
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดารงตาแหน่งนิติกร ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ครั้งแรก จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังนี้
1. นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์
ให้ได้รับเงินเพิ่ม ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
2. นายโสภณ บรรจงเมือง
ให้ได้รับเงินเพิ่ม ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การนาบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติ การน าบั ญ ชีร ายชื่อผู้ ส อบแข่ งขัน ได้เพื่ อบรรจุและแต่ งตั้งเข้ารับ ราชการเป็นข้า ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 หลังจากที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการ
เรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

เรื่องที่ 4.9
เรื่อง ขออนุมัติการส่งคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้สอน
ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติเป็นหลักการ กรณีการส่งคาร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการย้าย ไปต่างจังหวัดของผู้ประสงค์ขอ
ย้าย ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ตรวจสอบคาร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการย้าย พร้อมมติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 ส่งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับย้ายได้ตามความ
ประสงค์

เรื่องที่ 4.10
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุ มั ติ คุ ณ สมบั ติ ข องข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ข อเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะ
ครูชานาญการ จานวน 10 ราย
2. อนุ มัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 10 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมิน
คนที่ 2 จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1. นายพัฒนายศ รักษ์พงศ์
ครู โรงเรียนสังวาลย์วิท 7
สาขาภาษาไทย
2. นางขวัญใจ คงไพฑูรย์
ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สาขาภาษาไทย
3. นางสาวพรพิมล รัตนะ
ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม
สาขาภาษาไทย
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
4. นางสาวปราณี เพ่งพินิจ
ครู โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
5. นายสุบิน นาคปลัด
ครู โรงเรียนวัดรักขิตวัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
6. นายกิตติพงศ์ แต้มแก้ว
ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
7. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่า
ครู โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
8. นางสาวอรชา แก้วบุญชู
ครู โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
9. นางอังศุมาลิน ทองพลัด
ครู โรงเรียนชะอวด
10. นางสาวสุภาวดี สุขผอม

ครู โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา
สาขาสังคมศึกษา
สาขาภาษาไทย
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์

เรื่องที่ 4.11
เรื่อง การเทียบประสบการณ์เพื่อขอมีวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบให้นาระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา
ในตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ อันเป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ ราย นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า เพื่อ
เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะรายต่อไป

เรื่องที่ 4.12
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติ ผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี วิ ท ยฐานะช านาญการ
จานวน 45 ราย ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1) น.ส.ทิยานันท์ ทองสงฆ์
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2) น.ส.ปรีชดา เพียรดี
ครู
โรงเรียนบ้านหนองเจ
3) นางปิยธิดา กาลาสี
ครู
โรงเรียนบ้านปากน้า
4) นายธีระศักดิ์ ช้างกลาง
ครู
โรงเรียนบ้านพอโกบ
5) นายสมทบ วงศ์กุลวิจิตร
ครู
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม

สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาทัศนศิลป์
สาขาสุขศึกษาพลศึกษา
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6) นางสาวอุสณี กายแก้ว
ครู
โรงเรียนบ้านหนองเจ
7) นางสาวญาณิศา สังข์ชุม
ครู
โรงเรียนบ้านหนองเจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
8) นางสาวศรัญยา เพ็งจันทร์ ครู
โรงเรียนบ้านควนเงิน
9) นางสาวเกศณี ศรีกฤษณ์
ครู
โรงเรียนบ้านควนโตน
10) นางสาวโสภา วิคะบาเพิง
ครู
โรงเรียนวัดธาราวง
11) นางสาวภัททิยา บุญมี
ครู
โรงเรียนวัดสมควร
12) นางสาววลีรัตน์ สกุณา
ครู
โรงเรียนหัวไทร (เรือนฯ)
13) นางกัลติภา ศรีสว่าง
ครู
โรงเรียนบ้านโคกทราย
14) นางวรุณรัตน์ โมกขจันทร์ ครู
โรงเรียนบ้านควนรุย
15) นางลยวัย เสือชาวป่า
ครู
โรงเรียนบ้านไสขาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
16) นางสาวจิราพร บุญมาก ครู
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
17) นางพิมภ์ลภัส วานิช
ครู
โรงเรียนนาบอน
18) นางสุวรรณาหัตประดิษฐ์ ครู
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
19) นายวรายุทธ นวลจันทร์ ครู
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
20) นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์
ครู
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
21) นางอาทิกา ทองสีขา
ครู
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
22) นางสาวนงนุช ตรีวัย
ครู
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
23) นายสุชาติ โรวัฒน์
ครู
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
24) นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย ครู
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
25) นางสาวพัชรี สินธู
ครู
โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
26) นายชัชวาล ชูเกตุ
ครู
โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
27) นางวรรณนิดา เดชะบุญ
ครู
โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
28) นางสุกัญยา สุทธิ์ทองแท้ ครู
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
29) นายสยาม เมฆาวรรณ
ครู
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
30) นางสาวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญ ครู โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
31) นางสาวจีรนันท์ สมทอง ครู
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
32) นางสาวนิตยาพรหมเรือง ครู
โรงเรียนหัวไทรบารุงราษฎร์
33) นางทัชชกร งามเลิศ
34) นางสาวสาธิยา นาคเป้า
35) นางสุนิดา ศรีสมบัติ
36) นายสมเกียรติ เมืองจันทร์
37) นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
38) นางสาวปัทมา แก้วแดง
39) นางสาวณฌิฏาศรีกระจ่าง
40) นางสาวสุวรรณี ภักดีแก้ว

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
โรงเรียนบางขันวิทยา
โรงเรียนบางขันวิทยา
โรงเรียนบางขันวิทยา
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์

สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาคณิตศาสตร์
สาขานาฏศิลป์
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา
สาขาประวัติศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาภาษาไทย
สาขาสังคมศึกษา
สาขาสังคมศึกษา
สาขาศิลปะ
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา
สาขาศิลปะ
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาเคมี
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาคณิตศาสตร์
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41) นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร์
42) นางชไมพร อร่ามวิทย์
43) นางสาวเปรมยุดา รัตนบุรี
44) นางอัฉราภรณ์ คงแป้น
45) นางพัชรวัลย์ จินดาวงค์

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียนทุ่งสง
โรงเรียนทุ่งสง
โรงเรียนทุ่งสง
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

สาขาสังคมศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา
สาขาสังคมศึกษา

3. มอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทาหนังสือเร่งรัดการดาเนินการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1 – 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่องที่ 4.13
เรื่อง

ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 22 ราย
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 22 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1) นางอุบล รองพินิจ
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทวดทอง
สาขาการศึกษาปฐมวัย
2) นางจุฑามาศ จอมทอง
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านปากน้าปากพญา สาขาภาษาไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3) นายทวี ศรีชาย
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดท่ายาง
สาขาสุขศึกษา
4) นางสาวมณฑิรา อินทรสาร
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด
สาขาวิทยาศาสตร์
5) นางสาววิมลรัตน์ แก้วสาระ
ครูชานาญการ โรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว สาขาภาษาไทย
6) นางจิราวรรณ วุฒิจนั ทร์
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านวังยวน
สาขาศิลปะ(ดนตรี)
7) นางพรรณพิสุทธิ์ นุชพืช
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านชายคลอง
สาขาปฐมวัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
8) นางประภา อักษรภักดี
ครูชานาญการ โรงเรียนทัศนาวลัย
สาขาปฐมวัย
9) นางจรรยา เกิดคง
ครูชานาญการ โรงเรียนร่อนพิบูลย์
สาขาภาษาไทย
10) นางสาวบุศรา ยกล้วน
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดแดง
วิทยาศาสตร์
11) นายสายันต์ มีปาล
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา สาขาบริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
12) นางนุชรี ลุง้ กี่
ครูชานาญการ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สาขาคณิตศาสตร์
13) น.ส.สุพร ศรีชาเยศ
ครูชานาญการ โรงเรียนกัลยาณี ศรีธรรมราช สาขาคณิตศาสตร์
14) นายชาญณรงค์ ไชยรัตน์
ครูชานาญการ โรงเรียนบางขันวิทยา
สาขาการงานอาชีพฯ
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15) นายสหเทพ ใจมนต์
16) นายสมศักดิ์ ชูขาว
17) นางสุปราณี กาเนิดสม
18) นางวนิดา ยุเหล็ก
19) นางสโรชา สุวรรณจินดา
20) นางณัชปภา นิยมผล
21) นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย์
22) นางปริมภาภรณ์ แก้วเทวา

ครูชานาญการ โรงเรียนเชียรใหญ่
สาขาสังคมศึกษา
ครูชานาญการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
ครูชานาญการ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สาขาวิทยาศาสตร์
ครูชานาญการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สาขาคณิตศาสตร์
ครูชานาญการ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สาขาคณิตศาสตร์
ครูชานาญการ โรงเรียนเเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขาคณิตศาสตร์
ครูชานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาแนะแนว
รอง.ผอ.ชานาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สาขาบริหารสถานศึกษา

3. มอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทาหนังสือเร่งรัดการดาเนินการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1 – 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่องที่ 4.14
เรื่อง การเทียบประสบการณ์เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็น ชอบการนาระยะเวลาในการปฏิบัติห น้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริห ารและพัฒนาสถานศึกษา
ในตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา มานั บรวมกับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร
และพัฒนาสถานศึกษาในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการเพื่อประโยชน์ในการ
ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ทั้ง 6 ราย ก่อนนาเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ เป็นการเฉพาะ
รายดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1. นายเจตน์ วรรณเริก
ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ้านคลองปีก
2. นางปฤทัย อามฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนวัดควนยูง
3. น.ส.เบญจมาส สุขกลับ ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ้านนาปราน
4. นางสาวสุพชิ ฌาย์ ทองเนื้อห้า ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ้านก่องาม
5. นางสุมาลี โยธาภักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนพรรณราชลเขต
6. นายวิจารณ์ พรสัจจา ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้

เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จานวน 48 ราย เพื่อให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1) ว่าที่ร้อยตรีภักดี ศรีทอง
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
2) นางสุมลรัตน์ ลาทุมลักษณ์
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดหน้าเขา
3) นางมลฤดี บุญสถิต
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดวังขรี
4) นางอรอุมา ไกรสิทธิ์
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านหนองคล้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
5) นางศิริลักษณ์ แสงขา
ครูชานาญการ โรงเรียนทัศนาวลัย
6) นางสาวภัธวัน สินฉิม
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดบูรณาวาส
7) นางสาวศิริพร คงจ้อย
ครูชานาญการ โรงเรียนทัศนาวลัย
8) นางสาวปัทมา อักษรเดช
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านวังใส
9. นายสุนทร สิทธิศักดิ์
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดดอนมะปราง
10) นางสาวอนงศรี ช้างกลาง
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดบูรณาวาส
11) นางจุลาพร คชฤทธิ์
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านเกาะสุด
12) นางสุภาพร หาญณรงค์
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดบูรณาวาส
13) นายธราธิป ส่งเสริม
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านปากเชียร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
14.) นางสุนิสา พรหมแก้ว
ครูชานาญการ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาบริหารสถานศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา
สาขาสังคมศึกษา
สาขาสังคมศึกษา
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย

สาขาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
15) นายเชาวลิตร ศรีใหม่
ครูชานาญการ โรงเรียนชะอวด
สาขาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
16) นางสาวทิพย์พากร พรหมแก้ว ครูชานาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธาร
สาขาวิทยาคณิตศาสตร์
17) นายเฉลิมชาติ ลิ่มกุล
ครูชานาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาภาษาไทย
18) นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่าง ครูชานาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาคณิตศาสตร์
19) นายราชัย ช่วยชู
ครูชานาญการ ทุ่งสังพิทยาคม
สาขาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
20) นางรัตนาวดี รัตนพันธุ์
ครูชานาญการ โรงเรียนนาบอน
สาขาสังคมศึกษา
21) น.ส.กมลทรรศน์ ชูแก้ว
ครูชานาญการ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สาขาภาษาไทย
22) นายระดมพล ช่วยชูชาติ
ครูชานาญการ โรงเรียนทุ่งสง
สาขาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
23) นางสาวจุฬาลักษณ์ ชานาญกิจ ครูชานาญการ โรงเรียนทรายขาววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์
24) นางสุจิตตรา จันเอียด
ครูชานาญการ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สาขาภาษาอังกฤษ
25) นางสาวพรทิพย์ กุศลสนอง ครูชานาญการ โรงเรียนปากพนัง
สาขาภาษาไทย
26) นายอานาจ สุขห่อ
ครูชานาญการ โรงเรียนปากพนัง
สาขาคณิตศาสตร์
27) นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา ครูชานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาคหกรรม
28) นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์ ครูชานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาภาษาไทย
29) นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
สาขาภาษาไทย
30) นายณัฐดนัยสายวิจิตร
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
สาขาศิลปะ
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31) นางจิรนันท์ แซมมงคล
32) นางฐิติรัตน์ อนันต์
33) นายเสรี แซ่ตัน

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สาขาภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
สาขาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สาขาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
34) นางสาวสุนา ณ สุโหลง
ครูชานาญการ
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สาขาภาษาอังกฤษ
35) นางขวัญฤทัย คงสังข์
ครูชานาญการ
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สาขาคอมพิวเตอร์
36) นายศรชัย โชติ
รองผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนปากพนัง
สาขาบริหารสถานศึกษา
37) นางพมรศรี ชูรัตน์
ครูชานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขาภาษาไทย
38) นางสาวรัชตพร วรรณเกื้อ ครูชานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขาสังคมศึกษา
39) นางสาววัชรีกุล สาเภาพล ครูชานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขาสังคมศึกษา
40) นางสุนิสา เชาวลิต
ครูชานาญการ
โรงเรียนฉลิมพระเกียรติ
สาขาสังคมศึกษา
สมเด็จพระศรีนครินทร์
41) นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม ครูชานาญการ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สาขาคณิตศาสตร์
สมเด็จพระศรีนครินทร์
42) นางภัทรา ชายวงศ์
ครูชานาญการ
โรงเรียนเชียรใหญ่
สาขานิเทศก์การศึกษา
43) นายไตรรงค์ สาดแว
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพม.12
สาขาภาษาไทย
44) นางสลิล สุขแสน
ครูชานาญการ
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
สาขาคณิตศาสตร์
45) นางสาวสาวิตรี อินพรหม ครูชานาญการ
โรงเรียนทุ่งสง
สาขาภาษาอังกฤษ
46) นางสมใจ ศรีเทพ
ครูชานาญการ
โรงเรียนทุ่งสง
สาขาวิทยาศาสตร์
47) นางชนกวรรณ ไชยศร
ครูชานาญการ
โรงเรียนทุ่งสง
สาขานิเทศการศึกษา
48) นางจิรา ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพม.12
สาขาคณิตศาสตร์

3. มอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทาหนังสือเร่งรัดการดาเนินการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่องที่ 4.16
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติอนุมัติดังนี้
1. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 9 ราย
2. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ จานวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1) นางทัศนีย์ สุขเนาว์
2) นางกันตยา กระจาย
3) นางฐิติพร สุวรรณรัตน์

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โรงเรียนสตรีปากพนัง

สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ
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3. อนุมัตใิ ห้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 5 ราย
4) นางอาไพ เกษีสม
5) นางมยุรฉัฏฐ เกื้อนุ้ย
6) นางสาวอรวรรณ ศรีสะอาด
7) นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร
8) นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

โรงเรียนสตรีทุ่งสง
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
โรงเรียนบางขันวิทยา
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
โรงเรียนตระพังพิทยาคม

สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาคอมพิวเตอร์

4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 ราย
9) นางสาวสุพวงรัตน์ ไชยฉิม

ครูชานาญการ

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

สาขาภาษาอังกฤษ

5. มอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการดังนี้
5.1 ทาหนังสือเร่งรัดการดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
5.2 ทาหนังสือแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมี
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทราบ ต่อไป
5.3 ทบทวนรายชื่อกรรมการอ่านผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว.17/2552 และจัดทาเป็นวาระ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้การดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษเร็วขึ้น

เรื่อง ที่ 4.17
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 42 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ จ านวน 42 ราย ตั้งแต่วัน ที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่ อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1) นางสมจิตต์ สมภูเวช ครูชานาญการ
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นครอุทิศ”
สาขาสังคมศึกษา
2) นางสาวสุวิมล ธัญวรรณ์ ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดวนาราม
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3) นายสมศักดิ์ สร้างอาไพ ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สาขาเศรษฐศาสตร์
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
4) นายมนตรี ผ่องแผ้ว
ครูชานาญการ
5) นายหัสนัย ไชยรัตน์
ครูชานาญการ
6) นายวันชัย คีรีเพ็ชร
ครูชานาญการ
7) นายวีรพล ปานกอง
ครูชานาญการ
8) นายสุบนิ แก้วเทพ
ครูชานาญการ
9) นายสมพงศ์ จงจิตร
ครูชานาญการ
10) นางผาสุก ถาวร
ครูชานาญการ
11) นายอุดร เขียวเล็ก
ครูชานาญการ
12) นายสายันต์ เจริญ
ครูชานาญการ
13) นายวิระ พูนเอียด
ครูชานาญการ
14) นายชาญณรงค์ แก้วชะฎา ครูชานาญการ
15) นายเรวัตร รัตนมุณี
ครูชานาญการ
16) นายโสภิต แก้วมีบุญ
ครูชานาญการ
17) นางจุตพิ ร ชาญณรงค์
ครูชานาญการ
18) นายภิรพงศ์ ตั้งมัน่
ครูชานาญการ
19) นายศุภชัย คูหาพงศ์
ครูชานาญการ
20) นายสากล ดอกบัว
ครูชานาญการ
21) นางธนาภรณ์ กรรณิการ์
ครูชานาญการ
22) นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์ ครูชานาญการ
23) นางวิลาด พรหมเกิด
ครูชานาญการ
24) นางกนกวรรณ แสงระวี
ครูชานาญการ
25) นางสุวิไล กันตังกุล
ครูชานาญการ
26) นางกาญจนา พรหมคีรี
ครูชานาญการ

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
โรงเรียนขนอมพิทยา
โรงเรียนสตรีปากพนัง
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนเชียรใหญ่
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
โรงเรียนสตรีปากพนัง
โรงเรียนสตรีปากพนัง
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนคงคาประชารักษ์
โรงเรียนนบพิตาวิทยา
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาภาษาไทย
สาขาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
27) นายสุชาติ คตน่วม
ครูชานาญการ โรงเรียนหัวไทรบารุงราษฎร์
สาขาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
28) นายสมหวัง ฤทธิ์รงค์
ครูชานาญการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สาขาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
29) นางอุไรวรรณ นรินทร
ครูชานาญการ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
สาขาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
30) นางสาวจันทนา เมืองเสน ครูชานาญการ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์
31) นายวิชิต ดารักษ์
ครูชานาญการ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สาขาภาษาอังกฤษ
32) นางวนิดา วารีรักษ์
ครูชานาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
สาขาคณิตศาสตร์
33) นางสุชาดา จิตจา
ครูชานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาวิทยาศาสตร์
34) นางสาวปภัชญา สุทธิชยาพิพัฒน์ ครูชานาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
สาขาวิทยาศาสตร์
35) นางสาวสุนีย์ แก้วศรีนวล ครูชานาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
สาขาสังคมศึกษา
36) นายจรูญ เชาวลิต
ครูชานาญการ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สาขาภาษาต่างประเทศ
37) นางจิตตินนั ท์ รัตนบุรี
ครูชานาญการ โรงเรียนนาบอน
สาขาคณิตศาสตร์
38) นางสุดาจิตร สกุณา
ครูชานาญการ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สาขาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
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39) นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว

ครูชานาญการ

40) นางจริยา จิตสารวย
41) นางสาวเนตรกมล แก้วหวาน

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

42) นางสาวสุวรรณา วัชรจิตตานนท์ ครูชานาญการ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

สาขาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขาคณิตศาสตร์
โรงเรียนทรายขาววิทยา
สาขาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สาขาภาษาไทย

เรื่องที่ 4.18
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูเชี่ยวชาญ ราย นางนาฎฤดี กลับรอด ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนตรอ
สาขาภาษาอังกฤษ
2. อนุมัตติ ั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครู เชี่ย วชาญ ราย นางนาฎฤดี กลับ รอด ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนตรอ
สาขาภาษาอังกฤษ
3. อนุมัติตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ ๓) ก่อนนาเสนอ ก.ค.ศ.
เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ราย นางนาฎฤดี กลับรอด
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนตรอ สาขาภาษาอังกฤษ

เรื่องที่ 4.19
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(กรณีเยียวยา ก.ค.ศ. ว25/2556)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีเยียวยา ก.ค.ศ. ว5/2556) เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ โดยมีเ งื่อนไขว่า การเลื่ อนเป็นวิ ทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่ านการพั ฒ นาก่อนแต่งตั้ ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด จานวน 3 ราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. นายฉัตร์ติวัฒน์ ปรีดาศักดิ์ ครูชานาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สาขางานช่าง
งานประดิษฐ์
2. นางวรรณา วงษ์ประยูร
ครูชานาญการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขางานธุรกิจ
3. นางช่อทิพย์ ทองไชย
ครูชานาญการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
สาขาคอมพิวเตอร์
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เรื่องที่ 4.20
เรื่อง

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัตหิ ลักเกณฑ์การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

เรื่องที่ 4.21
เรื่อง ยกเลิกคาสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฉพาะราย นางสาวชญานิศา ปลอดวงศ์
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติ ยกเลิ กคาสั่ งย้ ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฉพาะราย นางสาวชญานิศา ปลอดวงศ์
ตาแหน่งครู โรงเรียนวัดสามพัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ เนื่องจากได้โอน
ไปดารงตาแหน่งในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

เรื่องที่ 4.22
เรื่อง

การแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน 2 คน และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
จานวน 2 คน
1.1 ผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน 2 คน คือ
ที่

ชื่อ - สกุล

1. นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
2. นางสาวรัตนาภรณ์ หนูแก้ว

ตาแหน่ง

ตาแหน่งที่แต่งตั้งใน อกศจ.

รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยเลขานุการ ลาดับที่ 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูช้ ่วยเลขานุการ ลาดับที่ 2
ชานาญการพิเศษ
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1.2 ผู้ช่วยคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา จานวน 2 คน คือ
ที่

ชื่อ - สกุล

1. นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
2. นางจุฑารัตน์ มานะชนม์

ตาแหน่ง

ตาแหน่งที่แต่งตั้งใน อกศจ.

รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยเลขานุการ ลาดับที่ 1
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผูช้ ่วยเลขานุการ ลาดับที่ 2

เรื่องที่ ๔.23
เรื่อง กิจกรรม/โครงการที่จะดาเนินการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบโครงการปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนกิจกรรม

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
1.1 ปฏิทินการดาเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (รอบที่ 1) สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่
กิจกรรม
1. สพท. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายให้ศธจ.

วันที่
ภายในวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่างวันที่
26 – 27 กุมภาพันธ์
2561

2. ศธจ.เชิญ ผอ.สพป./สพม. ทุกเขตในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะทางานตรวจสอบข้อมูล
และจัดทารายละเอียดการย้ายก่อนนาเสนอ อกศจ.
ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่องคา
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 6 (2)
3. ศธจ. เสนอ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย
วันที่ 2 มีนาคม 2561
4. ศธจ. เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้าย
วันที่ 13 มีนาคม 2561
**หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ที่ประชุม

รับทราบ

หมายเหตุ
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1.2 การกาหนดปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์) ประจาปี พ.ศ. 2561
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วัน/ เดือน /ปี
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

ที่ประชุม

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หมายเหตุ
กาหนดประชุมทุกเดือน
(วันอังคาร กลางเดือน )
เนื่องจากวันอังคารที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๖๑ ตรงกับวันครู จึง
ขอเลื่อนเป็น ๒๓ มกราคม
๒๕๖๐

**หมายเหตุ ปฏิทินอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม

รับทราบ

1.3 การกาหนดปฏิทิน การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรี ธ รรมราช
ประจาปี พ.ศ. 2561
วัน/ เดือน /ปี
หมายเหตุ
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
กาหนดการประชุมทุกวันอังคาร
ของเดือน
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
**หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
เปลี่ยนแปลงได้ตามความ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
เหมาะสม
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
ที่ประชุม รับทราบ

