1

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่ 4.1
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เห็ น ชอบเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น ให้ แ ก่ ข้ า ราชการในสถานศึ ก ษา ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา
และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดังนี้
1.1 เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ทุกประเภท
จานวน 447 คน
1.2 เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ทุกประเภท
จานวน 2,515 คน
1.3 ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ทุกประเภท
จานวน
20 คน
1.4 โควตาคงเหลือ 0.60 หาก สพฐ. ปัดเศษโตวตาคืนมา เสนอขอเลื่อนจาก 0.5 เป็น 1 ขั้น
ให้แก่ นายจิระศักดิ์ ปาละกุล ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
2. เห็ น ชอบเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น 0.5 ขั้ น ให้ แ ก่ ข้ าราชการที่ รั บเงิ นเดื อนในอั น ดั บ คศ.4 – คศ.5
จานวน 2 คน
3. เห็นชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการต่างเขต
พื้นที่การศึกษา จานวน 5 คน
4. ไม่เห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน
2561) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เนื่องจากการแบ่งสัดส่วนการใช้
โควตาเลื่อนขั้นในแต่ละกลุ่มในเขตพื้นที่การศึกษา ในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2551 ข้อ 8.5 จึงให้ ท บทวนการใช้โควตาของกลุ่ มผู้ อานวยการ
สถานศึกษาให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม
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เรื่องที่ 4.2
เรื่อง การกรอกคะแนน รวมคะแนน และตรวจทานคะแนน การประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติ เป็ น หลั กการให้ ค ณะอนุ ก รรมการศึก ษาธิก ารจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกั บ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 3 คน คือ 1) รองศาสตรจารย์วิมล ดาศรี 2) นายจาเริญ พรหมมาศ
และ 3) นายบุญถิ่น สืบสม เป็นคณะทางานดาเนินการทบทวนคะแนน การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา ทั้ง 8 องค์ประกอบ คือ วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นา ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผล
การปฏิบั ติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโส และระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายฯ (ว 24/2560)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน

เรื่องที่ 4.4
เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้อานวยการสถานศึกษา ไปรักษาการในตาแหน่ง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ถอนวาระนี้ โดยได้นาไปพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในวาระที่ 4.2 แล้ว
เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารเลิ ก สถานศึ ก ษา จ านวน 2 แห่ ง คื อ โรงเรี ย นวั ด ทาบทอง และโรงเรี ย นวั ด สระเกษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 3 การเลิกสถานศึกษา ข้อ 11 ให้คณะกรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิก
สถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้นมีลักษณะอย่างในอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน
และ (2) จานวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้
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เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้แก่ ครอบครัวเทพสุริยวงศ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ขออนุมัติผลการประเมิน
ด้านที่ 3)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 2 ราย
2. อนุ มัติ ให้ ป รับ ปรุงผลงานทางวิช าการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับ จากส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 2 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. นางจันทร์พร ผาดศรี ครูชานาญการ
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สาขาวิชาลูกเสือ
๒. นายเชาวลิตร ศรีใหม่ ครูชานาญการ
โรงเรียนชะอวด
สาขาสุขศึกษา

เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ค รอง
ตาแหน่ง อยู่แล้ว ตาแหน่งประเภทวิชาการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ เป็ น หลั ก การให้ ผู้ อานวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 12 ด าเนิ น การ
คัดเลื อกข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตาแหน่งอยู่แล้ว
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ จานวน 2 ตาแหน่ง คือ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตาแหน่ง
เลขที่ อ 39 และ 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่ งเลขที่ อ 41 โดยให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดาเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 39 และตาแหน่งเลขที่ อ 41
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2. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 39 และ ตาแหน่ง
เลขที่ อ 41
3. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ผลงานของบุ ค คลเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 39 และ
ตาแหน่งเลขที่ อ 41 ดังนี้
1. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อานวยการสานักเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 12
2. นางมันทนา รัตนะรัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
3. นางสุฑามาศ อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ

เรื่องที่ 4.9
เรื่อง

การพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบ การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีปกติ)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (กรณี ป กติ ) ตามข้ อ 1.2.1
การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน/สถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด และมีมติดังนี้
รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ฯ
มติที่ประชุมคณะงานพิจาณารายละเอียด
ตามที่ สพฐ. กาหนด
ตัวชี้วัด ในการประเมินตามองค์ประกอบ
การย้าย ฯ
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
กรอบการพิจารณา
1 ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือ - การลงรายการคุณวุฒิใน
พิจารณาตามกรอบการพิจารณาที่ สพฐ.
วิชาเอก ตามความจาเป็นของสถานศึกษา สาเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 กาหนด
1.1 ความรู้
ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่
(1) ปริญญาเอก
งานทะเบียนประวัติลงลายชื่อ
(2) ปริญญาโท
รับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ปริญญาตรี
- สาเนาปริญญาบัตร หรือ
(4) ต่ากว่าปริญญาตรี
หนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้ขอ
ย้ายรับรองสาเนาถูกต้อง
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รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ฯ
ตามที่ สพฐ. กาหนด
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
กรอบการพิจารณา
1.2 ความสามารถ
โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อ
1.2.1 การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการ
การยกระดับคุณภาพของ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/สถานศึกษา
ผู้เรียน/สถานศึกษา และมีผล
(1) รับผิดชอบโครงการ 5 โครงการ/กิจกรรม การดาเนินงานแล้วเสร็จ โดย
(2) รับผิดชอบโครงการ 4 โครงการ/กิจกรรม ผู้ขอย้ายเป็นผู้รับผิดชอบ
(3) รับผิดชอบโครงการ 3 โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ให้
(4) รับผิดชอบโครงการ 2 โครงการ/กิจกรรม แนบคาสั่งของโรงเรียนที่
(5) รับผิดชอบโครงการ 1 โครงการ/กิจกรรม มอบหมายให้ปฏิบัติงานโดยมี
(6) ไม่มี
ผู้ขอย้ายและผู้บังคับบัญชาลง
ลายชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

1.2.2 การได้รับมอบหมายงานอื่นใน
สถานศึกษา
(1) รับผิดชอบ 5 งาน
(2) รับผิดชอบ 4 งาน
(3) รับผิดชอบ 3 งาน
(4) รับผิดชอบ 2 งาน
(5) รับผิดชอบ 1 งาน
(6) ไม่มี

มติที่ประชุมคณะงานพิจาณารายละเอียด
ตัวชี้วัด ในการประเมินตามองค์ประกอบ
การย้าย ฯ
พิจารณาดังนี้
การรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ใน 1
โครงการ/กิจกรรม ต้องแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบดังนี้
1. โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ผู้ขอย้ายต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ ต้องแนบคาสั่งของโรงเรียนที่
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
2. ต้องมีเอกสารรายงานผลการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จ และต้องมีชื่อผู้
ขอย้ายที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
3. เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ 1 และ
ข้อ 2
ผู้ขอย้ายและผู้บังคับบัญชาลงลาย
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ โครงการ/กิจกรรม จะต้องแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบตามข้อ 1 – 3 ถ้า
ไม่แนบเอกสารหลักฐาน จะไม่ได้รับการ
พิจารณาคะแนน
งานอื่นๆ นอกเหนือจาก
พิจารณาตามกรอบการพิจารณาที่ สพฐ.
กิจกรรมการเรียนการสอน
กาหนด
เช่น
ความเห็นของอกศจ.(บริหารงานบุคคล) ให้
- งานวิชาการ
เพิ่ม
- งานบริหารงานบุคคล - งาน เป็นงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ/
แผนงานและงบประมาณ
ตัวชี้วัดข้อ 1.2.1
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจกรรมนักเรียน
- งานลูกเสือ เนตรนารี
- งานชุมชน
- งานแนะแนว
- งานยาเสพติด
ฯลฯ
ให้แนบคาสั่งของโรงเรียนที่
มอบหมายให้ปฏิบัติงานโดยมี
ผู้ขอย้ายและผู้บังคับบัญชาลง
ลายชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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ที่

2

3

4

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ฯ
ตามที่ สพฐ. กาหนด
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
กรอบการพิจารณา
1.3 ประสบการณ์การสอน
ประสบการณ์การสอนใน
(1) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา สถานศึกษาที่สังกัดประเภท
ที่สังกัดประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย
เดียวกันกับที่ขอย้าย หมายถึง
(2) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา สังกัด สพป. ไป สพป. หรือ
สังกัด สพม. ไป สพม. หรือ
ที่สังกัดไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับที่
สังกัด สศศ. ไป สศศ.
ขอย้าย
1.4 วิชาเอก ตามความจาเป็นของ
สาเนา กพ.7 หรือ
สถานศึกษา
ก.ค.ศ.16 หรือหลักฐานที่
(1) วิชาเอกตรงตามความต้องการของ
แสดงถึงประสบการณ์ การ
สถานศึกษา
สอนที่ตรงกับความต้องการ
(2) วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการของ จาเป็นของสถานศึกษา
สถานศึกษา แต่มีประสบการณ์วิชาที่สอน
ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
(3) วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา และไม่มีประสบการณ์วิชาที่
สอนตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
ลาดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความ
คาร้องขอย้ายที่ผู้ขอย้ายระบุ
ประสงค์ จะย้ายไปปฏิบัติงาน
ชื่อโรงเรียน ทั้งนี้ กรณีระบุชื่อ
(1) ลาดับที่ 1
โรงเรียนที่ขอย้ายเกินกว่า 4
(2) ลาดับที่ 2
โรงเรียน หรือระบุโรงเรียนใด
(3) ลาดับที่ 3
ก็ได้ ให้ถือว่าอยู่ลาดับที่ 5
(4) ลาดับที่ 4
(5) ลาดับที่ 5
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติ
สาเนา กพ.7 หรือ
หน้าที่ ในสถานศึกษาปัจจุบัน
ก.ค.ศ.16 ให้นับถึงวันสุดท้าย
(1) ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
ที่กาหนดให้ยื่นคาร้องขอย้าย
(2) ตั้งแต่ 1 – 9 ปี
โดยไม่นับรวมเวลาราชการ
ทวีคูณ ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ 6
เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี
สภาพความยากลาบากในการปฏิบัติงาน รายชื่อสถานศึกษาตาม
ในสถานศึกษาปัจจุบัน
ประกาศพื้นที่พิเศษของ
(1) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศ
กระทรวงการคลังปี
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ พ.ศ.2561
(2) ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ

มติที่ประชุมคณะงานพิจาณารายละเอียด
ตัวชี้วัด ในการประเมินตามองค์ประกอบ
การย้าย ฯ
พิจารณาตามกรอบการพิจารณาที่ สพฐ.
กาหนด

พิจารณาตามกรอบการพิจารณาที่ สพฐ.
กาหนด

พิจารณาตามกรอบการพิจารณาที่ สพฐ.
กาหนด
ความเห็นของอกศจ.(บริหารงานบุคคล) ให้
เพิ่ม
ลาดับที่ 5 โรงเรียนใดก็ได้ ถ้าไม่ระบุชื่อ
โรงเรียน หรือระบุมากกว่า 5 โรงเรียน ให้
คะแนน 1 คะแนน
พิจารณาตามกรอบการพิจารณาที่ สพฐ.
กาหนด

พิจารณาตามกรอบการพิจารณาที่ สพฐ.
กาหนด
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ที่
5

6

7

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ฯ
ตามที่ สพฐ. กาหนด
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
กรอบการพิจารณา
เหตุผลการย้าย
พิจารณาจากเอกสารที่
(1) อยู่รวมกับคู่สมรส
สอดคล้องกับเหตุผลการขอ
(2) ดูแลบิดามารดา หรือบุตร
ย้าย
(3) กลับภูมิลาเนา
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอ
(4) อื่นๆ
ย้าย
(2) สาเนาทะเบียนบ้านคู่
สมรส บิดามารดาบุตร
(3) สาเนาทะเบียน คู่
สมรส
(4) ใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐ
(5) เอกสารอื่นๆ
ความอาวุโสตามหลักราชการ
สาเนา กพ.7 หรือ
6.1 วิทยฐานะ
ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน โดย
(1) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
มีเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
(2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประวัติลงลายชื่อรับรองสาเนา
(3) วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ถูกต้อง สาหรับอายุราชการให้
(4) วิทยฐานะชานาญการ
นับถึงวันสุดท้ายที่กาหนดให้
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
ยื่นคาร้องขอย้าย โดยไม่นับ
6.2 อายุราชการ
รวมเวลาราชการทวีคูณ ถ้า
(1) อายุราชการ 20 ปีขึ้นไป
เศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้น
(2) อายุราชการ 1 – 19 ปี
ไป นับเป็น 1 ปี
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมของ
ขั้นพื้นฐานที่รับย้าย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
(1) เห็นควรรับย้าย
พื้นฐาน หรือหลักฐานอื่น
(2) ไม่เห็นควรรับย้าย
กรณีไม่มีความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ถือว่า เห็นควรรับ
ย้าย

มติที่ประชุมคณะงานพิจาณารายละเอียด
ตัวชี้วัด ในการประเมินตามองค์ประกอบ
การย้าย ฯ
พิจารณาตามกรอบการพิจารณาที่ สพฐ.
กาหนด

พิจารณาตามกรอบการพิจารณาที่ สพฐ.
กาหนด
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เรื่องที่ 4.10
เรื่อง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1-๔ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๒
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน

เรื่องที่ 4.11
เรื่อง

ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
จานวน 21 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1. นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้
ครู
โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา สาขาวิทยาศาสตร์
2. นางฉวีวรรณ รัตนา
ครู
โรงเรียนบ้านหนองเจ สาขาภาษาไทย
3. นางสุวารี สุดชฎา
ครู
โรงเรียนโสตทัศนศึกษา สาขาภาษาไทย
จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย
4. นางสาวไพริน ทรงนาศึก
ครู
โรงเรียนวัดท่ายาง
สาขาคอมพิวเตอร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
5. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์
ครู
โรงเรียนชุมชนควนดินแดงฯ สาขาคอมพิวเตอร์
6. นางสาวจริญญา อร่ามเรือง ครู
โรงเรียนวัดจิกพนม
สาขาคอมพิวเตอร์
7. นางสาวปิยากร ทองนุ่น
ครู
โรงเรียนบ้านควนชิง
สาขาภาษาอังกฤษ
8. นางอรทัย เรืองเอียด
ครู
โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สาขาคณิตศาสตร์
9. นางสาวเบญจมาศ จินดา
ครู
โรงเรียนวัดควนเถียะ สาขาปฐมวัย
10. นางวรรณา ยีซัน
ครู
โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ
สาขาภาษาไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
11. นางสาวศิราณี หนูเอียด
ครู
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต สาขาสังคมศึกษา
12. นางสาวพิชชานันท์ เงินสยาม ครู
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
สาขาภาษาไทย
13. นายวิชิต นิลรัตน์
ครู
โรงเรียนวัดโทเอก
สาขาวิทยาศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
14. นางสาววัชราพร คงสง
ครู
โรงเรียนปากพนัง
สาขาวิทยาศาสตร์
15. นางณิชปัทม์ โพธิแพทย์ ครู
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม สาขาภาษาอังกฤษ
16. นายยืนยง หลงขาว
ครู
โรงเรียนบางขันวิทยา สาขาดนตรี
17. นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์
ครู
โรงเรียนปากพนัง
สาขาภาษาอังกฤษ
18. นางพัชฏาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี ครู โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ สาขาสังคมศึกษาฯ
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19. นายยุทธเดช คงทองคา
20. นางสุทิชา ชุมชอบ
21. นางวนิดา ฉิมภักดี

ครู
ครู
ครู

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนเชียรใหญ่
สาขานาฏศิลป์
โรงเรียนชะอวด
สาขาวิทยาศาสตร์

2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 21 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2
จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน

เรื่องที่ 4.12
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 25 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. นางสุทธีรัตน์ ริยาพันธ์
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สาขาคณิตศาสตร์
2. นางเอริสา สงช่วย
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดสระไคร
สาขาวิทยาศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3. นางสาวจันทร์ทนา เกลา ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านปากน้า
สาขาวิทยาศาสตร์
4. นางอรุณี สกุลคง
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
สาขาวิทยาศาสตร์
5. นางสาวพัทธนันท์ ราเพย ครูชานาญการ โรงเรียนวัดจันดี
สาขาภาษาอังกฤษ
6. นางละออง ภักดีสุวรรณ์
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
สาขาคณิตศาสตร์
7. นางสายวสันต์ สบเหมาะ
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านบางตะเภา
สาขานาฎศิลป์
8. นางสาวสิริพริมา ชอบผล ครูชานาญการ โรงเรียนวัดเกาะสระ
สาขาเศรษฐศาสตร์
9. นางสาวอารีย์ สุขใส
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดหลักช้าง
สาขาวิทยาศาสตร์
10. นางสาวอัฉรา ส้มเขียวหวาน รองผู้อานวยการ/ โรงเรียนสหกรณ์นิคมสาขาบริหารสถานศึกษา
ชานาญการ
กสิกรรมทุ่งสง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
11. นางสาวสายใจ กาลังเพ็ชร ครูชานาญการ โรงเรียนวัดควนชะลิก
สาขาภาษาไทย
12. นายณัชธพงศ์ ทองคาเสก ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง
สาขางานเกษตร
13. นางกาญจนา เจือบุญ
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดปลายสระ
สาขาคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
14. นางประไพพรรณ ดุลย์เภรี ครูชานาญการ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
สาขาภาษาไทย
15. นางกรรนิกา กิ่งรัตน์
ครูชานาญการ โรงเรียนท่าศาลา
สาขาภาษาอังกฤษ
16. นางนงลักษณ์ พุ่มรักชาติ
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านสานักม่วง
สาขาภาษาไทย
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17. นางอรัญญา ศรีจานอง
ครูชานาญการ
18. นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วเถื่อน ครูชานาญการ
19. นายจาเจียร สูนกามรัตน์ ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
20. นางนภัทร เมืองไทย
ครูชานาญการ
21. นางณัชปภา นิยมผล
ครูชานาญการ

โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สาขาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สาขาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดเปียน
สาขาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง
สาขาการงานอาชี พ ฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์
ภาคใต้
22. นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ครูชานาญการ โรงเรียนชะอวด
สาขาสังคมศึกษา
23. นางผชารัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ ครูชานาญการ โรงเรียนเชียรใหญ่
สาขานาฏศิลป์
24. นางกัลย์กมล ภูธรภักดี
ครูชานาญการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สาขาสังคมศึกษา
(เศรษฐศาสตร์)
25. นางพิมพ์ชนกต์ สัญนุจิตต์ ครูชานาญการ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สาขาคณิตศาสตร์

2. อนุ มั ติการตั้งคณะกรรมการประเมิ น ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 25 ราย
3. อนุ มั ติ เป็ น หลั ก การให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ผลงานด้ า นที่ 3 ต้ อ งไม่ เป็ น บุ ค คลคนเดี ย วกั น
กับคณะกรรมการชุดที่ 1 (กรรมการคนที่ 2) ที่ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ

เรื่องที่ 4.13
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. นายสุวัฒน์ มะเดช ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สาขาภาษาอังกฤษ
2. นางจิราวรรณ ปรีชา ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ สาขาสังคมศึกษา
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้ านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวนทั้ง 2 ราย
3. อนุ มั ติการตั้งคณะกรรมการกลั่ น กรองเอกสารและผลงานทางวิช าการ (ด้านที่ 3) ก่อนน าเสนอ
ก.ค.ศ. เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวนทั้ง 2 ราย
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