รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 7/2561
เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่ 4.1

เรื่อง การพิจารณาคาร้องย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาร้องขอย้ายประจาปี 2560 (รอบที่ 2)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มัติคะแนน ของ นายกาพล ทองอยู่ ตาแหน่ งผู้ อานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่ เฉลิ มราชอนุส รณ์
รัชมังคลาภิเษก สังกัด สพม.12 คะแนนประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบ 3 ผลการปฏิบัติงาน คลาดเคลื่อน
ตามที่คณะทางานฯ ขอแก้ไข จาก 17 คะแนน เป็น 20 คะแนน
2. อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจาปี พ.ศ.
2560 (รอบที่ 2) การย้ายกรณีปกติ จานวน 9 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
จานวน 2 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จานวน - ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 3 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
จานวน 1 ราย
- สพม.12
จานวน 3 ราย

ที่

ลาดับ

ตาแหน่งว่าง

ชื่อ – สกุล
ผู้ที่ อกศจ.
พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอ
ต่อ กศจ. อนุมัติ

ตาแหน่ง

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 (จานวน 2 ราย)
1
1 วัดวังหงส์
นายอภิชาต
ผอ.ร.ร.
(เล็ก) นร. 162 คน
คาแก้ว
ตาแหน่งเลขที่ 7960
2
2 บ้านย่านซื่อ
นายปราโมทย์ ผอ.ร.ร.
(เล็ก) นร. 46 คน
จงไกรจักร
ตาแหน่งเลขที่ 352
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 (จานวน 3 ราย)
3
1 บ้านทุ่งไม้ไผ่
นางจิราภรณ์
ผอ.ร.ร.
(เล็ก) นร. 134 คน
เรืองรักษ์
ตาแหน่งเลขที่ 1443

จานวน
นักเรียน

ขนาด
โรงเรียน

วัดใหม่ทอน

75

เล็ก

วัดป่าหวาย

56

เล็ก

วั ด แร่ ร าษฎร์
สุทัศน์

79

เล็ก

โรงเรียน

ที่

ลาดับ

4

2

ตาแหน่งว่าง

ชื่อ – สกุล
ผู้ที่ อกศจ.
พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอ
ต่อ กศจ. อนุมัติ

วัดโคกพิกุล
นางรัตนาภรณ์
(เล็ก) นร. 110 คน
อุดมรัตน์
ตาแหน่งเลขที่ 8792
5
3 วัดพระบาท
นางสมนึก
(เล็ก) นร. 31 คน
อินทร์พรหม
ตาแหน่งเลขที่ 3529
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 (จานวน 1 ราย)
6
1 วัดสุธรรมาราม
นายณัฐวัฒน์
(เล็ก) นร. 124 คน
รักทอง
ตาแหน่งเลขที่ 8379
สพม. เขต 12 (จานวน 3 ราย)
7
1 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายสุรพงศ์
(ว่างรอบ 2)
เอื้อศิริพรฤทธิ์

ตาแหน่ง

โรงเรียน

จานวน
นักเรียน

ขนาด
โรงเรียน

ผอ.ร.ร.

วัดหน้าสตน

152

เล็ก

ผอ.ร.ร.

วัดสระแก้ว

101

เล็ก

ผอ.ร.ร.

วัดปากด่าน

68

เล็ก

ผอ.ร.ร.

พรหมคีรี
พิทยาคม

1,232

กลาง

ผอ.ร.ร.

ทุ่ ง ใหญ่ เฉลิ ม
ราชอนุสรณ์ฯ

617

กลาง

ผอ.ร.ร.

ป ร ะ ส า ธ น์
ราษฎร์บารุง

142

เล็ก

(ใหญ่) นร. 2,068 คน
ตาแหน่งเลขที่ 25060

ว่างต่อเนื่อง
8

2

พรหมคีรีพิทยาคม
(กลาง) นร. 1,232 คน
ตาแหน่งเลขที่ 25589

9

3

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ นายเฉลิมพงศ์

(กลาง) นร. 617 คน
ตาแหน่งเลขที่
112988

นายกาพล
ทองอยู่

ช่วยคุ้ม

3. อนุมัติการย้ายของนางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดดินดอน
สพป.นศ.1 ขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต ขอย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ สพม.12
4. เห็ นชอบให้ สานั กงานศึกษาธิการจัง หวัดนครศรีธรรมราชแจ้งผู้ บริห ารสถานศึกษาที่ได้รับการย้าย
และแต่งตั้งเดินทางไปดารงตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการนครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล) และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา กรณีขอลาออกจากตาแหน่ง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กาหนดวิธีการสรรหาโดยวิธีการลงคะแนนเสียงลับ
ปรากฏผลดังนี้
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการนครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล) ได้แก่ นายสุรศักดิ์
ลิ่มพาณิชย์ อาชีพทนายความ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานทนายความสุรศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ นายอานาจ จิตณรงค์ ข้าราชการ
บานาญ
เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาไปปฏิบัติราชการ
ในโรงเรียนที่รวมสถานศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ เห็นควรให้ นางพัชรินทร์ แผนทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151
ไปบริหารร่วม กับ นางสาวสิรินารถ แววสง่า ที่โรงเรียนวัดคงคาเจริญในระหว่างรอการพิจารณารับย้าย
เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การอนุมัติให้ผู้อานวยการสถานศึกษา ไปรักษาการในตาแหน่ง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติให้ นางธัญ ญารั ตน์ ธานี รัตน์ ตาแหน่งผู้ อานวยการโรงเรียนบ้านคอกวัว ส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มารักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กรณีเจ็บป่วย

เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การประกาศโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี พ.ศ.2561
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่เห็นชอบการประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2561

เรื่องที่ 4.6
เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ร่าง -

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................
เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................. เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม บังเกิดผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒ นาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษา ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและราชการเป็นสาคั ญ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กาหนดตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.4/ว 9 ลงวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ บริห ารสถานศึกษา สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน
2559 เรื่อง การแก้ไขหลั กเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................โดยเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จึงกาหนดรายละเอียดใน
การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นา ความรู้
ความสามารถ ในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุ ณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบันเรียง
ตามลาดับ ดังนี้
1. รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาและสัดส่วนคะแนน
1.1 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นา
10 คะแนน
1.2 ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 15 คะแนน
1.3 ผลการปฏิบัติงาน
35 คะแนน
1.4 ประสบการณ์
10 คะแนน

1.5 คุณวุฒิ
1.6 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
1.7 ความอาวุโสตามหลักราชการ
10
1.8 ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 5
รวม
100
2. กรอบการพิจารณา วิธีการนาเสนอ และเอกสารอ้างอิง

5
คะแนน
10 คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

องค์ประกอบที่ 1วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นา (10 คะแนน)
ให้ผู้ขอย้ายเสนอเป็ นเอกสารความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์
(ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ) ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นาของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
สู่ความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ครอบคลุมภารกิจทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
2. การคาดการณ์ในอนาคตมีความเป็นได้ในทางปฏิบัติ
3. สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดทุกระดับ
4. มีการกาหนดเป้าหมาย กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์
5. การนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์
วิธีการประเมิน ให้ อกศจ.(บริหารงานบุคคล) มอบหมายคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นา
ไม่น้ อยกว่า 10 คน ประกอบด้วยตัวแทน อกศจ.(บริห ารงานบุ คคล) และผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ทั้ง 5 เขต เป็นผู้ประเมินฯ จากเอกสารเสนอ อกศจ.(บริหารงานบุคคล) เพื่อเห็นชอบต่อไป
องค์ประกอบที่ 2 ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา (15 คะแนน)
2.1 การพัฒนาตนเอง (5 คะแนน)
พิจารณาจากการเข้ารับการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
รอบ 3 ปีที่ผ่านมา (นับถึงวันยื่นคาร้องขอย้าย โดยใช้ผลการศึกษา อบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน ในปีใดปีหนึ่ง
หรือรวม 3 ปีก็ได้) โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ กรณีอบรมออนไลน์ให้แนบหลักสูตร และหลักฐาน
ประกอบ
1) เกิน 60 ชั่วโมงขึ้นไป
ได้ 5 คะแนน
2) 51 – 60 ชัว่ โมง
ได้ 4 คะแนน
3) 41 – 50 ชัว่ โมง
ได้ 3 คะแนน
4) 31 – 40 ชัว่ โมง
ได้ 2 คะแนน
5) 30 ชั่วโมงลงมา
ได้ 1 คะแนน
6)ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน
ได้ 0 คะแนน
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเป็นจานวนวัน ให้คิดวันละ 6 ชั่วโมง หากมีมากกว่า
ให้แนบตารางอบรมด้วย
2.2 ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา (10 คะแนน)
พิ จ า ร ณ า จ า ก เอ ก ส า ร ซึ่ ง เป็ น ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน แ ต่ ล ะ เรื่ อ ง
(ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันยื่นคาร้องขอย้าย)
2.2.1 มีแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาในปีที่ยื่นคาร้องขอย้าย
2.2.2 เป็ น คณะกรรมการ/เป็ น วิ ท ยากร/คณะท างานตั้ ง แต่ ร ะดั บ เขตพื้ น ที่ ขึ้ น ไปที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษา

2.2.3 เป็นโรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนแกนนา/โรงเรียนนาร่อง/โรงเรียนดีเด่นในด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านตามนโยบาย สพฐ. (ต้องเป็นผลงานที่เกิดจากการบริหารของตนเองในสถานศึกษาปัจจุบัน
หรือเคยบริหาร ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันยื่นคาร้องขอย้าย)
2.2.4 มีการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารนอกเหนือจากงบประมาณต้นสังกัด
2.2.5 ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
- มีเอกสารหลักฐานครบทั้ง 5 ข้อ
ได้ 10 คะแนน
- มีเอกสารหลักฐาน 4 ข้อ
ได้ 8 คะแนน
- มีเอกสารหลักฐาน 3 ข้อ
ได้ 6 คะแนน
- มีเอกสารหลักฐาน 2 ข้อ
ได้ 4 คะแนน
- มีเอกสารหลักฐาน 1 ข้อ
ได้ 2 คะแนน
- เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่มีเอกสารหลักฐาน ได้ 0 คะแนน
วิธีการประเมิน ประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ส่งมาแนบคาร้องขอย้าย เช่น ประกาศ คาสั่ง หรือหนังสือ
เชิญ หนังสือรับรอง ฯลฯ
องค์ประกอบที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน (35 คะแนน)
3.1 พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน (15 คะแนน)
3.1.1 ผลการสอบ O-NET (5 คะแนน)
เกณฑ์การพิจารณาสาหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1) ผลการสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ รวมทุกกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ ได้ 5 คะแนน
2) ผลการสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ รายกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายกลุม่ สาระระดับชาติ
3 กลุ่มสาระ ได้ 4 คะแนน
3) ผลการสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ รายกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายกลุม่ สาระระดับชาติ
2 กลุ่มสาระ ได้ 3 คะแนน
4) ผลการสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ รายกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายกลุม่ สาระระดับชาติ
1 กลุ่มสาระ ได้ 2 คะแนน
5) ผลการสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ ต่ากว่าระดับชาติทุกกลุม่ สาระ ได้ 1 คะแนน
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน ได้ 0 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณาสาหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1) ผลการสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ รวมทุกกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ ได้ 5 คะแนน
2) ผลการสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ รายกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายกลุม่ สาระระดับชาติ
4 กลุ่มสาระ ได้ 4 คะแนน
3) ผลการสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ รายกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายกลุม่ สาระระดับชาติ
3 กลุ่มสาระ ได้ 3 คะแนน
4) ผลการสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ รายกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายกลุม่ สาระระดับชาติ
2 กลุ่มสาระ ได้ 2 คะแนน
5) ผลการสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ รายกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายกลุม่ สาระระดับชาติ
1 กลุ่มสาระ ได้ 1 คะแนน
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน ได้ 0 คะแนน
วิธีการประเมิน
- โรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา ใช้ผล O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หากไม่มีชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 6 ให้ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีล่าสุด

- โรงเรียนสังกัดประถมศึกษา ใช้ผล O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีล่าสุด

3.1.2 ค่าพัฒนาของผลทดสอบ O-NET เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ
(เปรียบเทียบผลทดสอบO-NET ระหว่างปีการศึกษาล่าสุด กับปีที่ผ่านมา) (5 คะแนน)
เกณฑ์การพิจารณา
1) ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าระดับชาติ หรือผลการพัฒนา
ร้อยละ 5.00
2) ผลการทดสอบ
3) ผลการทดสอบ
4) ผลการทดสอบ
5) ผลการทดสอบ
6) ผลการทดสอบ

ขึ้นไป

O-NET
O-NET
O-NET
O-NET
O-NET

ได้ 5 คะแนน
หรือมีผลการพัฒนาร้อยละ 4.00 ขึ้นไป ได้ 4 คะแนน
หรือมีผลการพัฒนาต่ากว่าร้อยละ 3.00 ได้ 3 คะแนน
หรือมีผลการพัฒนาต่ากว่าร้อยละ 2.00 ได้ 2 คะแนน
หรือมีผลการพัฒนาต่ากว่าร้อยละ 1.00 ได้ 1 คะแนน
ไม่พัฒนา ได้ 0 คะแนน

วิธีการประเมิน
- โรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา ใช้ผล O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หากไม่มีชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 6 ให้ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีล่าสุด
- โรงเรียนสังกัดประถมศึกษา ใช้ผล O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีล่าสุด

3.1.3 ผลงานดีเด่นของนักเรียน

(5 คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณาสาหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1) นักเรียนมีผลงานระดับนานาชาติ หรือมีผลงานระดับชาติมากกว่า 1 รางวัล
ได้ 5 คะแนน
2) นักเรียนมีผลงานระดับชาติ ได้ 4 คะแนน
3) นักเรียนมีผลงานระดับภาค ได้ 3 คะแนน
4) นักเรียนมีผลงานระดับจังหวัด ได้ 2 คะแนน
5) นักเรียนมีผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ 1 คะแนน
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน
ได้ 0 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณาสาหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1) นักเรียนมีผลงานระดับนานาชาติ หรือมีผลงานระดับชาติมากกว่า 1 รางวัล
ได้ 5 คะแนน
2) นักเรียนมีผลงานระดับชาติ ได้ 4 คะแนน
3) นักเรียนมีผลงานระดับภาค ได้ 3 คะแนน
4) นักเรียนมีผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ 2 คะแนน
5) นักเรียนมีผลงานระดับจังหวัด
ได้ 1 คะแนน
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน
ได้ 0 คะแนน

3.2 พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู(10 คะแนน)
3.2.1 ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา

(5 คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณาสาหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1) ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานระดับนานาชาติ หรือมีผลงานระดับชาติ
มากกว่า 1 รางวัล
ได้ 5 คะแนน
2) ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานระดับชาติ
ได้ 4 คะแนน
3) ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานระดับภาค
ได้ 3 คะแนน
4) ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานระดับจังหวัด ได้ 2 คะแนน
5) ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ 1 คะแนน
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน
ได้ 0 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณาสาหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1) ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานระดับนานาชาติ หรือมีผลงาน
ระดับชาติมากกว่า 1 รางวัล ได้ 5 คะแนน
2) ผู้บริหารมีผลงานระดับชาติ
ได้ 4 คะแนน
3) ผู้บริหารมีผลงานระดับภาค
ได้ 3 คะแนน
4) ผู้บริหารมีผลงานระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ได้ 2 คะแนน
5) ผู้บริหารมีผลงานระดับจังหวัด
ได้ 1 คะแนน
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน
ได้ 0 คะแนน
3.2.2 ผลงานของข้าราชการครู (5 คะแนน)
เกณฑ์การพิจารณาสาหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1) ข้าราชการครูมีผลงานระดับนานาชาติหรือมีผลงานระดับชาติมากกว่า 1 รางวัล
ได้ 5 คะแนน
2) ข้าราชการครูมผี ลงานระดับชาติ
ได้ 4 คะแนน
3) ข้าราชการครูมีผลงานระดับภาค
ได้ 3 คะแนน
4) ข้าราชการครูมีผลงานระดับจังหวัด
ได้ 2 คะแนน
5) ข้าราชการครูมีผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ 1 คะแนน
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน
ได้ 0 คะแนน
เกณฑ์การพิจารณาสาหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1) ข้าราชการครูมีผลงานระดับนานาชาติ หรือมีผลงาน ระดับชาติมากกว่า 1 รางวัล
ได้ 5 คะแนน
2) ข้าราชการครูมผี ลงานระดับชาติ
ได้ 4 คะแนน
3) ข้าราชการครูมีผลงานระดับภาค
ได้ 3 คะแนน
4) ข้าราชการครูมีผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ 2 คะแนน
5) ข้าราชการครูมีผลงานระดับจังหวัด
ได้ 1 คะแนน
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน
ได้ 0 คะแนน

3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา (10 คะแนน)
สถานศึกษาได้รับการพัฒนามีผลงานในระดับต่างๆ
เกณฑ์การพิจารณาสาหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1) สถานศึกษามีผลงานระดับนานาชาติ หรือมีผลงานระดับชาติมากกว่า 1 รางวัล
ได้ 10 คะแนน
2) สถานศึกษามีผลงานระดับชาติ
ได้ 8 คะแนน
3) สถานศึกษามีผลงานระดับภาค
ได้ 6 คะแนน
4) สถานศึกษามีผลงานระดับจังหวัด
ได้ 4 คะแนน

5) สถานศึกษามีผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ 2 คะแนน
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน
ได้ 0 คะแนน
เกณฑ์การพิจารณาสาหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1) สถานศึกษามีผลงานระดับนานาชาติ หรือมีผลงานระดับชาติมากกว่า 1 รางวัล
ได้ 10 คะแนน
2) สถานศึกษามีผลงานระดับชาติ
ได้ 8 คะแนน
3) สถานศึกษามีผลงานระดับภาค
ได้ 6 คะแนน
4) สถานศึกษามีผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ 4 คะแนน
5) สถานศึกษามีผลงานระดับจังหวัด
ได้ 2 คะแนน
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน
ได้ 0 คะแนน

วิธีการประเมิน การพิจารณารางวัลพิจารณาจาก
1.รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐอื่น หรือรางวัลที่

ก.ค.ศ. กาหนดให้การรับรอง โดยพิจารณาจากหน่วยงานผู้จัด และระดับการจัดการแข่งขัน การประกวดหรือการ
คัดเลือกเป็นสาคัญ
2.ให้เสนอรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว เอกสารที่เป็น ภาษาต่างประเทศให้แปล
เป็นภาษาไทย
องค์ ป ระกอบที่ 4 ประสบการณ์ ในการบริ ห ารสถานศึก ษา ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ ง (10
คะแนน)
พิจารณาจากระยะเวลาในการดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
- ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ให้นับจากการดารงตาแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และ
ผู้อานวยการโรงเรียน
- ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียน ให้นับจากการดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน (นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม
ของปีที่ยื่นคาร้องขอย้าย เศษของปี 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี พิจารณาให้คะแนน ดังนี้
1) ตั้งแต่ 20 ขึ้นไป ได้ 10 คะแนน
2) 15 – 19 ปี
ได้ 8 คะแนน
3) 10 – 14 ปี
ได้ 6 คะแนน
4) 5 – 9 ปี
ได้ 4 คะแนน
5) ต่ากว่า 5 ปี
ได้ 2 คะแนน
องค์ประกอบที่ 5 คุณวุฒิ (5 คะแนน)
พิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษาที่ได้รับ ซึ่งเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง
1) ปริญญาเอก
ได้
5
คะแนน
2) ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ได้
4
คะแนน
3) ปริญญาโทสาขาอื่นๆ และ ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา ได้ 3 คะแนน
4) ปริญญาตรี สาขาการบริหารการศึกษา
ได้
2
คะแนน
5) ปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ และ/หรือ ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา ได้ 1 คะแนน
วิธีการประเมิน พิจารณาจากเอกสารที่แนบและ/หรือสาเนาที่แสดงถึงคุณวุฒิทาง
การศึกษาสูงสุดของตัวเอง
องค์ประกอบที่ 6 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ (10 คะแนน)
6.1 การรักษาวินัย (5 คะแนน)
1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
ได้ 5 คะแนน
2) เคยกระทาความผิด ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ได้ 3 คะแนน
3) เคยกระทาความผิด ถูกลงโทษตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน ได้ 1 คะแนน
วิธีการประเมิน ถึงแม้นว่าการถูกลงโทษนั้นจะได้รับการล้างมลทินแล้วก็ไม่มีผล
(ดูจาก ก.พ. 7)
6.2 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (5 คะแนน)
1) ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นระดับคุรุสภา/สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สานักงาน ก.พ.
ได้ 5 คะแนน
2) ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นระดับคุรุสภาเขต/คุรุสภาจังหวัด
ได้ 4 คะแนน

3) ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นระดับอาเภอ/ระดับเครือข่าย ได้ 3 คะแนน
4) ไม่ได้รับรางวัล
ได้ 2 คะแนน
5) ถูกว่ภาคทัณฑ์ทางจรรยาบรรณ
ได้ 1 คะแนน
วิธีการประเมิน พิจารณาเอกสารหลักฐานคาสั่งที่รับรองสาเนา
องค์ประกอบที่ 7 ความอาวุโสทางราชการ (10 คะแนน)
7.1 การมีวิทยฐานะ พิจารณาจากวิทยฐานะของผู้ขอย้าย (5 คะแนน)
1) เชี่ยวชาญพิเศษ
ได้ 5 คะแนน
2) เชี่ยวชาญ
ได้ 4 คะแนน
3) ชานาญการพิเศษ
ได้ 3 คะแนน
4) ชานาญการ
ได้ 2 คะแนน
5) ไม่มีวิทยฐานะ
ได้ 1 คะแนน
7.2 อายุราชการ (5 คะแนน) นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีที่ยื่นคาร้องขอย้าย
เศษของปี 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี
1) ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
ได้ 5 คะแนน
2) 22 – 29 ปี
ได้ 4 คะแนน
3) 15 – 21 ปี
ได้ 3 คะแนน
4) 7 – 14 ปี
ได้ 2 คะแนน
5) ต่ากว่า 7 ปี
ได้ 1 คะแนน
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน
ได้ 0 คะแนน
วิธีการประเมิน พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
องค์ประกอบที่ 8 ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน (5 คะแนน)
พิจาณาจากระยะเวลาในการดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน
นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีที่ยื่นคาร้องขอย้าย เศษของปี 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี
1) ตั้งแต่ 10 ปี
ได้ 5 คะแนน
2) 8 – 9 ปี
ได้ 4 คะแนน
3) 6 – 7 ปี
ได้ 3 คะแนน
4
) 4 – 5 ปี
ได้ 2 คะแนน
5) ตั้งแต่ 3 ปี ลงมา ได้ 1 คะแนน
วิธีการประเมิน พิจารณาจากคาสั่งแต่งตั้ง หรือสาเนา ก.พ. 7
หมายเหตุ 1. เอกสารหลักฐานที่ส่งเจ้าตัวรับรองสาเนาทุกแผ่นต้องลงวันที่กากับทุกแผ่นด้วย
2. เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศทุกกรณีให้แปลเป็นภาษาไทย
3. กรณีองค์ประกอบที่ 1 - 8 มีคะแนนเท่ากันให้ยึดหลักความอาวุโสทางราชการ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(......................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................

เรื่อง

เรื่องที่ 4.7
กาหนดมาตรป้องกันการดาเนินการอาหารกลางวันของนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการกาหนดมาตรการป้องกันการดาเนินการอาหารกลางวันนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้ง 8 ข้อ ดังนี้
๑. ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอาหารกลางวัน ต้องดาเนินการตามโปรแกรม Thai school lunch
๒. ปิดประกาศรายการอาหารกลางวันนักเรียนเป็นรายสัปดาห์
๓. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
๔. ถ้ามีการร้องเรียน ให้หัวหน้าหน่วยงานรีบดาเนินการโดยเร็ว
๕. ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายการอาหารกลางวัน รายงานผู้บังคับบัญชาตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
สั่งการ
๖. ให้สถานศึกษาจัดทาโครงการเสริมเพื่อสนับสนุนการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอย่างมี
คุณภาพ และประหยัดงบประมาณ
๗. ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษาประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบลเพื่อเข้ามาดูแล
คุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน
๘. ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทาเว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
เรื่องที่ 4.8
เรื่อง โครงการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบร่างโครงการปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน

เรื่องที่ 4.9
เรื่อง ขอแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติคุ ณ สมบั ติ ผลคะแนนและอนุมัติ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตาแหน่ ง
ครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดารงตาแหน่งครู สังกัดเดิม
โดยได้ รั บ เงิ น เดื อ นอั น ดั บ คศ.1 เมื่ อ วั น ถั ด จากวั น ครบก าหนดการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม
จานวน 21 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

วันบรรจุ/
รับโอนมาบรรจุ

วันที่ให้ดารง
ตาแหน่งครู

เงินเดือน
หลังแต่งตั้ง

24 มีนาคม 2561

17,070

10 พฤษภาคม 2559

10 พฤษภาคม 2561

17,910

10 พฤษภาคม 2559

10 พฤษภาคม 2561

17,490

10 พฤษภาคม 2559

10 พฤษภาคม 2561

17,490

10 พฤษภาคม 2559

10 พฤษภาคม 2561

17,910

โอนตามผลการสอบมา
11 พฤษภาคม 2559

11 พฤษภาคม 2561

25,240

10 พฤษภาคม 2559

10 พฤษภาคม 2561

17,490

1 มิถุนายน 2559

1 มิถุนายน 2561

17,490

10 พฤษภาคม 2559

10 พฤษภาคม 2561

17,910

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1

นางญาณิศา ศรีอินทร์

ไทยรัฐวิทยา 74/
ลานสกา

24 มีนาคม 2559

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 8 ราย
2
3
4
5
6
7
8
9

นายสุวิวัฒน์

วัดวังหิน/บางขัน

นวลพลับ
นางสาวสุพรรษา
บ้านกุยเหนือ/ช้างกลาง
บุหลันพฤกษ์
นางมนฤดี
บ้านนาตาเสา/บางขัน
สกูลกุล
นางสาวฤทัยรัตน์
บ้านนาตาเสา/บางขัน
ทุมรัตน์
นายวัชระ
วัดสุวรรณคีรี/นาบอน
หนูเกตุ
บรรจุสังกัด อบต.
4 มกราคม 2549
นางสาวกนิษฐา
โสตทัศนศึกษาฯ/บางขัน
จินดาวงค์
นางสุวจี
ชุมชนบ้านสี่แยก/นาบอน
เปลี่ยนศรี
น.ส.จินทนาพร
บ้านเกาะขวัญ/
คาแหง
ถ้าพรรณรา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 12 ราย
10 นางสาวกุมาลิน คงแก้ว
11 นางสาวภัทรานิษฐ์
แก้วประดับ
12 นางสาวจามรี
ณ นุวงศ์
13 นางสาวพัชรี
รอดเรืองฤทธิ์
14 ว่าที่ รต.หญิงณัฐวดี
วรรณเวช

บ้านศาลาทวดทอง
วัดฉิมหลา

10 กุมภาพันธ์ 2559
10 กุมภาพันธ์ 2559

10 กุมภาพันธ์ 2561
10 กุมภาพันธ์ 2561

17,910
19,510

ตชด.บ้านท่าข้าม

10 กุมภาพันธ์ 2559

10 กุมภาพันธ์ 2561

17,910

วัดวังกลม

18 เมษายน 2559

18 เมษายน 2561

17,910

หัวไทร(เรือนประชาบาล)

18 เมษายน 2559

18 เมษายน 2561

19,920

ที่

15
16
17
18

ชื่อ - สกุล

นางสารวย ญาณสูตร
นางชินาธิป เมฆนิติ
นายวิชาญ ดิษฐ์นวล
นางสาวภัคภร
สังข์สิงห์
19 นางสาวทับทิม
ทองขุนแก้ว
20 นางสาวศิรินันท์
พงษ์ขยัน
21 นางบงกช แก้วมณี

โรงเรียน

วันบรรจุ/
รับโอนมาบรรจุ

วันที่ให้ดารง
ตาแหน่งครู

เงินเดือน
หลังแต่งตั้ง

วัดกาโห่ใต้
บ้านบางพระ
วัดอิมอญ
บ้านห้วยหาร

18 เมษายน 2559
18 เมษายน 2559
18 เมษายน 2559
18 เมษายน 2559

18 เมษายน 2561
18 เมษายน 2561
18 เมษายน 2561
18 เมษายน 2561

17,910
17,910
17,490
18,270

บ้านชะอวด

18 เมษายน 2559

18 เมษายน 2561

17,910

บ้านชะอวด

18 เมษายน 2559

18 เมษายน 2561

17,910

บ้านคอพรุ

18 เมษายน 2559

18 เมษายน 2561

17,490

เรื่องที่ 4.10
เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอโอนไปต่างสังกัด
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการโอน นางสาวปัฐมา นุ่นรักษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู อันดับ
คศ.1 วิทยฐานะ – ขั้น 23,360 บาท ตาแหน่งเลขที่ 6164 โรงเรียนวัดจันดี อาเภอช้างกลาง ไปดารงตาแหน่ง
ครู อัน ดับ คศ.1วิทยฐานะ – ขั้น 23,360 บาท ตาแหน่งเลขที่ 07221-2 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สานักการศึกษา สานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาเภอเมืองนครศรีธรรมร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
เรื่องที่ 4.11
เรื่อง ขอแก้ไขคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และขอตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา (ตาแหน่งว่าง) ไปกาหนดเป็นตาแหน่ง
สายงานการสอน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มัติ การแก้ ไขคาสั่ งส านั ก งานศึก ษาธิก ารจั งหวัด นครศรีธ รรมราช ที่ 282/2561 ลงวัน ที่ 22
พฤษภาคม 2561 ลาดับที่ 1 นอกนั้นคงเดิม
2. อนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา จากโรงเรีย นวัดทาบทอง ซึ่งเป็นสถานศึกษายุบ รวม ไปกาหนดเป็นตาแหน่งสายงานการสอนใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากาลังสายงานการสอนต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด โรงเรียนบ้านปากพรุ

เรื่องที่ 4.12
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ ทั้ง 25 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1. นางราตรี ทองกรณ์ ครู
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สาขาการศึกษาปฐมวัย
“ณ นครอุทิศ”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 9 ราย
2. นายไกรศักดิ์ นักว่อน ครู
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
สาขาสังคมศึกษา(พระพุทธศาสนา)
3. นางบุญธรรม เวชสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อมอง
สาขาภาษาอังกฤษ
4. นางสาววัชรี กุญชรินทร์ ครู โรงเรียนวัดลานาว
สาขาภาษาไทย
5. นางสาวศิริพร ชูทอง ครู
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สาขาคณิตศาสตร์
6. น.ส.ปุญธิดา จิตต์รัตน์ ครู
โรงเรียนบ้านนา
สาขาภาษาอังกฤษ
7. น.ส.ภัคฐ์พิชา ช้างกลาง ครู โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
สาขาภาษาไทย
8. นางกฤษณา จันสีนาค ครู
โรงเรียนวัดท่ายาง
สาขาภาษาไทย
9. นายรัญญา ศรีแก้วณวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด
สาขาสังคมศึกษา(พุทธศาสนา)
10. นายปฏิเวท นะวะมวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าสาขาศิลปะ(ชมายนุกูล)
(ดนตรีสากล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 2 ราย
11. นายนิยพร พัฒนะจารูญ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
สาขาภาษาไทย
12. น.ส.ณปภัช ฝันนิมิต ครู
โรงเรียนบ้านทุ่งโชน
สาขาคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 6 ราย
13. น.ส.กัลยา ระเห็จหาญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
สาขาการงานอาชีพฯ(งานเกษตร)
14. น.ส.คนึงนิตย์ สุขขาว ครู โรงเรียนบ้านปากลง
สาขาการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
15. นางสุธิรา ทรัพย์เลิศทวี ครู โรงเรียนวัดเขา(วันครู ๒๕๐๑) สาขาภาษาอังกฤษ
16. น.ส.รัชดา ใจสบาย ครู
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สาขาคณิตศาสตร์
17. นายปริญญา นะนุ่น ครู
โรงเรียนบ้านปากดวด
สาขาวิทยาศาสตร์
18. นายกิตติวุฒ อิสลาม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ สาขาคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 7 ราย
19. น.ส.เสาวลักษณ์ นบนอบ ครู โรงเรียนชะอวด
สาขาแนะแนว
20. น.ส.นวรา เลิศน้อย ครู
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาคณิตศาสตร์
21. น.ส.มาลี จันทรศรี ครู
โรงเรียนปากพนัง
สาขาภาษาไทย
22. นางศิริวรรณ เยี่ยมเวช ครู โรงเรียนปากพนัง
สาขาบัญชี
23. น.ส.วิลาวัลย์ กัณหาวงศ์ ครู โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
สาขาคอมพิวเตอร์

24. นางอุณารัตน์ อุทัยรังษี ครู โรงเรียนชะอวด
25. น.ส.ตวิษา แก้วจารัส ครู โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์

สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาไทย

2. อนุ มั ติ ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิน ด้ านที่ 1 ด้ านที่ 2 และด้ านที่ 3 ของข้ าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิ ทยฐานะครูชานาญการ จานวน 25 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2
จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
เรื่องที่ 4.13
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มั ติ ก ารประเมิ น ด้ า นที่ 1 ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ า นที่ 2
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 20 ราย
ตั้งแต่วันที่คุณสมบัตคิ รบถ้วน ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1. น.ส.ปัทมา ยิ่งคานึง ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดมุขธารา
สาขาคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 7 ราย
2. นางธิวรา ยุวเชียร ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สาขาภาษาไทย
3. น.ส.เขมิกา เกิดกุญชร ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านบนควน สาขาคณิตศาสตร์
4. นางจีรภัทร ปรีดาศักดิ์ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหน้าเขา
สาขาภาษาอังกฤษ
5. นางสริญญา กาญจนรังษี ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหน้าเขา
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
6. นางขวัญใจ คงไพทูรย์ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สาขาภาษาไทย
7. นางสุวารี สุดชฎา ตาแหน่ง ครู โรงเรียนโสตทัศนศึกษา สาขาภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. น.ส.ไพลิน ทรงนาศึก ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดท่ายาง
สาขาคอมพิวเตอร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 3 ราย
9. น.ส.ศิราณี หนูเอียด ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต สาขาสังคมศึกษาฯ
10. น.ส.พิชชานันท์ เงินสยาม ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดขรัวช่วย
สาขาภาษาไทย
11. นายวิชิต นิลรัตน์ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดโทเอก
สาขาวิทยาศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 9 ราย
12. น.ส.ภรณ์พิมล นพรัตน์ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาภาษาอังกฤษ
13. น.ส.สุปราณีต ปานมา ตาแหน่ง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สาขาคณิตศาสตร์
14. น.ส.วจิรา สังข์ทอง ตาแหน่ง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สาขาวิทยาศาสตร์
15. นางณิชปัทม์ โพธิแพทย์ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม สาขาภาษาอังกฤษ
16. นางวนิดา ฉิมภักดี ตาแหน่ง ครู โรงเรียนชะอวด
สาขาวิทยาศาสตร์
17. น.ส.สุฑารัตน์ ทองเกลี้ยง ตาแหน่ง ครู โรงเรียนขอนหาดสาขาวิทยาศาสตร์
ประชาสรรค์
18. นางจีรา เภอแสละ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สาขาสังคมศึกษา
นครศรีธรรมราช

19. น.ส.เบญจมาศ เภรีฤกษ์ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์
นครศรีธรรมราช
20. นายนวราช อภัยวงศ์ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนทุ่งสง
สาขาดนตรีไทย
เรื่องที่ 4.14
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 41 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ราย
1. นายอิทธิชัย พุมเพรา ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สาขาวิทยาศาสตร์
2. นางสมกมล รักษ์จุล ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สาขาวิทยาศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 24 ราย
3. นายจีระวัฒน์ ศรีแก้วณวรรณ ผอ.สถานศึกษา/
โรงเรียนวัดนางเอื้อย สาขาบริหารสถานศึกษา
ผอ.ชานาญการ
4. น.ส.ณัฐสุรางค์ สมแสง ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดกะเปียด
สาขาภาษาไทย
5. น.ส.ษิษุฆะรัตน์ เรืองจันทร์ ครูชานาญการ
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สาขาปฐมวัย
6. นางพิทยา ไชยรักษ์ ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดวังหิน
สาขาภาษาอังกฤษ
7. นายศุภชัย กลางนุรักษ์ ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์
8. น.ส.พัชรี ใจกระจ่าง ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดก้างปลา
สาขาปฐมวัย
9. นางจิราภรณ์ พงศ์ทองเมือง ครูชานาญการ
โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สาขาภาษาไทย
10. นางเยาวดี อยู่ดี ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดก้างปลา
สาขาสุขศึกษา
11. นางดวงแข รัตนพันธ์ ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดคงคาเจริญ สาขาภาษาอังกฤษ
12. นางธัญญา คงแก้ว ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดจันดี
สาขาภาษาไทย
13. นางสุภาวดี สุวรรณน้อย ครูชานาญการ
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน สาขาคณิตศาสตร์
14. นางอรอุมา รัตญา ครูชานาญการ
โรงเรียนบ้านบนควน สาขาคอมพิวเตอร์
15. นางสรียา นามสนธิ์ ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดศิลาราย
สาขาปฐมวัย
16. น.ส.จินตนา ทองสีนวล ครูชานาญการ
โรงเรียนบ้านชายคลอง สาขาปฐมวัย
17. น.ส.จิราพร แนะแก้ว ครูชานาญการ
โรงเรียนบ้านบนควน สาขาคณิตศาสตร์
18. น.ส.ธิดารัตน์ ส้มเขียวหวาน ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านคอกช้าง สาขาสุขศึกษา
19. นางสุภาพร จะรา ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สาขาภาษาอังกฤษ
20. น.ส.จันทร์ยานี แจ้งขาว ครูชานาญการ
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สาขาคณิตศาสตร์
21. นางธันยชนก สุลิลา ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดหน้าเขา
สาขาภาษาอังกฤษ
22. น.ส.ขวัญพิชา ชาญบารุง ครูชานาญการ
โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว สาขาสังคมศึกษา
(พระพุทธศาสนา)
23. นางรักชนก เอี่ยมศักดิ์ ครูชานาญการ
โรงเรียนบ้านนาตาเสา สาขาปฐมวัย
24. นางกิ่งกาญจน์ ทนสังข์ถิ่น ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดควนกอ
สาขาภาษาไทย

25. นางประภา ศรีสงคราม ครูชานาญการ
โรงเรียนบ้านนาพรุ
สาขาภาษาอังกฤษ
26. นางกรรณิการ์ เสนา ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดก้างปลา
สาขาภาษาไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 3 ราย
27. นางพรวิภา ชูพร้อม ครูชานาญการ
โรงเรียนชุมชนวัดเขาลาปะ สาขานาฏศิลป์
28. นางชญาภา จงหมาย ครูชานาญการ
โรงเรียนบ้านหนองหิน สาขาภาษาไทย
29. น.ส.โสภา เสนทองแก้ว ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดบางไทร
สาขาวิชาภาษาไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 5 ราย
30. นางเกศรินทร์ กาญจนะ ครูชานาญการ
โรงเรียนเคียงศิริ
สาขาสุขศึกษาฯ
31. นางเกษรินทร์ กาญจณะดี ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดเขาขุพนม สาขาวิทยาศาสตร์
32. น.ส.ชนิกานต์ แก้วคง ครูชานาญการ
โรงเรียนปทุมานุกูล
สาขาคณิตศาสตร์
33. น.ส.กิตติมา สุดทอง ครูชานาญการ
โรงเรียนปทุมานุกูล
สาขาคณิตศาสตร์
34. นายวิเชียร บัวจันทร์ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดเขาขุพนม สาขาภาษาอังกฤษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 7 ราย
35. นางภารดี สุขอนันต์ รองผอ.ชานาญการ
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาบริหาร
สถานศึกษา
36. น.ส.อาภาภรณ์ ไสฉิม ครูชานาญการ
โรงเรียนปากพนัง
สาขาวิทยาศาสตร์
37. น.ส.อรอุรา นภาพันธ์ ครูชานาญการ
โรงเรียนชะอวด
สาขาสังคมศึกษา
38. นางปัทมา ศรีวิชิต ครูชานาญการ
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สาขาสังคมศึกษาฯ
39. นายประยุทธ เมฆมณี ครูชานาญการ
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาสังคมศึกษา
40. นายวันชัย มณีสม ครูชานาญการ
โรงเรียนนาบอน
สาขาลูกเสือ
41. นางศิริพร สุวรรณวงศ์ ครูชานาญการ
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ สาขาการงานอาชีพฯ
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 41 ราย
เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ านที่ 1 และด้ านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุ ด ที่ 1 จ านวน 18 ราย เพื่ อ ให้
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 – 4 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็น
ของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป รายละเอียด
ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ราย
1. นางอุบล รองพินิจ ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทวดทอง สาขาการศึกษาปฐมวัย
2. น.ส.จุฑามาศ จอมทอง ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านปากน้าปากพญา สาขาภาษาไทย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 4 ราย
3. น.ส.นัยนา รักษาวงศ์ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดหน้าเขา
สาขาวิทยาศาสตร์
4. น.ส.อัจฉรา ส้มเขียวหวาน รอง ผอ.ชานาญการ โรงเรียนสหกรณ์ สาขาบริหารสถานศึกษา
นิคมกสิกรรมทุ่งสง
5. น.ส.พัทธนันท์ ราเพย ครูชานาญการ โรงเรียนวัดจันดี
สาขาภาษาอังกฤษ
6. น.ส.อารีย์ สุขใส
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดหลักช้าง
สาขาวิทยาศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
7. นางณิชา เพชรใหญ่ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สาขาคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 6 ราย
8. นางอุดมศรี สมทรง ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สาขาวิทยาศาสตร์
9. นางประไพพรรณ ดุลย์เภรี ครูชานาญการ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก สาขาภาษาไทย
10. นางกรรนิกา กิ่งรัตน์ ครูชานาญการ โรงเรียนท่าศาลา
สาขาภาษาอังกฤษ
11. นางนงลักษณ์ พุ่มรักชาติ ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านสานักม่วง สาขาวิทยาศาสตร์
12. น.ส.รัชดาภรณ์ แก้วเถื่อน ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สาขาวิทยาศาสตร์
13. นางอรัญญา ศรีจานอง ครูชานาญการ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สาขาวิทยาศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 5 ราย
14. นายอารักษ์ ยอดรักษ์ ครูชานาญการ โรงเรียนปากพูน
สาขาการงานอาชีพฯ
15. นางนุชรี ลุ้งกี่
ครูชานาญการ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สาขาคณิตศาสตร์
16. นางจรัญญา เชื้อพงษ์พันธ์ ครูชานาญการ โรงเรียนขนอมพิทยา สาขาการงานอาชีพฯ
17. นางนภัทร เมืองไทย ครูชานาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
สาขาภาษาต่างประเทศ
18. นายชาญณรงค์ ไชยรัตน์ ครูชานาญการ โรงเรียนบางขันวิทยา สาขาการงานอาชีพฯ

เรื่อง

เรื่องที่ 4.16
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 74 ราย
2. อนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่ อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
จานวน 33 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. นายสารวุธ เอียดจันทร์
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สาขาทัศนศิลป์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2. ว่าที่ร้อยตรีภักดี ศรีทอง
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านแพรกกลาง สาขาวิทยาศาสตร์
3. นางอภาวดี ตันพงษ์
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดท่ายาง
สาขาภาษาไทย
4. นางอรอุมา ไกรสิทธิ์
ผอ.สถานศึกษา/ โรงเรียนบ้านหนองคล้า สาขาบริหารสถานศึกษา
ผอ.ชานาญการ
5. นางอวยพร หมวดชนะ
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดจันดี
สาขาภูมิศาสตร์

6. นางสุวิมล ทองนุกูล
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สาขาปฐมวัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
7. นายสายันต์ มีปาล
ผอ.สถานศึกษา/ โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา สาขาบริหารสถานศึกษา
ผอ.ชานาญการ
8. น.ส.เดือนดารา ศรีอนุรักษ์
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สาขาคณิตศาสตร์
9. น.ส.สุพิศ ชูแก้ว
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยามราม สาขาคณิตศาสตร์
10. นายประสม ทองขวิด
ครูชานาญการ วัดศรีสุวรรณาราม
สาขาคณิตศาสตร์
11. นางมัชฌิม ไชยพร
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านห้วยหาร สาขาคณิตศาสตร์
12. นายจีรศักดิ์ จงหมาย
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งใคร
สาขาสังคมศึกษาฯ
13. นางศิริพร ศิลปะสมศักดิ์
ผอ.สถานศึกษา/ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สาขาสังคมศึกษาฯ
ผอ.ชานาญการ
14. นายรสธศักดิ์ นภากุล
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดไม้เสียบ
สาขาสังคมศึกษาฯ
15. นางศิริลักษณ์ แสงขา
ครูชานาญการ โรงเรียนทัศนาวลัย
สาขาวิทยาศาสตร์
16. ว่าที่ร้อยตรีชัย แก้วหนัน
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านชะอวด
สาขาวิทยาศาสตร์
17. น.ส.เครือศรี ศิริภักดี
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านวังหอน
สาขาภาษาไทย
18. นางกรรณิกา นิ่มเรือง
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดรักขิตวัน
สาขาภาษาไทย
19. นางประภา อักษรภักดี
ครูชานาญการ โรงเรียนทัศนาวลัย
สาขาปฐมวัย
20. นางจรรยา เกิดคง
ครูชานาญการ โรงเรียนร่อนพิบูลย์
สาขาภาษาไทย
21. น.ส.บุศรา ยกล้วน
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดแดง
สาขาวิทยาศาสตร์
22. น.ส.ปัทมา อักษรเดช
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านวังใส
สาขาวิทยาศาสตร์
23. น.ส.เอมอร ชุมพล
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านดอนทราย สาขาวิทยาศาสตร์
24. นางอมรทิพย์ บุญคงดา
ครูชานาญการ โรงเรียนทัศนาวลัย
สาขาวิทยาศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
25. นายอรรถพร อักษรนา
ผอ.สถานศึกษา/ โรงเรียนบ้านไสพลู สาขาบริหารสถานศึกษา
ผอชานาญการ
26. นายสันติ มูณีวรรณ
ผอ.สถานศึกษา/ โรงเรียนบ้านเราะ สาขาบริหารสถานศึกษา
ผอชานาญการ (อุทัยประชาสรรค์)
27. นางรัตย์มณีย์ ชลสาคร
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สาขาวิทยาศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
28. น.ส.ภาวณี ด่านศิระวานิชย์ ครูชานาญการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สาขาสังคมศึกษา
29. นายไตรรงค์ สาดแว
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 12
สาขานิเทศก์การศึกษา
ชานาญการ
30. นางจิรา ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 12
สาขานิเทศการศึกษา
ชานาญการ
31. นายวิเชียร ปาณะพงศ์
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 12
สาขานิเทศการศึกษา
ชานาญการ
32. นายอานาจ สุขห่อ
ครูชานาญการ โรงเรียนปากพนัง
สาขาคณิตศาสตร์
33. น.ส.พักตร์ผกา ศรีสว่าง
ครูชานาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาคณิตศาสตร์

3. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งมติให้ทราบ จานวน 22 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. นางกุสาวดี เพชรศรี
ครูชานาญการ โรงเรียนอนุบาลสาขาคณิตศาสตร์
นครศรีธรรมราช
2. นางดวงเดือน หอมจันทร์
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดท่าช้าง
สาขาสังคมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3. นางจงกิต บ่อน้อย
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านชายคลอง สาขาประวัติศาสตร์
4. นายอุทิศ ศรีมหันโต
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดมังคลาราม สาขาพระพุทธศาสนา
5. นางวาสนา จะรา
ครูชานาญการ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สาขาเศรษฐศาสตร์
6. นางกรุณา โชติวัน
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านควนประ สาขาปฐมวัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
7. นางรัตติยา จันสว่าง
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดชลธาราม สาขาสังคมศึกษา
(ประวัติฯ)
8. นางสุภาวดี อ่อนแก้ว
ครูชานาญการ โรงเรียนชุมนบ้านบางโหนด สาขาการงานอาชีพ
(งานบ้าน)
9. นายระพิน แก้วผ่อง
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา สาขาคณิตศาสตร์
10. นางปรารถนา หัตถประดิษฐ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สาขาคณิตศาสตร์
11. นางกุศล โมราศิลป์
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านประชาอารี สาขาปฐมวัย
12. นางวรรณา จันทร์ทอง
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สาขาปฐมวัย
13. นางอังคณา ยีหมาด
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สาขาปฐมวัย
14. นางนวลศรี นิลบุตร
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สาขาปฐมวัย
15. นางนัทฐาพร เพ็งสุข
ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สาขาภาษาไทย
16. นางสาวยุพิน พืชพงศ์
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สาขาภาษาไทย
17. นางเดือนนภา คงเพชร
ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สาขาวิทยาศาสตร์
18. สิบเอกศักดิ์ชัย สวัสดิ์ชัย
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดปลักปลา
สาขาวิทยาศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธศึกษา เขต 12
19. นายราชัย ช่วยชู
ครูชานาญการ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สาขาสุขศึกษาฯ
20. นางณิชกมล รัตนพันธ์
ครูชานาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สาขาดนตรีนาฏศิลป์
21. นางภัทรา ชายวงศ์
ครูชานาญการ โรงเรียนเชียรใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์
22. น.ส.ทิพย์พากร พรหมแก้ว ครูชานาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาคณิตศาสตร์
4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 19 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. นางวรัญญู สกุณา
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดท้ายสาเภา สาขาคณิตศาสตร์
2. น.ส.จรวย หยูทอง
ครูชานาญการ โรงเรียนอนุบาลสาขาคณิตศาสตร์
นครศรีธรรมราช
3. น.ส.กฤตปภา พลไชย
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สาขาคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
4. นายทนงศักดิ์ คงพิทักษ์
ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน สาขาวิทยาศาสตร์
5. นางพุทธพร ล่าประไพ
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สาขาคณิตศาสตร์

6. นางสุมลรัตน์ ลาทุมลักษณ์
7. น.ส.เพ็ญศรี รักษ์พงศ์

ครูชานาญการ โรงเรียนวัดหน้าเขา
สาขาเศรษฐศาสตร์
ครูชานาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา38 สาขาประวัติศาสตร์
(บ้านน้าร้อน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
8. น.ส.อนงศรี ช้างกลาง
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดบูรณาวาส สาขาสังคมศึกษาฯ
9. นายสุนทร สิทธิศักดิ์
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดดอนมะปราง สาขาสังคมศึกษาฯ
10. นางจาเนียร แซ่เล่า
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านขอนหาด สาขาคณิตศาสตร์
11. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาด ครูชานาญการ โรงเรียนวัดบ่อล้อ
สาขาคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
12. นางทิพวรรณ ใจห้าว
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดธารน้าฉา สาขาคณิตศาสตร์
13. น.ส.สุวลักษณ์ แซ่โย้
ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สาขาคณิตศาสตร์
14. นางธนาภา เอี่ยมทรัพย์
ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สาขาภาษาไทย
15. นางสุพานี ยิ่งยง
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก สาขาภาษาไทย
16. นางบังอร ธรรมชาติ
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านในเขียว ๒ สาขาภาษาไทย
17. นางเสาวนีย์ สุพรรณพงศ์
ครูชานาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ สาขาภาษาไทย
18. นางถนอมศรี สุขช่วย
ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สาขาวิทยาศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธศึกษา เขต 12
19. น.ส.สาวิตรี อินพรหม
ครูชานาญการ โรงเรียนทุ่งสง
สาขาคณิตศาสตร์

เรื่อง

เรื่องที่ 4.17
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มัติผ ลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 38 ราย
2. อนุมั ติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 36 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. นายโชคดี ถาวรเศษ
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดท้ายสาเภา
สาขางานเกษตร
2. นางจุรีรัตน์ เกษร
ครูชานาญการ โรงเรียนราษฎร์บารุง
สาขาภาษาไทย
3. นางจริยา สุขห่อ
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สาขาสังคมศึกษา
4. นายประวัติ เกื้อกูล
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดบางตะพาน
สาขาสังคมศึกษา
5. น.ส.ณัฐาพร ส้มชู
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
สาขาภาษาไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
6. นายไชยแสง จิตรเนียม ครูชานาญการ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาสาขาภูมิศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. นางพัชรียา เสนีย์
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านปากแพรก
สาขาคณิตศาสตร์

8. นางอัจฉรา แซ่ลิ้ม
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ
สาขาพระพุทธศาสนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
9. นางธิภารัตน์ นภาพันธ์ ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
สาขาคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
10. น.ส.แพรวพรรณ สุพรรณพงศ์ ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านหนับเภา
สาขาภาษาไทย
11. นางสุดารัตน์ แก้วอ่อน ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านในตูล
สาขาภาษาไทย
12. น.ส.รัตนากร สมสุข ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านนบ
สาขาภาษาไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
13. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวาน ครูชานาญการ โรงเรียนทุ่งสง
สาขาสุขศึกษาฯ
14. ส.ต.ต.สุธา หนูประสิทธิ์ ครูชานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาสุขศึกษาฯ
15. นางวิยะดา สงเสน
ครูชานาญการ โรงเรียนทรายขาววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์
16. นางปรียานุช กิจเกตุ ครูชานาญการ โรงเรียนโยธินบารุง
สาขาวิทยาศาสตร์
17. นางผกากรอง โยธารักษ์ ครูชานาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาวิทยาศาสตร์
18. นางสิริภรณ์ นวลศรี ครูชานาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขาวิทยาศาสตร์
19. นายเฉลิมชาติ ลิ่มกุล ครูชานาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
สาขาภาษาไทย
20. นางศิริมา แก่นคา
ครูชานาญการ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ
สาขาคณิตศาสตร์
21. นางนิติมา ไพศาลธรรม ครูชานาญการ โรงเรียนเชียรใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์
22. นางพเยาว์ คตน่วม
ครูชานาญการ โรงเรียนหัวไทรบารุงราษฎร์
สาขาคณิตศาสตร์
23. นางอัจนา ปัจฉิม
ครูชานาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
สาขาคณิตศาสตร์
24. นายอาทร แก้วสวัสดิ์ ครูชานาญการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาคณิตศาสตร์
25. นายธานี วงษ์สุวรรณ ครูชานาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง
สาขาคณิตศาสตร์
26. นางสุภัคสรณ์ เลิศเฉลิมอธิกุล ครูชานาญการ โรงเรียนเสาธงวิทยา
สาขาสุขศึกษาฯ
27. นายสุรศักดิ์ แสนภักดี ครูชานาญการ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
สาขาคณิตศาสตร์
28. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ ครูชานาญการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สาขาวิทยาศาสตร์
29. นายประยูร มาสวัสดิ์ ครูชานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาวิทยาศาสตร์
30. นางจิตประภา ศักดามาศ ครูชานาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์
31 . นายกุลธนิต ด้วงกูล ครูชานาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
สาขาวิทยาศาสตร์
32. นางปาริชาติ อักษรภักดี ครูชานาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสาขาวิทยาศาสตร์
นครศรีธรรมราช
33. น.ส.จิรัญญา เกิดสม ครูชานาญการ โรงเรียนหัวไทรบารุงราษฎร์
สาขาวิทยาศาสตร์
34. นายอธิฐาน สุขเสนา ครูชานาญการ โรงเรียนหัวไทรบารุงราษฎร์
สาขาวิทยาศาสตร์
35. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์ ครูชานาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขาวิทยาศาสตร์
36. นางภาวิณี ชัยสงคราม ครูชานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาวิทยาศาสตร์
3. อนุมัตใิ ห้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 ภายในเวลา 3 เดือน นับจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 2 ราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. นางอารมย์ ภิรมย์รักษ์ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดท่าแพ
สาขาภาษาไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. นางธณิกา รังสิมันตุชาติ ครูชานาญการ โรงเรียนโยธินบารุง
สาขาวิทยาศาสตร์

เรื่อง

เรื่องที่ 4.18
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ชุ ด ที่ 1 ประเมิ น ด้ านที่ 1 ด้ านวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน
1 ราย ของนางสาวอลิษา สวัสดิวงศ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดควนกอ สาขาภาษาไทย

เรื่อง

เรื่องที่ 4.19
ขอตั้งผู้ร่วมประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ นายเสรี ริยาพันธ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ รับเงินเดือนในอั นดับ คศ.4 (3) ขั้น 66,960 บาท โรงเรียนวัดโบราณา
ราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะที่
ขอเพื่อให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน
ตาแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) ร่วมกับ นายพิภพ ธงทอง

เรื่อง

เรื่องที่ 4.20
การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา๓๘ ค.(๒) ให้ ด ารงต าแหน่ งในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดั บ ช านาญการพิ เศษ
ทัง้ 9 ราย ดังนี้
ที่

1

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตาแหน่ง/ระดับ/
ตาแหน่งเลขที่/
ส่วนราชการก่อนเลื่อน

อัตรา
เงินเดือน
ก่อน
เลื่อน
(บาท)

ตาแหน่ง/ระดับ/
ตาแหน่งเลขที่
/ส่วนราชการ
ที่เลื่อน

นางรัตนาภรณ์ แดงขาว นวช.การเงินและบัญชี
ระดับชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ.12
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
สพป.นศ. 1
นายสมิง พระสงฆ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
ระดับชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ.37
กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นศ. 1

41,750 นวช.การพัสดุ
ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ.17
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
สพป.นศ. 1
35,370 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ.36
กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นศ. 1

3

น.ส.ทัศนีย์ นิลดับแก้ว

นวช.การศึกษา
ระดับชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ.49 กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นศ. 1

36,600

4

นางบุญศรี มณีมาส

5

นางอรัญญา โมราศิลป์

2

อัตรา
ตั้งแต่
เงินเดือน
ที่ได้รับการ
เลื่อนและ
แต่งตั้ง
(บาท)
41,750 4 มิ.ย.
2561

35,370

3 ก.ค.
2561

36,600

29 มิ.ย.
2561

นวช.การศึกษา
ระดับชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ.55 กลุ่ม
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
(เดิม)
สพป.นศ. 1

35,220

นวช.การศึกษา
ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ.45
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
สพป.นศ. 1
นวช.การศึกษา
ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ.55
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน (เดิม)
สพป.นศ. 1

35,220

24 พ.ค.
2561

นักจัดการงานทั่วไป
ระดับชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ.4
กลุ่มอานวยการ
สพป.นศ. 3

41,410 นักจัดการงานทั่วไป
ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ.2
กลุ่มอานวยการ
สพป.นศ. 3

41,410

10 พ.ค.
2561

ที่

6

7

8

9

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตาแหน่ง/ระดับ/
ตาแหน่งเลขที่/
ส่วนราชการก่อนเลื่อน

นางกัลยา เกี้อกาญจน์ นวช.การเงินและบัญชี
ระดับชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ.13
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
สพป.นศ. 3
นางพณวรรณ เต็มราม นวช.การเงินและบัญชี
ระดับชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ.15
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
สพป.นศ. 3
นางณัฐวดี ลิมปนานนท์ นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ.26
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นศ. 3
นางวันวิภา ชะอุ่มดี
นวช.การศึกษา
ระดับชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ.42
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
สพป.นศ. 4

อัตรา
เงินเดือน
ก่อน
เลื่อน
(บาท)

ตาแหน่ง/ระดับ/
ตาแหน่งเลขที่
/ส่วนราชการ
ที่เลื่อน

43,580 นวช.การเงินและบัญชี
ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ.10
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
สพป.นศ. 3
46,190 นวช.การเงินและบัญชี
ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ.12
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
สพป.นศ. 3
46,330 นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ.23
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นศ. 3
44,750 นวช.การศึกษา
ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ.42
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
สพป.นศ. 4

อัตรา
ตั้งแต่
เงินเดือน
ที่ได้รับการ
เลื่อนและ
แต่งตั้ง
(บาท)
43,580 10 พ.ค.
2561

49,190

10 พ.ค.
2561

46,330

4 มิ.ย.
2561

44,750

28 พ.ค.
2561

เรื่อง

เรื่องที่ 4.21
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมี
ผู้ครองตาแหน่งอยู่แล้ว ตาแหน่งประเภทวิชาการ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา๓๘ ค.(๒) ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ เป็นระดับ
ชานาญการ ทั้ง 2 ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
๑. นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์
๒. นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร

ตาแหน่ง/
ระดับ
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

ตาแหน่ง
เลขที่
อ ๓๙
อ ๔๑

สังกัด
กลุ่มนโยบายและแผน
สพม.๑๒
กลุ่มนโยบายและแผน
สพม.๑๒

เรื่องที่ 4.22
เรื่อง

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้เลิกสถานศึกษา จานวน 4 แห่ง
1. โรงเรียนวัดปะ
ขอเลิกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. โรงเรียนบ้านปากคลอง ขอเลิกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
3. โรงเรียนวัดคลองน้อย ขอเลิกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
4. โรงเรียนวัดร่อนนา
ขอเลิกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รับเงินเดือน
บาท
๒๐,๗๙๐
๒๑,๗๘๐

