
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งท่ี 9/2561 
วันพุธท่ี 26 กันยายน  2561 

เวลา 13.00  น. 
ณ ห)องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องแจ)งเพ่ือทราบ 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ�งให�สํานักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบการนําเสนอเรื่องทุกเรื่อง และแจ�งไปยังหน(วยงาน                     
ท่ีเก่ียวข�อง ให�ตรวจสอบเรื่องท่ีนําเสนอต(อท่ีประชุมให�มีความรอบคอบ การนําเสนอต�อง
ครอบคลุมประเด็นข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�องทุกประเด็น  
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให)ท่ีประชุมพิจารณา 

เรื่องท่ี 4.1 
เรื่อง    การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยไม�ร�ายแรง ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 จํานวน 1 ราย 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 แจ�งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 

เรื่องท่ี 4.2 
เรื่อง  การมอบหมายคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน,ความเป-นผู�นํา ตามรายละเอียดการประเมินศักยภาพ                  
ตามหลักเกณฑ,และวิธีการย�ายผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติดังนี้ 
 1. อนุมัติการแต(งต้ังตัวแทน อกศจ.(บริหารงานบุคคล) จํานวน 5 คน และผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ท้ัง  5  เขต  เป5นคณะกรรมการประเมินองค6ประกอบท่ี  1  วิสัยทัศน6ความเป5นผู�นําตามหลักเกณฑ6และ
วิธีการย�ายผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามท่ีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอ คือ 
  1. นายวิมล  จํานงบุตร  ประธาน อกศจ. 
  2. นางเกษร  ธานีรัตน6  อนุกรรมการใน อกศจ. 
  3. นายประดิษฐ6  ทองคําปลิว อนุกรรมการใน อกศจ. 
  4. นายวินัย  วิฑูรย6พันธ6  อนุกรรมการใน อกศจ. 
  5. นายเจียร  ทองนุ(น   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  6. นายเสนอ  ทองจีน    ผู�อํานวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
  7. นายบุญเลิศ  ธานีรัตน6    ผู�อํานวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
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  8. นายยงศักด์ิ เชาวน6วุฒิกุล  ผู�อํานวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
  9. นายวิรัตน6  ไกรแก�ว  ผู�อํานวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
  10. นายสมบูรณ6  เรืองแก�ว ผู�อํานวยการ สพม. เขต 12 
 2. อนุมัติ แต(งต้ังคณะกรรมการทําหน�าท่ี ตามข�อ 1 เพ่ิมเติมอีก จํานวน 1 คน คือ  
นายษฐา  ขาวขํา อนุกรรมการใน อกศจ.  
 
  

เร่ืองที่ 4.3 
เรื่อง การแต4งตั้งข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน4งครูผู)ช4วย ให)ดํารงตําแหน4งครู    
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติ คุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต(งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน(งครูผู�ช(วยซ่ึงผ(าน
การประเมินการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย(างเข�มครบสองปF ให�ดํารงตําแหน(งครู สังกัดเดิม โดยได�รับเงินเดือน
อันดับ คศ.1 เม่ือวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย(างเข�ม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 4 ราย      
  

ท่ี ช่ือ – สกุล โรงเรียน วันท่ีบรรจุ 
เงินเดือน
ปIจจุบัน 

วันท่ีแต(งตั้งให�ดํารง
ตําแหน(งคร ู

เงินเดือน 
หลังแต(งตั้ง 

1 นางสาวคุณญัญา แพรกเมือง กัลยาณีศรีธรรมราช 25 มีนาคม 
2559 

17,690 25 มีนาคม 
2561 

17,910 

2 นางสาวเพ็ญศรี  รักษ6ธรรม กัลยาณีศรีธรรมราช 15 สิงหาคม 
2559 

19,100 15 สิงหาคม 
2561 

19,100 

3 
 

นางสาวเบญจพร  ย(านวาร ี กัลยาณีศรีธรรมราช 15 สิงหาคม 
2559 

19,100 15 สิงหาคม 
2561 

19,100 

4 
 

นางสาวจิราวรรณ จิตรเอียด สตรีทุ(งสง 1 มิถุนายน 
2559 

17,910 1 มิถุนายน 
2561 

17,910 

 

 

เร่ืองที่ 4.4 
เรื่อง  ขอรับโอนข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข4งขันได) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 เห็นชอบให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณารับโอนข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวประไพ ทองทิพย6 ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.จุฬาภรณ6 สังกัด
สํานักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป5นการเฉพาะราย                    
เพ่ือบรรจุและแต(งต้ังเป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน(งครู โรงเรียนวัดคันธมาลี อําเภอร(อนพิบูลย6       
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท้ังนี้ตั้งแต(วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 
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เร่ืองที่ 4.5 
เรื่อง   ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน4งครู  ขอโอนไปโรงเรียนในสังกัด 
         เทศบาลนครนครศรีธรรมราช       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติการให� นางอภิญญา  ยุทธชัย  ตําแหน(งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนวัดบางศาลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โอนไปดํารงตําแหน(งพนักงานครูเทศบาล  ตําแหน(งครู  อันดับ  คศ.๑  
อัตราเงินเดือนข้ัน  ๒3,36๐ บาท (1 ตุลาคม 2560) เลขท่ีตําแหน(ง ๐๓๐๕๗-2  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ(                     
สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

เร่ืองที่ 4.6 
 เรื่อง   การโอนข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน4งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ไปดํารงตําแหน4งข)าราชการหรือพนักงาน
ส4วนท)องถ่ินตามผลการสอบแข4งขันได) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

           อนุมัติการโอนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามผลการสอบแข(งขันได� ราย นางสุนันทา                  
เพ็ชรรัตน6  ตําแหน(ง เจ�าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตําแหน(งเลขท่ี อ 30 อัตราเงินเดือน 15,060 บาท                      
กลุ(มบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โอนไปดํารงตําแหน(ง                 
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตําแหน(งเลขท่ีรับโอน 583013102001 องค6การบริหารส(วนตําบลเจWะบิลัง  
สังกัดสํานักงานส(งเสริมการปกครองส(วนท�องถ่ินจังหวัดสตูล  
 

 
 

เร่ืองที่ 4.7 
เรื่อง  การให)ข)าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได)รับเงินเดือนในกรณีท่ีได)รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน  
        ตามคุณวุฒิ ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 เห็นชอบให� นายภูเมศร6  ศักด์ิจันทร6  ตําแหน(งครูผู�ช(วย  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได�รับเงินเดือนในกรณี              
ท่ีได�รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง  ต้ังแต(วันท่ี 11  พฤษภาคม 2561   
 เดิม  รับเงินเดือน  อันดับครูผู�ช(วย     ข้ัน  16,190  บาท 
 เป5น  ให�ได�รับเงินเดือน  อันดับครูผู�ช(วย     ข้ัน  17,690  บาท 
 นอกนั้นคงเดิม 
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เร่ืองที่ 4.8 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให)มีวิทยฐานะชํานาญการ 
      

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 1. อนุมัติคุณสมบัติของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู�ขอเลื่อนเป5นวิทยฐานะครูชํานาญการ             
จํานวน 47 ราย 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน(ง/โรงเรียน สาขาวิชา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 13 ราย 
๑ นางชนานุช  กิจบรรทัด ครู/ร.ร.ราษฎร6บํารุง ภาษาไทย 
2 นางขวัญสุดา  ญาณสูตร ครู/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ ภาษาอังกฤษ 
3 น.ส.ทักษิณา  สมจิตต6 ครู/ร.ร.วัดหัวอิฐ ภาษาอังกฤษ 
4 นายพีระเชษฐ6  ชูโลก ครู/ร.ร.วัดวังหงส6 ภาษาอังกฤษ 
5 น.ส.สุณาวรรณ  จันทร6ทอง ครู/ร.ร.วัดโคกโพธิ์สถิตย6 ภาษาอังกฤษ 
6 น.ส.ทัศนีวรรณ  เอียดสุวรรณ ครู/ร.ร.วัดหัวอิฐ สังคมศึกษา 
7 น.ส.จารุวรรณ   ถาวรสุข ครู/ร.ร.วัดมุขธารา คอมพิวเตอร6 
8 น.ส.ทันทนา  เพ็ชรรัตน6 ครู/ร.ร.วัดเชิงแตระ คณิตศาสตร6 
9 น.ส.ศรัญญา  ใส(แว(น ครู/ร.ร.วัดไพศาลสถิต คณิตศาสตร6 

10 นายสุนันท6  แย�มแสง ครู/ร.ร.ราชประชานุเคราะห64 คณิตศาสตร6 
11 นางนวพร  บัวทองจันทร6 ครู/ร.ร.วัดบางตะพาน คณิตศาสตร6 
12 น.ส.อุไร  หัตถประดิษฐ6 ครู/ร.ร.ราชประชานุเคราะห64 วิทยาศาสตร6 
13 นางสุนันทา  จํานงฤทธิ์ ครู/ร.ร.วัดบางใหญ( วิทยาศาสตร6 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 21 ราย 
14 นางสุธิดา  พรหมเทพ ครู/ร.ร.หมู(บ�านปYาไม�    ภาษาอังกฤษ 
15 นายสายัณห6  อินทุ(ม ครู/ร.ร.บ�านไร(มุสลิม คอมพิวเตอร6 

16 นางกัลยา  อนุวัฒน6 ครู/ 
ร.ร.บ�านหนองหว�า (ชมายนุกูล)    

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

17 นายพชร สัญนุจิตต6 ครู/ร.ร.บ�านหนองปลิง     การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
18 นายสมโภช อนุสรณ6 ครู/ร.ร.บ�านหนองปลิง      ภาษาไทย 
19 นายสนธยา  มัฏฐารักษ6 ครู/ร.ร.บ�านนาพา     ภาษาอังกฤษ 
20 นายชุติพล  ไชยชาญ ครู/ร.ร.วัดท(ายาง      ทัศนศิลปZ 
21 นางอาพัดสริน    รัตนบุรี ครู/ร.ร.ราษฏร6ประชาอุทิศ     วิทยาศาสตร6 
22 นายสายันห6  สุตระ ครู/ร.ร.วัดขนาน วิทยาศาสตร6 
23 นางน�องนุช  บําเพ็ญ ครู/ร.ร.บ�านหาดทรายแก�ว    ภาษาไทย 
24 นางสาวจารุณี   สุวัตถี ครู/ร.ร.บ�านห�วยปริก     ภาษาไทย 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน(ง/โรงเรียน สาขาวิชา 

25 นางสาวขวัญธิดา นาคดี ครู/ร.ร.ชุมชนวัดสวุรรณาราม ภาษาไทย 
26 นางอลิศรา  รัศมีพงศ6 ครู/ร.ร.บ�านคลองจัง    ศิลปะ(ทัศนศิลปZ 
27 ว(าท่ีร�อยตรีหญิงภมรมาส   

           วงศ6สวัสด์ิ 
ครู/ร.ร.วัดโคกหาด     คณิตศาสตร6 

28 นางสาวลักษณาวดี  พรหมชัยศร ี ครู/ร.ร.สหกรณ6นิคมกสิกรรมทุ(งสง วิทยาศาสตร6 

29 นางปIทมาวดี  อุปฐาก ครู/ร.ร.องค6การสวนยาง 3     คณิตศาสตร6 
30 นายณัฐพงศ6   เขียวน�อย ครู/ร.ร.บ�านไสใหญ(     วิทยาศาสตร6 
31 นายพรชัย กันตังกุล ครู/ร.ร.บ�านหนองหว�า(ชมายนุกูล) วิทยาศาสตร6 
32 นายสรายุทธ  ถนอมกาย ครู/ร.ร.บ�านสามัคคีธรรม ดนตรีสากล 
33 นางอังคนา ผิวนวล ครู/ร.ร.บ�านทอนวังปราง คณิตศาสตร6 
34 นางวิไลลักษณ6 จุลเลษ ครู/ร.ร.บ�านโคกมะขาม วิทยาศาสตร6 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 ราย 
35 นางสาวลัญจกร ทองศรีนุ(น ครู/ชุมชนวัดเขาลําปะ ภาษาไทย 
36 นางอัญชลี   สุนยานัย ครู/วัดทุ(งหล(อ วิทยาศาสตร6 
37 นายเชี่ยวชัย  เขียวแป[น ครู/บ�านตรอกแค ปฐมวัย 
38 นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ ครู/วัดควนเถียะ คณิตศาสตร6 
39 นางปริยากร  จันทร6คง ครู/บ�านปากเชียร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร6) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย 
40 นางสุภาณี  เพชรเศษ ครู/ร.ร.วัดพระเลียบ การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร6)/ 

41 นางสาวนันทกาญจน6 จิตตรง ครู/ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช ภาษาอังกฤษ 
42 นางสาวิตรี รัตนะยามะ ครู/ร.ร.วัดคีรีวง คณิตศาสตร6 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 5 ราย 
43 นางแก�วขวัญ  มุสิเกตุ ครู/ร.ร.ปากพนัง ภาษาอังกฤษ 

44 นางภริตพร  อินทะนัน ครู/ร.ร.ทุ(งสังพิทยาคม วิทยาศาสตร6 

45 นางอัมพร  แสงจันทร6 ครู/ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร นาฏศิลปZ 

46 นางเพ็ญนภา  สุคตะ ครู/ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร สังคมศึกษา 

47 นางศันสนีย6 สมสีแสง ครู/ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร วิทยาศาสตร6 (ฟ]สิกส6 
 

 2. อนุมัติการแต(งต้ังคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 และ ด�านท่ี 3 ของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู�ขอเลื่อนเป5นวิทยฐานะครูชํานาญการ  จํานวน 47 ราย ท้ังนี้กรรมการประเมินคนท่ี 2 จะประเมิน             
ได�ครั้งละไม(เกิน 2 คน  
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เร่ืองที่ 4.9 
เรื่อง  การให)ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติ ดังนี้ 
 

1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด�านท่ี 2 ด�านความรู�
ความสามารถ และด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต(งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 13 ราย              
ต้ังแต(วันท่ีคุณสมบัติครบถ�วน  
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน(ง โรงเรียน วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย 
1 น.ส.รุ(งฤทัย  เทพใต� ครู ร.ร.ชุมชนบ�านหน�าเขา วิทยาศาสตร6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย 
2 นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณ ครู ร.ร.บ�านเกาะทัง คณิตศาสตร6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
3 นางสาวกัลยา  ระเห็ดหาญ ครู ชุมชนวัดปIณณาราม การงานอาชีพ 
4 นางสาวคะนึงนิตย6  สุขขาว ครู บ�านปากลง การงานอาชีพ 
5 นางสุธิรา  ทรัพย6เลิศทวี ครู วัดเขา (วันครู ๒๕๐๑) ภาษาอังกฤษ 
6 นางสาวรัชดา  ใจสบาย ครู บ�านท(าม(วง คณิตศาสตร6 
7 นายปริญญา  นะนุ(น ครู บ�านปากดวด วิทยาศาสตร6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
8 นายจักรกฤช  กําพลวรรณ ครู ฉลองรัฐราษฎร6อุทิศ คอมพิวเตอร6 
9 นางสาวอรชา  แก�วบุญชู ครู ฉลองรัฐราษฎร6อุทิศ วิทยาศาสตร6 

10 นางกรณ6ภัสสรณ6  ลายพยัคฆ6 ครู เมืองนครศรีธรรมราช ภาษาไทย 
11 นายกิตติพงศ6  แต�มแก�ว ครู เมืองนครศรีธรรมราช สังคมศึกษา 
12 นางสาวชุลีพร อ(อนเกตุพล ครู เมืองนครศรีธรรมราช คณิตศาสตร6 
13 ว(าท่ี ร.ต.หญิงสุภานิดา พรหมเพชร ครู เมืองนครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร6 
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เร่ืองที่ 4.10 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด)านท่ี 1 ด)านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
       ด)านท่ี 2 ด)านความรู)ความสามารถ ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือนเปBนวิทยฐานะ  
       ชํานาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1)  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติดังนี้ 
 

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอเลื่อนเป5นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ  จํานวน 99 ราย  
 

ท่ี ชื่อ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 63 ราย 
๑ นางอาทิตยา  มากศรี ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ภาษาไทย 
2 นางนลินรัตน6  มีมาก ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ภาษาไทย 
3 นางเกวรินทร6  ทองพริก ครูชํานาญการ วัดสว(างอารมณ6 ภาษาไทย 
4 นางเบ็ญจมาศ  แก�วซัง ครูชํานาญการ วัดพระมหาธาตุ ภาษาไทย 
5 นางอรพงศ6  เก้ือกูล ครูชํานาญการ วัดบางตะพาน ภาษาไทย 
6 นางจุรี  เมืองสง ครูชํานาญการ วัดนาวง ภาษาไทย 
7 นางจรวยพร  ส�มแป[น ครูชํานาญการ วัดพระมหาธาตุ ภาษาไทย 
8 นางกมลทิพย6  พูลแก�ว ครูชํานาญการ วัดวิสุทธิยาราม ภาษาไทย 
9 นายสงเสียง  เพ็ญเกิด ครูชํานาญการ วัดพระเพรง ภาษาไทย 

10 นางจิตตรา ดํารงโภคภัณฑ6 ครูชํานาญการ บ�านคดศอก ภาษาไทย 
11 นางสุพัตรา  สุวรรณฤกษ6 ครูชํานาญการ วัดมะม(วงตลอด ภาษาไทย 
12 นางสุรีพร  หมวดสิงห6 ครูชํานาญการ วัดท(าแพ (ช(วยราชการ) ภาษาไทย 
13 นางสุภาพร  สุวรรณพานิช ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะห6 5 ภาษาไทย 
14 นายบุญคล(อง  จุลเลศ ครูชํานาญการ วัดพระมหาธาตุ ภาษาไทย 
15 นางจริยา  ปานอ(อน ครูชํานาญการ วัดสวนพล ภาษาไทย 
16 นางอิสรา  สืบสม ครูชํานาญการ บ�านทวดทอง ภาษาไทย 
17 นางอทิตา  สิทธิพงศ6 ครูชํานาญการ วัดราษฎร6เจริญวราราม ภาษาไทย 
18 นางสุกัณญา  กําเนิดมณี ครูชํานาญการ วัดวนาราม ภาษาไทย 
19 นางณัชชา  เทพจิตร ครูชํานาญการ ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ�านคีรีวง) ภาษาไทย 
๒0 น.ส.ปภัชกรณ6  ละอองแก�ว ครูชํานาญการ วัดไสมะนาว วิทยาศาสตร6 
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ท่ี ชื่อ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก 

21 นางยินดี  จุลศักด์ิ ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ วิทยาศาสตร6 
22 นายป]ยะศักด์ิ  สงวนศักด์ิ ครูชํานาญการ ชุมชนวัดหมน วิทยาศาสตร6 
23 นางมาซีเตWาะ  กิจบรรทัด ครูชํานาญการ วัดนาวง (ช(วยราชการฯ) วิทยาศาสตร6 
24 นางนัยนา คงเพ็ชร ครูชํานาญการ บ�านทวดเหนือ วิทยาศาสตร6 
25 นางสุจิตรา  วิเชียรสว(าง ครูชํานาญการ บ�านปากน้ําเก(า วิทยาศาสตร6 
26 นางศศิธร  อินนุพัฒน6 ครูชํานาญการ วัดท(านคร วิทยาศาสตร6 
27 นางปราณี  บรรณราช ครูชํานาญการ วัดพระมหาธาตุ วิทยาศาสตร6 
28 นายบุญยัง  ทัลวรรณ6 ครูชํานาญการ วัดพระมหาธาตุ วิทยาศาสตร6 
29 นางสุภาวดี  กิจเกิด ครูชํานาญการ วัดสระแก�ว วิทยาศาสตร6 
30 นายธวัชชัย  เพชรศรี ครูชํานาญการ บ�านห�วยไทร คณิตศาสตร6 
31 นางป]`นอนงค6  วันเพ็ญ ครูชํานาญการ บ�านทวดทอง คณิตศาสตร6 
32 นายไพรัตน6  เต็มนา ครูชํานาญการ วัดมุขธารา คณิตศาสตร6 
33 นางยุพิน  นาคฤทธิ์ ครูชํานาญการ บ�านมะม(วงทอง คณิตศาสตร6 
34 นางสุไมพร  ไกรยะปIกษ6 ครูชํานาญการ วัดท(าแพ คณิตศาสตร6 
35 นางพวงเพ็ญ  พลเพชร ครูชํานาญการ บ�านเนิน คณิตศาสตร6 
36 น.ส.จุรี  รักนิยม ครูชํานาญการ บ�านบางหลวง คณิตศาสตร6 
37 นางขวัญสุดา   เครือเตียว ครูชํานาญการ ชุมชนวัดหมน ภาษาอังกฤษ 
38 น.ส.กาญจนา พรหมสุด ครูชํานาญการ บ�านไสใหญ( ภาษาอังกฤษ 
39 น.ส.ไพลิน  สุทธิเดช ครูชํานาญการ วัดมหาชัยวนาราม ภาษาอังกฤษ 
40 นางกอบกุล  สงสุวรรณ ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ภาษาอังกฤษ 
41 น.ส.วีลายา  มะห6มูดีย6 ครูชํานาญการ บ�านบางลาง ภาษาอังกฤษ 
42 น.ส.ชฎามาศ  ชูโสด ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ภาษาอังกฤษ 
43 นางรสิตา  ดีมาก ครูชํานาญการ วัดสระไคร ภาษาอังกฤษ 
44 นางสุวิมล  นิยมวรรณ ครูชํานาญการ วัดมุขธารา สังคมศึกษา 
45 นางวรรณพร  ดําศรี ครูชํานาญการ วัดพระมหาธาตุ สังคมศึกษา 
46 นายสุทธิพงค6  นงค6นวล ครูชํานาญการ บ�านห�วยยูง สังคมศึกษา 
47 นายวิระ  แก�วโสภาค ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะห6 4 สังคมศึกษา 
48 นายชาญชัย  ปานตุ�น ครูชํานาญการ วัดเชิงแตระ สังคมศึกษา 
49 นางกนกวรรณ  ถาวรสุข ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ปฐมวัย 
50 นางนิตยา  บัวเกศ ครูชํานาญการ วัดบางตะพาน  (ช(วยราชการ) ปฐมวัย 
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ท่ี ช่ือ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก 
 

51 นางวิจิตร6ตรา  มุกรินทร6ละไมมาด ครูชํานาญการ วัดบ�านตาล ปฐมวัย 
52 นายภิรมย6 วัฒนสงค6 ครูชํานาญการ บ�านเนิน ปฐมวัย 
53 นางจุฑามาศ  เหมทานนท6 ครูชํานาญการ บ�านปากพญา ปฐมวัย 
54 น.ส.พรเพ็ญ  ศรีวิรัตน6 ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ปฐมวัย 
55 น.ส.ยินดี  แจ(มไสย ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ปฐมวัย 
56 นางฐิติรัตน6  ทองนุ(น ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ปฐมวัย 
57 นายอนันท6  เดชภูมิ ครูชํานาญการ วัดพังสิงห6 สุขศึกษาพลศึกษา 
58 นายสมภูมิ  ทองน�อย ครูชํานาญการ บ�านทวดทอง สุขศึกษาพลศึกษา 
59 นายสมควร  สังข6จันทร6 ครูชํานาญการ วัดแพร( สุขศึกษาพลศึกษา 
60 นางสมทรง  เพ็งสุวรรณ ครูชํานาญการ วัดบางตะพาน สุขศึกษาพลศึกษา 
61 น.ส.ฐะปะนีย6  ทัศนโกวิท ครูชํานาญการ วัดพระมหาธาตุ สุขศึกษาพลศึกษา 
62 นางจิราภรณ6  สกุณา ครูชํานาญการ วัดมะม(วงตลอด คอมพิวเตอร6 
63 นายสุนันท6  แอบพล ครูชํานาญการ วัดท�ายสําเภา ศิลปะ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 26 ราย 
64 น.ส.สรพัฒร6  สุพรรณ ครูครูชํานาญการ บ�านคลองงา ภูมิศาสตร6 
65 นางดวงพร  หวานเย็น ครูครูชํานาญการ วัดวังหีบ ภาษาไทย 
66 นางสุชาวดี  พรหมเสน ครูครูชํานาญการ วัดท(ายาง วิทยาศาสตร6 
67 น.ส.กิตติมา รังสรรค6ศิริ ครูครูชํานาญการ ชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพท่ี 218 คณิตศาสตร6 
68 นายมีชัย  ละม�าย ครูครูชํานาญการ ชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพท่ี 218 พระพุทธศาสนา 
 69 นางเจณจิรา  ไกรนรา ครูชํานาญการ บ�านนาพา ประวัติศาสตร6 
70 น.ส.มาริสา   น้ํารอบ ครูชํานาญการ บ�านทะเลสองห�อง คณิตศาสตร6 
 71 นายเกรียงศักด์ิ รัชทูล ครูชํานาญการ บ�านทะเลสองห�อง คณิตศาสตร6 
72 นางกาญจนา  ชะอุ(มดี ครูชํานาญการ บ�านทุ(งกรวด เศรษฐ6ศาสตร6 
73 นางวิลาวรรณ6 เก้ือหนุน ครูชํานาญการ บ�านทุ(งกรวด วิทยาศาสตร6 
74 นางทิพวรรณ6  เพชรสะแก ครูชํานาญการ วัดโบราณาราม วิทยาศาสตร6 
75 น.ส.กาญจนา กุญชรินทร6 ครูชํานาญการ บ�านหนองท(อม ปฐมวัย 
76 นางคัมภีรพรรณ ภักดีแก�ว ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านนาวา ภูมิศาสตร6 
 77 น.ส.ธัญญาภรณ6  ชวีากร ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านสี่แยก ภาษาอังกฤษ 
78 นายนนทวัฒน6  สุขจันทร6 ครูชํานาญการ บ�านไสส�าน คณิตศาสตร6 
79 น.ส.ขวัญฤดี  เกิดทรัพย6 ครูชํานาญการ บ�านบางตะเภา ภาษาอังกฤษ 
80 นางพรเพ็ญ  สิทธิเชนทร6 ครูชํานาญการ จุฬาภรณ6พิชญาคาร ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

  81 นางออมใจ  นวลใย ครูชํานาญการ วัดจันดี ภาษาอังกฤษ 
  82 นางกันยานี  กรุงแก�ว ครูชํานาญการ บ�านห�วยปริก วิทยาศาสตร6 
  83 นางสุบรรณ6  ชูบัวทอง ครูชํานาญการ สมสรร คณิตศาสตร6 
  84 นายภาณุรักษ6  รักษาวงศ6 ครูชํานาญการ วัดมังคลาราม วิทยาศาสตร6 
85 นางจิรภา  อัยราคม ครูชํานาญการ บ�านนาตําเสา สังคมศึกษา 
86 นายนพนันท6  ศฤงคาร ครูชํานาญการ วัดขนาน ทัศนศิลปZ 
87 นายปรัชญา  เสนารัตน6 ครูชํานาญการ บ�านสวนอาย สุขศึกษา 
88 นางปรียา  ไชยศรี ครูชํานาญการ บ�านสระนางมโนราห6 ภาษาไทย 
89 นางพรพิมล  เอียดทวน ครูชํานาญการ โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ6 

มหาวิทยาลัย 
พระพุทธศาสนา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย 
90 นางสาวสุธาทิพย6  สังข6สิงห6 ครูชํานาญการ ชุมชนวัดเกาะเพชร วิทยาศาสตร6 
91 นางสุวรรณา  โชติทอง ครูชํานาญการ บ�านปากเชียร ภาษาไทย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย 
92 นางกุลยา พลสวัสด์ิ ครูชํานาญการ วัดทางข้ึน ภาษาไทย 
93 นางสาวอัชรีดา อามินี ครูชํานาญการ ชุมชนวัดปIณณาราม ภาษาอังกฤษ 
94 นางป]ยาภรณ6 อักษรนํา ครูชํานาญการ ชุมชนวัดสโมสรสันนิบาต ศิลปะ(นาฎศิลปZ) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 5 ราย 
95 นางจิรัชญา พัดศรีเรือง ครูชํานาญการ ทุ(งใหญ(วิทยาคม วิทยาศาสตร6/ 
96 นายปรีชา  เท่ียวแสวง ครูชํานาญการ ร.ร.ท(าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ศิลปะ 
97 นางมณฑกานต6  ตลึงจิตร ครูชํานาญการ ท(านครญาณวโรภาสอุทิศ ภาษาไทย 
98 นางนฤมล จันทร6มณี ครูชํานาญการ เชียรใหญ(สามัคคีวิทยา ภาษาอังกฤษ 
99 นางนงค6รัตน6  กัญจนกาญจน6 ครูชํานาญการ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต� วิทยาศาสตร6

(ชีววิทยา) 
2.  อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ             

ด�านท่ี 2 ด�านความรู�ความสามารถ  เพ่ือประเมินข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป5นวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษ  จํานวน  99 ราย  
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เร่ืองที่ 4.11 
 

เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินด)านท่ี 1 ด)านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
        และด)านท่ี 2 ด)านความรู)ความสามารถ ของข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือน 
        เปBนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 1 และด�านท่ี 2 ของคณะกรรมการ ชุดท่ี 1  จํานวน 23 ราย เพ่ือให�สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - เขต 4  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                 
เขต 12 ส(งผลการปฏิบัติงาน (ด�านท่ี 3) พร�อมท้ังผลการประเมินด�านท่ี 1 และด�านท่ี 2 และความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ให�คณะกรรมการประเมินชุดท่ี 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต(อไป  

2. กรณีการย่ืน ว.17 หลังวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ให)สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต)นสังกัด หมายเหตุ 
ไว)ด)วยว4าย่ืนด)วยเหตุผลใด 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย 
๑ นางเพชรรัตน6 เอกจิตต6 ครูชํานาญการ บ�านบางเตย วิทยาศาสตร6 
๒ นางสุมาลี มาศบํารุง ครูชํานาญการ วัดมหาชัยวนาราม ภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 5 ราย 
3 น.ส.จันทร6ทนา    เกลา ครูชํานาญการ บ�านปากน้ํา วิทยาศาสตร6 

4 นางอรุณี   สกุลคง ครูชํานาญการ วัดวังรีบุญเลิศ วิทยาศาสตร6 
5 นางละออง  ภักดีสุวรรณ6 ครูชํานาญการ บ�านนาโพธิ์ คณิตศาสตร6 
6 นางสายวสันต6   สบเหมาะ ครูชํานาญการ บ�านบางตะเภา นาฏศิลปZ 
7 น.ส.สิริพริมา      ชอบผล ครูชํานาญการ วัดเกาะสระ เศรษฐศาสตร6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 6 ราย 
8 นางทวีนุช  ขวัญทอง ครูชํานาญการ ทัศนาวลัย ภาษาอังกฤษ 
9 นายณัฐพงศ6  ทองคําเสก ครูชํานาญการ บ�านเนินธัมมัง การงานอาชีพฯ 

(งานเกษตร) 
10 นางสาววันเพ็ญ ชูเทพ ครูชํานาญการ วัดสุวรรณโฆษิต ภาษาไทย 
11 นางสาวจรีย6  หวานทอง ครูชํานาญการ บ�านนางหลง คณิตศาสตร6 
12 นางพัรวรรณ ศรีเปารยะ ครูชํานาญการ วัดพิศาลนฤมิต ภาษาอังกฤษ 
13 นางสุจิน  สุประดิษฐ6 ครูชํานาญการ วัดพิศาลนฤมิต ปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 4 ราย 
๑4 นางเกศรินทร6  กาญจนะ ครูชํานาญการ เคียงศิริ สุขศึกษาฯ 
15 นางสาวชนิกานต6  แก�วคง ครูชํานาญการ ปทุมานุกูล คณิตศาสตร6 
16 นางสาวกิตติมา  สุดทอง ครูนาญการ ปทุมานุกูล คณิตศาสตร6 
17 นายวิเชียร  บัวจันทร6 รองผอ.ชํานาญการ วัดเขาขุนพนม ภาษาอังกฤษ 
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ท่ี ชื่อ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 6 ราย 
18 นายชัชวาล ชูเกตุ ครูชํานาญการ ฉลองรัฐราษฎร6อุทิศ ภาษาไทย 
19 นางสาวนิธิวดี  ทองแท� ครูชํานาญการ สิชลคุณาธารวิทยา คณิตศาสตร6 
20 นางสุรีพร  สิทธิศักด์ิ ครูชํานาญการ ทุ(งสง วิทยาศาสตร6 
21 นางป]ยพร  ถาวะราภรณ6 รองผอ.ชํานาญการ ฉวางรัชดาภิเษก บริหารสถานศึกษา 
22 นางทิพานัน  พรหมมาศ ครูชํานาญการ หัวไทรบํารุงราษฎร6 วิทยาศาสตร6 
23 นางสาวอรอุรา นราพันธ6 ครูชํานาญการ ชะอวด สังคมศึกษา 

 

 

 
เร่ืองที่ 4.12 

เรื่อง การให)ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
      (ขออนุมัติผลการประเมินด)านท่ี 3 ) 
 1. อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต(งต้ังเป5นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ                 
จํานวน 19 ราย ต้ังแต(วันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขว(าการเลื่อนเป5นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต�องผ(าน               
การพัฒนาก(อนแต(งต้ังตามหลักเกณฑ6และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

ท่ี ชื่อ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย 
๑ นางอําไพพรรณ  หาญใจ ครูชํานาญการ วัดโพธิ์เสด็จ วิทยาศาสตร6 
2 น.ส.พรทิพย6  ช(วยนุ(ม ครูชํานาญการ บ�านทวดทอง วิทยาศาสตร6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 11 ราย 
3 นางสาววิมลรัตน6 แก�วสาระ ครูชํานาญการ ต.ช.ด.บ�านไร(ยาว ภาษาไทย 
4 นางสาวมณฑิรา  อินทรสาร ครูชํานาญการ บ�านทุ(งกรวด วิทยาศาสตร6 
5 นางมลฤดี  บุญสถิตย6 ครูชํานาญการ วัดวังขรี คอมพิวเตอร6 
6 นายบุญธรรม รัตนานุกูล ครูชํานาญการ บ�านนา สุขศึกษา 
7 นายทวี  ศรีชาย ครูชํานาญการ วัดท(ายาง สุขศึกษา 
8 นางฐิตา  สงอาจินต6 ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านนาวา ปฐมวัย 
9 นางนิศาชล ศรีอรัญ ครูชํานาญการ ร.ร.วัดควนชม ปฐมวัย 

10 นางสาวผานิตย6 ท่ัวจบ ครูชํานาญการ วัดจันดี ภาษาอังกฤษ 
11 นางสาวอุไรวรรณ  ทองกระจ(าง ครูชํานาญการ บ�านหนองยาง ภาษาอังกฤษ 
12 นางสารภี  หงส6สง(า ครูชํานาญการ มหาราช 3 ภาษาอังกฤษ 
13 นางพาศณีวรรณ จันทร6แก�ว ครูชํานาญการ บ�านหนองหว�า(ชมาย

นุกูล) 
ภาษาอังกฤษ 
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ท่ี ชื่อ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 ราย 
14 นายจิตติพร  จิตตรี ผอ.สถานศึกษา บ�านดอนโรงมิตรภาพ

ท่ี 196 
สายงานบริหาร
สถานศึกษา 

15 นางสาวเพ็ญศรี  คงคาวงศ6 ผอ.สถานศึกษา วัดท(าเสริม สายงานบริหาร
สถานศึกษา 

16 นางกาญจนา  เจือบุญ ครูชํานาญการ วัดปลายสระ คณิตศาสตร6 
17 นายสมบูรณ6 คําดีบุญ ครูชํานาญการ วัดเกาะจาก สังคมศึกษา 
18 นางกุลภัสสรณ6  ม(วงแดง ครูชํานาญการ หัวไทร 

(เรือนประชาบาล) 
ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
19 นายณภัทร  เมืองไทย ครูชํานาญการ สตรีทุ(งสง ภาษาอังกฤษ 

 
2. อนุมัติให�ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจ�ง

มติให�ทราบ จํานวน 12 ราย 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย 
1 นางเอริสา  สงช(วย ครูชํานาญการ วัดสระไคร วิทยาศาสตร6 
2 นางปรารถนา  เจนการ ครูชํานาญการ วัดนารีประดิษฐ6 ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ราย 
3 นางเสาวนีย6  ปอยี ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะห6 6 ภาษาอังกฤษ 
4 นางจินตนา ไชยฤกษ6 ครูชํานาญการ บ�านทะเลสองห�อง ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 3 ราย 
5 นางกาญจนา แป[นทอง ครูชํานาญการ ชุมชนพิบูลสงคราม ภาษาอังกฤษ 
6 นางพรพิมล  กุศลสุข ครูชํานาญการ เขาพระทอง ภาษาอังกฤษ 
7 นางจุฑามาศ  รัตนสุวรรณ6 ครูชํานาญการ วัดวังกลม ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 7 ราย 
8 นางอรอนงค6 ดํารัส ครูชํานาญการ ละอายพิทยานุสรณ6 ภาษาอังกฤษ 
9 นายสมศักด์ิ ชูขาว ครูชํานาญการ ท(าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ภาษาอังกฤษ 

10 นายณัฐดนัย  สายวิจิตร ครูชํานาญการ บ�านเกาะวิทยา ศิลปะ 
11 นางสุปราณี  กําเหนิดสม ครูชํานาญการ กรุงหยันวิทยาคาร วิทยาศาสตร6 
12 นางฐายิกา  บัวผัน ครูชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช 

 
วิทยาศาสตร6 
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3. ไม(อนุมัติผลงานทางวิชาการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  6 ราย 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย 
1 นางเยาวดี  รอบคอบ ครูชํานาญการ วัดราษฎร6เจริญวราราม วิทยาศาสตร6 
2 น.ส.จุฑามาศ  จอมทอง ครูชํานาญการ บ�านปากน้ําปากพญา ภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 ราย 
3 นางปIทมา  ทองสุข ครูชํานาญการ บ�านบ(อปลา คณิตศาสตร6 
4 นายวิชัยกาญจน6 สิยานันท6 ครูชํานาญการ บ�านนาใหญ( ทัศนศิลปZ 
5 นางพิไลลักษณ6 อาญาพิทักษ6 ครูชํานาญการ บ�านคอกช�าง งานบ�าน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย 
6 นางสาวสุดท่ีรัก สัญพิบูลย6 ครูชํานาญการ กัลยาณีธรรมราช แนะแนว 

 

 

เร่ืองที่ 4.13 
เรื่อง  การให)ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปBนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด)านท่ี 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 1 ) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
จํานวน 10 ราย 

2. อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต(งต้ังเป5นวิทยฐานะชํานาญ 
การพิเศษ จํานวน 10 ราย ต้ังแต(วันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขว(าการเลื่อนเป5นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต�อง
ผ(านการพัฒนาก(อนแต(งต้ังตามหลักเกณฑ6และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย 
๑ นางลัดดาวัลย6  มิตรกูล ครูชํานาญการ บ�านทวดทอง ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 5 ราย 
2 นางอุทัยวรรณ   แสงมณี ครูชํานาญการ บ�านเกาะขวัญ เศรษฐศาสตร6 
3 นางชนัญญา  เจริญศักด์ิ ครูชํานาญการ บ�านน้ําตก คณิตศาสตร6 
4 นางเพ็ญศรี  ศรีทอง ครูชํานาญการ บ�านปลายรา คณิตศาสตร6 
5 น.ส.เพชรลดา  สมเพชร ครูชํานาญการ วัดหน�าเขา คณิตศาสตร6 
6 นางสุภานิตย6  วรรณเริก ครูชํานาญการ วัดจันดี คณิตศาสตร6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 4 ราย 
7 นางสลิล  สุขแสน ครูชํานาญการ สิชลคุณาธารวิทยา ภาษาไทย 
8 นางอําไพ  เกษีสม ครูชํานาญการ สตรีทุ(งสง ภาษาอังกฤษ 
9 น.ส.กมลทรรศน6  ชูแก�ว ครูชํานาญการ เสม็ดจวนวิทยาคม ภาษาไทย 

10 นางสัจจา  ศิริวงษ6 ครูชํานาญการ ก�างปลาวิทยาคม ภาษาอังกฤษ 
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เร่ืองที่ 4.14 
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด)านท่ี 1 ด)านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด)านท่ี 2 ด)านความรู)ความสามารถ เพ่ือเล่ือนเปBนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอเลื่อนเป5นยวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ราย 
  

 

ท่ี 
 

ชื่อ - สกุล ตําแหน(ง/สังกัด วิทยฐานะ สาขาวิชาเอก 

1 นายสุรชัย  แสนภักดี ครู รร.สิชลประชาสรรค6 ครูชํานาญพิเศษ สาขาสังคมศึกษา 
2 นางอรุณี  เพ็ชรแก�ว ครู ร.ร.อินทร6ธานีวิทยาคม ครูชํานาญพิเศษ สาขาคณิตศาสตร6 
3 นายธรรมรัตน6 วงศ6สุวรรณ ครู ร.ร.โมคลานประชาสรรค6 ครูชํานาญพิเศษ สาขาศิลปะ 
4 นางสุชญา ทองศรีนุช ครู ร.ร.ทุ(งสง ครูชํานาญพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร6 

  
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ                

ด�านท่ี 2 ด�านความรู�ความสามารถ เพ่ือประเมินข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป5นวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 2.1  อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 และด�านท่ี 2 โดยให�สับเปลี่ยนกรรมการอ(านผลงาน               
ระหว(างคนท่ี 2 กับคนท่ี 3 นอกนั้นคงเดิม ในรายดังต(อไปนี้ 
 
 

ท่ี 
 

ชื่อ - สกุล ตําแหน(ง/สังกัด วิทยฐานะ สาขาวิชาเอก 

1 นายสุรชัย  แสนภักดี ครู รร.สิชลประชาสรรค6 ครูชํานาญพิเศษ 
 

สาขาสังคมศึกษา 
 

2 นายธรรมรัตน6 วงศ6สุวรรณ ครู ร.ร.โมคลานประชาสรรค6 ครูชํานาญพิเศษ 
 

สาขาศิลปะ 
 

 2.2 อนุมัติเป5นหลักการให� สพม.12 คัดเลือกกรรมการอ(านผลงาน คนท่ี 3 ข�าราชการครูนอกสถานศึกษานั้น              
ท่ีมีวิทยฐานะไม(ต่ํากว(าวิทยฐานครูเชี่ยวชาญ เพ่ือเป5นกรรมการอ(านผลงาน แทนบุคคลท่ีแต(งต้ังมาแล�ว โดยรายงาน                 
การแต(งต้ังให�คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ ในคราวประชุมครั้งถัดไป ในรายดังต(อไปนี้ 
 
 

ท่ี 
 

ชื่อ - สกุล ตําแหน(ง/สังกัด วิทยฐานะ สาขาวิชาเอก 

1 นางอรุณี  เพ็ชรแก�ว ครู ร.ร.อินทร6ธานีวิทยาคม ครูชํานาญพิเศษ 
 

สาขาคณิตศาสตร6 
 

2 นางสุชญา ทองศรีนุช ครู ร.ร.ทุ(งสง ครูชํานาญพิเศษ 
 

สาขาวิทยาศาสตร6 
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 3. อนุมัติตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ ด�านท่ี 3 ก(อนนําเสนอ ก.ค.ศ.เพ่ือประเมิน
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป5นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ท้ัง 4 รายตามท่ีเสนอ 
 
 

เร่ืองที่ 4.15 
เรื่อง      การให)ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปBนวิทยฐานะเช่ียวชาญ  (อนุมัติผลการประเมิน 
           ด)านท่ี 1 และด)านท่ี 2) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 1 และด�านท่ี 2 ของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ราย นางสาวอลิษา สวัสดิวงศ6  
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดควนกอ วิชาเอกภาษาไทย เพ่ือท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ส(งผลการปฏิบัติงาน (ด�านท่ี 3) ) พร�อมท้ังผลการประเมินด�านท่ี 1   และด�านท่ี 2  และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1  ให�คณะกรรมการประเมินชุดท่ี  2  ในสาขานั้นๆ   พิจารณาต(อไป    
 
 
 

เร่ืองที่  ๔.16 
เรื่อง   ขออนุมัติแต4งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน)าท่ี เพ่ือให)ข)าราชการครูและ 
        บุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปBนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ (ว.21/2560) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติแต(งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ี   จํานวน 3 ราย ( ยกเว�นกรรมการ               
รายท่ี 4 เกษียณอายุราชการ ) เพ่ือร(วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมินตําแหน(งครู 5 ปFการศึกษา (วฐ.3)  
สําหรับผู�เสนอขอเลื่อนเป5นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ราย นางสาวพวงน�อย  แสงจันทร6  ตําแหน(งครู โรงเรียนวัดพระ
มหาธาตุ   
   
 

เร่ืองที่ 4.17 
เรื่อง การเสนอแต4งตั้งผู)แทนผู)อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ผู)แทนผู)บริหารสถานศึกษา ใน
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล) จํานวน 1 คน 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 มีมติเป5นเอกฉันท6 แต(งต้ัง นายประโยชน6  ชัยณรงค6  ตําแหน(งผู�อํานวยการโรงเรียนร(อนพิบูลเกียรติวรสุนทรา
วิวัฒน6 เป5นผู�แทนผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ผู�แทนผู�บริหารสถานศึกษา ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล) 
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เร่ืองที่ 4.18 
เรื่อง การจัดทําข)อเสนอโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต)อย4างย่ังยืน  
       ปGงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. เห็นชอบโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียบเศรษฐกิจภาคใต�อย(างยั่งยืน ปFงบประมาณ พ.ศ.2562 -2565   
จํานวน 22 โครงการ ใช�งบประมาณ รวมท้ังสิ้น 1,040.61 ล�านบาท 
 2. อนุมัติเป5นหลักการให�มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ6 ดําเนินการและเสนอโครงการไปยังหน(วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
ต(อไป 
 
 
 
 
 
 
 


