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มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 11/2561
วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561
เวลา 13.30 น.
ณ ห(องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ(งให(ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ร2วมสนับสนุนโรงเรียนร2วมพัฒนา (โรงเรียนชุมชนบ(านสี่แยก)

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนชุมชนบานสี่แยก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษานครศรี ธ รรมราช เขต 2 มอบสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ การจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช รวมประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอไป
1.2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน เรื่อง “นครศึกษา”
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการดําเนินการ เรื่อง นครศึกษา
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให(ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล(ว

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น การตามวาระการประชุ ม ตอคณะอนุ ก รรมการ
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2561 เมื่ อ วั น ที่ 12 ตุ ล าคม 2561
จํานวน 11 วาระ
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3.2 เรื่อง แจ(งเพื่อทราบ
3.2.1 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี (Princess Maha
Chakri Award)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบผลการตรวจสอบคุณสมบัติผูเขารับการคัดเลือก รางวัลสมเด็จเจาฟ9ามหาจักรี
(Princess Maha Chakri Award) จํานวน 4 ราย ดังนี้
1.นายบุญเสริญ จันทรNทิน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตNจุฬาภรณNวิทยาลัย
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. นางเยาวภาณี พงศN ก ระทุ ง ครู ชํ า นาญการพิ เ ศษ โรงเรี ย นชุ ม ชนลานสกา
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
3. นายมนตรี คงแกว ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
4. นางชไมพร ใบเรือง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทางขึ้น
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให(ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่ 4.1
เรื่อง ทบทวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง ขอทบทวนการเลื่อนเงินเดือนข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน2งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบใหยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึ กษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้ ง ที่ 2 (1 ตุ ล าคม 2561) สั ง กั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นอกนั้น คงเดิม
2. เห็ น ชอบการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นใหขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหนงบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ใหม2 จํานวน 36 คน
3. เห็ น ชอบไมเลื่ อนเงิ น เดื อนใหกั บ ขาราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหนงบุ คลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ใหม2 จํานวน 1 ราย
4. อนุ มั ติ เ ปU น หลั ก การ เห็ น ชอบการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรี ธ รรมราช เขต 3 ที่ ไ ปชวยราชการ สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 6 ใหเปU น ไปตามผลการพิ จ ารณา
ที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจง
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง ทบทวนการย(ายข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน2งครู (รอบที่ 2) ปK พ.ศ.2561
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให(ย(ายกรณีพิเศษ ได(จํานวน 7 ราย ดังนี้
ที่

ตําแหนงและหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

1 นางสาวดามันญา
ลักษณะวิลาศ
2 นางขวัญกมล
จันทระคูณ
3 นางรวมพร
ผิวจิตร
4 นางสาวสุภลัคนN
นิพัทพงษN
5 นางอมรรัตนN
เดชพรหม
6 นางสาวกัญจนNภสั
เกตุโรจนN
7 นายวรพล
วิเชียรนพรัตนN

ตําแหนง/สังกัด

ตําแหนงและหนวยงานการศึกษาที่กําหนดใหม
เลขที่
ตําแหนง

ตําแหนง/สังกัด

1761

วิชาเอก

เลขที่ตําแหนง หมายเหตุ

ครู
บานบางวัง
สพป.พังงา
ครู
เมืองกระบี่
สพป.กระบี่
ครู
ดังดรุณี
สพม.6

ครู
ปากพนัง
สพม.12
54883 ครู
กัลยาณีศรีธรรมราช
สพม.12
105137 ครู
สตรีทุงสง
สพม.12

ภาษาไทย

25884

ภาษาจีน

25725

ภาษาจีน

24567

ครู
สตรีระนอง
สพม.14
ครู
ทองเนียนคณาภิบาล
สพม.12
ครู
ภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.12
ครู
กาญจนภิเษกวิทยาลัย

11849

ภาษาจีน

26303

ภาษาไทย

25141

จิตวิทยาและ
การแนะแนว

35785

ดนตรีไทย

26216

68724
8108
30996

ครู
ทุงสง
สพม.12
ครู
ทาศาลาประสิทธิ์ฯ
สพม.12
ครู
เตรียมอุดมศึกษา
สพม.12
ครู
สตรีทุงสง
สพม.12

เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การอนุมัติใช(ตําแหน2งว2างเพื่อบรรจุและแต2งตั้งผู(สอบแข2งขันได(เข(ารับราชการเปOนข(าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน2งครูผู(ช2วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัตินําตําแหนงวางและวิชาเอกเรียกตัวผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและแตงตั้ง เขารับราชการเปUน
ขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหนงครู ผู ชวย จากบั ญ ชี ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จํานวน 254 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

วิชาเอกที่เรียกบรรจุ
อุตสาหกรรมศิลปZ
การเงินและการบัญชี
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
คณิตศาสตรN
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรNทั่วไป
ฟ\สิกสN
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
นาฎศิลปZ
คอมพิวเตอรN
ประถมศึกษา
ปฐมวัย
รวม

จํานวนที่เรียกบรรจุ

หมายเหตุ

1
4
2
3
39
48
40
11
3
18
11
7
3
5
12
47
254

2. กรณี เ รี ย กตั ว ผู สอบแขงขั น ได ตามขอ 1. ไมมารายงานตั ว มอบสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ การจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช เรียกตัวผูสอบแขงขันไดลําดับถัดไป เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปUนขาราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ กษา ตํ า แหนงครู ผู ชวย จากบั ญ ชี คณะกรรมการศึ กษาธิ การจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จนครบจํานวนตําแหนงวาง
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3. อนุ มั ติ นํ า ตํ า แหนงวางและวิ ช าเอกที่ ไ มมี บั ญ ชี ผู สอบผู สอบแขงขั น ได ตามบั ญ ชี ค ณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หรือมีไมเพียงพอใหขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดใน
บัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปUนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น ตําแหนงครูผูชวย ตามหลักเกณฑNและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) และ
ดําเนินการใหแลวเสร็จทุกขั้นตอน และรายงานให กศจ. ทราบ จํานวน 13 อัตรา ดังนี้
ที่

กลุมวิชาหรือวิชาเอกที่เรียกบรรจุ

จํานวนที่ขอใชบัญชีผู
สอบแขงขันได
ของกศจ.อื่น

หมายเหตุ
กศจ.ที่ขอใชบัญชี

1

คหกรรมศาสตรN

1

กระบี่

2

ภาษาจีน

7

สุราษฎรNธานี

3

ประวัติศาสตรN

1

สุราษฎรNธานี

4

ดนตรีไทย

1

สุราษฎรNธานี

5

ชีววิทยา

1

สุราษฎรNธานี

6

อุตสาหกรรมศิลปZ(กอสราง)

1

สุราษฎรNธานี

7

บรรณารักษN

1

พังงา

รวม
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4. อนุมัติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเดิมจากตําแหนงครูเปUนตําแหนงครูผูชวย หรือตําแหนงครูผูชวย
เปUนตําแหนงครู เพื่อใชในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได
5. อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปUนผูสอบแขงขันได มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ตามหลักเกณฑNและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จนแลวเสร็จทุกกระบวนการ
6. อนุมัติการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น ซึ่งเปUนผูสอบแขงขันได มาบรรจุและแตงตั้งเปUน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ตามหลักเกณฑNและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จนแลว
เสร็จทุกกระบวนการ
7.
อนุมัติใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ไปรายงาน
ตัวเขาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแตงตั้ง

7

เรื่องที่ 4.5
เรื่ อ ง การพิ จ ารณาย( า ยผู( อํ า นวยการสถานศึ ก ษา และรองผู( อํ า นวยการสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 ปK พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการย(ายกรณีเพื่อประโยชนRของทางราชการ จํานวน 1 ราย
ที่

โรงเรียน/สังกัด
ที่อนุมัติ

ชื่อ – สกุล
ผูไดรับการอนุมัติ

ตําแหนง

โรงเรียน/
สังกัดเดิม

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย

1

บานวังยวน

นางพัชรินทรN
แผนทอง

ผอ.ร.ร.

วั ด ทะเลมิ ต รภาพที่ 151/
สพป.นศ.2

2. อนุมัติผลการย(ายกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย
ที่

โรงเรียน/สังกัด
ที่อนุมัติ

ชื่อ – สกุล
ผูไดรับการอนุมัติ

ตําแหนง

โรงเรียน/
สังกัดเดิม

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย

1

วัดทานคร

นางนัยเนตร
ศรีอุทัย

2

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย
บานวังวัว(แดงอุทิศ)
นางสาวศิริเพ็ญ
แซหลี

ผอ.ร.ร.

ผอ ร.ร.

วัดน้ํารอบ/เมือง
สพป.นศ.1

บานเหนือน้ํา/
สพป.สุราษฎรNฯ เขต 2
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3. อนุมัติผลการย(ายกรณีปกติ จํานวน 44 ราย
ที่

โรงเรียน/สังกัด
ที่อนุมัติ

ชื่อ – สกุล
ผูไดรับการอนุมัติ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1
อนุบาลนครศรีธรรมราช นายสุธน เกิดมณี
“ณ นครอุทิศ”

ตําแหนง

โรงเรียน/
สังกัดเดิม

ผอ.ร.ร.

ทาศาลา/
สพป.นศ.4
วัดพระเพรง/
สพป.นศ.1
วัดหนองแตน/
สพป.นศ.1
วัดหวยพระ/
สพป.นศ.1

2

วัดพระพรหม

นางจินดา มีสุวรรณN

ผอ.ร.ร.

3

บานไสใหญ

ผอ.ร.ร.

4

วัดแพร

นางสาวรัตนาภรณN
นะขาว
นายปรีชา ลั้งแทกุล

5

บานหวยไทร

นางจงใจ จึงตระกูล

ผอ.ร.ร.

6

วัดราษฎรNเจริญวราราม/ นายสมคิด บัวแกว
อ.พระพรหม

ผอ.ร.ร.

7

วัดบานตาล

ผอ.ร.ร.

บานทวดเหนือ

8

วัดพระเพรง

ผอ.ร.ร.

ราษฎรNบํารุง/เฉลิมฯ
สพป.นศ.1

นางสาวสุพรรณี
สุวรรณเจริญ
นายยศพล
ชาติโรจันทรN

ผอ.ร.ร.

วัดราษฎรNเจริญ/
สพป.นศ.1
ชุมชนลานสกา/
สพป.นศ.1

9
ที่

โรงเรียน/สังกัด
ที่อนุมัติ

ชื่อ – สกุล
ผูไดรับการอนุมัติ

ตําแหนง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
9 วัดทายาง
นายสุรัช วัฒนสงคN
ผอ.ร.ร.
10

สหกรณNนิคมกสิกรรมทุงสง

11

โรงเรียน/
สังกัดเดิม

บานทุงกรวด

ผอ.ร.ร.

บานบอมอง

บานคลองเสาเหนือ

นายพิพัฒนN
พลเกษตร
นายธีรศักดิ์ เพ็งสกุล

ผอ.ร.ร.

บานไสยาสนN

12

วัดเขากลาย

นางรัตนา ทรงทอง

ผอ.ร.ร.

13

วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นายเอกชัย สงทวี

ผอ.ร.ร.

บานนาพรุ/
สพป.นศ.2
บานไสยูงปeก

14

วัดเสม็ดจวน

นายไมตรี ชูรอด

ผอ.ร.ร.

บานบางปรน

15

ชุมชนบานปากเสียว

นางสารภี ศรีราม

ผอ.ร.ร.

บานวังวัว(แดงอุทิศ)

16

บานเกาะยวน

ผอ.ร.ร.

บานหนองยาง

17

วัดยางคอม

ผอ.ร.ร.

18

บานทุงกรวด

นางโฉมยงคN
สุขอนันตN
นายมาโนชญN
ศรีมุกขN
นางอรอุมา ไกรสิทธิ์

บานปากน้ําปากพญา/
สพป.นศ.1
บานหนองคลา

ผอ.ร.ร.

10
ที่

โรงเรียน/สังกัด
ที่อนุมัติ

ชื่อ – สกุล
ผูไดรับการอนุมัติ

ตําแหนง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
19 บานปากเชียร
นายลาศ ชูเชิด
ผอ.ร.ร.

โรงเรียน/
สังกัดเดิม

วัดจิกพนม

20

บานบางพระ

นายมนูญ ชัยเสนะ

ผอ.ร.ร.

บานคงคาลอม

21

วัดเกาะจาก

นายมนูญ รักดี

ผอ.ร.ร.

วัดอัฒฑศาสนามราม

22

ชุมชนวัดเกาะเพชร

ผอ.ร.ร.

23

วัดรักขิตวัน

วัดทางาม/
สพป.นศ.1
บานทุงใหญ

24

วัดกัลยานฤมิต

นางสาวกมลทิพยN
นาคบัวแกว
นายอาคม
จันทรNนวล
นายสวาท สุขถนอม

25

วัดพิบูลยาราม มิตรภาพ นายไพโรจนN คงเกิด
ที่ 232

ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.

วัดพิบูลยาราม
มิตรภาพที่ 232
วัดบางดวน

11
ที่

โรงเรียน/สังกัด
ที่อนุมัติ

ชื่อ – สกุล
ผูไดรับการอนุมัติ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
26 ชุมชนบานบางโหนด
นายรังสรรคN
โพธิจาญญาโน
27 บานทาสูง
นายชัยชาญ สกุลชิต

ตําแหนง

โรงเรียน/
สังกัดเดิม

ผอ.ร.ร.

บานทานอย

ผอ.ร.ร.

วัดปfา(ทาขึ้น)

28

วัดพรหมโลก

นางวรรณะ ชูสุวรรณN

ผอ.ร.ร.

บานวังลุง

29

วัดปลักปลา

นางฉวีวรรณ แกวสังขN

ผอ.ร.ร.

วัดธารน้ําฉา

30

วัดจันทาราม

ผอ.ร.ร.

บานบอกรูด

31

วัดโทเอก

นางประภาพรรณ
ทองสุข
นายเกษม อนุรัตนN

ผอ.ร.ร.

วัดนากัน

32

บานประชาอารี

นายสันติ ป\gนหอมกุล

ผอ.ร.ร.

วัดเขาปูน

33

วัดทาวโทะ

ผอ.ร.ร.

บานพังปริง

34

ทาศาลา

ผอ.ร.ร.

บานในถุง

35

บานในถุง

ผอ.ร.ร.

บานทุงชน

36

บานทุงชน

ผอ.ร.ร.

วัดหมาย

37

วัดนากัน

นายธนูศิลปZ
สุขแสนสุข
นายพนธกร
จรเสมอ
นายคํานวณ
มิตรกระจาง
นางสิริรักษN
มิตรกระจาง
นายไพสิต เพ็ชศรี

ผอ.ร.ร.

บานชุมขลิง

38

บานวังลุง

นางพิญhู

ผอ.ร.ร.

ชุมชนวัดทอนหงสN

สุทธิพันธN
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
39
มัธยมศึกษาจุฬาภรณN
นายศรีวิชัย คงจันทรN
40

ทุงสงสหประชาสรรคN

นายจิรัฎฐN รัตนพันธN

ผอ.ร.ร. เชียรใหญสามัคคีวิทยา
ผอ.ร.ร. วัดเขาโร/
สพป.นศ.2

12
ที่

โรงเรียน/สังกัด
ที่อนุมัติ

ชื่อ – สกุล
ผูไดรับการอนุมัติ

ตําแหนง

41

เชียรใหญสามัคคีวิทยา

นายพิทักษN เชิญทอง

ผอ.ร.ร.

42

กัลยาณีศรีธรรมราช

43

วิทยาศาสตรNจุฬาภรณN
ราชวิทยาลัย นครศรีฯ

นายวัชรินทรN
ธรรมชาติ
นางธัญลักษณN
เภรีภาศ

รอง
ผอ.ร.ร.
รอง
ผอ.ร.ร.

44

วิทยาศาสตรNจุฬาภรณN
ราชวิทยาลัย นครศรีฯ
(กลาง)

นายธีระ เงินแกว

รอง
ผอ.ร.ร.

โรงเรียน/
สังกัดเดิม

วัดทุงเฟijอ/
สพป.นศ.1
โยธินบํารุง
สตรีปากพนัง
พรหมคีรีพิทยาคม

4. ทั้ ง นี้ ใ หผู ที่ ไ ดยายและแตงตั้ ง ตามขอ 1 – 3 เดิ น ทางไปดํ า รงตํ า แหนงที่ ไ ดรั บ ยายและแตงตั้ ง
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4
และ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 รายงานการเดิ น ทางใหคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก าร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบในการประชุมครั้งถัดไป
5. ในวั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2561 นางพรทิ พ ยN อุ ป ถั ม ภN ตํ า แหนงรองผู อํ า นวยการโรงเรี ย นเมื อ ง
นครศรีธรรมราช ไดบันทึกถึงศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ความวา “ใหมีการทบทวนคํารองขอยายและ
คะแนนตามหลั ก เกณฑN แ ละวิ ธี ก ารยายผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาของรองผู อํ า นวยการโรงเรี ย นโยธิ น บํ า รุ ง
ตําแหนงเลขที่ 25751 เพื่อใหเกิดความถูกตองและเปUนธรรมในการยายครั้งนี้ดวย” ซึ่งที่ประชุมไดตรวจสอบ
ขอมูลเบื้องตน พบวา มีขอมูลในสวนของบัญชีรายละเอียดการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เสนอมาใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบการพิจารณา มีรายละเอียดระบุโรงเรียนที่ขอ
ยายไปดํารงตําแหนงไมตรงกับ ที่ นางพรทิพยN อุปถัมภN นํามาประกอบขอความเปUนธรรม เพื่อใหเกิดความเปUน
ธรรมแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีมติ มอบใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดําเนินการดังนี้
5.1 แจงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดําเนินการ
5.1.1 ยืนยันความถูกตองของขอมูล ไดแก คํารองขอยายประจําปk พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึ กษาของโรงเรี ย นเมื องนครศรี ธ รรมราช ราย นางพรทิ พยN อุ ป ถั มภN วาไดยื่ น ระหวาง
วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 หรือไม และไดประสงคNยายไปดํารงตําแหนงโรงเรียนใดบาง
5.1.2 ใหนําสงหนังสือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ไดแจงไปขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ นางพรทิพยN อุปถัมภN ประสงคNขอยายไปดํารงตําแหนง ทุกโรง
5.1.3 นําสงมติคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนที่ นางพรทิพยN อุปถัมภN ประสงคNขอยายไป
ดํารงตําแหนง ทุกโรง

13

5.2 ผลการยืนยัน ตามขอ 5.1 เปUนประการใด นําเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาทบทวนพรอมกลั่นกรองและเสนอแนะการยายลงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนโยธิ นบํา รุง ตําแหนงเลขที่ 25751 ใหมอีกครั้ง และนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิ การ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา ตอไป
6. มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานตําแหนงวางหลังจากการพิจารณายาย
ผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการสถานศึกษา ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทราบในการประชุมครั้งถัดไป
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เรื่องที่ 4.6
เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของข(าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
รายนางอํานวย ไตรสุวรรณ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวั ด นครศรี ธรรมราช พิ จ ารณาแลว นางอํ า นวย ไตรสุ ว รรณ เปU น ผู มี
คุณสมบัติครบ จึงอนุมัติเปUนหลักการ มอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดําเนินการตาม
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ไดขออนุมติไวเปUน
หลักการ ในคราวประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2560 และรายงานให
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ ตอไป

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การรับโอนพนักงานครูเทศบาลมาบรรจุและแต2งตั้งเปOนข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน2งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ใ หเสนอ ก.ค.ศ.พิ จ ารณาการรั บ โอน นางสาวหฤทั ย หมื่ น รั ก ษN ตํ า แหนง ครู อั น ดั บ คศ.1
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ต การรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปUนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู โรงเรียนวัดจันดี เลขที่ตําแหนง 5260 วิชาเอกภาษาไทย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปUนการเฉพาะราย
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให(มีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2
ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ (ผลงานตาม
หลักเกณฑNฯ ว.17/2552) จํานวน 14 ราย ตั้งแตวันที่คุณสมบัติครบถวน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน2ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 8 ราย
1. น.ส.อรษา คชสิทธิ์
ครู
ร.ร.วัดประดิษฐาราม
2. นายวิรัช ศรีสวัสดิ์
ครู
ร.ร.วัดขนาน
3. นายสมพร จักรหวัด
ครู
ร.ร.บานนาโพธิ์
4. นางณัฐกฤตา เกตุเพชร
ครู
ร.ร.วัดวังรีบุญเลิศ
5. น.ส.จรรยาพร งามพรอม
ครู
ร.ร.หมูบานปfาไม
6. นายธรรมรัตนN กาญจนนุกูล
ครู
ร.ร.บานหนองหวา (ชมายนุ
กูล)
7. น.ส.ศรินทิพยN เชื้อชางเขียน
ครู
ร.ร.บานหนองหวา (ชมายนุ
กูล)
8. นางปนัสยา ชัยรักษา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. ต.ช.ด.บานไรยาว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
9. นางรุงตะวัน นวลแกว
ครู
ร.ร.บานคลองวัง
10. นางสาววิไล ยุทธชัย
ครู
ร.ร.ชุมชนบานบางโหนด
11. นางสาวิตรี เกษรสิทธิ์
ครู
ร.ร.ชุมชนวัดบางคู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จํานวน 3 ราย
12. วาที่ร.ต.หญิงออมฤทัย ใจทอง ครู
ร.ร.ทุงสังพิทยาคม
13. นายเสกสรร ชูเกิด
ครู
ร.ร.แหลมราษฎรNบํารุง
14. น.ส.สุพรรณี คงดี
ครู
ร.ร.ละอายพิทยานุสรณN

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตรN
พลศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรN
ปฐมวัย
ปฐมวัย
บริหารสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตรN(เคมี)
ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญ จํานวน 32 ราย
ตั้งแตวันที่คุณสมบัติครบถวน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน2ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1. นางราตรี ทองกรณN
ครู
อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย
2. นายพัฒนยศ รักษNพงศN
ครู
ร.ร.สังวาลยNวิท 7
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 23 ราย
3. นางสาวภัชราภรณN สมแป9น ครู
ร.ร.บานในถุง
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางอัษณา ดารากัย
นางสาวจิระภา สุทธิพันธN
นายชนายุทธN นิลมาศ
นางสาวปริฉัตรN ขําสุข
นางกนกพร ยลธรรมNธรรม
นางวิยะดา นิลคง
นายทรงฤทธิ์ เสวกวัง
นางสาวิตรี สีขาว

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ร.ร.บานในถุง
ร.ร.วัดชลธาราม
ร.ร.วัดชลธาราม
ร.ร.บานเผียน
ร.ร.บานคลองวัง
ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช
ร.ร.บานคลองวัง
ร.ร.วัดเปkยน
ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต

13. นายอุกฤษฎN อินทวงศN
14. นางศิรนิ ทิพยN นุนเกลี้ยง
15. นายโสภณ ศรศรี
16.
นางสาวกิดาการ นาคนํา

ครู
ครู
ครู
ครู

ร.ร.บานบางฉาง
ร.ร.วัดหมาย
ร.ร.บานทานอย
ร.ร.บานทานอย

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ร.ร.วัดเทวดาราม
ร.ร.วัดเทวดาราม
ร.ร.บานในเขียว ๑
ร.ร.บานน้ํารอน
ร.ร.วัดพระเลียบ
ร.ร.วัดทางขึ้น
ร.ร.บานควนทอง (ประชาอุทิศ)
ร.ร.บานควนทอง (ประชาอุทิศ)
ร.ร.ราชประชานุเคราะหN ๘

นางอรพิน ชูสุธน

นางรัตนNติกาล ใจหาว
นางป\ยะภา ศรีจันทรNออน
นางภัสรา ชูเสน
นางกัญญา ยอดแกว
นางสาวหัสณี สังขNแกว
นางจารุวรรณ พรมวี
นางนาตยา สิทธิชวย
นางสาวนิพาภรณN ระวังวงศN
นายกิติวุฒิ อิสลาม

วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอรN)
วิทยาศาสตรN
ภาษาไทย
คณิตศาสตรN
ปฐมวัย
คณิตศาสตรN
วิทยาศาสตรN
สุขศึกษา
ภาษาไทย
การงานอาชีพ
(คอมพิวเตอรN)
คณิตศาสตรN
ปฐมวัย
สุขศึกษา
การงานอาชีพ
(คอมพิวเตอรN)
ภาษาไทย
ศิลปะ
ปฐมวัย
ปฐมวัย
วิทยาศาสตรN
คณิตศาสตรN
วิทยาศาสตรN
ปฐมวัย
คณิตศาสตรN
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน2ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จํานวน 7 ราย
26. นางวันณา คงเสง
ครู
ร.ร.ฉลองรัฐราษฎรNอุทิศ
27. นางนราภรณN แตงวงคN
ครู
ร.ร.ฉลองรัฐราษฎรNอุทิศ
28. นางสาวรติชา ศรีโรจนN
29. นางสาวนวรา เลิศนอย
30. นางศิริวรรณ เยี่ยมเวช

ครู
ครู
ครู

ร.ร.ทุงสังพิทยาคม
ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ร.ปากพนัง

31. นางสาวตวิษา แกวจํารัส
32. นางจุฑามาศ ภูภักดีพันธN

ครู
ครู

ร.ร.ทุงสงสหประชาสรรคN
ร.ร.นาบอน

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตรN
คณิตศาสตรN
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาไทย
ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.10
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด(านที่ 1 ด(านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด(านที่ 2 ด(านความรู(ความสามารถ ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปOน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เปUนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 58 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 4 ราย
1. นางวันเพ็ญ ยานพะโยม
ครูชํานาญการ
วัดมุขธารา
2. นางวัจนารัตนN หนูนาค
ครูชํานาญการ
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
3. นางสาวกรีสุดา จุติยนตN
ครูชํานาญการ
วัดสมอ
4. นางธันวNชนก วิทูลไชย
ครูชํานาญการ
วัดพระมหาธาตุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 46 ราย
5. น.ส.พรวิพัชรN ศรีแกว
ครูชํานาญการ
บานนาทอม
6. นางสุกัญญา สังขNแกว
ครูชํานาญการ
บานวังยวน
7. นางนราภรณN จันทรNหอม ครูชํานาญการ
วัดหนาเขา
8. นางนิตยา แสนพรม
ครูชํานาญการ
บานทะเลสองหอง
9. นางจิราภรณN ศรีคงแกว
ครูชํานาญการ
สังวาลยNวิท 7
10. นางเครือศรี ศิลปวิศาล
ครูชํานาญการ
ราชประชานุเคราะหN 6
11.

น.ส.เบญจมาส สุขกลับ

ผูอํานวยการชํานาญการ

บานนาปราน

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางภุมรินทรN บุญคลอง
นางอารี ศรีสุข
นางจารุณี จันทรNมงคล
นางอินทิรา พลศิลปZ
น.ส.กุศลิน มั่นคง
นางศศิพัชรN สุวรรณศรี
นายพิทักษN คงศักดิ์

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ผูอํานวยการชํานาญการ

บานบางตะเภา
บานไสยาสนN
บานหนองเจ
วัดวังรีบุญเลิศ
บานคลองเสาเหนือ
บานน้ําตก
บานกันละ

19.
20.

นางมนัสนันทN ทองทิพยN
น.ส.ลัดดา บุญทอง

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

บานสระนางมโนราหN
บานสามัคคีธรรม

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตรN
คณิตศาสตรN
คณิตศาสตรN
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ผูบริหาร
สถานศึกษา
ภาษาตางประเทศ
ปฐมวัย
วิทยาศาสตรN
ภาษาตางประเทศ
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ผูบริหาร
สถานศึกษา
ปฐมวัย
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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ที่
ชื่อ - สกุล
21. นางวราภรณN เดโชเม็ง
22. นางสุรียNพร ชัยสิทธิ์
23. นายพงศNศิริ วงศNสวัสดิ์

วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียน
บานเขาตาว
ชุมชนบานนาวา
วัดสวนขัน

24.
25.
26.
27.
28.
29.

นางกัลยา แกวหมุน
นางวิไลรัตนN กลิ่นแกว
น.ส.เกษร เพชรเอียด
นางพรทิพยN จิตแจม
น.ส.นิฤมล รัตนวรรณN
นางกิติยา อูมา

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

30.

นางกฤษดา นาบุญ

ครูชํานาญการ

ชุมชนบานนาวา
วัดทายาง
สังวาลยNวิท 7
วัดทายาง
บานคลองตูก
ตํารวจตระเวนชายแดน
ชางกลปทุมวันอนุสรณN
10
บานพอโกบ

31.
32.
33.
34.

นายเชาวลิตร แดงงาม
น.ส.จามร มีภพ
น.ส.อําไพ พุทธถนอม
น.ส.สุภาวรรณN บุญมา

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

วัดควนชม
บานบางตะเภา
บานสระนางมโนราหN
บานบางตะเภา

35.

น.ส.กวิสรา บัวเพ็ชร

ครูชํานาญการ

วัดธรรมเผด็จ

36.
37.
38.
39.
40.

น.ส.สุพัตรา เพ็ชรประพันธN
นางธัญญาพร ผุดผาด
นางประนอม ชูสมัคร
น.ส.สุนันทา ลาชโรจนN
น.ส.ธิดารัตนN จิตสํารวย

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ผูอํานวยการชํานาญการ

บานวังตลับ
บานวังวัว(แดงอุทิศ)
บานคลองเสาเหนือ
วัดมังคลาราม
บานไสเตาออย

41.
42.
43.
44.

นางศุภรัตนN ชํานิธุระการ
นายณัฐกรณN ทองใหม
น.ส.วนิดา เจริญรูป
นายเจตนN วรรณเริก

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ผูอํานวยการชํานาญการ

วัดทุงควายพัฒนศึกษา
บานคลองเสาเหนือ
บานบางรูป
บานคลองปkก

45.

นายพีรทัต พรหมทอง

ครูชํานาญการ

บานสระนางมโนราหN

วิชาเอก
คณิตศาสตรN
ภาษาตางประเทศ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
วิทยาศาสตรN
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(งานบาน)
วิทยาศาสตรN
คณิตศาสตรN
คณิตศาสตรN
การงานอาชีพ
และแทคโนโลยี
(คอมพิวเตอรN)
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
ภาษาไทย
คณิตศาสตรN
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรN
ผูบริหาร
สถานศึกษา
วิทยาศาสตรN
วิทยาศาสตรN
วิทยาศาสตรN
ผูบริหาร
สถานศึกษา
คณิตศาสตรN
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ที่
46.

ชื่อ - สกุล
นางสุคนธN เพชรรัตนN

วิทยะฐานะ
ครูชํานาญการ

โรงเรียน
วัดจันดี

47.

น.ส.วิไลลักษณN ละวู

ครูชํานาญการ

หมูบานปfาไม

วิชาเอก
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอรN)
ศิลปะ (นาฎศิลปZ)

48.

น.ส.กาญจนา หนูรักษN

ครูชํานาญการ

บานทะเลสองหอง

วิทยาศาสตรN

49.
50.

นางสุมาลี โยธาภักดิ์
นางศิริขวัญ จิตรบรรจง

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

พรรณราชลเขต
บานปากแพรก

บริหารสถานศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
51. นาจันทรNจิรา ศิขิวัฒนN
ครูชํานาญการ
ราชประชานุเคราะหN ๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จํานวน 7 ราย
52. นางอมรรัตนN เลขาผล
ครูชํานาญการ
สตรีปากพนัง
53. นางสุจิตรา สุวรรณบรรจง
ครูชํานาญการ
กัลยาณีศรีธรรมราช
54. นางบุษรา ทองมณี
ครูชํานาญการ
กรุงหยันวิทยาคาร
55. น.ส.อุทัยวรรณ สังคานาคิน
ครูชํานาญการ
ชะอวดวิทยาคาร
56. นางรัตติยา ชวยคงคา
ครูชํานาญการ
ทุงใหญวิทยาคม
57. นางเติมทิพยN นิชลานนทN
ครูชํานาญการ
ทุงใหญวิทยาคม
58. นางสาวกาญจนา สงณรงคN
ครูชํานาญการ
เชียรใหญ

คณิตศาสตรN
วิทยาศาสตรN
วิทยาศาสตรN(เคมี)
วิทยาศาสตรN
คณิตศาสตรN
วิทยาศาสตรN(ชีววิทยา)
วิทยาศาสตรN
คณิตศาสตรN
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด(านที่ 1 ด(านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด(านที่ 2 ด(านความรู(ความสามารถ ของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เปOนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เปUนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ว 17/2552) จํานวน 48 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

วิทยฐานะ

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 33 ราย
1. นางสาวจิดาภา สมพันธุN
ครูชํานาญการ
วัดเจดียNหลวง

2.
3.
4.

นางสาวจิตรา มัจฉาชาญ
นางประภัสสร สมเขาใหญ
นางพรทิพยN เนื้อออน

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

วัดชัยธารามประดิษฐN
วัดคงคาวดี
ชุมชนวัดเทพราช

5.

นางสาวภูริตา มหาสวัสดิ์

ครูชํานาญการ

ร.ร.ชุมชนบานบางโหนด

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายอภิชัย หวันนุรัตนN
นางอรทัย ภิรมยNรส
นางสาวผานิต มัจฉาชาญ
นางทิพวรรณ ผิวแดง
นางสาวจิราพร แสนภักดี
นางเพียงพร จันพลโท
นายปรีชา ทองราช

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

บานหนองหวา
วัดกลาง
วัดโคกเหล็ก
ชุมชนบานบางโหนด
วัดขรัวชวย
บานชุมขลิง
วัดเขานอย

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นางสาวอําภารัตนN ผลาวรรณN
นางวนิดา อินป\น
นางสาวดาราวรรณ สุคตะ
นางสาววาสน พรหมชีหมุน
นางชนิกนันทN จินกาญจนN
นางสาวสุภาณี ถนิมกาญจนN
นางสาวสุจินตN พรสมโภชนN
นางวรรณา มั่นคง
นางสาวลัญจกร ทองทา
นางขวัญดาว จูเจย

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

วัดหญาปลอง
บานปราบราษฎรNอุทิศ
ปทุมานุกูล
วัดทาวโทะ
วัดสโมสรสันนิบาต
วัดถ้ําเทียนถวาย
วัดเปkยน
ทาศาลา
วัดคงคา
บานทุงหัวนา

วิชาเอก
การงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอรN)
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การงานอาชีพฯ
(งานบาน)
สังคมศึกษาฯ
(เศรษฐศาสตรN)
สุขศึกษาฯ
วิทยาศาสตรN
วิทยาศาสตรN
คณิตศาสตรN
ภาษาไทย
คณิตศาสตรN
สังคมศึกษาฯ
(ภูมิศาสตรN)
คณิตศาสตรN
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ปฐมวัย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรN
ภาษาอังกฤษ
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ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
23. นางวราพร บริบูรณN
ครูชํานาญการ
24. นายดุสิต หวันนุรัตนN
ครูชํานาญการ
25. นายยศ พรประเสริฐ
ครูชํานาญการ
26. นางสาวสุดา ประดิษฐN
ครูชํานาญการ
27. นางเกษรินทรN กาญจณะดี
ครูชํานาญการ
28. นางสาวฐาปนียN จินะพันธN
ครูชํานาญการ
29. นางสาวอรอุมา บุญคลอง
ครูชํานาญการ
30. นางอภิญญา แกวสุกใส
ครูชํานาญการ
31. นางขวัญใจ ยีโกบ
ครูชํานาญการ
32. นางสาวอัชรีดา อามินี
ครูชํานาญการ
33. นางกุลยา พลสวัสดิ์
ครูชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 15 ราย
34. นายวันชัย มณีสม
ครูชํานาญการ
35. นางปeทมา ศรีวิชิต
ครูชาํ นาญการ
36. นางผชารัตยN บุญขวัญจันทรNเจริญ ครูชาํ นาญการ
37. นายดุรงคN แกวประดับ
ครูชาํ นาญการ

โรงเรียน
วัดประทุมทายการาม
วัดทางขึ้น
วัดเปkยน
วัดสระประดิษฐN
วัดเขาขุนพนม
ราชประชานุเคราะหN ๘
ราชประชานุเคราะหN ๘
ราชประชานุเคราะหN ๘
ราชประชานุเคราะหN ๘
ชุมชนวัดปeณณาราม
วัดทางขึ้น

วิชาเอก
ศิลปะ
ภาษาไทย
ศิลปะ (ดนตรี)
คณิตศาสตรN
วิทยาศาสตรN
สังคมศึกษาฯ
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตรN
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

นาบอน
ฉวางรัชดาภิเษก
เชียรใหญ
มัธยมศึกษาจุฬาจุฬาภรณN

38.
39.
40.
41.
42.
43.

ครูชํานาญการ
รองผอ.ชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

อินทรNธานีวิทยาคม
เมืองนครศรีธรรมราช
นาบอน
นาบอน
ปากพนัง
กัลยาณีศรีธรรมราช

44. นางธมลพรรณ เดชนุน

ครูชํานาญการ

กัลยาณีศรีธรรมราช

45.
46.
47.
48.

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

กัลยาณีศรีธรรมราช
ละอายพิทยานุสรณN
ปากพูน
ปากพูน

ลูกเสือ
สังคมศึกษา
นาฏศิลปZ
การงานอาชีพฯ
ชางอุตสาหกรรม
ภาษาไทย
บริหารสถานศึกษา
ลูกเสือ
ลูกเสือ
วิทยาศาสตรN
ภาษาตางประเทศ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรN
วิทยาศาสตรN
ภาษาไทย
สังคมศึกษา

นางสาววรารัตนN ศรีรัตนN
นางภารดี สุขอนันตN
นางพิมภNลภัส วานิช
นางพัสตราภรณN แผลงรักษา
นางสาวอาภาภรณN ไสฉิม
นางวรรณา คงแป9น

นางสุรีพร ทองนุน
นางศิริพร สุวรรณวงศN
นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์
นายเสฎฐพงษN สุดชี
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด(านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติผลการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามหลักเกณฑN ฯ ว
17/2552) เพื่อเลื่อนเปUนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 6 ราย
2. อนุมัติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากวันที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แจงมติใหทราบ จํานวน 4 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 3 ราย
1. นายไพริน ภูกองพันธN
ครูชํานาญการ
อนุบาลนครศรีธรรมราช
“ณ นครอุทิศ”
2. นายศรายุทธ เพชรวงษN
ครูชํานาญการ
ราษฎรNบํารุง/
อ.ลานสกา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย
3. นางพรรณพิสุทธิ์ นุชพืช
ครูชํานาญการ
บานชายคลอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จํานวน 2 ราย
4. นางสาวพันธิมา เชาวลิต
ครูชํานาญการ
เทพราชพิทยาสรรคN

วิชาเอก
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ปฐมวัย
คอมพิวเตอรN

3. ไมอนุมัติผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
โรงเรียน
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 3 ราย
1. นางนรมน แกววิเชียร
ครูชํานาญการ
วัดทาชาง
การศึกษาปฐมวัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จํานวน 2 ราย
2. นางขวัญฤทัย คงสังขN
ครูชํานาญการ
ทานครญาณวโรภาสอุทิศ คอมพิวเตอรN
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง

การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปOนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด(านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 28 ราย
2. อนุมัติผลการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเปUนวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษ จํานวน 27 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเปUนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑNและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่

ชื่อ – สกุล

สถานศึกษา/
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 3 ราย
๑ นางกมลชนก
ครูชํานาญการ
บานทวดทอง
ธานีรัตนN
2 นางนฤมล
ครูชํานาญการ
บานทวดทอง
รักษNศรีทอง
3 นางธนรัตนN
ครูชํานาญการ
วัดเชิงแตระ
จันทวี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
4 นางจันทร
ครูชํานาญการ
บานเขาใหญ
ไชยพงศN
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
5 นางสาวอรวรรณ
ครูชํานาญการ
บางขันวิทยา
ศรีสะอาด
6 นางมยุรฉัฑฐ
ครูชํานาญการ
ทุงสงวิทยา
เกื้อนุย
7 นางนิตยา
ครูชํานาญการ
สิชลประชาสรรคN
คงสุข
8 นางนิภาพร
ครูชํานาญการ
แหลมราษฎรNบํารุง
ดาบทอง
9 นางปาริชาต
ครูชํานาญการ
เบญจมราชูทิศ
เต็มนา
วิทยฐานะ (เดิม)

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตรN
คณิตศาสตรN
คณิตศาสตรN
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ที่
10

ชื่อ – สกุล
นางธณิกา

วิทยฐานะ (เดิม)

สถานศึกษา/โรงเรียน

สาขาวิชา

ครูชํานาญการ

โยธินบํารุง

วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

ปากพนัง

วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

หัวไทรบํารุงราษฎรN วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ทานครญาณวโรภาส วิทยาศาสตรN
อุทิศ
โยธินบํารุง
วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

สระแกวรัตนวิทยN

วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

มัธยมศึกษาจุฬา
ภรณN

วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

เชียรใหญ

วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

ทรายขาววิทยา

วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

เชียรใหญสามัคคี
วิทยา
สระแกวรัตนวิทยN

วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

ฉวางรัชดาภิเษก

วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

เชียรใหญ

วิทยาศาสตรN

ครูชํานาญการ

ทานครญาณวโรภาส ภาษาอังกฤษ
อุทิศ
เตรียมอุดมศึกษา สังคมศึกษา
ภาคใต

รังสิมันตุชาติ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

นางสุธิรา
เพชรชูชวย
วาที่ ร.ต.จัตุพงศN
ศุภศรี
นายธนภูมิวัฒนN
ยังชวย
นางจินตนา
วรรคจันทรN
นายสมพงษN
ไชยเจริญ
นายสอหมาด
หมันแรnะ
นายเดนพงษN
สตารัตนN
นางสาวฤทัย
สุขเกษม
นางจันทรNจิรา
เจยเปkjยว
นางสุภาพร
เกิดเขียว
นางสาวจุฬาลักษณN
ชํานาญกิจ
นางนัยนา
หมื่นหอ
นางฐิติรัตนN
อนันตN
นางนิติมา
จันทโกมุท
นางอัญชุลี
เลาหวิวัฒนN
นางสาวสุนา
ณ สุโหลง
นางสาววัชรีกุล
สําเภาพล

ครูชํานาญการ
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3. อนุมัติใหปรับ ปรุ งผลงานทางวิ ชาการครั้งที่ 2 ภายในเวลา 3 เดือน นับ จากสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาแจงมติใหทราบ จํานวน 1 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

วิทยฐานะ (เดิม)

สถานศึกษา/
โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
28 นางสาวปวีณา
ครูชํานาญการ
วัดควนชม
ศิริโกไศยกานนทN

สาขาวิชา
คณิตศาสตรN
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง ขออนุมัติการแต2งตั้งเพื่อเลื่อนให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปOนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติแตงตั้งใหเลื่อนเปUนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย ทั้งนี้ตั้งแต
วันที่มีคุณสมบัติครบ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

สถานศึกษา/
โรงเรียน

วิทยฐานะ (เดิม)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ผูอํานวยการสถานศึกษา
1 นายวันชัย
ผูอํานวยการชํานาญการ
วงศNศิลปZ
พิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูอํานวยการชํานาญการ
2 นายสุนทรัสสN
พิเศษ
เพชรรักษNคําดวง

วัดจันดี
เมืองนครศรีธรรมราช

2. อนุมัติแตงตั้งใหเลื่อนเปUนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ราย ทั้งนี้ตั้งแต
วันที่มีคุณสมบัติครบ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วิทยฐานะ (เดิม)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
3 นางชไมพร ใบเรือง ครู
ครูชํานาญการ
พิเศษ

สถานศึกษา/
โรงเรียน
วัดทางขึ้น
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง

ขออนุมัติแต2งตั้งคณะกรรมการประเมินด(านที่ 1 ด(านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด(านที่ 2 ด(านความรู(ความสามารถของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเปOนวิทยฐานะผู(อํานวยการเชี่ยวชาญ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ชุ ด ที่ 1 ประเมิ น ดานที่ 1 ดานวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ตั้ งคณะกรรมการกลั่ น กรองเอกสารและผลงานทางวิ ช าการ (ดานที่ 3) เพื่ อเลื่ อนเปU น วิ ทยฐานะผู อํ า นวยการ
เชี่ยวชาญ ราย นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ

เรื่องที่ 4.16
เรื่อง ครูช2วยราชการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 12 สํารวจครูชวยราชการของแตละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต ที่ยัง
ไมไดรับการพิจารณายาย เพื่อจะไดนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาบรรเทาความเดือดรอน ตอไป

