ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 12/2561
วันจันทร$ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.30 น.
ณ ห+องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
เรื่อง การตรวจเยี่ยมโรงเรียนร4วมพัฒนา (Leadership school)
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช"วยว"าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิมีชัย วีวะไวทยะ พร+อมด+วยคณะผู+สนับสนุน ได+มาตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ+านสี่แยก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ขอให+ร"วมกันหาผู+สนับสนุนเพิ่มเติมในพื้นที่ ต"อไป

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให+ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล+ว
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ ผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
จํานวน 15 วาระ
3.2 เรื่อง แจ+งเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง หลักเกณฑ$และวิธีการเตรียมความพร+อมและพัฒนาอย4างเข+ม ตําแหน4งครูผู+ช4วย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ การยกเลิกหลักเกณฑ<และวิธีการเตรียมความพร+อมและพัฒนา
อย"างเข+ม ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และกําหนด
หลักเกณฑ<และวิธีการเตรียมความพร+อมและพัฒนาอย"างเข+ม ตําแหน"งครูผู+ช"วยใหม" ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และมีผลบังคับใช+ตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปBนต+นไป
สําหรับผู+ได+รับการบรรจุและแต"งตั้งเข+ารับราชการเปBนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งครูผู+ช"วย
อยู"ก"อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให+เตรียมความพร+อมและพัฒนาอย"างเข+มตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.2/ว 20 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ต"อไปจนกว"าแล+วเสร็จ
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สรุปหลักเกณฑ<ใหม"ได+ดังนี้
1. ให+สถานศึกษาและหน"วยงานต+นสังกัดดําเนินการเตรียมความพร+อมและพัฒนาอย"างเข+ม สําหรับ
ผู+ที่ได+รับการบรรจุ และแต"งตั้ งเข+ารับ ราชการเปBนข+าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน" งครูผู+ช"ว ย
เปBนเวลาสองปDในสถานศึกษาที่ได+รับการบรรจุและแต"งตั้ง นับแต"วันเข+าปฏิบัติหน+าที่ราชการ ก"อนแต"งตั้งให+ดํารง
ตําแหน"งครู
2. การแต"งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร+อมและพัฒนาอย"างเข+าม ดําเนินการดังนี้
2.1 ให+สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู+ ดํารงตํ าแหน" งครูในสถานศึ กษานั้ นไปยังสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา แล+วให+สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส"งรายชื่อดังกล"าวไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการ
ต"อไป
2.2 ให+ สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเสนอบั ญชี รายชื่ อผู+ ทรงคุ ณวุ ฒิ อื่ นจากภายนอก
สถานศึกษา ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอ กศจ.พิจารณาให+ความเห็นชอบ
3. ให+ ผู+มีอํานาจตามมาตรา 53 แต"งตั้ งคณะกรรมการเตรียมความพร+ อมและพัฒนาอย"างเข+ ม
จํานวน 3 คน โดยมีองค<ประกอบตามลําดับ ดังนี้
1) ผู+อํานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
2) ผู+ดํารงตําแหน"งครูในสถานศึกษา
กรรมการ
3) ผู+ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
กรรมการ
4. ให+ คณะกรรมการเตรี ยมความพร+ อมและพั ฒนาอย" างเข+ มมี หน+ าที่ พั ฒนาและประเมิ นผล
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานควบคู"กันเปBนระยะๆ อย"างต"อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปD ตามแบบประเมิน
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4.1 ผู+ที่ผ"านการประเมินการเตรียมความพร+อมและพัฒนาอย"างเข+มต+องมีผล
การประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต"ละครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ต+องมีคะแนนในแต"ละด+าน ไม"ต่ํากว"าร+อยละ 60
ครั้งที่ 2 ต+องมีคะแนนในแต"ละด+าน ไม"ต่ํากว"าร+อยละ 60
ครั้งที่ 3 ต+องมีคะแนนในแต"ละด+าน ไม"ต่ํากว"าร+อยละ 70
ครั้งที่ 4 ต+องมีคะแนนในแต"ละด+าน ไม"ต่ํากว"าร+อยละ 70
4.2 เมื่อครูผู+ช"วยเตรียมความพร+อมและพัฒนาอย"างเข+มครบสองปDแล+วผล
การประเมินผ"านตามเกณฑ<ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให+สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให+สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเสนอต"อ กศจ. พิจารณาอนุมัติและให+ผู+มีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งแต"งตั้งครูผู+ช"วยนั้นให+ดํารงตําแหน"ง
ครูต"อไป แล+วแจ+งให+ผู+นั้นทราบ

3

3.2.2 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ$ แ ละวิ ธี ก ารให+ ข+ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตําแหน4งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ดังนี้
1. รับทราบหลักเกณฑ<และวิธีการให+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
2. ในการนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได+รับเอกสารของข+าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขอรับการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังนี้
2. รับทราบจํานวนผู+ส"งผลงาน ดังนี้
2.1 วิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวนทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
- สพม. เขต 12
จํานวน 3 ราย
2.2 วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 95 ราย ดังนี้
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 81 ราย
- สพม. เขต 12
จํานวน 10 ราย
3. รับทราบ การประกาศแต"งตั้งคณะทํางานกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสาร
หลักฐานของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งครู ให+มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญ
การพิเศษ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให+บุคคลที่ได+รับแต"งตั้งดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการ
ประเมินและเอกสารหลักฐานของข+าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งครู ให+มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ แล+วแต"กรณี ตามเอกสารหลักฐานที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส"งให+สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให+เปBนไปตามหลักเกณฑ<ที่ ก.ค.ศ.กําหนด (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) เพื่อนําเสนอ กศจ.พิจารณา ต"อไป
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3.2.3 เรื่อง การตัดโอนตําแหน4งและอัตราเงินเดือนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน4งศึกษานิเทศก$
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ตัดโอนตําแหน"งและอัตราเงินเดือนข+าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เสร็ จ เรี ย บร+ อ ยแล+ ว ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ที่ 637/2561 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
บัญชีรายละเอียดตัดโอนตําแหน4งและอัตราเงินเดือนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน4งศึกษานิเทศก$
ลํา
ดับ
ที่

1
2
3

ตําแหน"งจากส"วนราชการเดิม
ตําแหน"ง/ส"วนราชการ

ศึกษานิเทศก</
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ศึกษานิเทศก</
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ศึกษานิเทศก</
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ตําแหน"ง
เลขที่
(สพฐ.)
93

เลขที่
จ"ายตรง

เงินเดือน
อันดับ

ขั้น

0097460

คศ.4

57,330

37

0101980

คศ.3

46,760

44

0101986

คศ.4

63,810

ตําแหน"งที่ กศจ.นครศรีธรรมราช อนุมัติตัดโอนตําแหน"งและอัตราเงินเดือน
มากําหนดใหม"
ตําแหน"ง
เลขที่
ตําแหน"ง/ส"วนราชการ
อันดับ
ขั้น
เลขที่
จ"าย
(สพฐ.)
ตรง
93
0097460 คศ.4 57,330
ศึกษานิเทศก</

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ศึกษานิเทศก</
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ศึกษานิเทศก</
สพม.เขต 12

37

0101980

คศ.3

46,760

44

0101986

คศ.4

63,810

3.2.4 เรื่อง การย+ายข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู+บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการเดินทางไปดํารงแหน"งที่ได+รับย+ายและแต"งตั้ง ของผู+บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 47 ราย
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3.2.5 เรื่อง รายงานตําแหน4งว4างผู+บริหารสถานศึกษาหลังการย+ายรอบที่ 1 ปR 2561
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบ ตํ า แหน" ง ว" า งผู+ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 หลังการย+าย
รอบที่ 1 ปD 2561 แล+ว รวมทั้งสิ้น 245 อัตรา ดังนี้
ที่

สังกัด

ผู+อํานวยการ
สถานศึกษา

รองผู+อํานวยการสถานศึกษา

รวม

1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

28

7

35

2

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

34

22

56

3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

71

8

79

4

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

32

15

47

5

สพม.12

2

26

28

167

78

245

รวม

3.2.6 เรื่อง นครศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบความคืบหน+าการดําเนินการหลักสูตรการเรียนรู+
เรื่อง “นครศึกษา” กลุ"มเปWาหมาย คือ โรงเรียน/สถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ชั้น ป.1 – ป.3
- ชั้น ป.4 – ป.6
- ชั้น ม.1 – ม.3
- ชั้น ม.4 – ม.6
- ระดับ ปวช.
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3.2.7 เรื่อง การประชุมสัมมนาผู+บริหารการศึกษา และผู+บริหารสถานศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการประชุมสัมมนาผู+บริหารการศึกษา และผู+บริหาร
สถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ"มเปWาหมาย ผู+บริหารการศึกษา และผู+บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
และหน"วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 1,147 คน ตามกําหนดการดังนี้
กําหนดการประชุมสัมมนา
ผู+บริหารการศึกษา และผู+บริหารสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ห+องประชุมบงกชรัตน$ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
-------------------------------------------วันที่ 4 ธันวาคม 2561
เวลา 07.00 – 08.30 น.
เวลา 08.30 – 09.30 น.
เวลา 09.30 – 11.00 น.

เวลา 11.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.

เวลา 15.00 – 16.30 น.
เวลา 16.30 น.
*********************

- ลงทะเบียนรับรายงานตัว
- พิธีเปXดและบรรยายพิเศษ โดย ดร.อุษณีย< ธโนศวรรย<
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
- การรับทราบนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. การจัดการศึกษาที่เกี่ยวข+องกับโครงการพระราชดําริ
2. วินัยจราจร
3. การปWองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
4. การบริหารจัดการขยะ
5. นครศรีธรรมราชศึกษา
โดย นายจําเริญ ทิพญพงศ<ธาดา
ผู+ว"าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บทบาทหน+าที่การปฏิบัติงานของ กศจ., และ อกศจ.ทั้ง 3 คณะ
- การให+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ< ว.21/2560
โดย วิทยากรจากสํานักงาน ก.ค.ศ. ณ ห+องบงกชรัตน<
- การจัดทําตราสารโรงเรียนเอกชน โดยวิทยากรจาก
สํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการศึกษาเอกชน
โดย นายปราพจน< วินิชยกุล นิติกรชํานาญการพิเศษ และคณะ
ณ ห+องบงกชรัตน< 3
- แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ปXดการประชุม สัมมนา

หมายเหตุ 1. รับประทานอาหารว"างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.
2. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
3. กําหนดการประชุมมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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3.2.8 เรื่อง การตัดโอนตําแหน4งและอัตราเงินเดือนข+าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อแก+ปUญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ความเดือดร+อนการขาดแคลนบุคลากรครูใน
สถานศึกษา และรับทราบการดําเนินการแก+ปZญหาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ได+แจ+งให+สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษานครศรี ธรรมราช เขต 1 – 4 และสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 12
ดํ า เนิ น การตั ด โอนตํ า แหน" งและอั ต ราเงิ น เดื อนข+ า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาจากสถานศึ กษาที่ มี
อัตรากําลังครูเกินเกณฑ< ไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากว"าเกณฑ< ตามหลักเกณฑ<และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด โดยอาศัยข+อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และข+อมูลครูปZจจุบัน (16 พฤศจิกายน 2561)
ส"งถึงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจะได+นําเข+าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กลั่นกรองและเสนอแนะก"อนนําเข+าที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา ต"อไป
3.2.9 เรื่องการคัดเลือกครูผู+สมควรได+รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ+าฟZามหาจักรี
(Princess Maha Chakri Award) ปR 2562 (ครั้งที่ 2)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ การประเมินสภาพจริงของครูผู+ถูกเสนอชื่อ และ
จัดลําดับผลการประเมิน ดังนี้
1.นายมนตรี คงแก+ว ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สังกัด สพม.12
2. นางเยาวภาณี พงศ<กระทุง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนลานสกา สังกัด สพป.นศ.เขต 1
3. นายบุญเสริฐ จันทร<ทิน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสต<จุฬาภรณ<วิทยาลัย สังกัด สพม.12
ในการนี้ คณะอนุกรรมการฝ]ายประเมินสภาพจริง และคณะอนุกรรมการฝ]ายเขียนเอกสาร จะได+นําเสนอ
ผลการประเมิ น ให+ แ ก" คณะกรรมการคั ด เลื อ กครู ผู+ ส มควรได+ รั บ พระราชทานรางวั ล สมเด็ จ เจ+ า ฟW า มหาจั ก รี
จังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติผลการประเมินและจัดทําประกาศรายชื่อผู+ได+รับการคัดเลือกให+ทราบเปBนการทั่วไป
พร+อมจัดให+มีการรับฟZงข+อทักท+วงผลการคัดเลือก ภายใน 10 วันทําการนับแต"วันที่ประกาศรายชื่อ ต"อไป
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให+ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่ 4.1

เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยอย4างร+ายแรง
ลับ

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง การอนุมัติการย+ายรองผู+อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบที่ 1 ปR พ.ศ.2561 (ต4อเนื่อง) กรณีการย+ายเพื่อประโยชน$ของทางราชการ จํานวน 2 ราย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการย+ายรองผู+อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1
ปD พ.ศ.2561 (ต"อเนื่อง) กรณีการย+ายเพื่อประโยชน<ของทางราชการ จํานวน 2 ราย
ที่
1
2

โรงเรียนทีไ่ ด+รับการแต"งตั้ง
นาบอน
ตําแหน"งเลขที่ 25638
อันดับ คศ.3 ขั้น 58,390 บาท
พรหมคีรีพิทยาคม
ตําแหน"งเลขที่ 100200
อันดับคศ.3ขั้น40,860 บาท

ชื่อ - สกุล

ตําแหน"ง

โรงเรียนเดิม

นายสมพงษ< ศรีจันทร<

รอง
ผอ.ร.ร.

กรุงหยันวิทยาคาร/
สพม.12

นายวรศักดิ์ ดวงมุสิก

รอง
ผอ.ร.ร.

บางขันวิทยา/
สพม.12
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกคําร+องขอย+ายรองผู+อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ได+ยื่นขอย+ายกรณีปกติประจําปR ระหว4างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติยกเลิกคําร+องขอย+ายตามความประสงค<

เรื่องที่ 4.4
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 ปR พ.ศ. 2561 (กรณีปกติ ต4อเนื่อง)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการย+ายและแต"งตั้ง นางพัชรินทร< เจสา ตําแหน"งรองผู+อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบ
(นครศรีธรรมราช) ไปดํารงตําแหน"ง รองผู+อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินบํารุง ตําแหน"งเลขที่ 25751
อันดับ คศ.3 ขั้น 52,940 บาท (กรณีปกติ ต"อเนื่อง)
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เรื่องที่ 4.5
เรื่อง
การใช+ตําแหน4งว4างข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อ
สิ้นปRงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เหลือจากการบรรจุและแต4งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท+องถิ่น
ปR 2561
อนุมัติการใช+ตําแหน"งว"างข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อ
สิ้น ปDงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เหลือจากการบรรจุและแต"งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท+องถิ่น
ปD 2561 เพื่อบรรจุและแต" งตั้ งผู+ส อบแข" งขั นได+ เ ข+ ารั บ ราชการเปB น ข+ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ตําแหน"งครูผู+ช"วย จํานวน 47 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพม.12
รวม

จํานวนตําแหน4งว4าง
5
6
16
10
10
47

เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การนําบัญชีผู+สอบแข4งขันได+ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปdนผู+สอบแข4งขันได+ในบัญชีอื่น ตําแหน4งครูผู+ช4วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการนําบัญชีรายชื่อผู+สอบแข"งขันได+ของ กศจ.นครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีเปBนผู+สอบแข"งขันได+
ในบัญชีอื่น ตําแหน"งครูผู+ช"วย จํานวน 8 อัตรา
ที่
1
2
3

ศึกษาธิการจังหวัด
ที่ขอใช+บัญชี
ระนอง
ยะลา
พัทลุง

วิชาที่ขอใช+
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ศิลปศึกษา
นาฏศิลป`

จํานวน
2
1
4
1
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เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การแต4งตั้งข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน4งครูผู+ช4วย ให+ดํารงตําแหน4งครู
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขออนุมัติการแต"งตั้งข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน"งครูผู+ช"วย ให+ดํารงตําแหน"งครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
จํานวน 2 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

วันที่บรรจุ

วันที่แต4งตั้งให+ดํารง
ตําแหน4งครู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 12 จํานวน 2 ราย
1

นางสาวเนตรศจี ปรีชา

บ+านโคกมะขาม

2

นางสาวเนตรชนก มณีฉาย

วัดควนส+าน

25 ตุลาคม
2559
25 ตุลาคม
2559

25 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การย+ า ยข+ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง เปd น
ผู+สอบแข4งขันได+ มาบรรจุและแต4งตั้งให+ดํารงตําแหน4งครูผู+ช4วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติย+ายข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปBนผู+สอบแข"งขัน
ได+ มาบรรจุและแต"งตั้งให+ดํารงตําแหน"งครูผู+ช"วย จํานวน 5 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

กลุ"มวิชา

ลําดับที่
สอบแข"งขันได+
10

หน"วยงานการศึกษาเดิม

1

นางสาวจันสุดา
คณิตศาสตร<
จันทรังษี

ตําแหน"งครูผู+ช"วย
ร.ร.บ+านควนพัฒนาประชาสรรค<
อําเภอชัยบุรี
สพป.สุราษฎร<ธานี เขต 3

2

นายนัฐพล
คณิตศาสตร<
ลิ้มศรัทธา

12

ตําแหน"งครูผู+ช"วย
ร.ร.อนุบาลสุราษฎร<ธานี
อําเภอเมืองสุราษฎร<ธานี
สพป.สุราษฎร<ธานี เขต 1

3

นางสาวฟXรดาวส< ภาษาอังกฤษ
นามทอง

1

ตําแหน"งครูผู+ช"วย
ร.ร.องค<การสวนยาง 2
อําเภอทุ"งใหญ"
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

4

นางสาวกีรติ
นาฎศิลป`
รามรังสฤษฎิ์

1

ตําแหน"งครูผู+ช"วย
ร.ร.แม"สายประสิทธิ์ศาสตร<
อําเภอแม"สาย
สพม.36

5

นายสุนทร
ภาษาไทย
พรหมเพศ

3

ตําแหน"งครูผู+ช"วย
ร.ร.บ+านหนองเจ
อําเภอบางขัน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

หน"วยงานการศึกษาที่จะได+การ
แต"งตั้ง
ตําแหน"งครูผู+ช"วย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห< 5
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
เลขที่ตําแหน"ง 1173
ตําแหน"งครูผู+ช"วย
ร.ร.วัดไม+เรียง
อําเภอฉวาง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
เลขที่ตําแหน"ง 1889
ตําแหน"งครูผู+ช"วย
ร.ร.วัดจันทาราม
อําเภอท"าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
เลขที่ตําแหน"ง 24848
ตําแหน"งครูผู+ช"วย
ร.ร.บ+านบางฉาง
อําเภอสิชล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
เลขที่ตําแหน"ง 8376
ตําแหน"งครูผู+ช"วย
ร.ร.เขาพังไกร
อําเภอหัวไทร
สพม. 12
เลขที่ตําแหน"ง 121805
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน4งครู ขอระงับการย+าย จากการพิจารณา รอบที่ 2
ปR พ.ศ.2561 เปdนการเฉพาะราย
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม"อนุมัติการขอระงับการย+ายของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งครู ทั้ง 3 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

1.

นายชัชวาล ชูเกต

2.

นางสาวนันทัชพร ศรีเชย

3.

นายพัฒนา โอมประพันธ<

ส"วนราชการ (เดิม)
ตําแหน"ง
โรงเรียน
ครู
ฉลองรัฐราษฎร<
อุทิศ/
สพม.12
ครู
สิเกาประชาผดุง
วิทย< /
สพม.13
ครู
สุไหงโกลก/
สพม.15

โรงเรียนที่ได+รับ
การพิจารณา
วัดปทุมทายการาม/
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
โยธินบํารุง/
สพม.12
ทางพูนวิทยาคาร/
สพม.12
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เรื่อง 4.10
เรื่อง การกําหนดตําแหน4งและอัตราเงินเดือนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต4งตั้ง
นักเรียนในพระราชานุเคราะห$สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการกําหนดตําแหน"งและอัตราเงินเดือนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งว"างครู
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามผลการพิจารณาอนุมัติของสํานักงาน
ก.ค.ศ. เพื่ อเปBนการรองรับการบรรจุและแต" งตั้ งนักเรีย นในพระราชานุ เคราะห<สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต"งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห<สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จํานวน 2 อัตรา
ส"วนราชการเดิม
ที่
ตําแหน"ง ขั้นเงินเดือน
อนุมัติให+กําหนดใหม"ที่ หมายเหตุ
ตําแหน"ง /สถานศึกษา / สพท.
เลขที่
อันดับ เงินเดือน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1 ครู/ร.ร.บ+านทุ"งนารี /
3159 คศ.3
41,580 ครูผู+ช"วย
อ.ป]าบอน/ สพป.พัทลุง เขต 2
ร.ร.ตชด.บ+านไร"ยาว
อ.บางขัน
สพป.นศ.2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2 ครู/ร.ร.วัดโคกตะเคียน /
3090 คศ.3
49,420 ครูผู+ช"วย
อ.ป]าบอน/ สพป.พัทลุง เขต 2
ร.ร.คีรีราษฎร<พัฒนา
อ.ร"อนพิบูลย<
สพม.12
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส4งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร$และ
คณิตศาสตร$ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต4งตั้งเข+ารับราชการเปdนข+าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน4งครูผู+ช4วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติให+ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส"งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร<และคณิตศาสตร< (สควค.) ที่สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประเภท Premium วิชาเอก
คณิตศาสตร< จํานวน 2 ราย เพื่อบรรจุและแต"งตั้งเข+ารับราชการเปBนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตํ า แหน" งครู ผู+ ช" ว ย กรณี มีสั ญ ญาผู ก พั น ตามโครงการพิ เ ศษหรื อโครงการทุ น รั ฐ บาล ตามกํ า หนดการข+ า งต+ น
โดยมอบหมายให+สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดําเนินการได+ ดังรายละเอียดตาม (ร"าง)
ประกาศที่แนบ
2. อนุมัติเปBนหลักการในการบรรจุและแต"งตั้ง ผู+ผ"านการคัดเลือกให+ดํารงตําแหน"งครูผู+ช"วยในโรงเรียนที่
ได+รับจัดสรรตําแหน"ง
3. อนุมัติให+ความเห็นชอบในการมอบหมายให+ผู+อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 แต"งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน"งและวิชาชีพด+วยการสัมภาษณ<
ได+ตามความเหมาะสม

เรื่องที่ 4.12
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต4งตั้งให+ดํารงตําแหน4งสําหรับผู+ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ$
(ตําแหน4งประเภททั่วไป) และตําแหน4งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหน4งระดับ ๘ ลงมา
___________________________________________________________________________
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. ขออนุมัติผลการประเมิ นที่เกิ ดจากงานในหน+ าที่ความรั บผิดชอบและข+อเสนอแนวคิ ดเพื่ อ
พัฒนางาน เพื่อกําหนดให+บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น จากระดับ
ชํานาญการเปBนระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ราย คือ นางอํานวย ไตรสุวรรณ ตําแหน"งนักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ ตําแหน"งเลขที่ อ 46 กลุ"มส"งเสริมการจัดการศึกษา สพม.12
2. อนุมัติเลื่อนและแต"งตั้ง นางอํานวย ไตรสุวรรณ ตําแหน"งนักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
ตํ า แหน" ง เลขที่ อ ๔6 กลุ" ม ส" ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา เลื่ อ นและแต" ง ตั้ ง ให+ ดํ า รงตํ า แหน" ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษา
ชํานาญการพิเศษ ตําแหน"งเลขที่ อ ๔6 กลุ"มส"งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต"วันที่ ๒4 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งมี
ผลย+อนหลัง เนื่องจากข+าราชการรายดังกล"าว ได+เกษียณอายุราชการไปแล+ว ตั้งแต"วันที่ 30 กันยายน 2561
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให+มีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู+ขอเลื่อนเปBนวิทยฐานะครูชํานาญการ
จํานวน 24 ราย
2. อนุ มัติ การแต"งตั้ งคณะกรรมการประเมิน ด+ านที่ 1 ด+ า นที่ 2 และด+ านที่ 3 ของข+า ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู+ขอเลื่อนเปBนวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 24 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะ
ประเมิน ได+ครั้งละไม"เกิน 2 คน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน4ง/สถานศึกษา
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย
๑ น.ส.สุนารี หัทยา
ครู/วัดมะม"วงตลอด
วิทยาศาสตร<
2

น.ส.ณัชญาภัสร อิฏฐผล

ครู/ราษฎร<บํารุง/อําเภอลานสกา

ภาษาอังกฤษ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 4 ราย
3 นายขจรศักดิ์ เขียวน+อย
ผู+อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน บริหารสถานศึกษา
บ+านวังเต"า
4
5

นางจิรา เท็กเชย
นางวัฒนา บุญอุ"น

ครู/ร.ร.วัดลํานาว
ภาษาไทย
ครู/ร.ร.โสตทัศนศึกษา
ปฐมวัย/
จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย
6 นางสาวจันทิรา ละม+าย
ครู/ร.ร.จุฬาภรณ<พิชญาคาร
ภาษาต"างประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 ราย
7 นางสาวกมลทิพย< วิวัฒน<ทรงชัย ครู/บ+านลําคลอง
ปฐมวัย
8

นางสาวเรณู แก+วดํา

ครู/วัดคลองขยัน

ภาษาไทย

9

นางราตรี ไชยวรรณ<

ครู/ราชประชานุ-เคราะห<

ภาษาไทย

10 นางสาวสุทธดา หนูปลอด

ครู/บ+านทุ"งโชน

ภาษาไทย

11 นายจรุง โปช"วย

ครู/วัดดอนผาสุก

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน4ง/สถานศึกษา
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 2 ราย
๑2 นางสาวรุชดา พงค<ยี่ล"า
ครู/ร.ร.วัดดอนใคร
สังคมศึกษา
13 นางสาวเสาวลักษณ< ยีเกษม
ครู/ร.ร.บ+านสระบัว
สังคมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 11 ราย
14 น.ส.เพ็ญพักตร< ช"วยพันธ<
ครู/ร.ร.แหลมราษฎร<บํารุง

วิทยาศาสตร<

15 น.ส.จริยา ยงกําลัง

ครู/ร.ร.วังหินวิทยาคม

วิทยาศาสตร<

16 น.ส.จิตรตรา วรรณมณี

ครู/ร.ร.วังหินวิทยาคม

คณิตศาสตร<

17 น.ส.ฐิติมา คงจันทร<

ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ

คณิตศาสตร<

18 น.ส.วิไลวรรณ อิสลาม

ครู/ร.ร.ตระพังพิทยาคม

คณิตศาสตร<

19 นางอลิษา อาวุธเพชร

ครู/ร.ร.ทุ"งสง

คอมพิวเตอร<

20 น.ส.อวยพร อิศรเดช

ครู/ร.ร.ขนอมพิทยา

ภาษาไทย

21
22
23
24

ครู/ร.ร.ขนอมพิทยา
ครู/ร.ร.ชะอวด
ครู/ร.ร.ทุ"งสง
ครู/ร.ร.สตรีปากพนัง

วิทยาศาสตร<
ภาษาไทย
คณิตศาสตร<
สังคมศึกษาฯ

น.ส.กาญจนา ขัดษากาญจน<
นายนฤพล แสงวิเชียร
น.ส.สุนิสา ทรงทอง
น.ส.ศิโรรัฐ ชูพร+อม
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง การให+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุ มัติ การประเมิ น ด+ า นที่ 1 ด+ า นวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด+ า นที่ 2
ด+านความรู+ความสามารถ และด+านที่ 3 ด+านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแต"งตั้งข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให+มีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 34 ราย
ตั้งแต"วันที่คุณสมบัติครบถ+วน
ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

ตําแหน"ง

วิชาเอก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 9 ราย
องค<การสวนยาง 3
1 นายนพดล อินทรจงจิต
ครู
คณิตศาสตร<
สังคมศึกษา
2 นายไกรศักดิ์ นักว"อน
ครู
บ+านไสใหญ"
(พระพุทธศาสนา)
วัดประดิษฐาราม
3 น.ส.ภัคฐ<พิชา ช+างกลาง
ครู
ภาษาไทย
4

นางบุญธรรม เวชสุวรรณ

ครู

บ+านบ"อมอง

ภาษาอังกฤษ

5

น.ส.ปุญธิดา จิตต<รัตน<

ครู

ภาษาอังกฤษ

6

น.ส.ศิริพร ชูทอง

ครู

บ+านนา
ราชประชา นุเคราะห< 6

7

นางวรรณดี ปานสีนุ"น

ครู

บ+านเกาะปราง

คณิตศาสตร<

8

นายปฎิเวท นะวะมวัฒน<

ครู

บ+านหนองหว+า (ชมายนุ
กูล)

ศิลปะ

9

น.ส.วัชรี กุญชรินทร<

ครู

วัดลํานาว

ภาษาไทย

คณิตศาสตร<

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย
ครู
วัดบางคุระ
ปฐมวัย
10 นางสาวนุชฎาภรณ< เกตุแก+ว
11

นางสาวณปภัช ฝZนนิมิตร

ครู

บ+านทุ"งโชน

คณิตศาสตร<

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
ครู
วัดพระเลียบ
การงานอาชีพฯ
12 นางสาวสุภาณี เพชรเศษ
(คอมพิวเตอร<)
ครู
ชุมชนวัดเทพราช
ภาษาอังกฤษ
13 นางสาวนันทกาญจน< จิตตรง
14

นางสาวิตรี รัตนะยามะ

ครู

วัดคีรีวง

คณิตศาสตร<

19

ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน"ง

โรงเรียน

วิชาเอก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 12 จํานวน 20 ราย
ครู
เชียรใหญ"
นาฏศิลป`
15 นางสุทิชา ชุมชอบ
16 นางสาววิลาวัลย< กัณหาวงศ<
17 นายปถม แก+วสิน

ครู

ละอายพิทยานุสรณ<

คอมพิวเตอร<

ครู

คอมพิวเตอร<

18 นางสาวธัญญาภรณ< เมืองจันทร<

ครู

19 นางพรพิมล ชุมแสง

ครู

20 นางจตุภรณ< ม"วงปลอด
21 นางสาวสุรัสวดี บุญติด

ครู

วิทยาศาสตร<จุฬาภรณราช
วิทยาลัยฯ
วิทยาศาสตร<จุฬาภรณราช
วิทยาลัยฯ
วิทยาศาสตร<จุฬาภรณราช
วิทยาลัยฯ
โศภนคณาภรณ<

ครู

เบญจมราชูทิศ

ภาษาอังกฤษ

22 นางสาววิภารัตน< ชูวิชัย
23 นายอดิศร แย"งคุณเชาว<

ครู

ฉลองรัฐราษฎร<อุทิศ

คณิตศาสตร<

ครู

ุ นาค
24 นางสุธิตา ศรีบญ

ครู

25 นายไพโรจน< ชูมีทรัพย<
26 นางสาวศิริกานต< บรมสุข

ครู

ร"อนพิบูลย<เกียรติวสุนธรา ภาษาไทย
ภิวัฒก<
ร"อนพิบูลย<เกียรติวสุนธรา คอมพิวเตอร<
ภิวัฒก<
ขอนหาดประชาสรรค<
คณิตศาสตร<

ครู

นบพิตาํ วิทยา

วิทยาศาสตร<

27 นายไพโรจน< มากจันทร<

ครู

หัวไทรบํารุงราษฎร<

28 นายวิชัย วันพุฒ
29 นายจรัญ ทองมี

ครู

หัวไทรบํารุงราษฎร<

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

ครู

หัวไทรบํารุงราษฎร<

สุขศึกษาและพลศึกษา

30 นางเกณิกา อินทวงค<
31 นายจิตรกร แก+วสุข

ครู

สิชลคุณาธารวิทยา

นาฏศิลป`

ครู

สิชลคุณาธารวิทยา

ดนตรี

32 นางสุธีพร สมเขาใหญ"
33 นางสาวเจนจิรา รักษ<ทอง

ครู

สิชลคุณาธารวิทยา

สังคมศึกษาฯ

ครู

สระแก+วรัตนวิทย<

วิทยาศาสตร< (เคมี)

34 นายพิชากร โสตทิพย<

ครู

สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

วิทยาศาสตร< (ฟXสิกส<)

สุขศึกษาและพลศึกษา
คอมพิวเตอร<
ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด+านที่ 1 ด+านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด+านที่ 2 ด+านความรู+ความสามารถ ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปdนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเปBนวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 10 ราย
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด+านที่ 1 ด+านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด+านที่ 2 ด+านความรู+ความสามารถ เพื่อประเมินข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปBนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 10 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน"ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย
1 น.ส.ดวงดาว เสียมไหม
ผอ.ร.ร./ผอ.ชํานาญการ บ+านเนิน
2

น.ส.วันเพ็ญ ทองเกตุ

ผอ.ร.ร./ผอ.ชํานาญการ

วัดวิสุทธิยาราม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 6 ราย
3 นางรชยา สุโพธิ์
ผู+อํานวยการสถานศึกษา/ บ+านนาเหนือ
ผู+อํานวยการชํานาญการ
4 นางสาวอังคนา ราษฎร<เดิม ครู/ครูชํานาญการ
บ+านสามัคคีธรรม
5 นางสาววนิดา เจริญรูป
ครู/ครูชํานาญการ
บ+านบางรูป
6 นางสาววิชุดา สงวนวงค<
ครู/ครูชํานาญการ
สังวาลย<วิท 7
7 นางสาวอรฤทัย
ครู/ครูชํานาญการ
วัดลํานาว
เพ็ชร<ประพันธ<
8 นางสาวปนิษฐา ฤทธิพรัด ครู/ครูชํานาญการ
สังวาลย<วิท 7
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
9
นายอาทร แก+วยวน
ครู/ชํานาญการ
วัดควนชะลิก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
10 นางซัลมา ปริงทอง
ครู/ครูชํานาญการ
บ+านพังปริง

สาขา
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
คณิตศาสตร<
ปฐมวัย
คอมพิวเตอร<
คณิตศาสตร<
วิทยาศาสตร<
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร<)
ภาษาอังกฤษ
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เรื่องที่ 4.16
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด+านที่ 1 ด+านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด+านที่ 2 ด+านความรู+ความสามารถ ของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เปdนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินด+านที่ 1 และด+านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จํานวน 78 ราย เพื่อให+
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – เขต 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 12 ส" งผลการปฏิ บั ติ งาน (ด+ า นที่ 3) พร+ อมทั้ งผลการประเมิ น ด+า นที่ 1 และด+ า นที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด+านที่ 1 ให+คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต"อไป
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน4ง/วิทยาฐานะ

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 19 คน
ครู/ชํานาญการ
1 น.ส.บังออน เพชรเอียด
วัดลํานาว

สาขา
วิทยาศาสตร<

2

นางอรอุมา รัตญา

ครู/ชํานาญการ

บ+านบนควน

คอมพิวเตอร<

3

นางประภา ศรีสงคราม

ครู/ชํานาญการ

บ+านนาพรุ

ภาษาต"าง
ประเทศ

4

น.ส.น้ําฝน ณ นุวงศ<

ครู/ชํานาญการ

ชุมชนวัดสุวรรณาราม ภาษาไทย

5

น.ส.จิราพร แนะแก+ว

ครู/ชํานาญการ

บ+านบนควน

คณิตศาสตร<

6

นางกิ่งกาญจน< ทนสังข<ถิ่น

ครู/ชํานาญการ

วัดควนกอ

ภาษาไทย

7

น.ส.ณัฐสุรางค< สมแสง

ครู/ชํานาญการ

วัดกะเปDยด

ภาษาไทย

8

นางสรียา นามสนธิ์

ครู/ชํานาญการ

วัดศิลาราย

9

น.ส.ธิดารัตน< ส+มเขียวหวาน

ครู/ชํานาญการ

บ+านคอกช+าง

10

นายวิชาญ ศรีอักษร

วัดมะนาวหวาน

11

นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์

12

นางจิราภรณ< พงศ<ทองเมือง

ผอ.สถานศึกษา/
ผอ.ชํานาญการ
ผอ.สถานศึกษา/
ผอ.ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการ

ปฐมวัย
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
บริหารสถาน
ศึกษา
บริหารสถาน
ศึกษา

บ+านเกาะขวัญ

ภาษาไทย

13

นางธัญญา คงแก+ว

ครู/ชํานาญการ

วัดจันดี

14

นางสุภาพร จะรา

ครู/ชํานาญการ

วัดสามัคคีนุกูล

ภาษาไทย
ภาษาต"าง
ประเทศ

15

นางอรอนงค< อินนุรักษ<

ครู/ชํานาญการ

บ+านชายคลอง

วิทยาศาสตร<

วัดหลักช+าง

22

ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน4ง/วิทยาฐานะ

สาขา

โรงเรียน

16

นางธันยชนก

สุสิลา

ครู/ชํานาญการ

วัดหน+าเขา

ภาษาอังกฤษ

17

นายศุภชัย กลางนุรักษ<

ครู/ชํานาญการ

วัดวังรีบุญเลิศ

วิทยาศาสตร<

18

น.ส.จินตนา ทองสีนวล

ครู/ชํานาญการ

บ+านชายคลอง

ปฐมวัย

ครู/ชํานาญการ
19 น.ส.พัชรี ใจกระจ"าง
วัดก+างปลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 10 คน
ครู/
วัดสระแก+ว
20 นางสาวสิห<ตรีหา
ชูแก+ว
ครูชํานาญการ
ครู/
บ+านคงคาล+อม
21 นางเกษรา นามเสน
ครูชํานาญการ
ครู/
วัดบางไทร
22 นางสาวโสภา
เสนทองแก+ว
ครูชํานาญการ
ครู/
วัดร"อนนา
23 นางสาวสุภัทรา
จันทราทิพย<
ครูชํานาญการ
ครู/
บ+านหนองหิน
24 นางชญาภา จงหมาย
ครูชํานาญการ
ครู/
สุนทราภิบาล
25 นายปรีชา ช"วยทอง
ครูชํานาญการ
ครู/
บ+านควนมิตร
26 นางสาวิตรี ศรีรักษ<
ครูชํานาญการ
ครู/
วัดปลายสระ
27 นางศรีสุดา แก+วทอง
ครูชํานาญการ
ครู/
วัดวัวหลุง
28 นางชูชีพ จันทร<ทอง
ครูชํานาญการ
ครู/
ชุมชนวัดเขาลําปะ
29 นางพรวิภา ชูพร+อม
ครูชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
ครู/ครูชํานาญการ
วัดสโมสรสันนิบาต
30 นางปXยาภรณ< อักษรนํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 48 ราย
31 นางจุฑานาฏ เมฆเจริญวิวัฒนา ครู/ครูชํานาญการ

ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร<
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

นาฏศิลป`
ศิลปะ (นาฎศิลป`)

ทุ"งใหญ"วิทยาคม

คณิตศาสตร<

32

นางรัชณี แก+วแกมจันทร<

ครู/ครูชํานาญการ

ทุ"งใหญ"วิทยาคม

คณิตศาสตร<

33

นายเชษฐ<ศักดิ์ จันทร<ขาว

ครู/ครูชํานาญการ

ปากพนัง

สังคมศึกษา

34

นางวันดี ช"วยทุกข<

ครู/ครูชํานาญการ

ทุ"งสงสหประชาสรรค<

สังคมศึกษา

35

นางสุกัญญา สุทธิ์ทองแท+

ครู/ครูชํานาญการ

กรุงหยันวิทยาคาร

สังคมศึกษา

23
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน4ง/วิทยาฐานะ

โรงเรียน

36

นางสาวยุพดี เดชเดโช

ครู/ครูชํานาญการ

ทุ"งสงสหประชาสรรค<

37

นางอรัญญา ชัยจันดี

ครู/ครูชํานาญการ

วิเชียรประชาสรรค<

38

นายอดิศร รอดเหลื่อม

ครู/ครูชํานาญการ

วิเชียรประชาสรรค<

39

นางรําไพ ทรัพย<มี

ครู/ครูชํานาญการ

หัวไทรบํารุงราษฏร<

การงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอร<)
ภาษาไทย

40

นางสาวอัญชณา แสงกระจ"าง

ครู/ครูชํานาญการ

สิชลประชาสรรค<

ภาษาไทย

41

นางอัมพวัลย< นุ"นสง

ครู/ครูชํานาญการ

สิชลประชาสรรค<

ภาษาไทย

42

นางพิมพ<พร ยอดพุฒ

ครู/ครูชํานาญการ

ประสาธน<ราษฎร<บํารุง

คณิตศาสตร<

43

นางสาวนภัสสร คงจันทร<

ครู/ครูชํานาญการ

หัวไทรบํารุงราษฎร<

คณิตศาสตร<

44

นายวิทยา รอบคอบ

ครู/ครูชํานาญการ

หัวไทรบํารุงราษฎร<

สังคมศึกษา

45

นางสาวธิดารัตน< อินทรโชติ

ครู/ครูชํานาญการ

หัวไทรบํารุงราษฎร<

ภาษาไทย

46

นางสุดารัตน< เกียรติก+องแก+ว

ครู/ครูชํานาญการ

วิทยาศาสตร<

47

นายประยุทธ เมฆมณี

ครู/ครูชํานาญการ

ร"อนพิบูลย<เกียรติ
สุนธราภิวัฒน<
ท"าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

48

นางจงกล เดชสุวรรณ<

ครู/ครูชํานาญการ

ท"าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

49

นางสาวนิภา นุ"นแก+ว

ครู/ครูชํานาญการ

ท"าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

การงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอร<)
ภาษาไทย

50

นายศุภชัย สัจจาดุล

ครู/ครูชํานาญการ

ท"าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

คณิตศาสตร<

51

นางประภากร นันตสุวรรณ

ครู/ครูชํานาญการ

ท"าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

วิทยาศาสตร<

52

นางดารณี พรหมเพชร

ครู/ครูชํานาญการ

ท"าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ศิลปะ(ดนตรีไทย)

53

น.ส.ปXยะรัตน< นาคสุวรรณ

ครู/ครูชํานาญการ

วิทยาศาสตร<(เคมี)

54

นางนภาพร จงกล

ครู/ครูชํานาญการ

55

นางชุลีพร หมันเรmะ

ครู/ครูชํานาญการ

56

นายสุทิน กิจจะ

ครู/ครูชํานาญการ

57

นายวีระพันธ< ใจแท+

ครู/ครูชํานาญการ

สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
ทุ"งใหญ"วิทยาคม

58

นางกัลยา พลายชุม

ครู/ครูชํานาญการ

มัธยมศึกษาจุฬาภรณ<

สาขา
กิจกรรมพัฒนา
ผู+เรียน(ลูกเสือ)
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

การงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอร<)
คณิตศาสตร<
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร<(เคมี)
ภาษาไทย
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59

ชื่อ - สกุล
นางโสภา เส+งสุย

ตําแหน4ง/วิทยาฐานะ
ครู/ครูชํานาญการ

โรงเรียน
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ<

60

นางสาวอารีรตั น< สังข<แก+ว

ครู/ครูชํานาญการ

แหลมราษฎร<บาํ รุง

สาขา
การงานอาชีพฯ
(งานประดิษฐ<)
คณิตศาสตร<

61

นางสาวมณฤดี วงศ<เมฆ

ครู/ครูชํานาญการ

นบพิตําวิทยา

ภาษาไทย

62

นายพิสิษฐ< ยิ่งยงค<

ครู/ครูชํานาญการ

นบพิตําวิทยา

สุขศึกษาฯ

63

นายศรีรักษ< เรืองรัตน<

ครู/ครูชํานาญการ

นบพิตําวิทยา

คณิตศาสตร<

64

นางสุภนีตา กังเช"ง

ครู/ครูชํานาญการ

นบพิตําวิทยา

65

น.ส.ทิพยวรรณ< ไกรนรา

ครู/ครูชํานาญการ

ทุ"งใหญ"วิทยาคม

การงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอร<)
วิทยาศาสตร<

66

นางอุบล ไชยชนะ

ครู/ครูชํานาญการ

สระแก+วรัตนวิทย<

คณิตศาสตร<

67

นางนิรมล ยิ่งยงค<

ครู/ครูชํานาญการ

คณิตศาสตร<

68

นางมนต<ทิพย< วงศ<สุวรรณ<

ครู/ครูชํานาญการ

69

นางนิภา ใหม"ชุม

ครู/ครูชํานาญการ

ท"าศาลาประสิทธิ์
ศึกษา
ท"าศาลาประสิทธิ์
ศึกษา
นบพิตําวิทยา

70

นางนฤมล นิลกรรณ<

ครู/ครูชํานาญการ

นบพิตําวิทยา

สังคมศึกษา

71

นางจิราภรณ< ถนอมสิน

ครู/ครูชํานาญการ

ธัญญาวดีศึกษา

ภาษาไทย

72

นางสาวศิรินทิพย< รจนา

ปากพนัง

ภาษาไทย

73

น.ส.ธัญญารัตน< จุลแก+ว

ครู/
ครูชํานาญการ
ครู/ครูชํานาญการ

ปากพนัง

สังคมศึกษา

74

นายอาทิตย< เคเอส

ครู/ครูชํานาญการ

ปากพนัง

สุขศึกษาฯ

75

นายภูวิทิต อํานักมณี

ครู/ครูชํานาญการ

วังหินวิทยาคม

วิทยาศาสตร<

76

นายแสวง เหลืองแก"

ครู/ครูชํานาญการ

นบพิตําวิทยา

ศิลปะ

77

นายจรัญ นิยมวรรณ

ครู/ครูชํานาญการ

ภาษาไทย

78

นางเบญจวรรณ สุขหอม

ครู/ครูชํานาญการ

พรหมคีรี
พิทยาคม
พรหมคีรี
พิทยาคม

ที่

คณิตศาสตร<
สังคมศึกษา

แนะแนว
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เรื่องที่ 4.17
เรื่อง การให+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด+านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด+านที่ 3 ด+านผลการปฏิบัติงานของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 14 ราย
2. อนุมัติให+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต"งตั้งเปBนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 5 ราย ตั้งแต"วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว"าการเลื่อนเปBนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต+องผ"านการ
พัฒนาก"อนแต"งตั้งตามหลักเกณฑ<และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน"ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 4 ราย
๑ นางอรวรรณ อนุจันทร<
รอง/รองชํานาญการ
วัดประทุมทายการาม
๒ นางอุทัยวรรณ นรินรัตน<
ครู/ครูชํานาญการ
ท"าศาลา
3 นางอุดมศรี สมทรง
ครู/ครูชํานาญการ
ชุมชนวัดบางคู
4 นางสาวจันทร<จิรา บุรีมาศ
ครู/ครูชํานาญการ
บ+านทุ"งชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย
5 นายอารักษ< ยอดรักษ<
ครู/ชํานาญการ
ปากพูน

สาขา
บริหารสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร<
คณิตศาสตร<
บรรณารักษ<

3. อนุมัติให+ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ+งมติให+ทราบ จํานวน 1 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน"ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
1 นางกรรนิกา กิ่งรัตน<
ครู/ครูชํานาญการ
ท"าศาลา

สาขา
ภาษาอังกฤษ

4. ไม"อนุมัติผลงานทางวิชาการของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 8 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน"ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 7 ราย
1 นางประไพพรรณ ดุลย<เภรี
ครู/ครูชํานาญการ
วัดโคกเหล็ก
2 นางสาวสิรินาถ อรทัย
ครู/ครูชํานาญการ
บ+านเขาหัวช+าง
3 นางนงลักษณ< พุ"มรักชาติ
ครู/ครูชํานาญการ
บ+านสํานักม"วง
4 นางอรัญญา ศรีจาํ นอง
ครู/ครูชํานาญการ
วัดสระประดิษฐ<
5 นางสาวรัชดาภรณ< แก+วเถื่อน
ครู/ครูชํานาญการ
บ+านเขายวนเฒ"า
6 นางสุวรรณา โกราเมศ
ครู/ครูชํานาญการ
ท"าศาลา
7 นางสาวอาภรณ< พิกุลหอม
ศน./ศน.ชํานาญการ
สพป.นศ.๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย
8 นางจรัญญา เชื้อพงษ<พันธ<
ครู/ชํานาญการ
ขนอมพิทยา

สาขา
ภาษาไทย
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร<
วิทยาศาสตร<
วิทยาศาสตร<
คณิตศาสตร<
นิเทศการศึกษา
การงานอาชีพฯ
คหกรรม
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เรื่องที่ 4.18
เรื่อง

การให+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปdนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด+านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด+านที่ 3 ด+านผลการปฏิบัติงานของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 7 ราย
2. อนุมัติให+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต"งตั้งเปBนวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษ จํานวน 7 ราย ตั้งแต"วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว"าการเลื่อนเปBนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ต+องผ"านการพัฒนาก"อนแต"งตั้งตามหลักเกณฑ<และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน"ง/วิทยฐานะ

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
1 นายชัยมิตร วงศ<สวัสดิ์
ผอ.ร.ร. / ผอ.ชํานาญการ
วัดบ+านราม
(เสนอขอประเมินวิทยฐานะ รอง ผอ.
ชํานาญการพิเศษ) โรงเรียนโยธิน
บํารุง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
2 สิบเอกศักดิ์ชัย สวัสดิช์ ัย
ครู/ครูชํานาญการ
วัดปลักปลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 5 ราย
3 นางสุจิตตรา จันเอียด
ครู/ครูชํานาญการ
ทุ"งใหญ"วิทยาคม
4 นางสาวสุธิรา กาญจนวิเศษ
ครู/ครูชํานาญการ
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ<
5 นางสาวสมหมาย บัวจันทร<
ครู/ครูชํานาญการ
ทรายขาววิทยา
6 นางจิรนันท< แซมมงคล
ครู/ครูชํานาญการ
ทุ"งสงวิทยา
7 นางณิชกมล รัตนพันธ<
ครู/ครูชํานาญการ
ทุ"งสงวิทยา

สาขา
บริหารสถานศึกษา

วิทยาศาสตร<
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
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เรื่องที่ 4.19
เรื่อง การอนุมัติผลการประเมินด+านที่ 1 ด+านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด+านที่ 2 ด+านความรู+ความสามารถของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปdน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(อนุมัติผลการประเมินด+านที่ ๑ และด+านที่ ๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด+ า นที่ ๑ และด+ า นที่ ๒ ของคณะกรรมการชุ ด ที่ 1 จํ า นวน 2 ราย เพื่ อ ให+
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ส"งผลการปฏิบัติงาน (ด+านที่ 3 ) ซึ่งประกอบด+วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร+อมทั้งผลการประเมินด+านที่ 1 ด+านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 ให+สํานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อดําเนินการ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน"ง/วิทยฐานะ

โรงเรียน

สาขา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
1 นายรัตตัญnู ศรีไชย
ผอ.ร.ร./ผอ.ร.ร.ชํานาญการพิเศษ บ+านเกาะทัง
บริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย
2 นายวิเชียร นวนมุสิก
ครู/ครูชํานาญการพิเศษ
สิชลคุณาธารวิทยา ศิลปะ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง แต4งตั้งผู+ช4วยเลขานุการ ใน กศจ.
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เห็นชอบการแต"งตั้งผู+ช"วยเลขานุการ ใน กศจ. จํานวน 2 ท"าน ดังนี้
1. นายเผชิญ อุปนันท< ตําแหน"ง ศึกษานิเทศก<ชํานาญการพิเศษ
2. นางธนวรรณ เภรีฤกษ< ตําแหน"ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
5.2 เรื่อง การสํารวจประชากรวัยเรียนที่อยู4นอกระบบการศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด รั บ ทราบการสํ า รวจประชากรวั ย เรี ย นที่ อ ยู" น อกระบบการศึ ก ษา
จากหน"วยงาน กศน.
5.3 เรื่อง การปฏิบัติงานของ กศจ.
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
รั บ ฟZ งข+ อ มู ล ที่ มีผ ลกระทบต" อ การปฏิ บั ติ ง านของ กศจ. โดยเฉพาะ
ในเรื่ อ งของการบริ ห ารอั ต รากํ า ลั ง ในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง เห็ น ว" า สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดก็ได+พยายามที่จะแก+ปZญหาในเรื่องดังกล"าวอยู" ซึ่งที่ผ"านมา
อกศจ.(บริ ห ารงานบุ ค คล) ได+ ก ลั่ น กรองและให+ ข+ อ เสนอแนะการบริ ห าร
อัตรากําลัง โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต เปBนผู+ให+การรับรอง
ข+ อ มู ล ก" อ นนํ า เสนอ กศจ.พิ จ ารณา โดย กศจ.ได+ พิ จ ารณาภายใต+ ร ะเบี ย บ
หลักเกณฑ<อย"างเคร"งครัดมาโดยตลอด
ประธาน
มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปประมวลปZญหาอุปสรรค
แล+วนํามาเสนอ กศจ. ต"อไป
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