รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
เวลา 13.30 น.
ณ ห)องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ผู)ว1าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ
เมื่ อ ถึ ง เวลาการประชุ ม นายประหยั ด อนุ ศิ ล ป ศึ ก ษาธิ ก ารภาค 6
ประธานการประชุม ได! กล"าวเป#ดการประชุม และได! แจ!งต"อที่ประชุมว"าผู!ว"า ราชการ
จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช ติ ด ราชการ จึ ง ได! มอบให! กระผมมาทํ า หน! า ที่ เ ป. น ประธาน
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบ

1.2 เรื่อง แสดงความยินดีกับศึกษาธิการภาค 6
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได!ร"วมแสดงความยินดีกับ นายประหยัด อนุศิลป
ที่ได!รับการแต"งตั้งให!ดํารงตําแหน"ง ศึกษาธิการภาค 6
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบและร"วมแสดงยินดี
1.3 เรื่อง ต)อนรับรองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องด!วย นายพรศักดิ์ จินา รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร5ธานี ซึ่งได!รับ
การแต" ง ตั้ ง ให! ม าดํ า รงตํ า แหน" ง รองศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
โดยเดินทางมารับตําแหน"ง ตั้งแต"วันที่ 17 มกราคม 2562
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบและร"วมแสดงยินดี
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
อนุกรรมการและเลขานุการ
ฝ>ายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได!จัดทํา
รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ครั้ งที่ 13/2561 เมื่ อวัน ที่ 24 ธั นวาคม 2561 เสร็ จ เรี ยบร! อยแล! ว และได! เ สนอ
รายงานการประชุมต"อที่ประชุมเพื่อให!การรับรอง
ประธาน
เพื่ อความถู กต! อ งและเป. น ไปตามที่ ป ระชุ ม ได! มี มติ แ ละอนุ มั ติ ให! ดํ า เนิ น การ
จึ ง ขอให! ท" า นได! ต รวจสอบรายละเอี ย ดการประชุ ม หากมี ข! อ ผิ ด พลาดหรื อ ไม" ต รง
ตามที่เสนอให!แก!ไขก"อนที่จะรับรอง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2561
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให)ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล)ว
ตามที่ สํ านั กงานศึ กษาธิการจั งหวั ดนครศรีธรรมราช ได!เสนอวาระการประชุ มต" อ
คณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวั ดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุ มครั้ งที่ 13/2561 เมื่ อวัน ที่ 24 ธันวาคม
2561 จํานวน 27 วาระ บัดนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดได!ดําเนินการให!เป.นไปตามมติที่ประชุมดังกล"าว
เรียบร!อยแล!ว
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบ

3

3.2 เรื่อง แจ)งเพื่อทราบ
3.2.1 สรุปผลการประชุมสัมมนาผู)บริหารการศึกษาและผู)บริหารสถานศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบสรุปผลการประชุมสัมมนาผู!บริหาร
การศึ ก ษาและผู! บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช! ใ นการเก็ บ ข! อ มู ล เป. น
แบบประเมินผลการประชุม ได!รับข!อมูลการรายงาน จํานวน 177 คน คิดเป.นร!อยละ 15.43 สถิติที่ใช!ใน
การวิเคราะห5ข!อมูล ได!แก" ค"าร!อยละ ค"าเฉลี่ย และส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการดําเนินงานสรุปดังนี้
1. ผู!บริหารการศึกษาและผู!บริหารสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชส"วนใหญ"
มีความรู! ความเข!าใจด!านนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังการประชุม สัมมนา
ในระดับมาก คิดเป.นร!อยละ 65.54 โดยผู!เข!าประชุม สัมมนาที่มีความรู! ความเข!าใจ ตั้งแต"ระดับ ปานกลาง
ขึ้นไป คิดเป.น ร!อยละ 100
2. ผู!บริหารการศึกษาและผู!บริหารสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชส"วนใหญ"
มีความรู! ความเข!าใจด!านการบริหารงานบุคคลภายใต!หลักธรรมาภิบาล หลังการประชุม สัมมนา ในระดับมาก
คิดเป.นร!อยละ 66.10 โดยผู!เข!าประชุม สัมมนาที่มีความรู! ความเข!าใจ ตั้งแต"ระดับปานกลางขึ้นไป คิดเป.น
ร!อยละ 100
3. ผู!บริหารการศึกษาและผู!บริหารสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
ความพึงพอใจ ต"อการจัดประชุม สัมมนาในภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข!อ พบว"า ผู!เข!าประชุม สัมมนา
มีความพึงพอใจต"อความสามารถในการถ"ายทอดของวิทยากร เรื่อง การให!ข!าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหน"งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ5 ว.21/2560 มากที่สุด รองลงมา
คือ ความสามารถในการถ"ายทอดของวิทยากร เรื่อง การจัดทําตราสารโรงเรียนเอกชนและ ด!านความสามารถ
ในการถ"ายทอดของวิทยากร เรื่อง นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และมี
ความพึงพอใจด!านเอกสารประกอบการประชุม สัมมนาน!อยที่สุด
4. ผู!เข!าประชุม สัมมนาผู!บริหารการศึกษาและผู!บริหารสถานศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีข!อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชุม สัมมนา ดังนี้
4.1 การประชุม สัมมนาผู!บริหารการศึกษาและผู!บริหารสถานศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป.นกิจกรรมที่ดีมาก ผู!เข!าประชุม สัมมนาขอขอบคุณที่จัดกิจกรรมให!ความรู!แก"ผู!บริหาร
สถานศึกษา
4.2 ควรจัดการประชุมลักษณะนี้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือปIละ 1 ครั้ง
4.3 ควรเพิ่มเวลาในแต"ละหัวข!อการประชุมให!มากกว"านี้
4.4 ขอให!เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการข!าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีเวลาในการบรรยายให!มากกว"านี้ เพื่อให!ความรู!และเป#ดโอกาสให!ผู!เข!าอบรมได!ซักถาม
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อร"วมแก!ปLญหาได!
4.5 ควรจัดงบประมาณในโครงการประชุมให!เพียงพอ โดยผู!เข!าประชุม
ไม"ต!องจ"ายค"าลงทะเบียน
4.6 ควรแจกเอกสาร เรื่อง การให!ข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน"งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ5 ว.21/2560 ที่วิทยากรบรรยายประกอบการอบรม
ด!วย
4.7 ควรกําหนดรายละเอียดการจัดทําตราสารโรงเรียนเอกชน ว"าควรระบุ
อะไรบ!าง เพื่อจะได!ดําเนินการในแนวทางเดียวกัน
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3.2.2 การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต1งตั้งให)ดํารงตําแหน1งผู)อํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป9 พ.ศ.2561
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต"งตั้งให!
ดํารงตําแหน"งผู!อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปI พ.ศ.2561 ดังนี้
1. ผู!มาสมัครตําแหน"งผู!อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 210 ราย เป.นผู!มีคุณสมบัติครบถ!วน จํานวน 209 ราย ขาดคุณสมบัติ จํานวน 1 ราย คือ
ว"าที่ ร.อ.ประการ ผาแก!ว ตําแหน"งครู คศ.1 โรงเรียนบ!านนาตาแย!ม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรี ธ รรมราช เขต 2 ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามข! อ 2.4(7) คื อ ต! องดํ า รงตํ า แหน" งครู ที่ มีวิ ทยฐานะไม" ต่ํ า กว" า
ครูชํานาญการ
2. ผู!มาสมัครตําแหน"งผู!อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน 28 ราย เป.นผู!มีคุณสมบัติครบถ!วนทุกราย
3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได!ประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ
เข! า รั บ การคั ด เลื อกเพื่ อบรรจุ และแต" ง ตั้ งผู! อํา นวยการสถานศึ กษา สั งกั ด สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 แล!ว ปรากฏว"าไม"มีผู!ทักท!วง และได!ดําเนินการสอบภาค ก. ในวันเสาร5ที่ 19 มกราคม
2562 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร!อยแล!ว
3.2.3 การย)ายข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน1งผู)บริหาร
สถานศึกษา ป9 พ.ศ.2561 (การย)ายต1อเนื่อง)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการรายงานการเดิน ทางไปดํา รงตํ าแหน" ง
ของผู!บริหารสถานศึกษา ที่ได!รับการแต"งตั้ง ทั้ง 11 รายเรียบร!อยแล!ว
3.2.4 เรื่อง การช1วยราชการของข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน1งครู
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบการช" ว ยราชการของข! า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งครู และมอบให!สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานขอข!อมูล
เกี่ย วกับ การช"ว ยราชการไปยั งสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาทั้ ง 5 เขต ว"า ช"วยราชการด! วยเหตุ ผลใด ใครเป. น
ผู!อนุมัติ โดยเสนอให!แก!ปLญ หาการช" วยราชการพร!อมกับการพิจ ารณาย!า ย รอบ 1 กุ มภาพันธ5 – 15 มี นาคม
2562
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง

เรื่องที่เสนอให)ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่ 4.1

ซักซ)อมความเข)าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ>และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต1งตั้งให)ดํารง
ตําแหน1งผู)อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป9 พ.ศ.2561

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ5และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต"งตั้งให!ดํารงตําแหน"งผู!อํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปI พ.ศ.2561 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

6

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง

การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร)อมและพัฒนาอย1างเข)ม ตําแหน1งครูผู)ช1วย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร!อมและพัฒนาอย"างเข!ม ตําแหน"งครูผู!ช"วย ตามรายชื่อ
ผู!ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
จํานวน 62 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ/ตําแหน1ง/
สถานศึกษา

1

นายณพัฒน5 หลิมแก!ว
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.ร"อนพิบลู ย5

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

นายมนัส ทองทิพย5
ผอ.รร.ร"อนพิบูลย5

2

นางสาวมารียา
บุญธรรม
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดหัวค"าย(พิศาล
อุปถัมภ5)
นางสาวไลลา สาและ
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านชะอวด

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

นายสุรศิ ักดิ์ สงหนู
ผอ.รร.วัดหัวค"าย(พิศาล
อุปถัมภ5)

3

วันที่บรรจุ
และแต1งตั้ง

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

4

นางสาวอรสา จันทร5เส!ง ๑
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
ตุลาคม
รร.วัดเขาน!อย
๒๕๖๑

5

นางสาวชนิดา ทองดี
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดปากควน
นางสาวณัฐริกานต5
รองสวัสดิ์
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดเขาน!อย

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑
๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

นางสาวเกสรี
จักษุญาณ
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านชะอวด

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

6

7

คณะกรรมการเตรียมความพร)อมและพัฒนาอย1างเข)ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู)อํานวยการ
(ผู)ดํารงตําแหน1งครูใน (ผู)ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

นายอําพล
เพ็ญตระการ
ผอ.รร.บ!านชะอวด
นางมาลี โกฏิกลุ
ครูชํานาญการพิเศษ
รักษาการใน
ตําแหน"งผอ.รร.วัดเขา
น!อย
นายนิกร ด!วงนุ"ม
ผอ.รร.วัดปากควน
นางมาลี โกฏิกลุ
ครูชํานาญการพิเศษ
รักษาการใน
ตําแหน"งผอ.รร.วัดเขา
น!อย
นายอําพล
เพ็ญตระการ
ผอ.รร.บ!านชะอวด

นางวรรณา
วงศ5สุริยามาศ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.ร"อนพิบลู ย5
นางจตุพร สงหนู
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดหัวค"าย(พิศาล
อุปถัมภ5)

นายปรีชา สุขสงวน

นางสาวพรทิพย5
นุ"นเมือง
ครู คศ.๑
ผอ.รร.บ!านชะอวด
นางสาวปนิดา
สุวรรณโณ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดเขาน!อย

นายประสงค5 นิ่มเรือง

นายสุรินทร5 สงหนู

นายสมนึก ดิฐจํานงค5

นายชอบ ภิรมย5รักษ5
ครูชํานาญการ
รร.วัดปากควน
นางสาวปนิดา
สุวรรณโณ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดเขาน!อย

นายไชยพงศ5

นางถนอม รัตนมณี
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านชะอวด

นายประสงค5 นิ่มเรือง

ภิรมย5รักษ5
นายสมนึก ดิฐจํานงค5

7
ที่

ชื่อ/ตําแหน1ง/
สถานศึกษา

8

นางสาวจินตพร
เยาว5ดํา
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านชะอวด
นางสาวทิพธัญญา
สุวรรณชาติ
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดสามัคยาราม
นางสาวกาญจนา
จันทร5ชูเพ็ชร5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดฉิมหลา
นางสาวชุติวรรณ
แจ!งจุล
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดคันธมาลี
นางสาวหฤทัย
สุวรรณโรจน5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.ชุมชนวัดท"าลิพง
นางสาวสกาวใจ
แก!วกาญจน5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดหน!าสตน

9

10

11

12

13

14 นางสาวกัลญารัตน5
จันทร5เลื่อน
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดพระอานนท5
15 นางสาวณัฐธิดา
แก!วมณี
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านห!วยโส
16 นายศักรินทร5
ชนะสงคราม
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดทุ"งหล"อ

วันที่บรรจุ
และแต1งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร)อมและพัฒนาอย1างเข)ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู)อํานวยการ
(ผู)ดํารงตําแหน1งครูใน (ผู)ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

นายอําพล
เพ็ญตระการ
ผอ.รร.บ!านชะอวด

นางจิตรา หนูสังข5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านชะอวด

นายประสงค5 นิ่มเรือง

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

นายสมพร คงดี
ผอ.รร.วัดสามัคยาราม

นางโรสมีนี มะลีมิง
ครู คศ.๑
รร.วัดสามัคยาราม

นายสุนทร ขนุนทอง

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

นางสาววันเพ็ญ
สังข5ศิลปเลิศ
ผอ.รร.วัดฉิมหลา

นายสมศักดิ์ บัวมาศ

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

นายสุโชติ ศิรสิ มบัติ
ผอ.รร.วัดคันธมาลี

นางอุไรวรรณ
ประสิทธาภรณ5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดฉิมหลา
นางนารี ทองทิพย5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดคันธมาลี

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

นายวุฒิศักดิ์ เกิดเขียว
รร.ชุมชนวัดท"าลิพง

นางฐิติรัตน5 พูลเทพ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.ชุมชนวัดท"าลิพง

นางสมหมาย ดีเป.นแก!ว

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

นางรําไพ มณีรักษ5
ครูชํานาญการพิเศษ
รักษาการใน
ตําแหน"งผอ.รร.วัดหน!า
สตน
นางอัญญารัตน5
ธานีรัตน5
ผอ.รร.วัดพระอานนท5

นางบุษบา เมืองชู
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดหน!าสตน

นายชาตรี เพชรแก!ว

นางสุนทรี
บุญญานุพงศ5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดพระอานนท5
นางสาวเสาวลักษณ5
จันทภัทราภรณ5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านห!วยโส
นางกัญญปาณิส
ปราบทมูล
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดทุ"งหล"อ

นายสุทัศน5 ศักดิ์ธานี

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑
๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

นางศุภมนต5 จรณะเลิศ
ผอ.รร.บ!านห!วยโส

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

นายธาดา อุณพันธุ5
ผอ.รร.วัดทุ"งหล"อ

นายจารึก พลเดช

นายเนตร พรหมทอง

นายเกียรติศักดิ์ แซ"ดา" น

8
ที่

ชื่อ/ตําแหน1ง/
สถานศึกษา

17 นางสาวศิริโสภา
ประมัยพิมพ5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านชะอวด
18 นายณัฐพล แก!วจีน
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดพิศาลนฤมิต
19 นางสาวทะนันยา
ซังเอียด
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านลําคลอง
20 นางสาวกวิสรา ขุนจักรี
ตําแหน"ง ครูผู!ช"วย
รร.ชุมชนบ!านพุดหง
21
22
23

24

25

นายภานุเดช เพชรรัตน5
ตําแหน"ง ครูผู!ช"วย
รร.วัดเทพมงคล
นางสาวสุกัญญา สีถา
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.ชุมชนวัดท"าลิพง
นางสาวเสาวนีย5
เอียดญวน
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดปากตรง
นางสาวนิภารัตน5
สมหมาย
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านวังหอน
นางสาวพลอยไพลิน
ลิ่มประรังษ5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดพระอานนท5

วันที่บรรจุ
และแต1งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร)อมและพัฒนาอย1างเข)ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู)อํานวยการ
(ผู)ดํารงตําแหน1งครูใน (ผู)ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑

นายอําพล
เพ็ญตระการ
ผอ.รร.บ!านชะอวด

๑
ตุลาคม
๒๕๖๑
๑๖
ตุลาคม
๒๕๖๑

นายสุรทิน ทิพย5อักษร
ผอ.รร.วัดพิศาลนฤมิต

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางบุญชู ฤทธิพาจารย5
ครูชํานาญการ
รก.ผอ.รร.ชุมชนบ!านพุดหง
นายชื่น กาฬกาญจน5
ผอ.รร.วัดเทพมงคง

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางสาวเหมวรรณ
เนียมนุ!ย
ผอ.รร.บ!านลําคลอง

นายวุฒิศักดิ์ เกิดเขียว
ผอ.รร.ชุมชนวัดท"าลิพง
นางจรินทร5 แก!ววิจิตร
รร.วัดปากตรง

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางสาวเครือวัลย5
ขาวแก!ว
รร.บ!านวังหอน

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางอัญญารัตน5
ธานีรัตน5
ผอ.รร.บ!านคอกวัว
รักษาการใน
ตําแหน"ง ผอ.รร.วัดพระ
อานนท5

นางดาราพร
ย!อยยางทอง
ครูชํานาญการ
รร.บ!านชะอวด
นางวันวดี แสงพรหม
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดพิศาลนฤมิต
นางณษรา ยินเจริญ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านลําคลอง

นายประสงค5 นิ่มเรือง

นางสาวพิกุล
ชํานาญกิจ
ครูชํานาญการ
รร.ชุมชนบ!านพุดหง
นางกัลญา สุขทัย
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดเทพมงคล
นางฐิติรัตน5 พูลเทพ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.ชุมชนวัดท"าลิพง
นางพัชรมน ยกชม
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดปากตรง

นายสุภาพ บัวพูน

นางสาวเครือศรี
ศิริภักดี
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านวังหอน
นางสุนทรี
บุญญานุพงศ5
ครูชํานาญการ
รร.วัดพระอานนท5

นายไพรัตน5 พุทธสวัสดิ์

นางสมใจ สุวรรณเดช
นายอัมพร สุขแก!ว

นายสุนทร สารมาศ
นางสมหมาย ดีเป.นแก!ว
นายบุรินทร5 ซ!ายหุย

นายสุทัศน5 ศักดิ์ธานี

9
ที่

ชื่อ/ตําแหน1ง/
สถานศึกษา

26

นางนิตยา ไข"แก!ว
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านคอพรุ
นางสุภา คงพันธ5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านห!วยไม!แก"น
นางสาวณัฐพร คงขาว
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดไม!เสียบ
นางสาวกุลิสรา
ปานมาศ
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านควนเงิน
นายมะสุกรี เจะโซะ
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านบางน!อย

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางสาวสมใจ
บุญประดิษฐ5
ผอ.รร.บ!านคอพรุ
นายเพชรพันธ5 ขันเพ็ชร5
ผอ.รร.บ!านห!วยไม!แก"น

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายบํารุง บุญฤทธิ์
ผอ.รร.บ!านบางน!อย

31

นายสุขสันต5 ไชยรักษา
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านควนมุด

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางสาวสุภตั ร
พุทธานุกูล
รร.บ!านควนมุด

32

นางสาวอรอุมา
พิชัยกาล
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดหัวค"าย(พิศาล
อุปถัมภ5)
นางสาวคริษฐา
จันทร5เรือง
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดดอนมะปราง

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายสุรศิ ักดิ์ เมทิโก
ผอ.รร.วัดหัวค"าย
(พิศาลอุปถัมภ5)

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางสาวศศิธร ช"วยสงค5 นายสมพร
ผอ.รร.วัดดอนมะปราง เหมือนพะวงศ5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดดอนมะปราง

นายวิชิต ชิตศักดิ์สกุล
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

นางสาวตอยีบะห5
อาเกYะ
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.ราชประชานุเคราะห5
นายก"อเกียรติ รัตนะ
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านหน!าศาล

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายมนต5ตรี หนูขจร
ผอ.รร.ราชประชานุ
เคราะห5

นางสาวสุดา ทองเซ"ง
ครูชํานาญการ
รร.ราชประชานุเคราะห5

นายประยุทธ ฐานะ

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางพรรัตน5
ทิพย5กองลาศ
ผอ.รร.บ!านหน!าศาล

นางนุชรินทร5 มุสลิมีน
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านหน!าศาล

นายจรูญ นิยมเดชา

27
28
29

30

33

34

35

วันที่บรรจุ
และแต1งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร)อมและพัฒนาอย1างเข)ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู)อํานวยการ
(ผู)ดํารงตําแหน1งครูใน (ผู)ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

นายประพันธ5 ยังช"วย
ผอ.รร.วัดไม!เสียบ
นายพัฒนพากย5 ชูช"วย
ผอ.รร.บ!านควนเงิน

นางสุรีย5 กาญจนา
ครูชํานาญการ
รร.บ!านอายเลา
นายสมพร รัตน5พันธุ5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านห!วยไม!แก"น
นางพรรณี นาคปลัด
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดไม!เสียบ
นางวรรณลออ ลิ่มมณี
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านควนเงิน

นายจรายพงศ5 ศักดิ์ศรี

นางสาวจุไรพร
แสงทอง
ครูชํานาญการ
รร.บ!านบางน!อย
นางสาววันทนา
รามัญเพ็ง
ครูชํานาญการ
รร.บ!านควนมุด
นางจตุพร สงหนู
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดหัวค"าย(พิศาล
อุปถัมภ5)

นายเกษม สุขวงศ5

นายสุวิทย5 จางบัว
นายยงสุข ยิ้มมุก
นางบานชื่น
เกษสุวรรณ

นายสุเทพ หนูเขียว

นายสุรินทร5 สงหนู

10
ที่

ชื่อ/ตําแหน1ง/
สถานศึกษา

36

นางสาวภรณ5ทิพย5
ผุดดวง
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดศรีสุวรรณาราม
นางสาววิภาวี
สัจจะบุตร
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านชะอวด
นางสาวชโลทร ช"วยชู
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านห!วยหาร
นางสาวใจกานต5
เกื้อรอด
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.ร"อนพิบลู ย5
นางสาววิลาวัลย5
เมืองฝZาย
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
นางสาวชุลีภรณ5
แสงรักษ5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดเถลิงกิตติยาราม
นางสาววราภรณ5
อินทร5แก!ว
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดธาราวง
นางสาวกฤติยาณี
ดําทอง
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดนาหมอบุญ
นางสาวมนฤดี
สงพราหมณ5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดคันธมาลี
ว"าที่ ร.ต.หญิง นภัสนันท5
ขวดหนู
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านควนเงิน

37

38
39

40

41

42

43

44

45

วันที่บรรจุ
และแต1งตั้ง

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

คณะกรรมการเตรียมความพร)อมและพัฒนาอย1างเข)ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู)อํานวยการ
(ผู)ดํารงตําแหน1งครูใน (ผู)ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นายยุทธิพร
เพชรจันทร5
ผอ.รร.วัดศรีสุวรรณา
ราม
นายอําพล
เพ็ญตระการ
ผอ.รร.บ!านชะอวด

นางสามารถ ปานสุทธิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดศรีสุวรรณาราม

นายจําเริญ
นววงศ5วิวัฒน5

นางสุภาพร ขําตรี
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านชะอวด

นายประสงค5 นิ่มเรือง

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายโชติ คํานวณ
ผอ.รร.บ!านห!วยหาร

นางปLทมา ตลึงผล
ครูชํานาญการ
รร.บ!านห!วยหาร
นางจรรยา เกิดคง
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.ร"อนพิบลู ย5

พันโทสําราญ ชูช"วย

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

สิบเอกสง"า ด"านวัฒนา
ผอ.รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

นางยาใจ มากสังข5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

นายสมพร ธีระพงศ5

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายสุนันท5
หลวงชัยสินธุ5
ผอ.รร.วัดเถลิงกิตติยา
ราม
นางณิชา เพชรใหญ"
รก.ผอ.รร.วัดธาราวง

นางอารี ศิรินุพงษ5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดเถลิงกิตติยาราม

นางปริณดา มาศพิทักษ5

นางนิศารัตน5
รัตนวโรจน5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดธาราวง
นางสาววิมลวรรณ
อ!นทอง
ครู คศ.๑
รร.วัดนาหมอบุญ
นางประคอง นาถาวร
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดคันธมาลี

นายสัณฐาน เทพทอง

นางสุมลฑา รัตนวงศ5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านควนเงิน

นางบานชื่น
เกษสุวรรณ

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายมนัส ทองทิพย5
ผอ.รร.ร"อนพิบูลย5

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางจารุวรรณ
รักษ5กําเนิด
ผอ.รร.วัดนาหมอบุญ

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายสุโชติ ศิรสิ มบัติ
ผอ.รร.วัดคันธมาลี

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายพัฒนพากย5 ชูช"วย
ผอ.รร.บ!านควนเงิน

นายปรีชา สุขสงวน

จ.ส.อ.สมเกียรติ
วังบุญคง
นายจารึก พลเดช

11
ที่

ชื่อ/ตําแหน1ง/
สถานศึกษา

46

นางสาวกันยา แซ"ฟุZง
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.ราชประชานุเคราะห5
นางสาวอรพรรณ
ประชาโรจน5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านห!วยหาร
นางสาวสุกัญญา
สุวรรณนุกูล
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดสุวรรณโฆษิต
นางสาวรุจิรา กิ่งรัตน5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านห!วยหาร

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายมนต5ตรี หนูขจร
ผอ.รร.ราชประชานุ
เคราะห5
นายโชติ คํานวณ
ผอ.รร.บ!านห!วยหาร

นางสาวสุดา ทองเซ"ง
ครูชํานาญการ
รร.ราชประชานุเคราะห5
นางวิมล ประไพ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านห!วยหาร

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายนิคม ชูศรี
ผอ.รร.วัดสุวรรณโฆษิต

นางนิยพร พัฒนะจํารูญ นายนุกูล ธานีรัตน5
ครู คศ.๑
รร.วัดสุวรรณโฆษิต

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายโชติ คํานวณ
ผอ.รร.บ!านห!วยหาร

พันโทสําราญ ชูช"วย

50

นางสาววิภาวดี
เสนเอียม
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดปากระวะ

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

51

นางสาวปนัดดา สุขเสน ๑๓
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
ธันวาคม
รร.วัดสามัคยาราม
๒๕๖๑

นางพรทิพย5
สุวรรณมานพ
ครูชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหน"ง
ผอ.รร.วัดปากระวะ
นายสมพร คงดี
ผอ.รร.วัดสามัคยาราม

นางอุทัยทิพย5
รักษาเมือง
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านห!วยหาร
นางปาริชาติ เสนเนียม
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดรามแก!ว

นายสุนทร ขนุนทอง

52

นายพิชญา ขุนชํานาญ
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

สิบเอกสง"า ด"านวัฒนา
ผอ.รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

53

นางสาวณรงค5ฤทธิ์
ก!อนทอง
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดวังฆ!อง
นางสาวศศิกานต5
สังข5ศรีอินทร5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดดอนรักษา
นางสาวจารุวรรณ
เกลี้ยงส"ง
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดบางตะพาน

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

นายวิชัย ราชธานี
ผอ.รร.วัดวังฆ!อง

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

นายสมจิตร ไทรทอง
ผอ.รร.วัดดอนรักษา

นางภานุพร
พงศ5สุวรรณ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดสามัคยาราม
นางจิดาภา
ขาลธนวัฒน5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
นางสาวรัตติยา
สังคานาคิน
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดวังฆ!อง
นางสุนิษา นวลพลับ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านปากเชียร

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

นางสาวบุณยนุช
บุญญาพันธ5
ผอ.รร.วัดบางตะพาน

นางโสภา โกศัลวิตร
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดบางตะพาน

นายประมูล คงแก!ว

47

48

49

54

55

วันที่บรรจุ
และแต1งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร)อมและพัฒนาอย1างเข)ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู)อํานวยการ
(ผู)ดํารงตําแหน1งครูใน (ผู)ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นายประยุทธ ฐานะ
พันโทสําราญ ชูช"วย

นายสัมฤทธิ์ แก!วเนียม

นายสมพร ธีระพงศ5

นายจรูญ ทองพะวา

นายปฏิยุทธ
พรหมพันธ5

12
ที่

56

57

58

59

60
61

62

ชื่อ/ตําแหน1ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต1งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร)อมและพัฒนาอย1างเข)ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู)อํานวยการ
(ผู)ดํารงตําแหน1งครูใน (ผู)ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

นางสาวรัตนา
พาหุลรัตน5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านศาลาทวดทอง
นางสาวขวัญชนก
ทองจันทร5แก!ว
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดบูรณาวาส
นางสาวอรุณรัตน5
ตลึงกาญจน5
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านโคกทราย
นางกัตติกา รักดี
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านไสขาม

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

นางไพจิตต5 มีปลอด
ผอ.รร.บ!านศาลาทวด
ทอง

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

นายวีระ ตาดทอง
ผอ.รร.วัดบูรณาวาส

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑
๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

นางรุจิรา อุสมา
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.วัดรามแก!ว
นางสาววรรณา
เจยุภักดิ์
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านบางมูลนาก
นางสาวสุภาพร
พรพจน5ธนมาศ
ตําแหน"งครูผู!ช"วย
รร.บ!านแสงวิมาน

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑
๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑
๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

นางสุภาภรณ5
แก!วคงทอง
ครูชํานาญการ
รร.บ!านศาลาทวดทอง
นางสุภาพร หาญณรงค5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดบูรณาวาส

นายนรินทร5
พรหมมินทร5

นางสาวนภัทร นามสุข
ผอ.รร.บ!านโคกทราย

นางกัลติภา ศรีสว"าง
ครูชํานาญการ
รร.บ!านโคกทราย

นายวิชัย หยูตุ!ง

นางนฤมล ขุนรัง
ครูชํานาญการพิเศษ
รักษาการใน
ตําแหน"ง ผอ.รร.บ!านไส
ขาม
นายประภาส สวนกูล
ผอ.รร.วัดรามแก!ว

นางวรรณลออ ลิ่มมณี
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านไสขาม

นายสมชาย ล!อมเมือง

นางปาริชาติ เสนเนียม
ครูชํานาญพิเศษ
รร.วัดรามแก!ว
นางสมพิศ ฉิมแก!ว
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านบางมูลนาก

นางฉลอง หนูพันธ5

นายพิมพ5 ฉ่ําสมบูรณ5
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ!านแสงวิมาน)

นายสุรินทร5 สงหนู

นางสาวมะลิษา
พรหมทอง
รร.บ!านบางมูลนาก
นายนิทัศน5 คู"ธรรมจักร
ผอ.รร.บ!านแสงวิมาน)

นายละม!าย
เสนขวัญแก!ว

นายจุล ชุมขุน
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การแต1งตั้งครูผู)ช1วยซึ่งผ1านการประเมินการเตรียมความพร)อมและพัฒนาอย1างเข)ม ให)ดํารงตําแหน1งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต"งตั้งข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งครูผู!ช"วย
ซึ่งผ"านการประเมินการเตรียมความพร!อมและพัฒนาอย"างเข!มครบสองปI ให!ดํารงตําแหน"งครู สังกัดเดิม โดยได!รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร!อมและพัฒนาอย"างเข!ม จํานวน 18 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน1ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 11 ราย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวศรีสุดา นาคีเภท
นางสาวธนาพร ไชยพิคุณ
นางสาวอัมพิกา สุธาโพชน5
นางสาวโสภิตา เหมปาละ
นายญาณเดช ปานมาศ
นางสาวมยุรี ประเสริฐดํา
นางป#ยภรณ5 ฤทธิ์แก!ว
นางสาวสุชัญญา ศรีเทพ
นางสาวจักขุมา ดวงคงทอง
นางสาวพิชิตา มณีพงศ5
นางสาวสุพัตรา วัฒนสงค5

ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย

วัดสระแก!ว
วัดสว"างอารมณ5
วัดท"าม"วง
วัดพังสิงห5
วัดคีรีกันทร5
วัดโพธิ์เสด็จ
บ!านห!วยระย!า
วัดหัวอิฐ
ราชประชานุเคราะห5 4
วัดหญ!า
วัดน้ํารอบ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 ราย
12 นางสาวกนกวรรณ คําแหง
13 นางสาวณิชกานต5 รัตนบุรี
14 นางสาวภัทธิรา ทองบุญช"วย

ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย

วัดควนสระบัว
บ!านห!วยทรายขาว
บ!านไร"มสุ ลิม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 4 ราย
15
16
17
18

นางสาวรุจิรา บุหลาด
นางสาวผุสดี ศรีเมือง
นางสาวมัณฑนา ปานสัสดี
นางสาวพิชิตา รามณรงค5

ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย
ครูผู!ช"วย

วัดประดู"หอม
บ!านเปร็ต
บ!านในเขียว 1
วัดจอมทอง
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การบรรจุและแต1งตั้งผู)สอบแข1งขันได) ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เข)ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน1งครูผู)ช1วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให!สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการสั่งบรรจุและแต"งตั้งผู!สอบแข"งขันได!
ราย นางสาวภัสร5พิชชา อมรพัชรทิพย5 กลุ"มวิชาปฐมวัย ลําดับที่ 31 เข!ารับราชการเป.นข!าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ตํ า แหน" ง ครู ผู! ช" ว ย โรงเรี ย นบ! า นปากน้ํ า อํ า เภอฉวาง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เลขที่ตําแหน"ง 6259 เป.นการเฉพาะราย ทั้งนี้ ตั้งแต"วันที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติอนุมัติ

เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การย)ายข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ (เจ็บปDวย)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ย! า ยข! า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ราย นางเจริ ญ ศรี แต! ม แก! ว ตํ า แหน" ง ครู
โรงเรี ย นบ! า นพรุ ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ง งา ไปแต" ง ตั้ ง โรงเรี ย นบ! า นวั ด ใน
อําเภอขนอม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที่ตําแหน"ง 4127

เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การให)ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนไปบรรจุและแต1งตั้งเปEนพนักงานครูเทศบาล
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให! นางสาวปLทมาวดี อนุสรณ5 ข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน"งครู อันดับ คศ.1
วุฒิการศึกษา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร5) ขั้น 19,510 บาท (ณ 1 ตุลาคม 2561) ตําแหน"งเลขที่ 6081
โรงเรียนบ!านวังหิน อําเภอทุ"งใหญ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โอนไปดํารง
ตําแหน"งครู อันดับ คศ.1 ตําแหน"งเลขที่ 03628-2 ขั้น 19,510 บาท (ณ 1 ตุลาคม 2561) โรงเรียนเทศบาล
บ!านนาเหนือ กองการศึกษา สังกัดสํานักงานเทศบาลเมืองทุ"งสง อําเภอทุ"งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต"
วันที่ 1 กุมภาพันธ5 2562
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เรื่องที่ 4.7
เรื่อง

การให)ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช1วยราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปEนการชั่วคราว กรณีพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให! นางสุพร มีคํา ครูโรงเรียนบ!านวังเต"า อําเภอทุ"งสง ไปช"วยปฏิบัติราชการเป.นการชั่วคราว
ที่โรงเรียนชุมชนวัดสําโรง อําเภอทุ"งสง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
มีกําหนด 1 ปI เมื่อครบกํา หนด 1 ปI หากบุคคลดั งกล" าวยังไม"ได!รั บ การพิ จ ารณาให!ย! ายลงตํ าแหน"ง ให! เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาการช"วยราชการ (ต"อเนื่อง) ต"อไป

เรื่องที่ 4.8
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให)มีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด!านที่ 1 ด!านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด!านที่ 2 ด!านความรู!ความสามารถ และด!านที่ 3 ด!านผลการปฏิบัติงานของข!าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี วิทยฐานะชํานาญการ ทั้ง 12 ราย ดังนี้
1. อนุ มั ติ คุ ณ สมบั ติ ข องข! า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู! ข อเลื่ อ นเป. น วิ ท ยฐานะครู
ชํานาญการ จํานวน 12 ราย
2. อนุมัติการแต"งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด!านที่ 1 ด!านที่ 2 และ ด!า นที่ 3 ของข!า ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู!ขอเลื่อนเป.นวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 12 ราย
3. ทั้ ง นี้ ก รรมการประเมิ น คนที่ 2 ขอให! สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ทั้ ง 5 เขต เสนอบุ ค คลที่ มี
ความรู! ความสามารถ และความเหมาะสม (เป. น บุ ค คลต! น แบบ ด! า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ )
ในการประเมิน อย"างเคร"งครัด และจะประเมินได!ครั้งละไม"เกิน 2 คน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน1ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ราย
1. นางสาวศศิธร สมชู
ครู
วัดลํานาว
2.

นายอดินันต5 แสงมณี

ครู

วัดลํานาว

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
3. นายกฤตนันท5 พาณิชพงศกร
ครู
บ!านดอนโรงมิตรภาพที่ 196

วิชาเอก
คอมพิวเตอร5
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยาศาสตร5

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 9 ราย
4.

นายวรากร เดชพรหม

ครู

ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม

วิทยาศาสตร5 (ชีววิทยา)
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ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน1ง

โรงเรียน

วิชาเอก

5.
6.
7.
8.

นางผานิต ษรเดช
นายจตุพล สุทธิพันธ5
น.ส.รุ"งทิพย5 อนันทกาญจน5
นางทรรศยา นงค5นวล

ครู
ครู
ครู
ครู

ร.ร.ควนเกยสุทธิวิทยา
ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา
ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา
ร.ร.วิทยาศาสตร5จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ

คณิตศาสตร5
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร5

9.

น.ส.กุลธิดา ขันสุข

ครู

ร.ร.วิทยาศาสตร5จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ

10. นางซัลวาณีย5 เจYะมะหมัด
11. นายนภัทร เฮ!งศิริ
12. น.ส.ประภาศรี ธานีรัตน5

ครู
ครู
ครู

ร.ร.เบญจมราชูทิศ
ร.ร.เบญจมราชูทิศ

วิทยาศาสตร5
(ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร5(ฟ#สิกส5)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร5

ร.ร.วิทยาศาสตร5จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ

เรื่องที่ 4.9
เรื่อง การให)ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการให!ข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 40 ราย ดังนี้
1. อนุ มั ติ ก ารประเมิ น ด! า นที่ 1 ด! า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด! า นที่ 2
ด!านความรู! ความสามารถ และด!านที่ 3 ด!านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแต"งตั้งข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาให!มีวิทยฐานะชํานาญการ
จํานวน 40 ราย ตั้งแต"วันที่คุณสมบัติครบถ!วน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน1ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 11 ราย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายพีระเชษฐ5 ชูโลก
น.ส.สุณาวรรณ จันทร5ทอง
น.ส.จารุวรรณ ถาวรสุข
น.ส.นันทนา เพ็ชรรัตน5
น.ส.ศรัญญา ใส"แว"น
นายสุนันท5 แย!มแสง
น.ส.อุไร หัตถประดิษฐ5
นางนวพร บัวทองจันทร5
นางขวัญสุดา ญาณสูตร
นางชนานุช กิจบรรทัด
นางสุนันทา จํานงฤทธิ์

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

วัดวังหงส5
วัดโคกโพธิ์สถิตย5
วัดมุขธารา
วัดเชิงแตระ
วัดไพศาลสถิต
ราชประชานุเคราะห5 4
ราชประชานุเคราะห5 4
วัดบางตะพาน
วัดพระมหาธาตุ
ราษฎร5บาํ รุง/ลานสกา
วัดบางใหญ"

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร5
คณิตศาสตร5
คณิตศาสตร5
คณิตศาสตร5
วิทยาศาสตร5
คณิตศาสตร5
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร5
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ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน1ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 14 ราย
12. นางปนัสยา ชัยรักษา
ผอ.ร.ร.
ตชด.บ!านไร"ยาว
13. นายรัญญา ศรีแก!วณวรรณ
ครู
บ!านโคกวัด
14. นายพชร สัญนุจิตต5
ครู
บ!านหนองปลิง
15. นายพรชัย กันตังกุล
ครู
บ!านหนองหว!าฯ
16. นางกัลยา อนุวัฒน5
ครู
บ!านหนองหว!าฯ
17. นายสายันห5 สุตระ
ครู
วัดขนาน
18. นายสนธยา มัฎฐารักษ5
ครู
บ!านนาพา
19. นายสรายุทธ ถนอมกาย
ครู
บ!านสามัคคีธรรม
20. นางน!องนุช บําเพ็ญ
ครู
บ!านหาดทรายแก!ว
21. นางอังคนา ผิวนวล
ครู
บ!านทอนวังปราง
22. ว"าที่ร!อยตรีหญิง ภมรมาส วงศ5สวัสดิ์ ครู
วัดโคกหาด
23. น.ส.อรษา คชสิทธิ์
ครู
วัดประดิษฐาราม
24. นางณัฐกฤตา เกตุเพชร
ครู
วัดวังรีบุญเลิศ
25. นายวิรัช ศรีสวัสดิ์
ครู
วัดขนาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
26. นางอัญชลี สุนยานัย
ครู
วัดทุ"งหล"อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 2 ราย
27. นางสาวรุชดา พงค5ยี่ล"า
ครู
วัดดอนใคร
28. นางสาวเสาวลักษณ5 ยีเกษม
ครู
บ!านสระบัว

วิชาเอก
บริหารสถานศึกษา
สังคมศึกษา
การงานฯ
วิทยาศาสตร5
พระพุทธศาสนา
วิทยาศาสตร5
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร5
คณิตศาสตร5
ภาษาต"างประเทศ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร5
ภาษาต"างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 12 ราย
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นางสาวป#ยะวรรณ ละม"อม
นางสาวชไมพร พุมดวง
นางแก!วขวัญ มุสิเกตุ
นางสาวน้ําอ!อย ชุมทอง
นางสาวจันทรา จันทรังษี
นางพัชรินทร5 รัชชะ
นางเสาวลักษณ5 พรมสังฆ5
นางสุภิญญา ไชยรัตน5
นางสาวอรณี ปรีชา
ว"าที่ร.ต.หญิงอ!อมฤทัย ใจทอง
นายคชานนท5 ฉ่ําเมืองปLกษ5
นางสาวเพ็ญพักตร5 ช"วยพันธ5

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง
บางขันวิทยา
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
ทุ"งสง
ทุ"งสง
ทุ"งสง
ทุ"งสังพิทยาคม
พรหมคีรีพิทยาคม
แหลมราษฎร5บาํ รุง

วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร5
วิทยาศาสตร5
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร5(ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร5
สังคมศึกษาฯ
ดนตรี
วิทยาศาสตร5
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เรื่องที่ 4.10
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด)านที่ 1 ด)านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด)านที่ 2 ด)านความรู)ความสามารถ ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปEนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด!านที่ 1 ด!านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด!านที่ 2 ด!านความรู!ความสามารถ ของข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอเลื่อนเป.นวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ ทั้ง 7 ราย ก"อนนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาอนุมัติ
ดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป.น
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 7 ราย
2. อนุ มัติ ก ารแต" งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ด! า นที่ 1 และด! า นที่ 2 ของข! า ราชการครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษาผู!ขอเลื่อนเป.นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 7 ราย
3. ทั้ ง นี้ ก รรมการประเมิ น คนที่ 2 ขอให! สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ทั้ ง 5 เขต เสนอบุ ค คลที่ มี
ความรู! ความสามารถ และความเหมาะสม (เป. น บุ ค คลต! น แบบ ด! า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ )
ในการประเมิน อย"างเคร"งครัด และจะประเมินได!ครั้งละไม"เกิน 2 คน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน1ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ราย
1.
2.

น.ส.บุญราศี เจริญผล
นางปองสุข สุดชู

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ร.ร.บ!านกุยเหนือ
ร.ร.วัดศิลาราย

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
3.
4.
5.

นางทิพวรรณ ใจห!าว
นางสาวศิริพร สุประดิษฐ
นางอรุณวัลย5 ทองทิพย5

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ร.ร.วัดธารน้ําฉา
ร.ร.บ!านพิตาํ
ร.ร.บ!านปลายทอน

คณิตศาสตร5
ศิลปะ (นาฎศิลป)
ภาษาไทย

บางขันวิทยา
บางขันวิทยา

คณิตศาสตร5
ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร5)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 2 ราย
6. นางนิรมล คงรอด
7. นางศศิพิมพ5 ด!วงคง

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
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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
เปEนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติอนุมัติผลการประเมินด!านที่ 1 และด!านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จํานวน 110 ราย
เพื่อให! สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึ กษานครศรีธรรมราช เขต 1 – เขต 4 และสํ านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส"งผลการปฏิบัติงาน (ด!านที่ 3) พร!อมทั้งผลการประเมินด!านที่ 1 และด!านที่ 2
และความเห็นของคณะกรรมการประเมินด!านที่ 1 ให!คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต"อไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน1ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 67 ราย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางอาทิตยา มากศรี
นางนลินรัตน5 มีมาก
นางเกวรินทร5 ทองพริก
นางเบ็ญจมาศ แก!วซัง
นางอรพงศ5 เกื้อกูล
นางจุรี เมืองสง
นางจรวยพร ส!มแปZน
นางกมลทิพย5 พูลแก!ว
นายสงเสียง เพ็ญเกิด
นางสุพัตรา สุวรรณฤกษ5
นางสุรีพร หมวดสิงห5
นางสุภาพร สุวรรณพานิช
นายบุญคล"อง จุลเลศ
นางจริยา ปานอ"อน
นางอิสรา สืบสม
นางอทิตา สิทธิพงศ5

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

17.
18.

นางสุกัณญา กําเนิดมณี
นางณัชชา เทพจิตร

ครู
ครู

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

นางยินดี จุลศักดิ์
นายป#ยะศักดิ์ สงวนศักดิ์
นางนัยนา คงเพ็ชร
นางสุจิตรา วิเชียรสว"าง
นางศศิธร อินนุพัฒน5
นางปราณี บรรณราช
นายบุญยัง ทัลวรรณ5

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
วัดสว"างอารมณ5
วัดพระมหาธาตุ
วัดบางตะพาน
วัดนาวง
วัดพระมหาธาตุ
วัดวิสุทธิยาราม
วัดพระเพรง
วัดมะม"วงตลอด
วัดบางใหญ"
ราชประชานุเคราะห5 5
วัดพระมหาธาตุ
วัดสวนพล
บ!านทวดทอง
วัดราษฎร5เจริญ
วราราม
วัดวนาราม
ไทยรัฐวิทยา74 (ชุมชนบ!าน
คีรีวง)
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
ชุมชนวัดหมน
บ!านทวดเหนือ
บ!านปากน้ําเก"า
วัดท"านคร
วัดพระมหาธาตุ
วัดพระมหาธาตุ

วิชาเอก
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
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ที่
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ชื่อ - สกุล
นางสุภาวดี กิจเกิด
นายธวัชชัย เพชรศรี
นายอิทธิชัย พุมเพรา
นางสมกมล รักษ5จุล
น.ส.ปภัชกรณ5 ละอองแก!ว
นางป#bนอนงค5 วันเพ็ญ
นายไพรัตน5 เต็มนา
นางยุพิน นาคฤทธิ์
นางสุไมพร ไกรยะปLกษ5
นางพวงเพ็ญ พลเพชร
น.ส.จุรี รักนิยม
นางขวัญสุดา เครือเตียว
นางวัจนารัตน5 หนูนาค
นางสาวกรีสดุ า จุติยนต5
นางธันว5ชนก วิทูลไชย
น.ส.กาญจนา พรหมสุด
น.ส.ไพลิน สุทธิเดช
นางกอบกุล สงสุวรรณ
น.ส.วีลายา มะห5มูดีย5
น.ส.ชฎามาศ ชูโสด
นางรสิตา ดีมาก
นางวันเพ็ญ ยานพะโยม
นางสุวิมล นิยมวรรณ
นางวรรณพร ดําศรี
นายสุทธิพงค5 นงค5นวล
นายวิระ แก!วโสภาค
นายชาญชัย ปานตุ!น
นางกนกวรรณ ถาวรสุข
นางนิตยา บัวเกศ
นางวิจิตร5ตรา มุกรินทร5ละไมมาด
นายภิรมย5 วัฒนสงค5
นางจุฑามาศ เหมทานนท5
น.ส.พรเพ็ญ ศรีวิรตั น5
น.ส.ยินดี แจ"มไสย
นางฐิติรัตน5 ทองนุ"น
นายอนันท5 เดชภูมิ
นายสมภูมิ ทองน!อย
นายสมควร สังข5จันทร5
นางสมทรง เพ็งสุวรรณ
น.ส.ฐะปะนีย5 ทัศนโกวิท

ตําแหน1ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
วัดสระแก!ว
บ!านห!วยไทร
วัดไพศาลสถิต
วัดไพศาลสถิต
วัดไสมะนาว
บ!านทวดทอง
วัดมุขธารา
บ!านมะม"วงทอง
วัดท"าแพ
บ!านเนิน
บ!านบางหลวง
ชุมชนวัดหมน
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
วัดสมอ
วัดพระมหาธาตุ
บ!านไสใหญ"
วัดมหาชัยวนาราม
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
บ!านบางหลวง
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
วัดสระไคร
วัดมุขธารา
วัดมุขธารา
วัดพระมหาธาตุ
บ!านห!วยยูง
ราชประชานุเคราะห5 4
วัดเชิงแตระ
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
วัดบางตะพาน
วัดบ!านตาล
บ!านเนิน
บ!านปากพญา
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
วัดพังสิงห5
บ!านทวดทอง
วัดแพร"
วัดบางตะพาน
วัดพระมหาธาตุ

วิชาเอก
วิทยาศาสตร5
คณิตศาสตร5
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
คณิตศาสตร5
คณิตศาสตร5
คณิตศาสตร5
คณิตศาสตร5
คณิตศาสตร5
คณิตศาสตร5
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร5
คณิตศาสตร5
คณิตศาสตร5
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
สุขศึกษาพลศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
สุขศึกษาพลศึกษา
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ที่
66.
67.

ชื่อ - สกุล
นางจิราภรณ5 สกุณา
นายสุนันท5 แอบพล

ตําแหน1ง
ครู
ครู

โรงเรียน
วัดมะม"วงตลอด
วัดท!ายสําเภา

วิชาเอก
คอมพิวเตอร5
ทัศนศิลป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 22 ราย
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

นางสุธาภรณ5 ธรรมรักษ5
นางพิทยา ไชยรักษ5
นางสุภาวดี สุวรรณน!อย
นายจีระวัฒน5 ศรีแก!วณวรรณ
น.ส.ขวัญพิชชา ชาญบํารุง
นายมีชัย ละม!าย
น.ส.กิตติมา รังสรรค5ศริ ิ
นางเจณจิรา ไกรนรา
น.ส.สรพัฒร5 สุพรรณ
นางดวงพร หวานเย็น
น.ส.มาริยา น้ํารอบ
นายเกรียงศักดิ์ รัชทูล
นางออมใจ นวลใย
นางสุบรรณ5 ชูบัวทอง
นางจิรภา อัยราคม
นางพรเพ็ญ สิทธิเชนทร5

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ผู!อํานวยการชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

84.
85.
86.
87.
88.
89.

นางคัมภีรพรรณ ภักดีแก!ว
นางกาญจนา ชะอุ"มดี
นางกันยานี กรุงแก!ว
นางวิลาวรรณ5 เกื้อหนุน
นายนนทวัฒน5 สุขจันทร5
นางพรพิมล เอียดทวน

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

บ!านคลองตูก
วัดวังหิน
ชุมชนวัดอัมพวัน
วัดนางเอื้อย
ชุมชนบ!านปากเสียว
ชุมชนวัดกะทูนเหนือฯ
ชุมชนวัดกะทูนเหนือฯ
บ!านนาพา
บ!านคลองงา
วัดวังหีบ
บ!านทะเลสองห!อง
บ!านทะเลสองห!อง
วัดจันดี
สมสรร
บ!านนาตําเสา
จุฬาภรณ5
พิชญาคาร
ชุมชนบ!านนาวา
บ!านทุ"งกรวด
บ!านห!วยปริก
บ!านทุ"งกรวด
บ!านไสส!าน
โสตทัศนศึกษาฯ

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร5
บริหารสถานศึกษา
พุทธศาสนา
พุทธศาสนา
คณิตศาสตร5
ประวัติศาสตร5
ภูมิศาสตร5
ภาษาไทย
คณิตศาสตร5
คณิตศาสตร5
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร5
ภูมิศาสตร5
ภาษาอังกฤษ
ภูมิศาสตร5
เศรษฐศาสตร5
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
คณิตศาสตร5
พระพุทธศาสนา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
90.

นายนิวัฒน5 เกื้อกูลสง

ครูชํานาญการ

วัดสุขุม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
91. นางซัลมา ปริงทอง
ครูชํานาญการ
บ!านพังปริง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 19 ราย
92.
93.
94.

นางสาวกิจติยา วงศ5ภักดี
นางปริตตา ลีละวัฒน5
นางมณฑกานต5 ตลึงจิตร

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

95.

นางปดิวรัดา ณ อุบล

ครูชํานาญการ

เขาพังไกร
เบญจมราชูทิศ
ท"านครญาณ
วโรภาสอุทิศ
เบญจมราชูทิศ

วิทยาศาสตร5

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ>น
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
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ที่
96.

ชื่อ - สกุล
นางสาวชฎากาญจน5 ชูโสด

ตําแหน1ง

โรงเรียน

วิชาเอก

ครูชํานาญการ

เบญจมราชูทิศ

ภาษาอังกฤษ

97. นางจันทร5ทิพย5 จุลศักดิ์

ครูชํานาญการ

เบญจมราชูทิศ

วิทยาศาสตร5

98.

นางจิระพร ภู"ขํา

ครูชํานาญการ

เบญจมราชูทิศ

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

นายไวยากรณ5 สบาย
นางบุษรา ทองมณี
นางสาวละไม สมหมาย
นางสาวพุทธนันท5 ชูกรณ5
นางสุธารัตน5 สุขสวัสดิ์
นางพรทิพย5 ไวยรัตน5
นางสาวธิติกานต5 สุวรรณประเสริฐ
นางวไลลักษณ5 ดีทองอ"อน
นางสาวจําเนียร รัตนพันธ5
นางสาววรัญญา พละคช
นางสาวอุไร ขาววงศ5
นายนิวัฒน5 อรุณ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

เบญจมราชูทิศ
กรุงหยันวิทยาคาร
บางขันวิทยา
บางขันวิทยา
บางขันวิทยา
บางขันวิทยา
บางขันวิทยา
บางขันวิทยา
บางขันวิทยา
เบญจมราชูทิศ
เชียรใหญ"
โยธินบํารุง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานบ!าน)
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร5
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร5
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร5
คณิตศาสตร5
วิทยาศาสตร5
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร5 (ฟ#สิกส5)
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
(พลศึกษา)
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง การให)ข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด)านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด!านที่ 3 ด!านผลการปฏิบัติงานของข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 23 ราย
2. อนุมัติให!ข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต"งตั้งเป.นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 15 ราย ตั้งแต"วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว"าการเลื่อนเป.นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต!องผ"าน
การพัฒนาก"อนแต"งตั้งตามหลักเกณฑ5และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน1ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 15 ราย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

นางสุภาภรณ5 นิลวานิช
นางกฤชภานุช ทองเกลี้ยง
นางธนินี สิทธิรักษ5
นางสาวสุนีย5 ด!วงมาก
นางสาวปณิตมน ทองคําปลิว
นายปรีชา ช"วยทอง
นางสาวอุไรวรรณ กลิ่นแก!ว
นางวรรณา ธนาวุฒิ
นางสาวเกศณี ศรีกฤษณ5
นางสาวภัทรพีร5 ศรีเกตุ
นางยศน้ําพร ศรีวงศา
นางสายพิมพ5 แกล!วทนงค5
นางนิธินันท5 อธิวัฒน5กานนท5
นายสิริพงศ5 รัตนะ
นางสุจินดา จันทร5ธิบดี

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

วัดกัลยานฤมิต
วัดสระแก!ว
วัดกัลยานฤมิต
เขาพระทอง
บ!านชะอวด
สุนทราภิบาล
ชุมชนวัดบางบูชา
บ!านท!องโกงกาง
บ!านควนโตน
วัดปากตรง
บ!านปากเชียร
วัดห!วยแหยงฯ
บ!านอายเลา
บ!านทุ"งโชน
วัดบางไทร

คณิตศาสตร5
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
ภาษาไทย
ภาษาไทย
บ!านควนโตน
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

3. อนุ มัติให! ป รับ ปรุงผลงานทางวิช าการครั้ งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นั บจากสํ านั กงาน เขตพื้ น ที่
การศึกษาแจ!งมติให!ทราบ จํานวน 6 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน1ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 6 ราย
1.
2.

นางปLทมา ศรีวิชิต
นางกัลย5กมล ภูธรภักดี

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

3.
4.
5.
6.

นายวันชัย มณีสม
นางทิพานัน พรหมมาศ
นางสุรีพร สิทธิศักดิ์
นายเสฎฐพงษ5 สุดชี

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ฉวางรัชดาภิเษก
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
นาบอน
หัวไทรบํารุงราษฎร5
ทุ"งสง
ปากพูน

สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
ลูกเสือ
วิทยาศาสตร5
วิทยาศาสตร5
สังคมศึกษา
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4. ไม"อนุมัติผลงานทางวิชาการของข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน1ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 8 ราย
1.
2.

นายชัชวาล ชูเกตุ
นางสาวอรอุรา นภาพันธ5

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ฉลองรัฐราษฎร5อุทิศ
ชะอวด

วิชาเอก
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ

เรื่องที่ 4.13
เรื่อง

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

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน1ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย
1.
2.

นางอนงค5 กิมิฬาร5
นายศรายุทธ เพชรวงษ5

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

วัดเจดีย5
ราษฎร5บาํ รุง/
ลานสกา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย
3. นางกรุณา โชติวัน
ครูชํานาญการ
บ!านควนประ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
4. นางบุญยัง เขียวภักดี
ครูชํานาญการ
บ!านห!วยหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 4 ราย
5. นางสาวมนทิพย5 คงแก!ว
ครูชํานาญการ
สตรีปากพนัง
6. นางสาวทิพย5พากร พรหมแก!ว
ครูชํานาญการ
สิชลคุณาธารวิทยา
7. นายบรรดร สุราราช
ครูชํานาญการ
เบญจมราชูทิศ
8. นางชนกวรรณ ไชยศร
ครูชํานาญการ
ทุ"งสง

วิชาเอก
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ปฐมวัย
คณิตศาสตร5
ภาษาไทย
คณิตศาสตร5
คณิตศาสตร5
วิทยาศาสตร5 (เคมี)
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง การอนุมัติผลการประเมินด)านที่ 1 ด)านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด)านที่ 2 ด)านความรู)ความสามารถของข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปEน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(อนุมัติผลการประเมินด)านที่ ๑ และด)านที่ ๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมิน ด!านที่ 1 และด!านที่ 2 ของคณะกรรมการชุดที่ 1 จํานวน 1 ราย เพื่อให!สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส"งผลการปฏิบัติงาน (ด!านที่ 3) ซึ่งประกอบด!วยเอกสารผลการพัฒนา
คุณภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร!อมทั้งผลการประเมินด!านที่ 1 ด!านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให!สํานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อดําเนินการ
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน1ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย
1.

นายสุรชัย แสนภักดี

ครูชํานาญการพิเศษ

สิชลประชาสรรค5

วิชาเอก
สังคมศึกษาฯ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
5.1 เรื่อง การออกคําสั่ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
รับทราบกรอบระยะเวลาการดําเนินการ และรับทราบว" าได! ผ"านการตอบรั บจาก
ตัว แทนของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครศรีธ รรมราช เขต 1 – 4 และสํ า นักงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 และสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช แล! ว ในการประชุ ม
คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 18 มกราคม 2562
เรียบร!อยแล!ว ดังนี้
5.1.1 เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาและมีมติ
อนุมัติ เรื่องใดแล!ว เพื่อให!การปฏิบัติงานราชการเป.นไปด!วยความเรียบร!อย บรรลุผลสําเร็จโดยเร็ว สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะประสานความร"วมมือและดําเนินการร"วมกัน ดังนี้
ที่
ขั้นตอนการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช แจ! ง มติ
ที่ ป ระชุ ม ให! สํ า นั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
2 วันทําการ
นครศรี ธ รรมราช เขต 1 – 4 และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา ทราบ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1 – 4 และสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษา ภายใน 5 วันทําการหลังจากรับทราบมติ
เขต 12 จัดทําบัญชีรายละเอียดแนบท!าย พร!อมลงนามกํากับ ที่ประชุมแล!ว
ที่ มุ ม ล" า งด! า นขวา โดยผู! มี อํ า นาจลงนามตามระเบี ย บงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก!ไขเพิ่มเติม ส"งถึงสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการออก
คําสั่งให!แล!วเสร็จ
ภายใน 2 วันทําการ
5.1.2 ได!เสนอแนะเพิ่มเติมว"า ในการประชุมของหน"วยงานระดับเหนือขึ้นไป เช"น
สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก็ ไ ด! มี ก ารดํ า เนิ น การและประสาน
ความร"วมมือ ร"วมกัน ในลักษณะนี้ เช"นเดียวกัน และถือว"าเป.นการพัฒนางานได!อย"างดียิ่ง
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5.2 เรื่อง พระบรมธาตุศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบและให!นํากรอบแนวคิดนี้ไปบูรณาการประกอบหลักสูตรการเรียนรู! ต"อไป
5.3 เรื่อง งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ป9 2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการร"วมเป.นเจ!าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปI 2563
5.4 เรื่อง นโยบายการรับนักเรียนเข)าเรียน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบนโยบายการรับนักเรียนเข!าเรียน และข!อเสนอแนะในการรับนักเรียนไว!
ประกอบการพิจารณาดําเนินการ
5.5 เรื่อง ความขัดแย)งในโรงเรียนปMญญาสารธรรมมูลนิธิ
รับทราบความขัดแย!งในโรงเรียนปLญญาสารธรรมมูลนิธิ และรับทราบถึง
ความพยายามในการดําเนินการแก!ไขความขัดแย!งในโรงเรียนดังกล"าว

