รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
ณ ห%องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ%งให%ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ผู%ว/าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ
ดวย นายจําเริญ ทิพญพงศธาดา ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ จึงไดมอบหมาย
ให นายวิ รั ต น รั ก ษพั น ธ รองผู วาราชการจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป( น ประธาน
การประชุม
1.2 เรื่อง โครงการอบรมพระมหากษัตรย3กับประเทศไทย
ดวย สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึ กษานครศรีธ รรมราช เขต 1
เป(นเจาภาพจัดอบรม “โครงการพระมหากษัตรยกับประเทศไทย” ทําดีดวยหัวใจขึ้น ใน
วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยเป9าหมายในการอบรม
ครั้งนี้ คือผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา รวม ทั้งสิ้น 800 คน โดยวิทยากร
อบรม จิตอาสา 904
1.3 เรื่อง พิธีพลีกรรมตักน้ําอภิเษก
ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ ในวัน
เสารที่ 6 เมษายน 2562 เริ่มเวลา 10.00 น. ณ แหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ จํานวน 6 แหลง
คือ 1. แหลงน้ําวัดหนาพระลาน
2. แหลงน้ําหวยเขามหาชัย
3. แหลงน้ําวัดเสมาเมือง
4. แหลงน้ําหวยนาคราช
5. แหลงน้ําวัดเสมาชัย
6. แหลงน้ําวัดประตูขาว

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
อนุกรรมการและเลขานุการ
ฝDายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดทํา
รา ยง าน กา รป ระ ชุ ม คณ ะก รร มก าร ศึ กษ าธิ กา รจั งห วั ด นค รศ รี ธ รร มร า ช
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เสร็จเรียบรอยแลว และไดเสนอรายงาน
การประชุมตอที่ประชุมเพื่อใหการรับรอง
ประธาน
เพื่ อความถู กตองและเป( น ไปตามที่ ป ระชุ ม ไดมี มติ แ ละอนุ มั ติ ใหดํ า เนิ น การ
จึ ง ขอใหทานไดตรวจสอบรายละเอี ย ดการประชุ ม หากมี ข อผิ ด พลาดหรื อ ไมตรง
ตามที่เสนอใหแกไขกอนที่จะรับรอง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให%ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล%ว

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบผลการดําเนินการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชตามมติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
3.1.1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
จํานวน 24 วาระ
3.1.2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
จํานวน 4 วาระ
3.2 เรื่อง แจ%งเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง หลักเกณฑ3การประเมินผลการปฏิบัติงานของข%าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561
เป(นตนไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และรายละเอียดหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.2 เรื่อง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 และการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รั บ ทราบประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้ นฐาน เรื่อง แนวปฏิ บัติในการพิจ ารณาเลื่ อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 และการ
พิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.2.3 วินัยข%าราชการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ เรื่องวินัยขาราชการ ทั้งเรื่องที่เขาใหม และ
อยูระหวางดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 43 ราย

3.2.4 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 - 4
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให%ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่ 4.1

เรื่อง

แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข%าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 รอบที่ 1 (1 เมษายน 2562)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติเห็นชอบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงาน
เขตพื้ น ที่การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 12 ดํ าเนิ น การใหเป(น ไปตามแนวปฏิ บั ติในการพิ จารณาเลื่ อนเงิน เดื อน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 และ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน รอบที่ 1 (1 เมษายน 2562) โดยใหเสนอการบริ ห ารวงเงิ น ให กศจ.นครศรี ธ รรมราช ให
ความเห็นชอบ โดยมอบนโยบายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต บริหารวงเงินใหเป(นไปในแนวเดียวกัน
(3 % ในครั้งแรก) สวนวงเงินที่เหลือ ใหเสนอ กศจ.นครศรีธรรมราช พิจารณา ตอไป

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง

คําสั่งแต/งตั้งคณะกรรมการขับเคลี่อนการเพิ่มโอกาสการเข%าถึงการศึกษาของเด็กด%อยโอกาส
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล/นในรูปแบบที่เหมาะสม

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนในรูปแบบที่เหมาะสม
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แต/งตั้งคณะกรรมการการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปBการศึกษา 2562 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปPการศึกษา 2562 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4

เรื่องที่ 4.4
เรื่อง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให%ผู%ปกครองส/งเด็กที่มีอายุถึง
เกณฑ3การศึกษาภาคบังคับเข%าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปBการศึกษา 2563
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ใหผูปกครองสงเด็กที่มีอายุถึง
เกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ ปPการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4

เรื่องที่ 4.5
เรื่อง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข%าศึกษาต/อ
ระหว/างสถานศึกษาที่อยู/ในเกณฑ3การศึกษาภาคบังคับ ปBการศึกษา 2563 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดสรรโอกาสเขา
ศึกษาตอระหวางสถานศึกษา ที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ปPการศึกษา 2563 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4
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เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยอย/างร%ายแรง
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง

การพิจารณาคําร%องทุกข3
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง

การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม ตําแหน/งครูผู%ช/วย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย จํานวน
47 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ/ตําแหน/ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แต/งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู%อํานวยการ
(ผูด% ํารงตําแหน/งครูใน
(ผู%ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1 นางชนิภา วิศาล
14
นายนัฐพล เพ็งเมือง
นางชุลีกร เพชรทอง
นายธีระยุทธ
ตําแหนงครูผูชวย
มีนาคม
ผอ.ร.ร.วัดพระมหาธาตุ
ครูชํานาญการพิเศษ
ธรรมสุนทร
ร.ร.วัดพระมหาธาตุ
2562
ร.ร.วัดพระมหาธาตุ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 3 จํานวน 1 ราย
นางจารุวรรณ
นางสาววิมลวรรณ
จ.ส.อ.สมเกียรติ
2 นางสาวสุนิษา บุญเดช
14
รักษกําเนิด
อนทอง
วังบุญคง
ตําแหนงครูผูชวย
มกราคม
ผอ.ร.ร.วัดนาหมอบุญ
ครู คศ.๑
ร.ร.วัดนาหมอบุญ
2562
ร.ร.วัดนาหมอบุญ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 45 ราย
3 นายประเสริฐ สุขเพ็ง
14 มกราคม
นายอรุณ รอดสันติกุล
นายธีรศักดิ์ รักษาวงศ
นายชัยศักดิ์ คงแกว
ตําแหนง ครูผูชวย
2562
ผอ.โรงเรียนทรายขาว
ครู คศ.1
โรงเรียนทรายขาววิทยา
วิทยา
4 นางสาวบารมี
14 มกราคม
นายอรุณ รอดสันติกุล
นางสาวสมหมาย
นายชัยศักดิ์ คงแกว
บุญสนอง 2562
ผอ.โรงเรียนทรายขาว
บัวจันทร
ตําแหนง ครูผูชวย
วิทยา
ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนทรายขาววิทยา

5

นายธีรยุทธ แกวเมฆา
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนทุงสง
นางสาวกนกทิพย
สมาธิ
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนทุงสง
นางสาวจิรัชญา
ปานจันทร
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนคีรีราษฎร
พัฒนา

13 ธันวาคม
2561

นายสุนันท กลับขันธ
ผอ.โรงเรียนทุงสง

นายสมศักดิ์ บัวชุม
ครูชํานาญการพิเศษ

นายยุทธนา

14 มกราคม
2562

นายสุนันท กลับขันธ
ผอ.โรงเรียนทุงสง

นายสุทิน รัตนสุภา
ครูชํานาญการพิเศษ

นายยุทธนา

14 มกราคม
2562

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ผอ.โรงเรียนคีรีราษฎร
พัฒนา

นางวรางค ราชนิยม
ครูชํานาญการพิเศษ

นายจรูญ เพชรสุภา

6

7

เนติศุภชีวิน
เนติศุภชีวิน

หมาย
เหตุ

8
ที่

ชื่อ/ตําแหน/ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แต/งตั้ง

8

นางสาวธัญญารัตน
นางงาม
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนคีรีราษฎร
พัฒนา
วาที่ ร.ต.อภิศักดิ์
บุญกุศล
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนคีรีราษฎร
พัฒนา
นางสาวสาริยา
ยอดวารี
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนคีรีราษฎร
พัฒนา
นายพัทวี ศรีระษา
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนสตรีทุงสง
นางสาวรัตนชนก
แกวนุน
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนสตรีทุงสง
นางสาวเสาวลักษณ
พระสงฆ
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนสตรีทุงสง
นางสาววิมลวรรณ
ภูวรณ
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนสตรีทุงสง
นางสาวจุฑามาศ
ชูไชยัง
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนสตรีทุงสง
นางสาวกานตสินี
ทวีสุข
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนโยธินบํารุง

14 มกราคม
2562

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ผอ.โรงเรียนคีรีราษฎร
พัฒนา

นางทิพวรรณ สตารัตน นายจรูญ เพชรสุภา
ครูชํานาญการ

14 มกราคม
2562

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ผอ.โรงเรียนคีรีราษฎร
พัฒนา

นายสามารถ
นายจรูญ เพชรสุภา
กาญจนะแกว
ครูชํานาญการ

1 กุมภาพันธ
2561

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ผอ.โรงเรียนคีรีราษฎร
พัฒนา

นายอนุชา สงทวี
ครูชํานาญการพิเศษ

11 ธันวาคม
2561

นายสงา นาวารัตน
ผอ.โรงเรียนสตรีทุง

นางสิริพงศ ดวงศรีทอง นางณัฐนันท คงรัตน
ครูชํานาญการพิเศษ
ผูทรงคุณวุฒิ

13 ธันวาคม
2561

นายสงา นาวารัตน
ผอ.โรงเรียนสตรีทุง

นางจินตนา ชูโชนาค
ครูชํานาญการพิเศษ

นางโสพิศ พิบูลย
ผูทรงคุณวุฒิ

13 ธันวาคม
2561

นายสงา นาวารัตน
ผอ.โรงเรียนสตรีทุง

นางสาวจินตนา ศุภศรี
ครูชํานาญการพิเศษ

นางสุภาพร กุกแกว
ผูทรงคุณวุฒิ

14 มกราคม
2562

นายสงา นาวารัตน
ผอ.โรงเรียนสตรีทุง

นางสาวจินตนา ศุภศรี
ครูชํานาญการพิเศษ

นางสุภาพร กุกแกว
ผูทรงคุณวุฒิ

14 มกราคม
2562

นายสงา นาวารัตน
ผอ.โรงเรียนสตรีทุง

นางพวงเพ็ญ บัวชุม
ครูชํานาญการพิเศษ

นางกชกร สิริกัญญกุล

11 กุมภาพัน
2562

นายชาติชาย
นางโสภา ชูสม
ทองเหลี่ยมนาค ครูชํานาญการพิเศษ
ผอ.โรงเรียนโยธินบํารุง

9

10

11
12

13

14

15

16

คณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู%อํานวยการ
(ผูด% ํารงตําแหน/งครูใน
(ผู%ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

นายจรูญ เพชรสุภา
ผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. กันตภณ
หนูทองแกว

หมาย
เหตุ

9
ที่

ชื่อ/ตําแหน/ง/
สถานศึกษา

17 นางสาวกนกวรรณ
เทพแกว
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนโยธินบํารุง
18 นายสุนทร พรหมเพศ
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนเขาพังไกร
19 นางสาวศศิธร
ทรัพยาสาร
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนชางกลาง
ประชานุกูล
20 นางอุดมลักษณ
เรืองนิ่ม
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ราช
21 นายเกษมสุข ลอองศรี
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนตรีนมิ ิตรวิทยา
22 นางสาวปริศา นารีพล
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนตรีนมิ ิตรวิทยา
23 นางสาวนรีรตั น
ศิริวัฒน
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนตรีนมิ ิตรวิทยา
24 นางสาวภัคจิรา ศรีขาว
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนตรีนมิ ิตรวิทยา
25 นางสาวศิริวรรณ มูลศรี
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนตรีนมิ ิตรวิทยา
26 นางสาวกัญญณัช
เพชรรัตน
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนตรีนมิ ิตรวิทยา

วันที่บรรจุและ
แต/งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู%อํานวยการ
(ผูด% ํารงตําแหน/งครูใน
(ผู%ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

11กุมภาพันธ นายชาติชาย
นางสุนิสา สงวนถอย
2562
ทองเหลี่ยมนาค ครูชํานาญการ
ผอ.โรงเรียนโยธินบํารุง

รศ.ดร. กันตภณ
หนูทองแกว

19 ธันวาคม นายสุธีรุจ อุปถัมภ
2561
ผอ.โรงเรียนเขาพังไกร

นายอนันต ผลอินทร
ครูชํานาญการพิเศษ

นางอัจฉรา โพธิ์ทิพย

8 กุมภาพันธ
2562

นายอนันต รักษศรีทอง นางลออ ชนกชนีกุล
ผอ.โรงเรียนชางกลาง
ครูชํานาญการพิเศษ
ประชานุกูล

นางจรวย หวงเอี่ยม

14 มีนาคม
2562

นายส.สมบัติ มีสุนทร
ผอ.โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช

นางสุภางค ธรรมชาติ
ครูชํานาญการพิเศษ

นางบุญงาม ไชยรักษ

นายกฤษดา อนุรักษ
ครูชํานาญการ

นายประเสริฐ โรจนดวง
ผูทรงคุณวุฒิ

นางดวงพร เวชสารศรี
ครูชํานาญการ

นายประเสริฐ โรจนดวง

นายกฤษดา อนุรักษ
ครูชํานาญการ

นายประเสริฐ โรจนดวง

นางดวงพร เวชสารศรี
ครูชํานาญการ

นายประเสริฐ โรจนดวง

นางจุรี เอี่ยมจิตติรักษ
ครู คศ.1

นายประเสริฐ โรจนดวง

นางจุรี เอี่ยมจิตติรักษ
ครู คศ.1

นายประเสริฐ โรจนดวง

14 มกราคม
2562

วาที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาค
ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา
14 มกราคม วาที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาค
2562
ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา
14 มกราคม วาที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาค
2562
ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา
14 มกราคม
2562
14 มกราคม
2562
14 มกราคม
2562

วาที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาค
ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา
วาที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาค
ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา
วาที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาค
ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา

หมาย
เหตุ

10
ที่

ชื่อ/ตําแหน/ง/
สถานศึกษา

27 นางสาวจิรวรรณ
ไทรสีหา
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนตระพังพิทยา
คม
28 นางสาวพรรณรุจี
ดวงเกตุ
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนตระพังพิทยา
คม
29 นายสุรชัย นุนเหลือ
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนตระพังพิทยา
คม
30
นางสาวภัทธานันท
นงคนวล
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนกรุงหยันวิทยา
คาร
31
นางสาวปUทมาวรรณ
ชุมจิตต
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนกรุงหยันวิทยา
คาร
32 นางสาวสุชญา
แกสมาน
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนกรุงหยันวิทยา
คาร
33 นางสาวเสาวลักษณ
แกวแกมจันทร
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนโศภนคณาภรณ
34 นางสาวเบญจวรรณ
คงจันทร
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนเฉลิมราช
ประชาอุทิศ

วันที่บรรจุและ
แต/งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู%อํานวยการ
(ผูด% ํารงตําแหน/งครูใน
(ผู%ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

14 มกราคม นายสันติกร
นางจินตนา สนทะมิโน
2562
รักสองหมื่น ครูชํานาญการพิเศษ
ผอ.โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม

นายอุทัย เพชรเรือง

14 มกราคม นายสันติกร
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข นายอุทัย เพชรเรือง
2562
รักสองหมื่น ครูชํานาญการ
ผอ.โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม
14 มกราคม
2562
14 มกราคม
2562

14 มกราคม
2562

นายสันติกร

นางสาววิไลวรรณ
รักสองหมื่น อิสลาม
ผอ.โรงเรียนตระพัง
ครู คศ.1
พิทยาคม
นายเฉลิมชัย จิตสํารวย นางชุติมา ชายพรม
ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
ครูชํานาญการพิเศษ
วิทยาคาร

นายอุทัย เพชรเรือง

นายอนันต มีแกว

นายเฉลิมชัย จิตสํารวย นางชุติมา ชายพรม
ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
ครูชํานาญการพิเศษ
วิทยาคาร

นายอนันต มีแกว

14 มกราคม นายเฉลิมชัย จิตสํารวย นางชุติมา ชายพรม
2562
ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
ครูชํานาญการพิเศษ
วิทยาคาร

นายอนันต มีแกว

14 มกราคม นายเกียรติศักดิ์ บุญ
2562
รวบ
ผอ.โรงเรียนโศภนคณา
ภรณ
14 มกราคม นายพงศสิทธิ์
2562
สิริกาญจน
ผอ.โรงเรียนเฉลิมราช
ประชาอุทิศ

นายสุวัชร สังขศรี

นางเนาวรัตน
กิตติบงกช
ครูชํานาญการพิเศษ

นางชาลิสา
นายประยูร เงินพรหม
สมเขียวหวาน ผูทรงคุณวุฒิ
ครูชํานาญการพิเศษ

หมาย
เหตุ

11
ที่

ชื่อ/ตําแหน/ง/
สถานศึกษา

35 นางสาวคอลีเยVาะ

36

37

38

39

40

41

42
43

วันที่บรรจุและ
แต/งตั้ง

14 มกราคม
โละดิง 2562

ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนชะอวดเครง
ธรรมวิทยา
นางสาวสุวารี
แกวจันทร
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร
นางสาวรอฮีมะห เด็ง
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร
นายอภิรัฐ หนูอุไร
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร
นางสาวโสรยา
จันทรชุม
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนขนอมพิทยา
นางสาวประภัทสร
สินทอง
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนรอนพิบูลย
เกียรติวสุนธราภิวัฒก
นางสาวเกศราภรณ
แทนศิลปX
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนปากพนัง
นางสาวภวิกา พูลสวัสดิ์
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
นางสาวปYยวรรณ
เทพดํารงค
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนปากพูน

13 ธันวาคม
2561

คณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู%อํานวยการ
(ผูด% ํารงตําแหน/งครูใน
(ผู%ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

นางสาววิมล นาวารัตน นางสาวสุดาวรรณ
นายกลิ่น นาคนวล
ผอ.โรงเรียนชะอวดเครง
นุราภักดิ์
ธรรมวิทยา
นายคีรี มากสังข
นางจิรารัตน ทิพยบํารุง นายสมบูรณ กบิลพัตร
ผอ.โรงเรียนหัวไทรบํารุง ครูชํานาญการพิเศษ
ราษฎร

14 มกราคม นายคีรี มากสังข
นางนงเยาว จันทรคง
2562
ผอ.โรงเรียนหัวไทรบํารุง ครูชํานาญการพิเศษ
ราษฎร

นายสมบูรณ กบิลพัตร

14 มกราคม นายอนันทน แดงเรือง
2562
ผอ.โรงเรียนทางพูน
วิทยาคาร

นายมนตรี โยธารักษ

นางสุกานดา เงินแกว
ครูชํานาญการพิเศษ

14 มกราคม
2562

นายสิทธิพร นิลพัฒน นางสาวอวยพร
นายกัมพล มีชัย
ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา
อิศรเดช
-

14 มกราคม
2562

นายประโยชน

นางมัลลิกา ชุมเปPย
ชัยณรงค ครูชํานาญการ
ผอ.โรงเรียนรอนพิบลู ย
เกียรติวสุนธราภิวัฒก

นายชาญชัย ทองเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิ

9 มกราคม
2562

นายประเสริฐ ชีใหม
ผอ.โรงเรียนปากพนัง

นายอํานาจ สุขหอ
ครูชํานาญการพิเศษ

นายถาวร ยิ่งประสิทธิ์
ผูทรงคุณวุฒิ

นางสาวปวีณา ธนาวุฒิ
-

นายมนมนัส สังขเมฆ
ผูทรงคุณวุฒิ

นายสมคะเณ

นายเจริญ

14 มกราคม นายสุพจน จงจิตร
2562
ผอ.โรงเรียนนางเอื้อย
วิทยา
14 มกราคม นายธวัช คํานวณ
2562
ผอ.โรงเรียนปากพูน

ภิรมยรักษ
ทองแกวจันทร
ครูชํานาญการพิเศษ
ผูทรงคุณวุฒิ

หมาย
เหตุ

12
ที่

ชื่อ/ตําแหน/ง/
สถานศึกษา

44 วาที่ ร.ต. สุรศักดิ์

วันที่บรรจุและ
แต/งตั้ง

14 มกราคม
นาคดี 2562

ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก
45 นางสาววารุณี ศรีสวัสดิ์
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก
46 นางสาวพันธิวา แกวนุย
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนเสม็ดจวน
วิทยาคม
47 นายณัฐพล ปรีชาชาญ
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนอินทรธานี
วิทยาคม

14 มกราคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู%อํานวยการ
(ผูด% ํารงตําแหน/งครูใน
(ผู%ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

นายจําเริญศักดิ์

นายสุนทร แกวศรีออน นายวิเชียน ชนะราวี
แสงแกว ครูชํานาญการพิเศษ
ผอ.โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก

นายจําเริญศักดิ์

นายสุนทร แกวศรีออน นายวิเชียน ชนะราวี
แสงแกว ครูชํานาญการพิเศษ
ผอ.โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก
14 มกราคม นายปรีชา ปUญญา
นางสาวเมติตา สงขํา
นายสุพจน สังขทอง
2562
นฤพล
ครูชํานาญการ
ผอ.โรงเรียนเสม็ดจวน
วิทยาคม
14 มกราคม นายอรุณรักษ จันทรศรี นางปุณณภา ภักดีอะโข นายโสภา แกวจีน
2562
ผอ.โรงเรียนอินทรธานี ครูชํานาญการ
วิทยาคม

หมาย
เหตุ
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง การแต/งตั้งครูผู%ช/วยซึ่งผ/านการประเมินการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม ให%ดํารงตําแหน/งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยซึ่ง
ผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครบสองปP ใหดํารงตําแหนงครู สังกัดเดิม โดยไดรับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม จํานวน 37 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน/ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 14 ราย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นางสาวเพ็ญพรรณ หวานนวล
นางสาวปUทมาพร ปYยะพันธ
นางสาวกนกอร แรทอง
นายเมธัส ศรีนวล
นางสาวจันทรจิรา ทองแกว
นางสาวนลิน พงศพิพัฒนพันธุ
นางกรรณิการ จิตจารักษณ
นางสาวนันทิยา เรืองออน
นางสาววรัณญา ชุมแคลว

นางสาวอรุณรัตน รอดรังนก
นางสาวเอริน บุญมณี
นางสาวธัญจิรา รองพล
นายวีระยุทธ เมืองทรัพย
นางสาวนุชนาฎ แกวยัง

ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย

อนุบาลนครศรีธรรมราช/เมือง
อนุบาลนครศรีธรรมราช/เมือง
วัดบางใหญ/เมือง
บานปากพญา/เมือง
วัดบางตะพาน/เมือง
วัดศรีมงคล/เมือง
วัดราษฎรเจริญวราราม/พระพรหม

บานหวยระยา/พระพรหม
วัดเชิงแตระ/พระพรหม
บานไสใหญ/พระพรหม
วัดวังหงส/ลานสกา
บานสันยูง/ลานสกา
วัดสมอ/ลานสกา
วัดคีรีกันทร/ลานสกา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 14 ราย
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นางสาวเพชรไพลิน สมแสง
นายกรวิชญ เพ็งสกุล
นางณัฐฐา สดาพงษ
นางสาวกิ่งแกว แซตัน
นางสาวธิดาวรรณ เสวกวัง
นายธิติพงศ เหมทานนท
นางฐิติมา สุวรรณวงค
นางสาวนฤมล ราชธานี
นางสายทิพย ทองอราม
นางวิลัยวัลย พนิชยากุล
นายวิรัตน โกกิฬา
นางสาวไอลดา หอมหวล
นางสาวมัลลิกา เต็งรัง
นายชลิต ขุนทิพย

ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย

วัดไมเรียง/ฉวาง
วัดไมเรียง/ฉวาง
บานนิคมวังหิน/บางขัน
บานปลายรา/ถ้ําพรรณา
วัดเขาโร/ทุงสง
ชุมชนบานนาวา/ชางกลาง
วัดควนชม/ทุงสง
บานนาพา/ถ้ําพรรณา
บานควนประชาสรรค/ทุงใหญ
เจริญรัชตภาคย/บางขัน
บานนาเส/ฉวาง
บานคลองเสาเหนือ/บางขัน
บานคลองเสาเหนือ/บางขัน
บานคลองเสาเหนือ/บางขัน

หมายเหตุ

14

ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน/ง

โรงเรียน

หมายเหตุ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 9 ราย
29
30
31
32
33
34
35
36
37

น.ส.โสรยา ศรีสุขใส
น.ส.นฤมล หนูแกว
น.ส.ปUทมา นุกูล
นายนรุตม สุวรรณรัตน
น.ส.มัณฑนา พันธอุดม
น.ส.ขวัญชนก เจยชุม
น.ส.กมลทิพย ดูดวง
น.ส.นูยลี ะห มะยิ
น.ส.พิชญสุดา หนูสุวรรณ

ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย

บานชะอวด/ชะอวด
บานชะอวด/ชะอวด
บานตรอกแค/ชะอวด
บานหวยโส/ชะอวด
วัดแหลมตะลุมพุก/ปากพนัง
บานนําทรัพย/ปากพนัง
หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร
วัดหนาสตน/หัวไทร
วัดชะอวด/จุฬาภรณ

เรื่องที่ 4.10
เรื่อง การนําบัญชีผู%สอบแข/งขันได%ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปJนผู%สอบแข/งขันได%ในบัญชีอื่น ตําแหน/งครูผู%ช/วย
(กรณี กศจ.อื่น ขอใช%บัญชี)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติใหใชบัญชีและนําบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเป(นขาราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ กษา ตํ า แหนงครู ผู ชวย ของบั ญ ชี คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช
ลงวัน ที่ 6 กัน ยายน 2561 กลุ มวิช าหรื อทางหรื อสาขาวิ ชาเอกดนตรี สากล จํา นวน 1 ราย ไปขึ้ นบั ญ ชีเ ป( น
ผูสอบแขงขันไดในบัญชี กศจ.ภูเก็ต ตําแหนงครูผูชวย
ทั้งนี้ มอบใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการเรียกบรรจุผูสอบแขงขันได จนครบ
ตําแหนงวาง จึงจะสอบถามความสมัครใจผูสอบแขงขันได ที่จะไปขึ้นบัญชีเป(นผูสอบแขงขันไดของ กศจ.ภูเก็ต
ตอไป
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง การนําบัญชีผู%สอบแข/งขันได%ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปJนผู%สอบแข/งได%ในบัญชีอื่น ตําแหน/งครูผู%ช/วย
(กรณีขอใช%บัญชีของ กศจ.อื่น)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่ อ งจากกลุ มวิ ช าประถมศึ ก ษา จํ า นวน 6 อั ต รา ไมมี บั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ไดในจั ง หวั ด ที่ ใ กลเคี ย ง
ตามหลั กเกณฑฯ เพื่ อ ไมใหมี ปU ญ หาในเรื่ อ งการยายตอไปในอนาคต จึ ง อนุ มัติ ใหใชตํ า แหนงดั ง กลาวรั บ ยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปP พ.ศ.2562 (รอบที่ 2) ระหวางวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม
2562 ตอไป

เรื่องที่ 4.12
เรื่ อ ง การพิ จ ารณาย% า ยผู% อํ า นวยการสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ปB พ.ศ. 2561 (การย%ายเพิ่มเติม)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุ มั ติ การยายขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหนงผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา
ปP พ.ศ.2561 (การยายเพิ่มเติม) กรณีปกติ จํานวน 1 ราย คือ นางรวีวรรณ ชัยทอง ตําแหนง ผอ.ร.ร.บาน
ปลายคลอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ใหดํารงตําแหนง ผอ.ร.ร.วัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2. สํ า หรั บ ตํ า แหนงภายหลั งการยายทุ ก ครั้ ง ขอใหสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ดํ า เนิ น การ
ตามหลักเกณฑการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว 9/2554

เรื่องที่ 4.13
เรื่อง การให%ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ ตามหลักเกณฑ3 ว.21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เลขานุการ

ประธาน

โดยภาพรวม ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ไดสงแบบคํ า ขอและผลงานของขาราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อใหสํ า นั กงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ตรวจสอบขอมู ล นั้ น สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรมราช ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตรวจสอบระดับสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวั ดแลว ผลปรากฏวาคณะกรรมการดังกลาว ไดใหขอสังเกตวาผลงานของขาราชการครู
ที่นําเสนอเอกสารหลักฐานไมถูกตอง ไมครบถวนสมบูรณ ขาดเอกสารในการตรวจสอบ จึงขอ
อนุมัติตอที่ประชุม ขอหารือไป ก.ค.ศ.ในรายที่เอกสารไม/ถูกต%อง ไม/ครบถ%วนสมบูรณ3 และยัง
ขาดเอกสารในการตรวจสอบ กศจ.จะสามารถขอเอกสารเพิ่มเติม ได%หรือไม/ จึงขอถอนวาระนี้
ออกจากที่ประชุม เพื่อนําเขามาพิจารณาใหมอีกครั้ง
อนุมัติใหถอน
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง การให%ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ3 ว.21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เลขานุการ

ประธาน

โดยภาพรวม ตามที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ไดสงแบบคํ า ขอและผลงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตรวจสอบขอมูล นั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรมราช ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบระดับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแลว ผลปรากฏวาคณะกรรมการดังกลาว
ไดใหขอสั งเกตวาผลงานของขาราชการครู ที่นํ าเสนอเอกสารหลั กฐานไมถูกตอง ไมครบถวน
สมบูร ณ ขาดเอกสารในการตรวจสอบ จึงขออนุ มัติ ตอที่ป ระชุม ขอหารื อไป ก.ค.ศ.ในรายที่
เอกสารไมถูกตอง ไมครบถวนสมบูรณ และยังขาดเอกสารในการตรวจสอบ กศจ.จะสามารถขอ
เอกสารเพิ่มเติม ไดหรือไม จึงขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุม เพื่อนําเขามาพิจารณาใหมอีกครั้ง
อนุมัติใหถอน
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให%มีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเป(นวิทยฐานะครูชํานาญการ
จํานวน 17 ราย
2. อนุ มัติ การแตงตั้ งคณะกรรมการประเมิน ดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเป(นวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 17 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2
จะประเมิน ไดครั้งละไมเกิน 2 คน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน/ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1. นางสาวบุณยาพร หมวด ครู
บานมะมวงทอง
ภาษาอังกฤษ
เมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 5 ราย
2. นายอรรถภัทร พาหุบุตร
ครู
บานบางตะเภา
สุขศึกษาและพลศึกษา
3. นางสาวกุลรัตน ศรีสุขใส
ครู
วัดควนยูง
ภาษาไทย
4. นางสาวกิตติยา จันทรอุดม ครู
วัดลํานาว
ภาษาอังกฤษ
5. นางอนงคลักษณ ใจกระจาง ครู
วัดวังหิน
คอมพิวเตอร
6. นางสาวมะลิสา ชิตรัตน
ครู
บานชายคลอง
ภาษาไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
7. นางสาวอัญชิสา บุญรัตน ครู
ทายทะเล
วิทยาศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
8. นางกมลทิพย ยุเหล็ก
ครู
บานอินทนิน
ปฐมวัย
9. นายภูวดล ชํานาญ
ครู
วัดประทุมทายการาม
คณิตศาสตร
10. นางสาวขวัญวลี แกวชื่น ครู
วัดสโมสรสันนิบาต
วิทยาสตร
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน/ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 7 ราย
11. นางสาววรรณวิโรจน ศรีพุฒ
ครู
สตรีทุงสง
12. นางสาวอัญชลี แซดาน
ครู
ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ
13. นางสาวสุพรรณี ทรัพยทน
ครู
ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
14. นางมลฤดี แสงศรีดํา
ครู
ปากพนัง
15. นางสาลินี ชูศรี
ครู
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ
16. นางสาวสุมลฑา จงไกรจักร
ครู
ทุงใหญวิทยาคม
17. นางสาวนวรัตน บัณฑิตพนาไลย ครู

ทุงสง

วิชาเอก
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาไทย

3. ไมอนุมัติใหสงผลงานตามหลักเกณฑ ว.17 จํานวน 1 ราย คือ นางเพ็ญจิตร สุขาทิพย
ตําแหนงครู โรงเรียนบานนาเส สาขาปฐมวัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เนื่องจากไมเป(นไปตามหลักเกณฑ
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เรื่องที่ 4.16
เรื่อง การให%ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 16 ราย ดังนี้
1. อนุ มัติ การประเมิ น ดานที่ 1 ดานวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ดานที่ 2
ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 16 ราย
ตั้งแตวันที่คุณสมบัติครบถวน
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน/ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย
1. นางสาวสุนารี หัทยา
ครู
วัดมะมวงตลอด
2. นางสาวณัชญาภัสร อิฏฐผล
ครู
ราษฎรบํารุง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 4 ราย
3. นายขจรศักดิ์ เขียวนอย
ผอ.ร.ร.
บานวังเตา
4. นายสายัณห อินทุม
ครู
บานไรมุสลิม
5.

นางฉวีวรรณ รัตนา

ครู

6.

นางสาวจันทิรา ละมาย

ครู

บานหนองเจ
จุฬาภรณพิชญาคาร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
7. นางสาวชนิภวรรณ แผนทอง
ครู
วัดทาเสม็ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 9 ราย
8. นางสาวกาญจนา ขัดษากาญจน
ครู
ขนอมพิทยา
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางสาวอวยพร อิศรเดช
นางสาวฐิติมา คงจันทร
นางสาวจิตรตรา วรรณมณี
นางสาววิสุ ชวยมณี
นางสาววิจิตรา สุทิน
นางสาวศิโรรัฐ ชูพรอม
นางสาวรัตติยา วงศสวัสดิ์
นางสาวสุพรรณี คงดี

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ขนอมพิทยา
เบญจมราชูทิศ
วังหินวิทยาคม
โศภนคณาภรณ
สระแกวรัตนวิทย
กัลยาณีศรีธรรมราช
เฉลิมพระเกียรติฯ

ละอายพิทยานุสรณ

วิชาเอก
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
บริหารสถานศึกษา
คอมพิวเตอร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.17
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด%านที่ 1 ด%านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด%านที่ 2 ด%านความรู%ความสามารถ ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปJนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป(นวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 13 ราย
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป(นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 13 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน/ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1.

นางสุนารี วิปุลานุสาสน

ครูชํานาญการ

อนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ
นครอุทิศ”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ราย
2. นายธนวัฒน สวนจันทร
ครูชํานาญการ
บานปากแพรก
3. นางสุภาพร กาญจนเพชร
ครูชํานาญการ
วัดธรรมเผด็จ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
4. นางสาลินี ทองทรง
ครูชํานาญการ
วัดจิกพนม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
5. นายพราสัน การดี
ผอ.ชํานาญการ
บานวัดใน
6. นายทศพล ใบเต
ผอ.ชํานาญการ
วัดคีรีวง
7. นายสุชาติ โตVะหมาด
ครูชํานาญการ
วัดโคกเหล็ก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 6 ราย
8. นางสุพัตรา กาญจนโรจน
รองผูอํานวยการ
กางปลาวิทยาคม
สถานศึกษา
9. นายสุชาติ โรวัฒน
ครูชํานาญการ
ทุงสงวิทยา
10. นางสาวปฤณฆรัชต ศรีใหม
ครูชํานาญการ
ขนอมพิทยา
11. นางสุนิดา ศรีสมบัติ
ครูชํานาญการ
บางขันวิทยา
12. นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร
ครูชํานาญการ
ทุงสง
13. นางชไมพร อรามวิทย
ครูชํานาญการ
ทุงสง

การศึกษาปฐมวัย
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ปฐมวัย
คณิตศาสตร
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
สุขศึกษาฯ
บริหารสถานศึกษา
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร
ศิลปะ(นาฏศิลปX)
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
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เรื่องที่ 4.18
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด%านที่ 1 ด%านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด%านที่ 2 ด%านความรู%ความสามารถ ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปJนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1) กรณีขอเปลี่ยนประธานกรรมการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อตําแหน/ง
สถานศึกษา/สาขา
ที่ขอรับการประเมิน

ที่
1

นางประนอม ชูสมัคร
ครู/ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดเขาโร
สาขาภาษาไทย

คนที่ ๑ (เดิม)
(ประธานกรรมการ)
ผอ.ร.ร.บานคลองเสาเหนือ

คณะกรรมการประเมิน
คนที่ 1 (ใหม/)
(ประธานกรรมการ)
ผอ.ร.ร.วัดเขาโร

หมายเหตุ
กรรมการ คนที่ 2 และ
คนที่ 3 คงเดิม

เรื่องที่ 4.19
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด%านที่ 1 ด%านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด%านที่ 2 ด%านความรู%ความสามารถ ของข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เปJนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติ ผ ลการประเมิ น ดานที่ 1 และดานที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุด ที่ 1 จํ า นวน 45 ราย เพื่ อให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - เขต 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 12 สงผลการปฏิ บั ติ งาน (ดานที่ 3) พรอมทั้ งผลการประเมิ น ดานที่ 1 และดานที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ใหคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาตอไป
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน/ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 5 ราย
1. นางสาวดวงดาว เสียมไหม
ผูอํานวยการชํานาญการ บานเนิน
2. นางสาววันเพ็ญ ทองเกตุ
ผูอํานวยการชํานาญการ วัดวิสุทธิยาราม
3. นางปรียา อนุโต
ครูชํานาญการ
บานรอน
4. นางตองจิต ชวยรักษ
ครูชํานาญการ
วัดพระมหาธาตุ
5. นางทักษิณา รอดศรี
ครูชํานาญการ
วัดบางใหญ

วิชาเอก
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
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ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน/ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 26 ราย
6. นางสุคนธ เพชรรัตน
ครูชํานาญการ
วัดจันดี
7. นางสาวกาญจนา กุญชรินทร ครูชํานาญการ
บาหนองทอม
8. นายเจตน วรรณเริก
ผูอํานวยการชํานาญการ บานคลองปPก
9. นางสาววิไลลักษณ ละวู
ครูชํานาญการ
หมูบานปDาไม
10. นางอินทิรา พลศิลปX
ครูชํานาญการ
วัดวังรีบุญเลิศ
11. นางอารี ศรีสุข
ครูชํานาญการ
บานไสยาสน
12. นายณัฐกรณ ทองใหม
ครูชํานาญการ
บานคลองเสาเหนือ
13. นายธวัชชัย สวัสดิ์
ครูชํานาญการ
วัดวังรีบุญเลิศ
14. นางสาวเกสร เพชรเอียด
ครูชํานาญการ
สังวาลยวิท 7
15. นางภุมรินทร บุญคลอง
ครูชํานาญการ
บานบางตะเภา
16. นางสาวขวัญฤดี เกิดทรัพย
ครูชํานาญการ
บานบางตะเภา
17. นางศศิพัชร สุวรรณศรี
ครูชํานาญการ
บานน้ําตก
18. นายพงศศิริ วงศสวัสดิ์
ครูชํานาญการ
วัดสวนขัน
19. นางพรทิพย จิตแจม
ครูชํานาญการ
วัดทายาง
20. นายสุธี บูรณะแพทย
ครูชํานาญการ
บานวังตลับ
21. นางศุภรัตน ชํานิธุระการ
ครูชํานาญการ
วัดทุงควายพัฒนศึกษา
22. นางสาวสุนันทา ลาชโรจน
ครูชํานาญการ
วัดมังคลาราม
23. นางสาวพรวิพัชร ศรีแกว
ครูชํานาญการ
บานนาทอม
24. นางศิริขวัญ จิตรบรรจง
ครูชํานาญการ
บานปากแพรก
25. นางวิไลรัตน กลิ่นแกว
ครูชํานาญการ
วัดทายาง
26. นางสุมาลี โยธาภักดิ์
ผูอํานวยการชํานาญการ พรรณราชลเขต
27. นางสุกัญญา สังขแกว
ครูชํานาญการ
บานวังยวน
28. นางสาวกุศลิน มั่นคง
ครูชํานาญการ
บานคลองเสาเหนือ
29. นางจารุณี จันทรมงคล
ครูชํานาญการ
บานหนองเจ
30. นางสาวสุพัตรา เพ็ชรประพันธ ครูชํานาญการ
บานวังตลับ
31. นางสาวอรฤทัย เพ็ชรประพันธ ครูชํานาญการ
วัดลํานาว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 3 ราย
32. นางวงศวิลัย อินทรชัย
ครูชํานาญการ
วัดควนชะลิก
33. นายอาทร แกวยวน
ครูชํานาญการ
วัดควนชะลิก
34. นางสาวสุธิษา สงสวาง
ครูชํานาญการ
บานหนองบัว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
35. นางสาวศิริพร สุประดิษฐ
ครูชํานาญการ
บานพิตํา
36. นางทิพวรรณ ใจหาว
ครูชํานาญการ
บานปลายทอน
37. นางอรุณวัลย ทองทิพย
ครูชํานาญการ
บานปลายทอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 8 ราย
38. นางทิพวรรณ ปลอดวงศ
ครูชํานาญการ
สตรีปากพนัง
39. นางชนิตเนตร สายชล
ครูชํานาญการ
บางขันวิทยา
40. นายอรุณ ดวงปาน
ครูชํานาญการ
สิชลคุณาธารวิทยา
41. นายสมเจตน ไชยเมือง

ผูอํานวยการชํานาญการ เทพราชพิทยาสรรค

วิชาเอก
คอมพิวเตอร
ปฐมวัย
บริหารสถานศึกษา
นาฎศิลปX
ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
พลศึกษา
วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
ปฐมวัย
หนาที่พลเมือง
ภาษาอังกฤษ
บริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
ศิลปะ (นาฎศิลปX)
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
สุขศึกษาและ
พลศึกษา (พลศึกษา)
บริหาร สถานศึกษา
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ที่
42.
43.
44.
45.

ชื่อ - สกุล
นางเติมทิพย นิชลานนท
นางมณีจันทร จินดาวงศ
นางรัตติยา ชวยคงคา
นางสาวจารุณี เกิดแกว

ตําแหน/ง
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียน
ทุงใหญวิทยาคม
ทุงใหญวิทยาคม
ทุงใหญวิทยาคม
วังหินวิทยาคม

วิชาเอก
วิทยาศาสตร
คหกรรม
วิทยาศาสตร (ชีววิทยา)
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี(เกษตร)

เรื่องที่ 4.20
เรื่อง การให%ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด%านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ จํานวน 27 ราย ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 46 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 10 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผาน
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ชื่อ - สกุล
ตําแหน/ง
โรงเรียน
วิชาเอก
ที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย

1. นางเสาวนีย ปอยี
ครูชํานาญการ
ราชประชานุเคราะห 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 10 ราย
2. นายนิวัฒน เกื้อกูลสง
ครูชํานาญการ
วัดสุขุม
3. นางสุธาทิพย สังขสิงห
ครูชํานาญการ
ชุมชนวัดเกาะเพชร
4. นางสาวจิรภา บุญชูวงศ
ครูชํานาญการ
บานปากเชียร
5. นายบวรนันท ชมเชย
ครูชํานาญการ
บานชะอวด
6. นายสมพร รัตนพันธุ
ครูชํานาญการ
บานหวยไมแกน
7. นางศรีสุดา แกวทอง
ครูชํานาญการ
วัดปลายสระ
8. นางทวีนุช ขวัญทอง
ครูชํานาญการ
ทัศนาวลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
9. นางสาวจิดาภา สมพันธุ
ครูชํานาญการ
วัดเจดียหลวง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย
10. นายชาญณรงค ไชยรัตน
ครูชํานาญการ
บางขันวิทยา

ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร)
การงานอาชีพ (งานเกษตร)
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3. อนุมัติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจงมติใหทราบ จํานวน 19 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน/ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย
1. นายธีรกร นวนหอม
ครูชํานาญการ
วัดหนองจิก
2. นางกมลรัตน พลไชย
ครูชํานาญการ
วัดเทพนมเชือด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 16 ราย
3. นางอิสมารอ มะหมีน
ครูชํานาญการ
วัดดอนใคร
4. นายวิเชียร บัวจันทร
ครูชํานาญการ
วัดเขาขุนพนม
5. นางขวัญดาว จูเจย
ครูชํานาญการ
บานทุงหัวนา
6. นางสาวสุจินต พรสมโภชน
ครูชํานาญการ
วัดเปPยน
7. นางกัลยา พลสวัสดิ์
ครูชํานาญการ
วันทางขึ้น
8. นางวรรณา มั่นคง
ครูชํานาญการ
ทาศาลา
9. นางสาวชนิกานต แกวคง
ครูชํานาญการ
ปทุมานุกูล
10. นางสาวกิตติมา แกวคง
ครูชํานาญการ
ปทุมานุกูล
11. นางเพียงพร จันพลโท
ครูชํานาญการ
บานชุมขลิง
12. นางขวัญใจ ยีโกบ
ครูชํานาญการ
ราชประชานุเคราะห ๘
13. นางทิพวรรณ ผิวแดง
ครูชํานาญการ
ชุมชนบานบางโหนด
14. นางสาวอําภารัตน ผลาวรรณ ครูชํานาญการ
วัดหญาปลอง
15. นางสาวสุดา ประดิษฐ
ครูชํานาญการ
วัดสรประดิษฐ
16. นางพรทิพย เนื้อออน
ครูชํานาญการ
ชุมชนวัดเทพราช
17. นางเกศรินทร กาญจนะ
ครูชํานาญการ
เคียงศิริ
18. นายอภิชัย หวันนุรัตน
ครูชํานาญการ
วัดทางขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย
19. นางภารดี สุขอนันต
รองผูอํานวยการ
เมืองนครศรีธรรมราช

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
การงานอาชีพ (งานบาน)
สุขศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
บริหารสถานศึกษา

4. ไมอนุมัติผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 17 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน/ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
1. นางประภัสสรณ เพชรแกว
ครูชํานาญการ
วัดควนชะลิก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 16 ราย
2. นางสาวอัซรีดา อามินี
ครูชํานาญการ
ชุมชนวัดปUณณาราม
3. นางสาวสุวาสนา พรหมชีหมุน ครูชํานาญการ
บานทุงหัวนา
4. นายดุสติ หวันนุรัตน
ครูชํานาญการ
วัดทางขึ้น
5. นายจําเนียร สูนกามรัตน
ครูชํานาญการ
วัดเปPยน
6. นางดรุณี ทองสุวรรณ
ครูชํานาญการ
บานทุงหัวนา
7. นางเกษรินทร กาญจณะดี
ครูชํานาญการ
วัดเขาขุนพนม
8. นางอรทัย ภิรมรส
ครูชํานาญการ
วัดกลาง

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
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ที่
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ - สกุล
นางสาวลัญจกร ทองทา
นางสาวอรอุมา บุญคลอง
นางสาวจิตรา มัจฉาชาญ
นางประภัสสร สมเขาใหญ
นางชนิกนันท จินกาญจน
นางสาวจิราพร แสนภักดี
นางวนิดา อินปYน
นางสาวดาราวรรณ สุคตะ
นางอภิญญา แกวสุกใส

ตําแหนง
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียน
วัดคงคา
ราชประชานุเคราะห ๘
วัดชัยธารามประดิษฐ
วัดคงคาวดี
วัดสโมสรสันนิบาต
วัดสโมสรสันนิบาต
บานปราบราษฎรอุทิศ
ปทุมานุกูล
ราชประชานุเคราะห ๘

วิชาเอก
วิทยาศาสตร
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.21
เรื่อง

การให%ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปJนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด%านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 16 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 13 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผาน
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน/ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1. นายไพริน ภูกองพันธ
ครูชํานาญการ
อนุบาลนครศรีธรรม
ราช “ณ นครอุทิศ”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย
2. นางนันทรัตน สมบูรณ
ครูชํานาญการ
วัดชมพูประดิษฐ
3. นางจุลาพร คชฤทธิ์
ครูชํานาญการ
บานเกาะสุด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 6 ราย
4. นายระพิน แกวผอง
ครูชํานาญการ
บานทุงหัวนา
5. นางปรารถนา หัตถประดิษฐ
ครูชํานาญการ
วัดสระประดิษฐ
6. นางนวลศรี นิลบุตร
ครูชํานาญการ
วัดประทุมทายการาม
7. นางวรรณา จันทรทอง
ครูชํานาญการ
บานทุงเกราะ
8. นางรัตติยา จันสวาง
ครูชํานาญการ
วัดชลธาราม
9. นางเดือนนภา คงเพชร
ครูชํานาญการ
ชุมชนบานบางโหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 4 ราย
10. นางจันทรพร ผาดศรี
ครูชํานาญการ
คีรีราษฎรพัฒนา
11. นางภัทรา ชายวงศ
12. นางสาวสุดา เงินคีรี
13. นายแหลงฤทธิ์ เพชรหอม

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

เชียรใหญ
ทุงสง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร

สุขศึกษาและพลศึกษา
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
ปฐมวัย
ปฐมวัย
สังคมศึกษา
(ประวัติศาสตร)
วิทยาศาสตร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(ลูกเสือ)
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
สังคมศึกษาฯ

3. อนุ มัติใหปรับ ปรุ งผลงานทางวิช าการครั้งที่ 2 ภายในเวลา 3 เดื อน นั บจากสํ านั กงาน เขตพื้น ที่
การศึกษาแจงมติใหทราบ จํานวน 3 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน/ง
โรงเรียน
วิชาเอก
1.
2.
3.

นางสาวอังคณา ยีหมาด
นางกุศล โมราศิลปX
นางนัทฐาพร เพ็งสุข

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

บานทุงเกราะ
บานประชาอารี
ชุมชนวัดบางคู

ปฐมวัย
ปฐมวัย
(ภาษาไทย)
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เรื่องที่ 4.22
เรื่อง หารือการนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่นตําแหนงครูผูชวย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีมติชะออการเรียกบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเป(นขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กลุมวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา โดยมอบ
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช หารื อ ไป ก.ค.ศ. และนํ า มาเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา ตอไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
-ไมมี-

