
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งท่ี 5/2562 

วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562  
หองประชุม อาคาร 1 สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

.................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง  ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 

        ดวย นายจําเริญ  ทิพญพงศธาดา ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ                       
จึงมอบหมายให นายวิรัตน  รักษพันธ  รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เปนประธานการประชุม 

1.2 พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีไมมีอบายมุขตนแบบ                                    
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดรวมกับหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนยควบคุมปจจัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชมรมสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือขายไดจัดพิธี
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีไมมีอบายมุขตนแบบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2558 
โดยมีผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานในพิธี พรอมกับการจัดกิจกรรม
เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสถานศึกษาปลอดเหลาปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช             
การนําเสนอผลงานโครงการยุทธศาสตรควบคุมปจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นําเสนอกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอรวัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
กิจกรรมเสวนา “สถานศึกษาปลอดเหลา ปลอดภัยอยางไร”  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2562  
อนุกรรมการและเลขานุการ ฝายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดทํา 

ราย งาน ก ารป ระชุ ม คณ ะกรรม การ ศึ กษ าธิ ก ารจั งห วั ด น ค รศรี ธ ร รม ร าช                          
ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2562 เสร็จเรียบรอยแลว และไดเสนอรายงาน
การประชุมตอท่ีประชุมเพ่ือใหการรับรอง 

ประธาน   เพ่ือความถูกตองและเปนไปตามท่ีประชุมไดมีมติและอนุมัติใหดําเนินการ                
จึงขอใหทานไดตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีขอผิดพลาดหรือไมตรง                 
ตามท่ีเสนอใหแกไขกอนท่ีจะรับรอง 

เลขาฯ ขอแกไขวาระการประชุมหนาท่ี 38 บรรทัดสุดทาย  
เดิม (3 เปอรเซ็นต) สวนวงเงิน ท่ีเหลือ ใหเสนอ กศจ.นครศรีธรรมราช พิจารณา ตอไป  
เปน (3 เปอรเซ็นต) และวงเงินท่ีเหลือ ใหเสนอ กศจ.นครศรีธรรมราช พิจารณา ตอไป 

  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2562  

เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามมติคณ ะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม                      
ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2562 จํานวน 22 วาระ  

 

  

    

 3.2 เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 
                                    3.2.1 เรื่อง   การเพิกถอนมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา                                    
                                                 นครศรีธรรมราช  เขต 4 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
        รับทราบการดํ าเนินการเพิกถอนมติ  อ .ก .ค .ศ .เขต พ้ืน ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และคําสั่งท่ีมีผลจากมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 และคําสั่งอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปตามมติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับตําแหนงบุคลากร               
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) (ท่ีทําการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 11 /2561 เม่ือวันท่ี 17 
ตุลาคม 2561 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งท่ี 13/2561 เม่ือ               
วันท่ี 24 ธันวาคม  2561 รวมท้ังสิ้น 9 คําสั่ง 
 

 3.2.2 เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือน                            
          วิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ ว.21/2560  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    รับทราบ การมอบใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือเปน
หนังสือไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน                
วิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ ว.21/2560 กรณีผลงานของขาราชการครู                   
ท่ีนําเสนอเอกสารหลักฐานไมถูกตอง ไมครบถวนสมบูรณ ขาดเอกสารในการตรวจสอบ กศจ.จะสามารถขอเอกสาร
เพ่ิมเติมไดหรือไม 
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3.2.3  เรื่อง  การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  เปนกรณพิีเศษ เฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลา                  
                  การปฏิบัติราชการ   

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                 รับทราบมติ ก.ค.ศ กรณีการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ คือ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด ไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเลื่อนเงินเดือน เนื่องจากขาด
คุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทํางานสาย ตามท่ีกําหนด ใน กฎ ก.ค.ศ. แตผูมี
อํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ กศจ.เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ สั่งเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะรายไดในอัตรา 
ไมเกินรอยละ 2 ของฐานในการคํานวณ ของขาราชการครูและบุลากรทางการศึกษาผูนั้น  แตท้ังนี้  ในครึ่งปท่ีแลว
มาตองเปนผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ตามนัยขอ 4 วรรคสอง แหงกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2561 และในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ ไมนอยกวา 3 เดือน              
15  วัน สําหรับผูรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือตางประเทศ  หรือ
สําหรับผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ รายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.7/ว 7  ลงวันท่ี 29 
มีนาคม 2562 
 

 

     

3.2.4  เรื่อง  การนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใน 
                        บัญชีอ่ืน ตําแหนงครูผูชวย กลุมวิชาการเงินและบัญชี 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                      รับทราบ ดังนี้ 

1. รับทราบการหารือการนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดใน 
บัญชีอ่ืน ตําแหนงครูผูชวย กลุมวิชาการเงินและบัญชีไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.และ 
     2. รับทราบวาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ไดแจงวาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กระบี่ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี  22 เมษายน 2562 ไดมีประกาศลงวันท่ี 23 เมษายน 2562  
เรื่องการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได โดยการนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีอ่ืน เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ในสาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี  จํานวน 1 
ราย รายนางสาว นงลักษณ ใหมเมือง ลําดับท่ี 7 แลว 
 

 
   3.2.5 เรื่อง  การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

                    รับทราบการเดินทางไปรายงานตัวของ นางรวีวรรณ  ชัยทอง                   
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานปลายคลอง ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนตรอ                   
โดยขาราชการรายดังกลาวไดเดินทางไปรายงานตัว ท่ีโรงเรียนวัดดอนตรอแลว ตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน 
2562 
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 3.2.6 การจัดหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

             รับทราบการจัดทําหลักสูตรนครศรีธรรมศึกษา ตามแนวทางการดําเนินงาน                
การบูรณาการ สาระการเรียนรูตามหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษากับสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
 

กลุมสาระการเรียนรู เวลาเรียน 
ชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 1-3 
ชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 4-6 
ชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1-3 
สังคมศึกษา ศานา และ
วัฒนธรม 

40 40 40 

 
หมายเหตุ โรงเรียนสามารถปรับเวลาเรียนและเนื้อหาตามบริบทของโรงเรียนได 
 
 

โครงสรางเนื้อหาและหนวยการเรียนรู 
 

หนวยท่ี หนวยการเรียนรู เวลาเรียน                
(ชั่วโมง/คาบ) 

1. ประวัติศาสตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 
2. ลักษณะภูมิประเทศ 2 
3. ลักษณะภูมิอากาศ 2 
4. เศรษฐกิจ 4 
5. การคมนาคม 2 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 
7. ประชากร 2 
8. การศึกษา 2 
9. ศาสนา 2 

10. ประเพณี  วัฒนธรรม 4 
11. โบราณสถาน โบราณวัตถุ 3 
12. แหลงทองเท่ียว 3 
13. โครงการพระราชดําริ 4 
14. ปญหาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

เร่ืองที่ 4.1 

เรื่อง    การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  
 

 แจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตนสังกัด 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.2 
เรื่อง   การจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2562) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 เห็นชอบการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งท่ี  ๑  (๑ เมษายน                
๒๕๖2 ) ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ -4  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 เสนอ 

 

 
 
 

เร่ืองที่ 4.3 
เรื่อง การแตงตั้งครูผูชวยซ่ึงผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดํารงตําแหนงคร ู 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  อนุมัติแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู สังกัดเดิม จํานวน 39 ราย 
  

ท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
วันท่ีแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงครู 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 20 ราย 

1 นางพันธฤทัย  พลฤทธ์ิ บานวังยวน 1 กุมภาพันธ 2562 
2 นางวิยดา  รักประทุม วัดหนาเขา 5 เมษายน 2562 
3 นางกรองกนก  บุญสวาง บานหนองใหญ 5 เมษายน 2562 

4 นายโกสิทธ์ิ  เลนทัศน วัดโคกหาด 5 เมษายน 2562 

5 นางสาวมัณฑนา     เนียมออน บานไสยูงปก 5 เมษายน 2562 

6 นางสาวนพมาศ  พิทักษ บานปลายเส 5 เมษายน 2562 

7 นางสาวสุพัตรา  หนูสุข บานวังหิน 5 เมษายน 2562 

8 นางศิริญญา  พัวพันธ บานบอมอง 5 เมษายน 2562 

9 นางสาวสุวลักษณ  เกิดมณ ี ชุมชนวัดสําโรง 5 เมษายน 2562 

10 นางสาวณิชยา  นํ้ารอบ องคการสวนยาง 3 5 เมษายน 2562 

11 นางสาวเพชรประณตี   เพ็ชรอาวุธ  บานนาเส 5 เมษายน 2562 

12 นางสาวปาริชาต  ไกรนรา บานบางตะเภา 5 เมษายน 2562 

 
 
 
 



 6  
ท่ี ช่ือ – สกุล โรงเรียน วันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

คร ู

13 นางวีรยา  ไพจิตรสัตยา วัดเขากลาย 5 เมษายน 2562 

14 นางกิตติยา  ชูแกว ชุมชนบานปากเสียว 5 เมษายน 2562 

15 นางสมทิพย  ชวยคลาย วัดสามัคคีนุกูล 5 เมษายน 2562 

16 นางสาวจิรฐา  ทองแกว วัดสามัคคีนุกูล 5 เมษายน 2562 

17 นางสาวสุดารัตน  ทองผุด สหกรณนิคมกสิกรรมทุงสง 5 เมษายน 2562 

18 นางสาวอารณี  ราชกิจ บานนาพา 5 เมษายน 2562 

19 นางสาวธนัตตวรรณ      ศรีจันทร บานหนองปลิง 15 กุมภาพันธ 2562 
20 นางจีราวรรณ  กุญชรินทร บานหนองหวา(ชมายนุกูล) 5 เมษายน 2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย 
21 นางสาววัชราภรณ  แสนภักด ี บานนํ้าขาว 1 กุมภาพันธ 2562 
22 นางสาวผกามาศ  สุวรรณคช บานเขาหัวชาง 1 กุมภาพันธ 2562 
23 นางสาวกานตสินี  ทวีสุข วัดเขา (วันครู 2501) 1 กุมภาพันธ 2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 16 ราย 

24 นายแทนไท  ขาวทอง ทุงสังพิทยาคม 1 กุมภาพันธ 2562 

25 นางสาวภัคสินี  ฤทธิมาส ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 1 กุมภาพันธ 2562 
26 วาท่ีร.ต.สรวิศ  เพชรภูมิภัทร เชียรใหญสามัคคีวิทยา 1 กุมภาพันธ 2562 
27 นายโยธิน  ปลองไหม กางปลาวิทยาคม 1 กุมภาพันธ 2562 
28 นายภูเมศร  ศักดิ์จันทร กัลยาณีศรีธรรมราช 17 ธันวาคม 2561 
29 นางสาวจรสวรรณ  จันทรเรือง กัลยาณีศรีธรรมราช 17 ธันวาคม 2561 
30 นางสาวนิตยา  จงกล ขนอมพิทยา 1 กุมภาพันธ 2562 
31 นางสาวนพมณี สุดทองคง ทุงสง 24 ธันวาคม 2561 
32 นางสาวนิตยาภรณ  นวลปลืม้ เชียรใหญ 1 กุมภาพันธ 2562 
33 นางสาวปานศิริ  ไปด ี สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
1 กุมภาพันธ 2562 

34 นายโภไคย  เกิดโภคา ชะอวดเครงธรรมวิทยา 23 ธันวาคม 2561 
35 นายนิธิศ  วงศตุลาการ ปากพนัง 1 กุมภาพันธ 2562 
36 นางสาวญาดา  ชาติภิรมย ทรายขาววิทยา 1 กุมภาพันธ 2562 
37 นายจตุพล  วรินทรเวช สตรีทุงสง 1 กุมภาพันธ 2562 
38 นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน นบพิตําวิทยา 10 ตลุาคม 2561 
39 นายเตชพิสิษฐ  ศรีนวลดี เบญจมราชูทิศ 23 กุมภาพันธ 2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7  
เร่ืองที่ 4.4 

เรื่อง   แกไขคําส่ังโดยการถอนช่ือ  นางสาวสุมลฑา นาควานิช  ออกจากคําส่ังยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู  เปนการเฉพาะราย 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุ มัติ ใหแกไขคําสั่ ง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคําสั่ งท่ี  179/2562                      
สั่ง  ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2562 โดยการถอนชื่อ ราย นางสาวสุมลฑา นาควานิช ตําแหนงครู โรงเรียนพัฒนา
ประชาสรรค อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี ออกจากคําสั่งดังกลาว  เปนการเฉพาะราย นอกนั้นคงเดิม 

 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.5 
 

เรื่อง การนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอ่ืน ตําแหนงครูผูชวย 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 
 1. อนุมัติใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย ดังนี้ 
  1) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเคมี   จํานวน 1 ราย 
  2) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล  จํานวน 1 ราย 
 2. อนุมัติ ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย 
ดังนี้ 
  1) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเคมี   จํานวน 3 ราย 
  2) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล  จํานวน 1 ราย 
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เร่ืองที่ 4.6 

 

เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนไปบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู โอนไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารง                   
ตําแหนงพนักงานครูเทศบาล สังกัดสํานักการศึกษา  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2 ราย คือ 

1.  นางสาวกรรณีการ  ดุลยเภรี  ตําแหนงครู  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
นครศรีธรรมราช ตําแหนงเลขท่ี 27278 โอนไปดํารงตําแหนงครู เทศบาลวัดศาลามีชัย สังกัดสํานักการศึกษา 
เทศบาลนครศรีธรรมราช ตําแหนงเลขท่ี 03324-2 

2. นางกนกวรรณ  ทองชู  ตาํแหนงครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช 
ตําแหน งเลขท่ี  133810 โอนไปดํารงตํ าแหน งครู  เทศบาลศาลาวัดท าโพธิ์  สั งกัดสํ านักการศึกษา                         
เทศบาลนครศรีธรรมราช ตําแหนงเลขท่ี 03131-2 

 

ท้ังนี้กําหนดวันใหโอนในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

 

 
เร่ืองที่ 4.7 

เรื่อง  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอชวยราชการเปนการช่ัวคราว 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติดังนี้ 

1. อนุมัติให นางรัตนาวดี  รัตนพันธุ  ตําแหนงครู  โรงเรียนนาบอน  ไปชวยราชการ 

เปนการชั่วคราว กรณีบุตรเจ็บปวย ท่ีโรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดตาม
ความประสงค มีกําหนด 1 ป โดยหากมีตําแหนงวางรับยาย ใหพิจารณารับยายบุคคลดังกลาว โดยเร็ว  

2. มอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตรวจสอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ท่ี กศจ.  
อนุมัติใหไปชวยราชการ หากครบระยะเวลา 1 ป ใหขอใหมตอ กศจ. เพ่ืออนุมัติ ตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9  
เร่ืองที่ 4.8 

เรื่อง   การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการไปแลว 

        สมัครเขารับ ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

อนุมัติให วาท่ีรอยตรีหญิงศรัณยรัชต  ยูนเสน  กลับเขารับราชการในตําแหนง ครู ตําแหนงเลขท่ี 574 
อันดับ คศ.1  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  “ณ นครอุทิศ”  (โดยใหดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือนเดิมกอน
ออกจากราชการ) 
  

 
 

เร่ืองที่ 4.9 
เรื่อง    การใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผานการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติ ดังนี้ 
   1. อนุมัติสงคํารองขอโอนของนางรัชนีวรรณ  ชอบผล ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   2. อนุมัติใหโอนนางรัชนีวรรณ  ชอบผล ผูผานการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี   
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เร่ืองที่ 4.10 

เรื่อง    การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ  
          คณิตศาสตร (สควค.) เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติ ดังนี้   
           1. อนุมัติประกาศการรับสมัครคัดเลือกฯ และการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริม                 
การผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (สควค.) ท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท  
ประเภท Premium  วิชาเอกคอมพิวเตอร ตําแหนงเลขท่ี 25129 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จํานวน  1 อัตรา 
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญา
ผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  โดยมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                 
เขต 12  ดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ  ดวยการสัมภาษณ                     
โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา  บุคลิกลักษณะ  ทวงทีวาจา  ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ  และ
อุดมการณ โดยมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดําเนินการคัดเลือก ตามปฏิทิน 
ดังนี ้
 

1. ประกาศรบัสมัคร ภายในวันท่ี  1  พฤษภาคม  2562 
2. สมัครเขารับการคัดเลือก ระหวางวันท่ี  8  – 9  พฤษภาคม  2562 
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 10  พฤษภาคม  2562 
4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม  2562 
6. ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

 2. อนุมัติใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกตามตําแหนงวาง ท่ีประกาศ ท้ังนี้ไม
กอนวันท่ีไปรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง 
 3. อนุมัติใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
โดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพดวยการสัมภาษณไดตามความจําเปนและตามความ
เหมาะสม  ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และ
ดําเนินการคัดเลือกฯ จนแลวเสร็จทุกกระบวนการ  แลวใหนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช รับทราบตอไป 
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เร่ืองที่ 4.11 

เรื่อง  การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
       (ตําแหนงวาง) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังสายงานการสอนเกินเกณฑ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ไปกําหนดเปนตําแหนงเดิม                  
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังสายงานการสอนต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จํานวนรวมท้ังสิ้น 14 อัตรา 
 

ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม 
ตําแหนงไปกําหนดใหม 

 

ที่ ตําแหนง โรงเรียน 
ตําแหนง
เลขที ่

เงินเดือน 

ตําแหนง 
ตําแหนง 
เลขที ่

 

สถานศึกษา อันดับ 
 

ข้ัน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 5 อัตรา 

1 คร ู ชุมชนวันหมน 1350 คศ.2 27,500 คร ู 1350 วัดสระแกว 

2 คร ู บานหวยไทร 11425 คศ.2 39,100 คร ู 11425 วัดนาวง 

3 คร ู วัดทาชาง 11209 คศ.2 32,650 คร ู 11209 บานปากนํ้าเกา 

4 คร ู บานปากนํ้าปากพญา 11424 คศ.2 32,060 คร ู 11424 วัดหนองบัว 

5 คร ู ราชประชานุเคราะห 4 5528 คศ.2 28,050 คร ู 5528 วัดมะมวงทอง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 อัตรา 

6 คร ู วัดมัชฌมิเขตชลาราม 6401 คศ.3 58,390 คร ู 6401 บานโกงโคง 

7 
คร ู บานบางปรง 7693 คศ.4 62,100 คร ู 7693 ชุมชนวัดเขาแกว

วิเชียร 

8 คร ู วัดโคกพิกุล 10559 คศ.3 58,390 คร ู 10559 บานเกาะนางโดย 

9 คร ู วัดไมเสียบ 6763 คศ.3 58,390 คร ู 6763 ชุมชนวัดทาลิพง 

10 
คร ู หัวไทร(เรือน

ประชาบาล) 
8986 คศ.3 57,500 คร ู 8986 วัดเทพมงคล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 4 อัตรา 

11 คร ู วัดนากัน 9347 คศ.3 33,800 คร ู 9347 ชุมชนวัดสระแกว 

12 คร ู บานทุงครั้ง 8231 คศ.2 37,460 คร ู 8231 วัดพระเลียบ 

13 คร ู ราชประชานุเคราะห 8 8964 คศ.2 27,500 คร ู 8964 วัดคงคาวด ี

14 คร ู บานทุงเกราะ 4961 คศ.3 58,390 คร ู 4961 ชุมชนวัดอินทคีรี 
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เร่ืองที่ 4.12 

เรื่อง  การอนุมัตใิชตําแหนงวางเพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัตินําตําแหนงวางและวิชาเอกเรียกตัวผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง เขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 จํานวน 30 อัตรา ดังนี้ 

 
ท่ี 

 
วิชาเอกท่ีเรียกบรรจุ 

 
จํานวนท่ีเรียกบรรจุ 

 
หมายเหตุ 

 
1 คณิตศาสตร 7  
2 ภาษาไทย 5  
3 ภาษาอังกฤษ 7  
4 วิทยาศาสตรท่ัวไป 5  
5 คอมพิวเตอร 1  
6 ปฐมวัย 5  
 รวม 30  

 

2. อนุมั ติกรณีเรียกตัวผูสอบแขงขันได ตามขอ 1. ไมมารายงานตัว มอบสํานักงานศึกษาธิการ                     
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกตัวผูสอบแขงขันไดลําดับถัดไป เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน
ข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตํ าแหน งครูผู ช วย  จากบัญ ชี คณ ะกรรมการศึกษาธิกา                            
รจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 จนครบจํานวนตําแหนงวาง 

3. วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบานวังยวน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช    
เขต 2 จํานวน 1 อัตรา และวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ นครศรีธรรมราช  สพม.12 จํานวน 1 อัตรา                
ใชรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบท่ี 2 ป พ.ศ.2562 
 4. อนุมัติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเดิมจากตําแหนงครูเปนตําแหนงครูผูชวย หรือตําแหนงครูผูชวย
เปนตําแหนงครู เพ่ือใชในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  
 5. อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปนผูสอบแขงขันได มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จนแลวเสร็จทุกกระบวนการ 
 6. อนุมัติการโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน ซ่ึงเปนผูสอบแขงขันได มาบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จนแลว
เสร็จทุกกระบวนการ 
 7.  อนุมัติใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ีไปรายงานตัว   
เขาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง 
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เร่ืองที่ 4.13 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช       
 

อนุมัติดังนี้  
1. อนุมัติคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ 

จํานวน 14 ราย 
 2. อนุมัติการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3 ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ  จํานวน 14 ราย ท้ังนี้กรรมการประเมินคนท่ี 2  
จะประเมิน ไดครั้งละไมเกิน 2 คน 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย 

1 นางพรทิพย  บัวเพ็ชร คร ู รร.ราชประชานุเคราะห 5 ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 ราย 

 2 น.ส.จุฑาภรณ  นรินทร คร ู ร.ร.บานวังตลับ ภาษาไทย 

 3 นางขนิษฐา  วิรุณพันธ คร ู ร.ร.วัดลํานาว ปฐมวัย 

 4 น.ส.อนุสรา  ลุงก่ี คร ู ร.ร.ตชด.บานไรยาว ปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย 

 5 นางพัชรี  คงอุป คร ู บานหัวปอ ภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย 

6 นางสาวภัทรวรรณ  บุญพิศ คร ู วัดประดูหอม ปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 8 ราย 

7 นายฤชายุส  พลายดวง คร ู ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร คณิตศาสตร 
8 น.ส.วันวิสา   ชัยวิจิตร คร ู ร.ร.สิชลคณุาธารวิทยา ภาษาอังกฤษ 

9 นายจารุวัฒน  เขียวกุง คร ู ร.ร.ขุนทะเลวิทยาคม สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

10 นายวิทยา   ชุมหลอ คร ู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

11 นายสุวนิตย    จิตตสํารวย คร ู ร.ร.ตระพังพิทยาคม สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

12 น.ส.กมลเนตร   เดชสถิตย คร ู ร.ร.ทุงสงวิทยา ภาษาอังกฤษ 

13 น.ส.สุจติรา   ภูภักดีพันธ คร ู ร.ร.เฉลิมพระเกียรตฯิ ภาษาไทย 

14 น.ส.พรวีนัส   อัมพวัน คร ู ร.ร.ทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา สังคมศึกษาฯ 
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     เร่ืองที่ 4.14 

เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ 

 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

อนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี 2 ดาน

ความรูความสามารถ และดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 
2. ขออนุมัติการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จาํนวน 19 ราย 

ตั้งแตวันท่ีคุณสมบัติครบถวน 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย 
1 นางณัฐธยาน   สงวนแสง คร ู บานทวดทอง วิทยาศาสตร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 2 ราย 

2 นางจิรา  เท็กเชย คร ู วัดลํานาว ภาษาไทย 

3 นางวัฒนา  บุญอุน คร ู บานโสตทัศนศึกษา ปฐมวยั 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 1 ราย 
4 นายกฤตนันท  พาณิชพงศกร คร ู บานดอนโรงมิตรภาพท่ี 196 วิทยาศาสตร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จํานวน 1 ราย 
5 นางสาวพิมพา  คิดเหมาะ คร ู ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต ปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 14 ราย 
6 นายปณิดล  ปานชวย  คร ู มัธยมศึกษาจุฬาภรณ ภาษาอังกฤษ 
7 น.ส.ธนกฤตา  จันทรพุม  คร ู ฉวางรัชดาภิเษก ภาษาอังกฤษ 
8 น.ส.สุนิสา   ทรงทอง  คร ู ทุงสง คณิตศาสตร 
9 นางอลิษา   อาวุธเพชร  ครู ทุงสง คอมพิวเตอร 

10 นางเพ็ญนภา  สุคตะ  คร ู ชะอวดวิทยาคาร สังคมศึกษาฯ 
11 นางศันสนีย  สมสีแสง  คร ู ชะอวดวิทยาคาร วิทยาศาสตร 

(ฟสิกส) 
12 นางอัมพร   แสงจันทร  คร ู ชะอวดวิทยาคาร นาฏศิลป 
13 น.ส.รุงทิพย   อนันทกาญจน  คร ู สิชลคุณาธารวิทยา ภาษาอังกฤษ 
14 นายจตุพล   สุทธิพันธ  คร ู สิชลคุณาธารวิทยา สังคมศึกษาฯ 
15 น.ส.กุลธิดา  ขันสุข  คร ู วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ วิทยาศาสตร

(ชีววิทยา) 
16 น.ส.ประภาศรี  ธานีรัตน  คร ู วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณิตศาสตร 
17 นางซัลวาณีย  เจะมะหมัด  คร ู เบญจมราชูทิศ วิทยาศาสตร(ฟสิกส) 
18 นายนภัทร  เฮงศิริ  คร ู เบญจมราชูทิศ ภาษาไทย 
19 น.ส.เสาวันดี  ชนะเพ็ชร  คร ู ปากพนัง คอมพิวเตอร 
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เร่ืองที่ 4.15 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ    
        ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือนเปนวิทยฐานะ 
        ชํานาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1)  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติ  ดังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอเลื่อนเปนวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน 18 ราย  

2.  อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ  เพ่ือประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ  จํานวน  18 ราย  

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 5 ราย 
1 นายยศพล  ชาติโรจันทร ผอ.ร.ร.ชํานาญการ วัดพระเพรง บริหารสถานศึกษา 
2 นางฐิติวรรณ  ขวัญแกว ครูชํานาญการ บานไสใหญ คณิตศาสตร 
3 น.ส.กฤตปภา  พลไชย ครูชํานาญการ วัดพระมหาธาต ุ คณิตศาสตร 
4 นางเกสรา  โอระชุม ครูชํานาญการ 

 
อนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นครอุทิศ” คณิตศาสตร 

5 นางวรัญู  สกุณา ครูชํานาญการ วัดทายสําเภา คอมพิวเตอร 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 8 ราย 
6 
 

นางสาวศศิธร   ชวยสงค  ผอ.ร.ร./ผูอํานวยการ   
 ชํานาญการ 

วัดดอนมะปราง สายงานบริหารสถานศึกษา 

7 
 

นายสาครินทร    จันทรมณ ี  ผอ.ร.ร./ ผูอํานวยการ  
 ชํานาญการ 

บานพรุบัว สายงานบริหารสถานศึกษา 

8 
 

นางสาวเครือวัลย  ขาวแกว  ผอ.ร.ร./ ผูอํานวยการ 
 ชํานาญการ 

บานวังหอน สายงานบริหารสถานศึกษา 

9 
 

นายสวาท  วงศชวย  ผอ.ร.ร./ ผูอํานวยการ 
 ชํานาญการ 

วัดมหิสสราราม สายงานบริหารสถานศึกษา 

10 
 

นางระเบียบ   ชูแกว  ครู/ ครูชํานาญการ วัดควนใส สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 
 

นางสาวอัญชิสา  บุญรัตน  ครู/ ครูชํานาญการ บานเกาะสุด วิทยาศาสตร 

12 
 

นายสันชัย  รักจลุ  ครู/ ครูชํานาญการ บานบางพระ วิทยาศาสตร 

13 
 

นางณิชา   เพชรใหญ  ครู/ ครูชํานาญการ วัดแรราษฎรสุทัศน คณิตศาสตร 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 5 ราย 
14 นางอาทิกา    ทองสีขํา คร/ูครูชํานาญการ ทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา วิทยาศาสตร  

(ชีววิทยา) 
 15 นางสาวเมติตา   สงขํา ครู/ครูชํานาญการ เสมด็จวนวิทยาคม คณิตศาสตร 
 16 นางอัฉราภรณ  คงแปน ครู/ครูชํานาญการ 

 
ร.ร.ทุงสงวิทยา สังคมศึกษาฯ 

 17 นางสาวเรวดี   อนุรักษ รองผูอํานวยการสถานศึกษา/รอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการ 

ร.ร.ปากพนัง บริหารสถานศึกษา 

 18 นางสาวชณิดาภา  ศรเีปารยะ ครู/ครูชํานาญการ  ร.ร.ปากพนัง ภาษาไทย 

  

 

 

เร่ืองที่ 4.16 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือนเปน 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1) กรณีขอเปล่ียนประธานกรรมการ 

 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะ   
ชํานาญการพิเศษ กรณี ขอเปลี่ยนประธานกรรมการ ราย นางสาวลัดดา  บุญทอง  ตําแหนงครูชํานาญการ 
โรงเรียนชมุชนบานไทรหอง  สาขาสังคมศึกษา (กรรมการคนท่ี 2 และ 3 คงเดิม) 
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เร่ืองที่ 4.17 
เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        และดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือน 
        เปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 ของคณะกรรมการ ชุดท่ี 1  เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - เขต 4 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 3) พรอมท้ังผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินดานท่ี 1 ใหคณะกรรมการประเมินชุดท่ี 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาตอไป 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย 
1 นางจิตตรา  ดํารงโภคภัณฑ ครู/ครูชํานาญการ บานคดศอก ภาษาไทย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 18 ราย 
2 น.ส.เบญจมาส   สุขกลับ ผอ./ชํานาญการ บานนาปราน บริหารสถานศึกษา 
3 นางสุรียพร  ชัยสิทธิ ์ ครู/ชํานาญการ ชุมชนบานนาวา ภาษาอังกฤษ 
4 นางกัลยา   แกวหมุน ครู/ชํานาญการ ชุมชนบานนาวา ภาษาอังกฤษ 
5 น.ส.ธิดารัตน   จิตสํารวย ผอ./ชํานาญการ บานไสเตาออย บริหารสถานศึกษา 
6 นางกิติยา  อูมา ครู/ชํานาญการ ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ 10 ภาษาอังกฤษ 
7 น.ส.จามร  มีภพ ครู/ชํานาญการ บานบางตะเภา คณิตศาสตร 
8 น.ส.กาญจนา    หนูรักษ ครู/ชํานาญการ บานทะเลสองหอง วิทยาศาสตร 
9 นางนิตยา   แสนพรม ครู/ชํานาญการ บานทะเลสองหอง ปฐมวัย 
10 นางปรียา ไชยศรี ครู/ชํานาญการ บานสระนางมโนราห ภาษาไทย 
11 นางรชยา  สุโพธิ ์ ผอ./ชํานาญการ บานนาเหนือ บริหารสถานศึกษา 
12 นางนราภรณ  จันทรหอม ครู/ชํานาญการ วัดหนาเขา ปฐมวัย 
13 นางกฤษดา  นาบุญ ครู/ชํานาญการ บานพอโกบ งานบาน 
14 นางเครือศรี  ศิลปะวิศาล ครู/ชํานาญการ ราชประชานุเคราะห 6 สุขศึกษา 
15 นางวราภรณ   เดโชเม็ง ครู/ชํานาญการ บานเขาตาว คณิตศาสตร 
16 นายพิทักษ  คงศักดิ์ ผอ./ชํานาญการ บานกันละ บริหารสถานศึกษา 
17 นางสาววนิดา  เจริญรูป ครู/ชํานาญการ บานบางรูป ปฐมวัย 
18 น.ส.นิฤมล  รัตนวรรณ ครู/ชํานาญการ บานคลองตูก ภาษาไทย 
19 นายสุทธิเดช   คุณประสพ ครู/ชํานาญการ วัดวังรีบุญเลิศ สังคมศึกษาฯ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 1 ราย 
20 นางสาวสุภตัร  พุทธานุกูล ผอ.ร.ร./ผูอํานวยการ

ชํานาญการ 
บานควนมุด สายงานบริหาร

สถานศึกษา 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จํานวน 3 ราย 
2๑ นางสาวสุดารัตน  หนาห ู ครู/ครูชํานาญการ วัดนากุน ภาษาไทย 
๒2 นางจันทิมา  รักไทรทอง ครู/ครูชํานาญการ วัดทางข้ึน ภาษาไทย 
2๓ นายอรุณ   ศรีรัตน ผอ./ผอ.ชํานาญการ บานปราบราษฎรอุทิศ บริหารสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 5 ราย 
24 นางนิรมล คงรอด ครู/ครูชํานาญการ บางขันวิทยา คณิตศาสตร 
25 นางศศิพิมพ  ดวงคง ครู/ครูชํานาญการ บางขันวิทยา คอมพิวเตอร 
26 นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครู/ครูชํานาญการ ชะอวดวิทยาคาร คณิตศาสตร 
27 นางสาวเสาวภา    โชติพันธ ครู/ครูชํานาญการ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต บรรณารักษ 
28 นางสาวกาญจนา  สงณรงค ครู/ครูชํานาญการ เชียรใหญ คณิตศาสตร 
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เร่ืองที่ 4.18 
เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
      (ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 3 ) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวน 57 ราย 
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

จํานวน 20 ราย ตั้งแตวันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขวาการเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผาน
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 14 ราย 
1 นางสาวนัยนา     รักษาวงค ครู/ครูชํานาญการ วัดหนาเขา วิทยาศาสตร 
2 นางสาวจันทรทนา   เกลา คร/ูครูชํานาญการ บานปากน้ํา วิทยาศาสตร 
3 นางอรุณี   สกุลคง ครู/ครูชํานาญการ วัดวังรีบุญเลิศ วิทยาศาสตร 
4 นางสาวบังออน   เพชรเอียด ครู/ครูชํานาญการ วัดลํานาว วิทยาศาสตร 
5 นายศุภชัย   กลางนุรักษ ครู/ครูชํานาญการ วัดวังรีบุญเลิศ วิทยาศาสตร 
6 นางสุธาภรณ   ธรรมรักษ ครู/ครูชํานาญการ บานคลองตูก ภาษาไทย 
7 นางสาวน้ําฝน   ณ นุวงศ ครู/ครูชํานาญการ ชุมชนวัดสุวรรณาราม ภาษาไทย 
8 นางสาวณัฐสุรางค  สมแสง ครู/ครูชํานาญการ วัดกะเปยด ภาษาไทย 
9 นางจิราภรณ   พงศทองเมือง ครู/ครูชํานาญการ บานเกาะขวัญ ภาษาไทย 

10 นางธัญญา    คงแกว ครู/ครูชํานาญการ วัดจันด ี ภาษาไทย 
11 นางก่ิงกาญจน   ทนสังขถ่ิน ครู/ครูชํานาญการ วัดควนกอ ภาษาไทย 
12 นางกรรณิการ   เสนา ครู/ครูชํานาญการ วัดกางปลา ภาษาไทย 
13 นางดวงพร  หวานเย็น ครู/ครูชํานาญการ วัดวังหีบ ภาษาไทย 
14 นางนุกูล   เพ็ชรแกว ครู/ครูชํานาญการ หมูบานปาไม คณิตศาสตร 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 4 ราย 
15 นางกรรณิกา  จอมทอง ผูอํานวยการ/ 

ผูอํานวยการชํานาญการ 
บานลานนา สายงานบริหารสถานศึกษา 

16 นายณัชชพงศ    ทองคําเสก ครู/ครูชํานาญการ บานเนินธัมมัง การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
17 นางชูชีพ  จันทรทอง ครู/ครูชํานาญการ วัดวัวหลุง การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
18 นางสาวภิรม   ดวงพาพล ครู/ครูชํานาญการ วัดบางไทร การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 2 ราย 
19 นางสาวฐาปนีย    จินะพันธ ครู/ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะห ๘ สังคมศึกษา 
20 นายยศ     พรประเสรฐิ ครู/ครูชํานาญการ วัดเปยน ศิลปะ (ดนตรี) 
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3. อนุมัติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาแจงมติใหทราบ จํานวน 28 ราย 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ราย 
1 นางสุภาวดี  สุวรรณนอย ครู/ครูชํานาญการ ชุมชนวัดอัมพวัน คณิตศาสตร 
2 นางสาวจิราพร   แนะแกว ครู/ครูชํานาญการ บานบนควน คณิตศาสตร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย 
3 นายอาทร  แกวยวน ครู/ครูชํานาญการ  วัดควนชะลิก การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 7 ราย 
4 นางสาวภูริตา   มหาสวัสดิ ์ ครู/ครูชํานาญการ ชุมชนบานบางโหนด สังคมศึกษา 

(เศรษฐศาสตร) 
5 นางสาวสุภานี  ถนิมกาญจน ครู/ครูชํานาญการ วัดถํ้าเทียนถวาย สังคมศึกษา

(เศรษฐศาสตร) 
6 นายปรีชา  ทองราช ครู/ครูชํานาญการ วัดเขานอย         สังคมศึกษา

(ภูมิศาสตร) 
7 นางสาวผานิต   มัจฉาชาญ ครู/ครูชํานาญการ วัดโคกเหล็ก สังคมศึกษา 
8 นางวราพร    บริบรูณ ครู/ครูชํานาญการ วัดประทุมทายการาม ศิลปะ (นาฎศิลป) 
9 นางปยภรณ  อักษรนํา ครู/ครูชํานาญการ วัดสโมสรสันนิบาต ศิลปะ (นาฎศิลป) 

10 นางสาวศิริพร   สุประดิษฐ ครู/ครูชํานาญการ บานพิตํา ศิลปะ (นาฎศิลป) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 18 ราย 

11 นายพิสิษฐ  ยิ่งยงค ครู/ชํานาญการ นบพิตําวิทยา 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา(พลศึกษา) 

12 นายอาทิตย  เคเอส ครู/ชํานาญการ ปากพนัง 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา(สุขศึกษา) 

13 นางรําไพ  ทรัพยมี ครู/ชํานาญการ หัวไทรบํารุงราษฎร ภาษาไทย 
14 นางสาวอัญชณา  แสงกระจาง ครู/ชํานาญการ สิชลประชาสรรค ภาษาไทย 
15 นางอัมพวัลย นุนสง ครู/ชํานาญการ สิชลประชาสรรค ภาษาไทย 
16 นางสาวธิดารัตน   อินทรโชติ ครู/ชํานาญการ หัวไทรบํารุงราษฎร ภาษาไทย 
17 นางกัลยา  พลายชุม ครู/ชํานาญการ มัธยมศึกษาจุฬาภรณ ภาษาไทย 
18 นางสาวมณฤดี  วงศเมฆ ครู/ชํานาญการ นบพิตําวิทยา ภาษาไทย 
19 นายจรัญ  นิยมวรรณ ครู/ชํานาญการ พรหมคีรีพิทยาคม ภาษาไทย 
20 นางสาวยุพดี   เดชเดโช ครู/ชํานาญการ ทุงสงสหประชาสรรค ลูกเสือ 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โรงเรียน วิชาเอก 
21 นางวันดี  ชวยทุกข ครู/ชํานาญการ ทุงสงสหประชาสรรค สังคมศึกษาฯ 
22 นางสุกัญยา   สุทธิ์ทองแท ครู/ชํานาญการ กรุงหยันวิทยาคาร สังคมศึกษาฯ 
23 นายวิทยา  รอบคอบ ครู/ชํานาญการ หัวไทรบํารุงราษฎร สังคมศึกษาฯ 
24 นายประยุทธ   เมฆมณี ครู/ชํานาญการ ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา สังคมศึกษาฯ 

25 นายสุทิน  กิจจะ ครู/ชํานาญการ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

สังคมศึกษาฯ 

26 นางนิภา  ใหมชุม ครู/ชํานาญการ นบพิตําวิทยา สังคมศึกษาฯ 
27 นางวรรณา  คงแปน ครู/ชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช ภาษาอังกฤษ 
28 นางธมลพรรณ      เดชนุน ครู/ชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช ภาษาอังกฤษ 

 
4. ไมอนุมัติผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  9 ราย 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 ราย 
1 นางกชกร  จันทรเจือแกว ครู/ครูชํานาญการ หมูบานปาไม คณิตศาสตร 
2 นางละออง    ภักดีสุวรรณ ครู/ครูชํานาญการ บานนาโพธิ ์ คณิตศาสตร 
3 นางสุบรรณ  ชูบัวทอง ครู/ครูชํานาญการ สมสรร คณิตศาสตร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 6 ราย 

4 
นางอรัญญา ชัยจันดี 
 

ครู/ชํานาญการ วิเชียรประชาสรรค ภาษาไทย 

5 นางสาวนิภา   นุนแกว ครู/ชํานาญการ ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา ภาษาไทย 
6 นางจิราภรณ  ถนอมสิน ครู/ชํานาญการ ธัญญาวดีศึกษา ภาษาไทย 
7 นางสาวศิรินทิพย  รจนา ครู/ชํานาญการ ปากพนัง ภาษาไทย 

8 นางบุณยกร  อินทรแกวศรี ครู/ชํานาญการ วังหินวิทยาคม 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งาน
ธุรกิจ) 

9 นางพรพนา ชวยรักษา ครู/ชํานาญการ นาบอน 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (บัญชี) 
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 เร่ืองที่ 4.19 

เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินดานท่ี 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 1 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขออนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติผลการประเมินดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 8 ราย 
 2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 8 ราย ตั้งแตวันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขวาการเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผาน              
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย 
๑ นางสาวมยุร ี

แซฉ่ี 
ครู/ครูชํานาญการ บานทวดทอง ภาษาไทย 

2 นางปรารถนา 
เจนการ 

ครู/ครูชํานาญการ วัดนารีประดิษฐ ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ราย 
3. นางจงกิต 

        บอนอย 
ครู/ครูชํานาญการ บานชายคลอง ประวัติศาสตร 

4. นางพรรณพิสุทธ์ิ 
         บุญพืช 

ครู/ครูชํานาญการ บานชายคลอง ปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย 
5. นางจุฑามาศ   

         รัตนสุวรรณ 
ครูชํานาญการ วัดวังกลม 

 
ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย 
6. นางสุภาวด ี

     ออนแกว 
ครู/ครูชํานาญการ ชุมชนบานบางโหนด การงานอาชีพ  

(งานบาน) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 2 ราย 
7. 
 

นางวารุณี   
          จินดาวงศ 

ครู/ชํานาญการ 
ทุงสงวิทยา ภาษาอังกฤษ 

8. 
 

นางสาวรัชตพร                    
           วรรณเก้ือ 

ครู/ชํานาญการ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต สังคมศึกษาฯ 
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เร่ืองที่ 4.20 

เรื่อง   การอนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
         และดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปน 
        วิทยฐานะเช่ียวชาญ(อนุมัติผลการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒)   
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมิน ดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ของคณะกรรมการชุดท่ี 1 จํานวน 2 ราย  เพ่ือให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 สงผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 3 ) ซ่ึงประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ  ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมท้ังผลการประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ชุดท่ี 1 ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือดําเนินการ   
 
  ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย 
1 นางสาวสุจีรา     จุลสัตย ครู/ครูชํานาญการพิเศษ วัดพิศาลนฤมิต ภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย 
2 นายธรรมรัตน  วงศสุวรรณ ครู/ครูชํานาญการพิเศษ โมคลานประชาสรรค ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24  
เร่ืองที่ 4.21 

เรื่อง   การขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหเปนตําแหนงตรงตามช่ือตําแหนง          
และระดับตําแหนง  ของนางบุญยืน เล้ียงสกุล 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือใหการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปตามวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ไดตอบ

ขอหารือ และเปนขวัญและกําลังใจใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดปฏิบัติงานราชการ                 
ดวยความรับผิดชอบ และท่ีผานมาการแตงต้ังเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด จึงเห็นควรปรับปรุง                   
การกําหนดตําแหนงเลขท่ี อ 8  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  เปน ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เพ่ือรองรับการแตงตั้ง นางบุญยืน เลี้ยงสกุล  โดยใหมีผล                  
ตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน  2554 เปนการเฉพาะราย 
 

 
เร่ืองที่ 4.22 

เรื่อง   เรื่องขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
         และรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
         มัธยมศึกษา เขต 12 

 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ                     
รางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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