
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งท่ี 6/2562 

เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม  2562 
ณ ห(องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ(งให(ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง  ผู(ว2าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 

        ด�วย นายจําเริญ  ทิพญพงศ�ธาดา ผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ                       
จึงมอบหมายให� นายวิรัตน�  รักษ�พันธ�  รองผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป'นประธานการประชุม 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ 
 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562  
กรรมการและเลขานุการ ฝ-ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�จัดทํา 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิ การจั งหวัดนครศรี ธรรมราช                          
ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 เสร็จเรียบร�อยแล�ว และได�เสนอรายงาน
การประชุมต�อท่ีประชุมเพ่ือให�การรับรอง 

ประธาน   เพ่ือความถูกต�องและเป'นไปตามท่ีประชุมได�มีมติและอนุมัติให�ดําเนินการ                
จึงขอให�ท�านได�ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข�อผิดพลาดหรือไม�ตรง                 
ตามท่ีเสนอให�แก�ไขก�อนท่ีจะรับรอง 

ท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 
2562 
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     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให(ท่ีประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล(ว 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม  ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 
2562 จํานวน 22 วาระ  
    

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบการดําเนินการตามมติ กศจ.จํานวน 22 วาระ 
  
 
 3.2 เรื่อง  แจ(งเพ่ือทราบ 
 3.2.1 เรื่อง  การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน2ง ครู มีวิทยฐานะ
และเล่ือนวิทยฐานะ ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
        รับทราบ การยื่นหนังสือของตัวแทนกลุ�มพิทักษ�สิทธิครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป'น
ตัวแทนของข�าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และเป'นตัวแทน
ของข�าราชการครูท่ีส�งผลงานตามหลักเกณฑ� ว.21/2560 จํานวน 73 ราย ได�มายื่นหนังสือท่ีสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 กรณีเกิดความคับข�องใจในข�อสังเกตของ
คณะกรรมการท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอนุกรรมการและเลขานุการได�ชี้แจงข�อมูล
เพ่ิมเติมต�อท่ีประชุมว�าได�ชี้แจงต�อตัวแทนกลุ�มพิทักษ�สิทธิครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบแล�วว�าตามท่ีสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�นําเรียนต�อท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช              
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน  2562 ว�าสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช               
ได�แต�งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตรวจสอบระดับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแล�ว ผลปรากฏว�า
คณะกรรมการดังกล�าว ได�ให�ข�อสังเกตว�าผลงานของข�าราชการครูท่ีนําเสนอเอกสารหลักฐานไม�ถูกต�อง ไม�ครบถ�วน
สมบูรณ�ขาดเอกสารในการตรวจสอบ จึงขออนุมัติต�อท่ีประชุม ขอหารือไป ก.ค.ศ.ในรายท่ีเอกสารไม�ถูกต�อง                
ไม�ครบถ�วนสมบูรณ� และยังขาดเอกสารในการตรวจสอบ กศจ.จะสามารถขอเอกสารเพ่ิมเติม ได�หรือไม� โดย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 
ได�แจ�งให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือไป ก.ค.ศ.แล�ว และได�นําเรียนเพ่ิมเติมต�อท่ีประชุม 
กรณีประเด็นต�าง ๆ ท่ีตัวแทนกลุ�มพิทักษ�สิทธิครูจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคับข�องใจ และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�ชี้แจงไปแล�ว ดังนี้ 

1. กรณี ประเด็นคู�มือการประเมินฯ ให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูมีวิทยฐานะ 

และเลื่อนเป'นวิทยฐานะ ว.21/2560 มีหลายชุด ซ่ึงแต�ละชุดมีข�อความบางประเด็นไม�ตรงกัน คณะกรรมการใช�
คู�มือการประเมินชุดใดในการตรวจสอบ ส�วนผู�ดํารงตําแหน�งครูท่ียื่นคําขอฯ นั้น ได�ยื่นคู�มือการประเมินชุด
สํานักงาน ก.ค.ศ.เดือนธันวาคม 2560 ทุกประการ โดยได�ชี้แจงว�า สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ใช�คู�มือท่ี ก.ค.ศ.ได�ประกาศให�ใช�ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/185 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2561 ในการตรวจสอบ และถึงแม� ก.ค.ศ.จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในคู�มือ แต�ไม�ได�ปรับเปลี่ยนในเนื้อหา
สาระหลักในการตรวจสอบแต�อย�างใด 
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 2. กรณีประเด็นการขอเอกสารเพ่ิมเติม วันแต�งต้ัง และประเด็นการขาดเอกสารในการตรวจสอบ คือ
เอกสารอะไร เนื่องจากผู� ดํารงตําแหน�งครู ท่ียื่นคําขอได�ส�งเอกสารประกอบคําขอต�อผู�บริหารสถานศึกษา                    
อย�างครบถ�วนสมบูรณ� ซ่ึงการขอเอกสารและหลักฐานใหม�เสมือนหนึ่งว�าเป'นการประเมินทับซ�อนกับผู�มีหน�าท่ี
ประเมินใช�หรือไม� ได�ชี้แจงว�า คณะกรรมการท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�แต�งต้ังตรวจสอบ
แล�ว ปรากฏว�าหลายรายเอกสารยังไม�ถูกต�อง ไม�ครบถ�วน ไม�สมบูรณ� ซ่ึงตามหลักเกณฑ� ว.21/2560 ได�กําหนด
ไว�ว�าให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานตามท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีส�งมาให�ถูกต�องครบถ�วนตามหลักเกณฑ�และวิธีการนี้ สําหรับวันแต�งต้ังได�หารือไป ก.ค.ศ.ตามมติ
ท่ีประชุมครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 โดยเอกสาร หลักฐานท่ีไม�ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ� เช�น 
ผู�ส�งฯ หลายราย ผู�อํานวยการโรงเรียนได�ไปรับรองเอกสาร หลักฐานของข�าราชการครู ท่ีส�งผลงานตามหลักเกณฑ� 
ว.21/2560 ท่ีตนเองไม�ได�ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียนในขณะนั้น, ข�าราชการครูผู�ส�งผลงานได�รับรอง
เอกสารหลักฐานของตนเองโดยผู�อํานวยการโรงเรียนไม�ได�ให�การรับรอง, ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพของผลงาน              
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ีค�าระดับคะแนนท่ีได�ไม�มีเอกสารให�ตรวจสอบ เป'นต�น 

3. กรณีประเด็นในภาพรวมของข�อสังเกตของคณะกรรมการพบว�ามีการดําเนินการท่ีเอ้ือผลประโยชน�ต�อ             
ผู�ดํารงตําแหน�งครูท่ียื่นคําขอบางกลุ�ม โดยมีกรรมการท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต�งต้ัง               
บางคนเป'นพ่ีเลี้ยง ได�ชี้แจงว�าในการดําเนินการตรวจสอบคณะกรรมการท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช แต�งต้ัง ไม�ได�ดําเนินการประเมิน แต�ได�ดําเนินการตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการ และไม�ได�
ตรวจสอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีตนเองเคยตรวจสอบไว�ในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 4. กรณีประเด็น ตามเจตนารมณ�ของหลักเกณฑ� ว 21/2560 ช�วงระยะเวลาเปลี่ยนผ�านนั้นเป'นการ
เยียวยาให�กับผู�ยื่นคําขอท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนมาก�อนวันท่ีหลักเกณฑ�ประกาศใช� ซ่ึงเป'นการประเมินท่ีสอดคล�อง
กับสภาพความเป'นจริงของการปฏิบัติงานของข�าราชการครูปKจจุบัน ได�ชี้แจงว�า ข�าราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา ท่ียื่นคําขอให�มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ� ว.21/2560 ก.ค.ศ.ได�กําหนดหลักเกณฑ�และ
คู�มือการดําเนินการไว�อย�างชัดเจน โดยให�ดําเนินการพิจารณาหลักเกณฑ�และวิธีการโดยเคร�งครัด หากภายหลัง
ตรวจสอบพบว�ามีการดําเนินการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล�อ ไม�ปฏิบัติให�เป'นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการนี้ 
หรือมีการดําเนินการท่ีมิชอบใด ๆ ให�ถือว�าเป'นความรับผิดชอบของผู�ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและ               
ผู�ท่ีเก่ียวข�อง  

5. และตามหลักเกณฑ� ว.21/2560 กําหนดว�า กรณีท่ีไม�เป'นไปตามแนวปฏิบัติการดําเนินการ ให�เสนอ 
ก.ค.ศ.พิจารณา ซ่ึงท่ีประชุม กศจ.ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 ได�แจ�งให�
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือไป ก.ค.ศ.แล�ว โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชได�ให�เจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข้ึนไปติดตามเรื่องนี้ แล�ว ผลการหารือเป'นประการใด จะนําแจ�ง               
ท่ีประชุม กศจ.เพ่ือพิจารณา ต�อไป 
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 3.2.2 เรื่อง  แจ(งมติคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
                                  ในภูมิภาค 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช      
  รั บ ท ร า บ  ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562  ได�อาศัยอํานาจ
ตามความในข�อ 23 ของคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา                
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน พทุธศักราช 2560 มีคําวินิจฉัยกรณีกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข�อ 7(4) ของคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ                
ท่ี 19/2560 และผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข�อ 9(4) ของคําสั่งหัวหน�าคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 
เมษายน พุทธศักราช 2560 พ�นจากตําแหน�งตามวาระให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด และผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ปฏิ บัติหน�าท่ีต�อไปจนกว�าจะมีคําสั่ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ                  
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหม�และให�
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการสรรหากรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ
ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามหลักการและวิธีการท่ีได�กําหนดไว�เดิม 
   
 
         3.2.3 ขอยกเลิกการนําบัญชีผู(สอบแข2งขันได(ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไปข้ึนบัญชีผู(สอบแข2งขันได(ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  
ตําแหน2งครูผู(ช2วย  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
          รับทราบการขอยกเลิกการนําบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของคณะกรรมการศึกษาธิการ                  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสาขาวิชาเอกดนตรีสากล จํานวน 1 อัตรา ไปข้ึนบัญชีเป'นผู�สอบแข�งขันได�ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�กําหนด
เป'นสาขาขาดแคลน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสไม�ได�กําหนดเป'นสาขาขาดแคลน และให�บุคคล
ดังกล�าวมาข้ึนบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังเดิม  

 

3.2.4 เรื่อง ขอยกเลิกการนําบัญชีผู(สอบแข2งขันได(ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไปข้ึนบัญชีผู(สอบแข2งขันได(คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตําแหน2งครูผู(ช2วย 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
        รับทราบการขอยกเลิกการนําบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ของคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี จํานวน 1 อัตรา และสาขาวิชาเอกดนตรีสากล 
จํานวน 1 อัตรา ไปข้ึนบัญชีเป'นผู�สอบแข�งขันได�ของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เนื่องจาก
คณะกรรมการศึกษาธิกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�กําหนดเป'นสาขาขาดแคลน และคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ตไม�ได�กําหนดเป'นสาขาขาดแคลน และให�บุคคลดังกล�าวมาข้ึนบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังเดิม  
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3.2.5 เรื่อง การย(ายข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน2งครูผู(ช2วย สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรณีพิเศษ  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                         รับทราบ ผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. มีมติไม�อนุมัติให� นางสาวสุวลักษณ� เกิดมณี                    
ย�ายกรณีพิเศษเป'นการเฉพาะรายได�  เนื่องจากเป'นผู� ไม� มีคุณสมบัติในการยื่นคําร�องขอย�ายกรณีพิเศษ                        
ตามหลักเกณฑ�และวิธีการย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครู (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.                 
ท่ี ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559) ท้ังนี้ หากเป'นการแก�ไขปKญหาเหตุผลความจําเป'นของ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�อยู�ในอํานาจของส�วนราชการต�นสังกัด และ กศจ. โดยให�สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พิจารณาการใช�ตําแหน�งเลขท่ี 4942 โรงเรียนท�าศาลา            
ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนด เสนอ กศจ.เพ่ือพิจารณา ต�อไป 
 
 
  3.2.6 เรื่อง การรับโอนพนักงานส2วนท(องถ่ิน มาบรรจุและแต2งตั้งเปAนข(าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

   รับทราบผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. มีมติไม�อนุมัติให�รับโอน นางสาวหฤทัย  หม่ืนรักษ�  
ตําแหน�งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลเมืองภูเก็ต มาบรรจุและแต�งต้ังเป'นข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครู โรงเรียนวัดจันดี ตําแหน�งเลขท่ี 5260 วิชาเอกภาษาไทย สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีบัญชีผู�สอบแข�งขันได�เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป'นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน�งครูผู�ช�วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปQ พ.ศ.2561 กลุ�มวิชาเอกภาษาไทย                   
รอบบรรจุและแต�งต้ังอีก จํานวน 66 ราย  โดยให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช               
เขต 2 พิจารณาการใช�ตําแหน�งเลขท่ี 5260 โรงเรียนวัดจันดี ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนด เสนอ กศจ.   
เพ่ือพิจารณา ต�อไป 
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3.2.7 เรื่อง  การรับนักเรียน นักศึกษา ประจําปCการศึกษา  
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                     รับทราบแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปQการศึกษา 2562                            
ของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพ่ือใช�เป'นฐานข�อมูลในการขับเคลื่อนด�านอาชีวศึกษา รายละเอียด ดังนี้ 
 

                             วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด รัฐบาล  จํานวน 11 โรง 
 

ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 
ประกาศนียบัตร 
เตรียมอาชีวศึกษา 

  40 40 

การบัญชี 240 202 
การตลาด 80 77 
การเลขานุการ 40 43 
การจัดการ สนง. 40 37 
ธุรกิจค�าปลีกท่ัวไป 20 24 
ธุ ร กิ จ ค� า ป ลี ก ร� า น
สะดวกซ้ือ 

20 19 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 90 115 

พ ณิ ช ก ร ร ม /
บริหารธุรกิจ 

ภาษาต�างประเทศ 15 11 
แฟช่ันดีไชน� 20 9 
เสื้อผ�าแฟช่ัน 20 6 
อาหารและโภชนาการ 160 158 
ธุรกิจดอกไม�และงาน
ประดิษฐ� 

20 10 

คหกรรม 

การจัดการคหกรรม
เพ่ือการโรงแรม 

40 46 

การโรงแรม 120 122 
การโรงแรม (MEP) 30 24 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท�องเท่ียว 

การท�องเท่ียว 40 19 
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 80 29 

1 วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราช 

ปวช. 

รวม 1095 29 
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ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 
การบัญชี 215 183 
การบัญชี 40 25 
การตลาด 80 49 
การเลขานุการ 40 12 
การเลขานุการ(ทวิ) 20 17 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 120 94 
ธุรกิจค�าปลีกร�านสะดวก
ซ้ือ 

20 9 

ภาษาต�างประเทศธุรกิจ 30 18 
การจัดการโลจิสติกส� 35 35 
การจัดการท่ัวไป 35 36 

พณิ ชยกร รม /
บริหารธุรกิจ 

การจัดการ สนง. 40 20 
เทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่ง
ทอ 

20 6 

เทคโนโลยีออกแบบแฟช่ัน
และสิ่งทอ 

20 5 

อาหารและโภชนาการ 90 106 
การประกอบอาหารในเรือ
เดินทะเลระหว�างประเทศ 

20 18 

การจัดการงานดอกไม�และ
งานประดิษฐ� 

20 13 

คหกรรม 

การจัดการคหกรรมเพ่ือ
การโรงแรม 

20 21 

บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

160 151 

บริการบนเรือสําราญ 20 15 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท�องเท่ียว 

การท�องเท่ียว 40 39 
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 31 

1 วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราช 

ปวส. 

รวม 1145 909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 
 

ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 
ช�างยนต� 30 30 
ช�างไฟฟVากําลัง 20 21 

อุตสาหกรรม 

ช�างอิเล็กทรอนิกส� 10 0 
การบัญชี 10 6 พ ณิ ช ย ก ร ร ม /

บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 10 10 

ปวช. 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท�องเท่ียว 

การโรงแรม 15 19 

การบัญชี 5 0 พ ณิ ช ก ร ร ม /
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 5 8 

เทคนิคซ�อมตัวถังและสี
รถยนต� 

10 10 

เครื่องทําความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ 

10 11 

อุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกส� 5 0 
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

10 5 

2 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 

ปวส. 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท�องเท่ียว 

รวม 140 120 
ยานยนต� 120 178 
ยานยนต�(ทวิภาคี) 40 68 

ช�างยนต� 

ตัวถังและสรีถยนต� 
(ทวิภาคี) 

40 30 

เครื่องมือกล 80 60 ช�างกลโรงงาน 
เครื่องมือกล(ทวิภาคี) 40 40 

ช�างโลหะการ ผลิตภณัฑ� 40 31 
ช�างไฟฟVากําลัง ไฟฟVากําลัง 160 218 

อิเล็กทรอนิกส� 80 120 ช�างอิเล็กทรอนิกส� 
อิเล็กทรอนิกส�(ทวิภาคี) 40 0 

ช�างก�อสร�าง ก�อสร�าง 120 121 
ช�างโยธา โยธา 120 157 
อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมยาง 40 0 
เมคคาทรอนิก เมคคาทรอนิกส� 40 34 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 80 82 

3 วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
นครศรีธรรมราช 

ปวช. 

รวม 1040 1139 
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ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 
เทคนิคยานยนต� 80 86 
เทคนิคยานยนต�(ทวิภาคี) 40 44 
เทคนิคยานยนต�(ม.6/ต�าง
สาขา) 

40 36 

เทคนิคเครื่องมือกล 

เทคนิคซ�อมตัวถังและสี
รถยนต�(ทวิภาคี) 

20 14 

เครื่องมือกล 32 29 
เครื่องมือกล(ม.6/ต�าง
สาขา) 

16 10 
เทคนิคการผลิต 

แม�พิมพ�โลหะ(ทวิภาคี) 32 33 
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเช่ือมและ

ข้ึนรูปผลติภณัฑ� 
20 15 

ไฟฟVาควบคุม 40 43 
ไฟฟVาควบคุม(ม.6/ต�าง
สาขา) 

20 16 

ไฟฟVากําลัง 40 47 
ไฟฟVากําลัง(ทวิภาคี) 20 42 
ไฟฟVากําลัง(ม.6/ต�าง
สาขา) 

40 28 

ไฟฟVา 

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 20 15 
เทคนิคควบคุมและ
ซ�อมบํารุง 

เทคนิคควบคุมและซ�อม
บํารุงระบบขน 

40 19 

อิเล็กทรอนิกส�
อุตสาหกรรม 

80 82 อิเล็กทรอนิกส� 

อิเล็กทรอนิกส�
อุตสาหกรรม 

20 0 

เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร� 

คอมพิวเตอร�อาร�อแวร� 20 0 

การก�อสร�าง 40 47 
การก�อสร�าง(ทวิภาคี) 40 24 

3 วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
นครศรีธรรมราช 

ปวส. 

ช�างก�อสร�าง 

การก�อสร�าง (ม.6/ต�าง
สาขา) 

20 21 
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ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 

โยธา 40 48 ช�างโยธา 
โยธา (ทวิภาคี) 20 23 

เทคโนโลยียาง เทคโนโลยียาง(ทวิภาคี) 20 0 
เมคคาทรอนิกส�และ
หุ�นยนต� 

เมคคาทรอนิกส�และ
หุ�นยนต�(ทวิภาคี) 

20 7 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 41 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.
6/ต�างสาขา) 

40 17 

ปวส. 

รวม 900 787 

เทคโนโลยียานยนต� เทคโนโลยียานยนต�
(ต�อเน่ือง) 

20 17 

เทคโนโลยีไฟฟVา เทคโนโลยีไฟฟVา 
(ต�อเน่ือง) 

40 33 

3 วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
นครศรีธรรมราช 

ปริญญาตรี 

รวม 60 50 

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร� 110 74 ปวช. 

พณิชยกรรม พณิชยการ 60 44 
พืชศาสตร� 10 10 
สัตวศาสตร� 10 1 

อุตสาหกรรมเกษตร 10 0 

เกษตรกรรม 

ช�างกลเกษตร 10 0 

ประมง เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า 10 3 

การบัญชี 10 4 

การตลาด 10 1 

4 วษท.นครศรีธรรมราช 

ปวส. 

บริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 10 8 

   รวม 250 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 
 

 
ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 

ยานยนต� 65 64 
ไฟฟVากําลัง 80 90 
อิเล็กทรอนิกส� 15 8 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคคอมพิวเตอร� 10 3 
การบัญชี 10 5 พณิชยกรรม 

การตลาด 10 20 

ปวช. 

อุตสาหกรรมการ
ท�องเท่ียว 

การโรงแรม 25 23 

ไฟฟVากําลัง 15 18 อุตสาหกรรม 

คอมพิวเตอร�ฮาร�แวร� 10 5 

การบัญชี 10 3 บริหารธุรกิจ 

ธุรกิจค�าปลีกท่ัวไป 10 7 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท�องเท่ียว 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม 15 17 

5 วิทยาลัยสารพัดช�าง 

ปวส. 

รวม 275 263 

ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและ
เครื่องประดับ 

30 14 

วิจิตรศิลปX 30 16 
คอมพิวเตอร�กราฟYก 45 11 
การออกแบบ 20 5 

ศิลปกรรม 

การถ�ายภาพและวิดิทัศน� 15 4 

การบัญชี 45 7 พณิชยกรรม 

การตลาด 20 3 

ปวช. 

รวม 205 60 

ศิลปกรรมรูปพรรณและ
เครื่องประดับ 

22 4 

วิจิตรศิลปX 15 3 

คอมพิวเตอร�กราฟYก 15  3 

ศิลปกรรม 

การออกแบบนิเทศศิลปX 10 1 

การบัญชี 45 7 

การตลาด 30 5 

บริหารธุรกิจ 

การจัดการธุรกิจค�าปลีก 15 2 

เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 37 9 

6 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช 

ปวส. 

รวม 189 34 
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ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 
ยานยนต� 60 74 
ไฟฟVากําลัง 40 46 
อิเล็กทรอนิกส� 20 8 

อุตสาหกรรม 

ก�อสร�าง 10 17 
การบัญชี 20 15 

การตลาด 10 6 

พ ณิ ช ย ก ร ร ม /
บริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 20 17 

ประมง เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า 10 11 

ปวช. 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท�องเท่ียว 

การโรงแรม 20 20 

ป ว ช . ( ท วิ
ภาคี) 

อุตสาหกรรม จักรยานยนต�และเครื่องยนต�
เล็ก 

20 18 

เทคนิคยานยนต� 20 32 

เครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ 

20 28 

อุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกส�อุตสาหกรรม 20 4 

การบัญชี 10 7 

การตลาด 20 12 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 20 23 

พ า ณิ ช ย� ก ร ร ม /
บริหารธุรกิจ 

การจัดการคลังสินค�า 10 2 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท�องเท่ียว 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม 10 2 

7 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 

ปวส. 

รวม 360 342 

ยานยนต� 40 39 

ยานยนต�(ทวิภาคี) 40 41 
เครื่องมือกล 30 40 
ผลิตภณัฑ� 20 21 

ไฟฟVากําลัง 40 40 

อิเล็กทรอนิกส� 30 13 

อุตสาหกรรม 

การก�อสร�าง 20 23 

พณิชยกรรม การบัญชี 30 23 

 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 30 20 

การโรงแรมและการ
ท�องเท่ียว 

การโรงแรม (MEP) 40 32 

8 วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปวช. 

รวม 320 292 
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ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 

เทคนิคยานยนต� 20 33 

เครื่องมือกล 15 13 

เทคโนโลยีงานเช่ือม
โครงสร�าง 

15 6 

ไฟฟVากําลัง 20 33 

อิเล็กทรอนิกส�อุตสาหกรรม 15 15 

อุตสาหกรรม 

ก�อสร�าง 15 8 

การบัญชี 15 17 พณิชยกรรม 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 15 19 

การโรงแรมและการ
ท�องเท่ียว 

การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

15 15 

8 วิทยาลัยเทคนิคสิชล ปวส. 

รวม 145 159 

ยานยนต� 240 264 

ไฟฟVากําลัง 120 107 

อิเล็กทรอนิกส� 40 47 

อุตสาหกรรม 

ก�อสร�าง 40 46 

ท�องเท่ียว 40 26 อุตสาหกรรม 
ท�องเท่ียว การโรงแรม 80 65 

บัญชี 120 70 พณิชยกรรม 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 120 85 

ปวช. 

รวม 800 710 

เทคนิคยานยนต� 40 41 

เทคนิคยานยนต�(ทวิ) 40 35 

เทคนิคซ�อมตัวถังและสี
รถยนต� 

20 14 

ไฟฟVาควบคุม (ทวิ) 40 34 

อิเล็กอุตสาหกรรม 20 18 

อุตสาหกรรม 

ก�อสร�าง 20 15 

การท�องเท่ียว 20 9 อุ ต ส า ก ร ร ม
ท�องเท่ียว บริการอาหารและเครื่องดื่ม 20 37 

การบัญชี 40 75 

การบัญชี (ทวิ) 20 0 

9 วิทยาลัยเทคนิคทุ�งสง 

ปวส. 

บริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 40 65 

   รวม 320 343 
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ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 

ยานยนต� 60 50 

ยานยนต�(ทวิภาคี) 40 52 

ตัวถึงและสรีถยนตZ(ทวิภาคี) 20 4 

ผลิตช้ินส�วนรถยนต� 20 12 

ไฟฟVากําลัง 60 46 

อิเล็กทรอนิกส� 15 5 

อุตสาหกรรม 

ก�อสร�าง 15 17 

การบัญชี 10 12 พาณิชยกรรม 

การตลาด 10 6 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ 15 6 

ประมง เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า 10 6 

อุตสาหกรรมการ
ท�องเท่ียว 

การโรงแรม (ทวิภาคี) 15 19 

เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 9 

ปวช. 

รวม 310 244 

เทคนิคยานยนต� 20 0 

เทคนิคยานยนต�(ทวิภาคี) 20 33 

เครื่องมือกล (ทวิภาคี) 15 5 

เทคโนโลยีงานเช่ือม
โครงสร�างโลหะ 

10 0 

ไฟฟVากําลัง (ทวิภาคี) 20 11 

อิเทคทรอนิกส�อุตสาหกรรม 10 7 

อุตสาหกรรม 

ก�อสร�าง 15 6 

การบัญชี (ทวิภาคี) 10 2 บริหารธุรกิจ 

การตลาด (ทวิภาคี) 10 4 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท�องเท่ียว 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม
(ทวิภาคี) 

10 4 

เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิ
ภาคี) 

20 11 

10 วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ
นครศรีธรรมราช 

ปวส. 

รวม 160 83 
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ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 
ยานยนต� 80 57 

เครื่องมื่อกล 64 55 

โครงสร�าง 40 18 

ไฟฟVากําลัง 80 57 

อิเล็กทรอนิกส� 40 12 

อุตสาหกรรม 

ต�อเรือไม�และไฟเบอร�กลาส 40 8 

พาณิชยกรรม การจัดการโลจิสติกส� 20 9 

ปวช. 

รวม  364 216 

ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลเรือ (ทวิภาคี) 100 88 

  เครื่องมือกล (ทวิภาคี) 48 34 

  แม�พิมพ�โลหะ 16 0 

  เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร�าง
โลหะ (ทวิภาคี) 

20 9 

  ไฟฟVาควบคุม 60 38 

  เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 
(ทวิภาคี) 

40 13 

  เทคโนโลยีการต�อเรือ(ทวิภาคี) 20 7 

 บริหารธุรกิจ การจัดการการขนส�ง 60 32 

 รวม  364 221 

ป.ตร ี อุตสาหกรรม เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ 
(ทล.บ) 

20 8 

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต�อเรือ
นครศรีธรรมราช 

 รวม  20 8 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด  เอกชน   จํานวน 14 โรง 
 

ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 
ช�างยนต� 40 19 อุตสาหกรรม 
ช�างไฟฟVากําลัง 40 13 

พาณิชยกรรม การบัญชี 40 22 

ปวช. 

รวม 120 54 
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต� 40 2 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 40 1 

1 วิทยาลัยเทคโนธุรกิจบัณฑิต 

ปวส. 

รวม 80 3 
การบัญชี 0 0 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 42 9 

พณิชยกรรม 

ธุรกิจค�าปลีกร�านสะดวก
ซ้ือ(ทวิภาคี) 

53 42 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 0 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร
ท�องเท่ียว 

การโรงแรม 32 8 

ไฟฟVากําลัง 21 3 
ยานยนต� (ทวิภาคี) 42 9 
จั ก ร ย า น ย น ต� แ ล ะ
เ ค รื่ อ ง ย น ต� เ ล็ ก
อเนกประสงค� (ทวิภาคี) 

21 2 

อุตสาหกรรม 

ตัวถังและสีรถยนต�  
(ทวิภาคี) 

21 0 

ปวช. 

รวม 253 73 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 42 13 
ธุรกิจค�าปลีกร�านสะดวก
ซ้ือ (ทวิภาคี) 

53 25 
พาณิชยกรรม 

ธุรกิจค�าปลีกภัตตาคาร  
ร�านอาหาร (ทวิภาคี) 

42 0 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท�องเท่ียว 

การโรงแรม 42 9 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 0 

เครื่องทําความเย็นและ
ปรับอากาศ 

21 0 อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล 21 18 

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 

ปวส. 

รวม 242 65 
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ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 

ช�างยนต� 90 24 อุตสาหกรรม 
ช�างไฟฟVากําลัง 90 10 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 90 13 พ า ณิ ช ย ก ร ร ม /

บริหารธุรกิจ การบัญชี 90 4 

ปวช. 

รวม 360 51 
เทคนิคเครื่องกล 90 7 อุตสาหกรรม 
ช�างไฟฟVากําลัง 90 5 

พ า ณิ ช ย ก ร ร ม /
บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 90 5 

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต�ภาคย� 

ปวส. 

รวม 270 17 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 45 37 พาณิชยกรรม 
การบัญชี 45 23 

อุตสาหกรรม ไฟฟVากําลัง 45 45 

4 ประทีปศาสน�พณิชยการ ปวช. 

รวม  135 105 
พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร� 70 1 ปวช. 
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว การโรงแรม 70 1 
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว การโรงแรม 70 2 

การตลาด 35 2 บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร� 70 1 

5 วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า น ค ร              
พณิชยการ 

ปวส. 

รวม 315 7 
สถาปKตถกรรม 45 9 
การก�อสร�าง 45 11 
ช�างยนต� 90 89 

อุตสาหกรรม 

ช�างกลโรงงาน 45 10 
การบัญชี 45 32 พณิชยกรรม 
การตลาด 45 10 

อุตสาหกรรมท�องเท่ียว การโรงแรม 45 40 

ปวช. 

รวม 360 201 
สถาปKตกรรม 20 2 
การโยธา 20 9 
ช�างยนต� 20 9 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคการผลิต 20 1 
การบัญชี 20 7 
การตลาด 20 0 

พาณิชย�กรรม 

คอมพิวเตอร� 20 14 
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว การโรงแรม 20 4 
รวม 160 43 

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปKตย�นคร 

ปวส. 
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ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 
การบัญชี 30 16 
การตลาด 30 17 

พาณิชยกรรม 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 30 31 

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตร
พณิชยการ 

ปวช. 

รวม 90 64 
การบัญชี 40 30 
การตลาด 40 0 

พาณิชยกรรม 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 40 22 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร
ท�องเท่ียว 

การโรงแรม 25 19 

ปวช. 

รวม 145 71 
การบัญชี 35 10 
การตลาด 35 12 

บริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 30 10 

8 พณิชยการทุ�งสง 

ปวส. 

รวม 100 32 
ช�างยนต� 30 23 
ช�างไฟฟVากําลัง 15 3 

อุตสาหกรรม 

ช�างอิเล็กทรอนิกส� 15 5 
การบัญชี 20 25 
การตลาด 20 7 

พณิชยกรรมบริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 20 29 
คหกรรม อาหารและโภชนาการ 10 7 
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว การโรงแรม 20 52 

ปวช. 

รวม 150 151 
เทคนิคเครื่องกล 10 17 
เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี) 10 5 
ไฟฟVา (ทวิภาคี) 5 4 
ไฟฟVา  5 4 

อุตสาหกรรม 

อิเทคทรอนิกส� (ทวิภาคี) 10 2 
การบัญชี 10 13 
การตลาด(ทวิภาคี) 10 7 

พาณิชยกรรมบริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
 (ทวิภาคี) 

10 0 

คหกรรม  อาหารและโภชนาการ 10 5 
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว การโรงแรม (ทวิภาคี) 20 11 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 14 

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต�  
(เอส.เทค) 

ปวส. 

รวม 110 82 
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ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 
การบัญชี 45 41 
การตลาด 45 42 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 90 45 

พณิชยการ 

ภาษาต�างประเทศ 45 40 
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว การโรงแรม(ปกติ) 225 134 

ปวช. 

รวม  450 302 
การบัญชี 40 28 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 80 38 
การตลาด 40 25 

พณิชยการ 

ภาษาต�างประเทศ 40 23 
การโรงแรม (ปกติ) 80 56 อุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
การโรงแรม (ทวิภาคี) 40 52 

10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 

ปวส. 

รวม  320 222 
การบัญชี 135 87 
การตลาด 45 33 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 135 91 

พาณิชยกรรม 

ภาษาต�างประเทศ 90 71 
การโรงแรม 225 217 อุตสาหกรรม 
การท�องเท่ียว 45 33 

ปวช. 

รวม 675 531 
การบัญชี 90 79 
การตลาด 45 25 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 80 43 

บริหารธุรกิจ 

ภาษาต�างประเทศ 45 42 
การโรงแรม 40 11 
การท�องเท่ียว 30 0 
การโรงแรม (ทวิภาคี) 80 80 

อุตสาหกรรม 

การท�องเท่ียว 20 20 

11 วิทยาลั ย เทค โน โลยี ทัก ษิณ
อาชีวศึกษา  

ปวส. 

รวม 430 300 
การบัญชี 20 15 
การตลาด 25 14 

พณิชยกรรม 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 55 33 

12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
ศักดิศิลปYน 

ปวช. 

รวม 100 62 
การบัญชี 25 23 
การตลาด 20 11 

บริหารธุรก 

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 55 35 

13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปYน ปวส. 

รวม 100 69 
 
 
 
 
 
 
 



 20 
 

 
ท่ี สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขางาน แผนรับ รับไว� 

การบัญชี 45 20 พณิชยกรรม 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 45 25 

อุตสาหกรรมท�องเท่ียว การโรงแรม 45 15 
อุตสาหกรรม ช�างยนต� 45 15 

ปวช. 

รวม 180 75 
การบัญชี 45 21 บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 45 19 

อุตสาหกรรมท�องเท่ียว การโรงแรม 45 24 
อุตสาหกรรม ช�างยนต� 45 11 

14 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ 
สิชล 

ปวส. 

รวม 180 75 
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3.2.8  เรื่อง  การรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1  (อายุ 3 ปCบริบูรณE) สังกัด สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปCการศึกษา 2562  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                รับทราบการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปQบริบูรณ�) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1) สถานศึกษาท่ีเคยรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปQบริบูรณ� อยู�แล�วก�อนปQการศึกษา 2560  
ให�สามารถเปYดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปQบริบูรณ� ต�อไปได� ไม�เกินจํานวนท�องท่ีรับอยู�เดิม 

2) สถานศึกษาท่ีไม�เคยเปYดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปQบริบูรณ� มาก�อน หากในเขตพ้ืนท่ี 
บริการไม�มีสถานศึกษาหรือศูนย�พัฒนาเด็กก�อนวัยเรียน สังกัดอ่ืนเปYดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปQบริบูรณ� ให�สามารถ
รับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปQบริบูรณ� ท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ในเขตพ้ืนท่ีบริการได�ตามความพร�อมของสถานศึกษา 

3) พ้ืนท่ีใดในเขตบริการท่ีมีสถานศึกษาหรือศูนย�พัฒนาเด็กก�อนวัยเรียน สังกัดอ่ืน 
จัดการศึกษาอนุบาล อายุ 3 ปQบริบูรณ�อยู�แล�ว แต�มีจํานวนเด็กเกินขีดความสามารถในการรับของสถานศึกษา              
นั้น ๆ ให�สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปYดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปQบริบูรณ�ได�
ตามความพร�อมของสถานศึกษา 

4) การจัดชั้นเรียน เด็กท่ีมีอายุไม�น�อยกว�า 3 ปQบริบูรณ� เข�ารับการศึกษาในชั้น               
อนุบาล 1 เด็กท่ีมีอายุไม�น�อยกว�า 4 ปQบริบูรณ� และ 5 ปQบริบูรณ� เข�ารับการศึกษาในชั้น อนุบาล 2 และ 3 
ตามลําดับ 
                     ท้ังนี้ การดําเนินการตามข�อ 1 ถึง 3 ให�ดําเนินการได�โดยได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นั้น ๆ และขอรายงานผลการรับนักเรียน
ระดับชั้น  อนุบาล 1 (สําหรับเด็กอายุ 3 ปQบริบูรณ�) ประจําปQ 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4   ดังนี้ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จํานวน  51  โรงเรียน 
จํานวน  51  ห�อง  นักเรียน  545  คน 

2. สํานักงานเขตพ�นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จํานวน  75  โรงเรียน 
จํานวน  75  ห�อง  นักเรียน  1,010 คน 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จํานวน  77  โรงเรียน 
จํานวน  78  ห�อง  นักเรียน  669  คน 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จํานวน  31  โรงเรียน 
     จํานวน  31  ห�อง  นักเรียน  229  คน (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.2) 
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3.2.9 เรื่อง  รายงานผลการประเมินความพร(อมโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
(๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ระยะท่ี 1  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    

รับทราบโรงเรียนท่ีผ�านการประเมินการเตรียมความพร�อมของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล    
( ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ระยะท่ี 1 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ 
 

ท่ี รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตําบล อําเภอ เบอรEโทรติดต2อ 
1 1080210754 วัดทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 075366230 
2 1080210761 วัดดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 075366543 
3 1080210765 วัดสระใคร เขียรเขา เฉลิมพระเกียรติ 075772630 
4 1080210770 วัดพังยอม สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 0956651582 
5 1080210716 วัดแพร� ช�างซ�าย พระพรหม 0885633482 
6 1080210708 วัดเชิงแตระ ท�ายสําเภา พระพรหม 075378330 
7 1080210705 วัดพระพรหม นาพรุ พระพรหม 0872727440 
8 1080210719 วัดกัด นาสาร พระพรหม 0869491522 
9 1080210490 วัดโคกโพธิ์สถิตย� กําโลน ลานสกา 0831747873 

10 1080210495 ราษฎร�บํารุง ขุนทะเล ลานสกา 0803385829 
11 1080210508 บ�านตลาด เขาแก�ว ลานสกา 0848384719 
12 1080210498 บ�านสันยูง ท�าดี ลานสกา 0897247392 
13 1080210505 วัดวังหงส� ลานสกา ลานสกา 0611804583 
14 1080410045 วัดมุขธารา ปากนคร เมือง 0814762562 
15 1080210023 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ” 
คลัง เมือง 0858847952 

16 1080010072 วัดทุ�งแย� ไชยมนตรี เมือง 0879911323 
17 1080010038 วัดพระมหาธาตุ ในเมือง เมือง 0810949905 
18 1080210048 บ�านบางหลวง ท�าไร� เมือง 0892885086 
19 1080010073 มะม�วงสองต�น มะม�วงสองต�น เมือง 0625965549 
20 1080210027 บ�านคลองดิน นาเคียน เมือง 075765060 
21 1080210020 วัดดอนยาง นาทราย เมือง 075354026 
22 1080210015 มหาชัยวนาราม ท�าง้ิว เมือง 0630161025 
23 1080210007 วัดชัน กําแพงเซา เมือง 0878845004 
24 1080210002 วัดโพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ เมือง 075316104 
25 1080210062 ราชประชานุเคราะห� 5 บางจาก เมือง 0867395334 
26 1080210068 ชุมชนวัดหมน ท�าเรือ เมือง 0813708217 
27 1080210041 วัดโบสถ� ปากพูน เมือง 0892893048 
28 1080010017 วัดนาวง ท�าซัก เมือง 0894723366 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

ท่ี รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตําบล อําเภอ เบอรEโทรติดต2อ 
1 1080210646 วัดหนองดี ทุ�งสง นาบอน 089-5153033 
2 1080210639 วัดมณีเจริญ

มิตรภาพท่ี 227 
แก�วแสน นาบอน 089-8742420 

3 1080210635 บ�านคลองจัง นาบอน นาบอน  
4 1080210677 วัดควนกอ ถํ้าพรรณรา ถํ้าพรรณรา 081-8558323 
5 1080210670 บ�านเกาะขวัญ ดุสิต ถํ้าพรรณรา 086-2993296 
6 1080210680 บ�านปลายเส คลองเส ถํ้าพรรณรา 081-8913705 
7 1080210126 วัดไม�เรียง ไม�เรียง ฉวาง 089-9726646 
8 1080210128 บ�านนาเส นากะชะ ฉวาง 081-3284677 
9 1080210108 ฉวาง ฉวาง ฉวาง 098-7251268 

10 1080210114 วัดสามัคคีนุกูล ไสหร�า ฉวาง 093-7601430 
11 1080210100 บ�านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง 093-6264826 
12 1080210097 ชุมชนวัดสุวรรณาราม ห�วยปริก ฉวาง 093-5751269 
13 1080210095 วัดกะเปQยด กะเปQยด ฉวาง 087-2831408 
14 1080210119 บ�านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง 089-6529230 
15 1080210 บ�านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 085-6410956 
16 1080210736 วัดจันดี หลักช�าง ช�างกลาง 085-7832306 
17 1080210738 ชุมชนบ�านนาวา ช�างกลาง ช�างกลาง 086-2734041 
18 1080210749 วัดสวนขัน สวนขัน ช�างกลาง 089-9723929 
19 1080210370 องค�การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ�งใหญ� 085-7972563 
20 1080210365 บ�านควนประชาสรรค� กุแหระ ทุ�งใหญ� 087-2684953 
21 1080210341 บ�านไสใหญ� ปริก ทุ�งใหญ� 089-8794027 
22 1080210362 วัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ�งใหญ� 086-2826773 
23 1080210333 วัดท�ายาง ท�ายาง ทุ�งใหญ� 081-0771005 
24 1080210357 บ�านวังหิน ทุ�งสัง ทุ�งใหญ� 095-2565860 
25 1080210349 บ�านหนองใหญ� ทุ�งใหญ� ทุ�งใหญ� - 
26 1080210289 มหาราช 3 ถํ้าใหญ� ทุ�งสง 089-4736213 
27 1080210299 บ�านคลองขุด หนองหงส� ทุ�งสง 087-2677795 
28 1080210296 บ�านคอกช�าง นาหลวงเสน ทุ�งสง 061-6147878 
29 1080210298 บ�านหนองหว�าฯ ชะมาย ทุ�งสง 089-8736465 
30 1080210283 วัดก�างปลา ท่ีวัง ทุ�งสง 084-8585372 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

ท่ี รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตําบล อําเภอ เบอรEโทรติดต2อ 
31 1080210322 วัดทุ�งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ�งสง 089-2838340 
32 1080210311 ราชประชานุเคราะห� 6 กะปาง ทุ�งสง 081-7978001 
33 1080210313 บ�านน้ําตก น้ําตก ทุ�งสง - 
34 1080210326 สหกรณ�นิคมกสิกรรม 

ทุ�งสง 
เขาขาว ทุ�งสง 081-9682612 

35 1080210305 ชุมชนบ�านไทรห�อง ควนกรด ทุ�งสง 093-6581661 
36 1080210330 บ�านบนควน นาโพธิ์ ทุ�งสง 089-8688537 
37 1080210309 บ�านวังยาว นาไม�ไผ� ทุ�งสง 087-2774974 
38 1080210652 วัดลํานาว บ�านลํานาว บางขัน 081-9563476 
39 1080210654 บ�านปากแพรก บางขัน บางขัน 091-7035683 
40 1080210665 บ�านนาตําเสา บ�านนิคม บางขัน 085-7962373 
41 1080210661 บ�านหนองเจ วังหิน บางขัน 088-4885181 
42 1080210597 ชุมชนบ�านปากเสียว ควนกลาง พิปูน 088-3846348 
43 1080210608 วัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 093-5822997 
44 1080210602 ชุมชนวัดกะทูนเหนือฯ กะทูน พิปูน 091-0436764 
45 1080210613 วัดทุ�งนาใหม� ยางค�อม พิปูน 081-0852652 
46 1080210600 วัดหน�าเขา เขาพระ พิปูน 093-7263912 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 
 

ท่ี รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตําบล อําเภอ เบอรEโทรติดต2อ 
1 1080210422 วัดเกาะจาก เกาะทวด ปากพนัง 087-8848632 
2 1080210408 วัดโคกมะม�วง ขนาบนาก ปากพนัง 094-1979289 
3 1080210389 วัดฝ-าพระบาท

ราษฎร�บํารุง 
คลองกระบือ ปากพนัง 095-4131449 

4 1080210429 วัดศรีสุวรรณาราม คลองน�อย ปากพนัง 089-9396003 
5 1080210433 วัดชมพูประดิษฐ� ชะเมา ปากพนัง 087-2674407 
6 1080210397 วัดสระ ท�าพยา ปากพนัง 089-1964601 
7 1080210419 วัดบางไทร บางศาลา ปากพนัง 081-6069171 
8 1080210418 วัดบางคุระ บ�านใหม� ปากพนัง 095-8942292 
9 1080210383 บ�านท�องโกงกาง ปากพนังฝK`งตะวันตก ปากพนัง 086-5936745 
10 1080210379 วัดพิบูลยาราม 

มิตรภาพท่ี 232 
ปากพนังฝK`ง
ตะวันออก 

ปากพนัง 089-8668418 

11 1080210399 วัดปากแพรก ปากแพรก ปากพนัง 081-8923651 
12 1080210412 วัดป-าระกํา ป-าระกํา ปากพนัง 089-5914928 
13 1080210388 วัดปากตรง หูลอง ปากพนัง 095-4299280 
14 1080210381 ราชประชานุเคราะห�  แหลมตะลุมพุก ปากพนัง 094-5835304 
15 1080210177 วัดกาโห�ใต� ควนหนองหงส� ชะอวด 089-5909970 
16 1080210140 บ�านชะอวด ชะอวด ชะอวด 096-9505698 
17 1080210184 วัดไม�เสียบ เกาะขันธ� ชะอวด 089-7303719 
18 1080210152 บ�านควนมิตร วังอ�าง ชะอวด 086-4703779 
19 1080210185 วัดควนเถียะ นางหลง ชะอวด 081-8957632 
20 1080030053 เขาพระทอง เขาพระทอง ชะอวด 087-2932397 
21 1080030065 วัดปากควน เคร็ง ชะอวด 088-1677691 
22 1080030073 วัดควนสมบูรณ� ท�าประจะ ชะอวด 063-0780323 
23 1080030085 บ�านกุมแป บ�านตูล ชะอวด 081-7286520 
24 1080210144 บ�านขอนหาด ขอนหาด ชะอวด 089-5962510 
25 1080210171 บ�านบางน�อย ท�าเสม็ด ชะอวด 081-8958605 
26 1080210702 วัดสมควร ควนหนองคว�า จุฬาภรณ� 089-5936967 
27 1080210699 วัดชะอวด บ�านชะอวด จุฬาภรณ� 093-7244411 
28 1080210684 วัดนาหมอบุญ นาหมอบุญ จุฬาภรณ� 086-6848526 
29 1080210683 วัดวังฆ�อง สามตําบล จุฬาภรณ� 087-3814510 
30 1080210692 บ�านอายเลา ทุ�งโพธิ์ จุฬาภรณ� 093-5830633 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 
 

ท่ี รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตําบล อําเภอ เบอรEโทรติดต2อ 
31 1080210215 วัดสระโพธิ์ เสือหึง เชียรใหญ� 084-8514512 
32 1080210194 บ�านปากเชียร ท�องลําเจียก เชียรใหญ� 081-4640345 
33 1080210203 วัดสระแก�ว ท�าขนาน เชียรใหญ� 081-0838786 
34 1080210226 วัดคงคาวดี ไสหมาก เชียรใหญ� 091-8261605 
35 1080210217 วัดทวยเทพ บ�านเนิน เชียรใหญ� 089-9789576 
36 1080210190 วัดบ�อล�อ แม�เจ�าอยู�หัว เชียรใหญ� 081-0857049 
37 1080210199 ชุมชนวัดท�าลิพง การะเกด เชียรใหญ� 063-7640049 
38 1080210221 ชุมชนวัดเขาแก�ว

วิเชียร 
เชียรใหญ� เชียรใหญ� 098-6963599 

39 1080210207 วัดแดง เขาพระบาท เชียรใหญ� 086-3599878 
40 1080210593 ชุมชนวัดเกาะเพชร เกาะเพชร หัวไทร 095-2483684 
41 1080210564 วัดบูรณาวาส เขาพังไกร หัวไทร 086-1203525 
42 1080210576 วัดปากเหมือง ควนชะลิก หัวไทร 084-0601384 
43 1080210557 วัดหัวค�าย (พิศาล

อุปถัมภ+) ทรายขาว หัวไทร 
081-0773824 

44 1080210585 ชุมชนพิบูลสงคราม ท�าซอม หัวไทร 081-9684383 
45 1080210586 บ�านปากพรุ บางนบ หัวไทร 081-273 
46 1080210562 วัดบ�อโพง บ�านราม หัวไทร 091-8263829 
47 1080210574 วัดรามแก�ว รามแก�ว หัวไทร 089-5864763 
48 1080210592 บ�านหน�าศาล หน�าสตน หัวไทร 081-4152132 
49 1080210570 หัวไทร 

(เรือนประชาบาล) หัวไทร หัวไทร 
086-2760632 

50 1080210581 วัดแหลม แหลม หัวไทร 089-6498826 
51 1080030174 วัดสุวรรณโฆษิต ควนพัง ร�อนพิบูลย� 080-5322572 
52 1080210461 วัดควนเกย ควนเกย ร�อนพิบูลย� 081-2704927 
53 1080030192 ราชประชานุเคราะห� 7 เสาธง ร�อนพิบูลย� 081-7882018 
54 1080210472 บ�านห�วยหาร หินตก ร�อนพิบูลย+ 087-02796575 
55 1080030166 วัดวัวหลุง ควนชุม ร�อนพิบูลย+ 089-9708949 
56 1080210447 วัดพิศาลนฤมิต ร�อนพิบูลย+ ร�อนพิบูลย+ 082-8061409 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 
 

ท่ี รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตําบล อําเภอ เบอรEโทรติดต2อ 
1  080210548 วัดเขาน�อย เขาน�อย สิชล 075753540 
2 1080210537 วัดถํ้าเทียนถวาย ทุ�งปรัง สิชล 075771689 
3 1080210545 บ�านเขาฝVาย ทุ�งใส สิชล 075800187 
4 1080210516 บ�านช�องเขหมาก สี่ขีด สิชล 075753778 
5 1080210511 วัดประทุมทายการาม สิชล สิชล 081956941 
6 1080210522 วัดสุธรรมาราม ฉลอง สิชล 075349387 
7 1080210528 บ�านเขายวนเฒ�า เทพราช สิชล 0812715153 
8 1080210523 วัดสโมสรสันนิบาต เสาเภา สิชล 0890160213 
9 1080210526 วัดชนสังขรณพิจิตร เปลี่ยน สิชล 0936283598 

10 1080210083 ชุมชนวัดบางคู ควนทอง ขนอม 0819568039 
11 1080210092 บ�านท�าจันทน� ท�องเนียน ขนอม 0878834988 
12 1080210076 ชุมชนบ�านบางโหนด ขนอม ขนอม 0895887694 
13 1080210274 วัดดอนใคร กลาย ท�าศาลา 0862794934 
14 1080210230 วัดหญ�าปล�อง ดอนตะโก ท�าศาลา 0861200373 
15 1080210276 วัดจันทาราม ตลิ่งชัน ท�าศาลา 0857957045 
16 1080210239 วัดเทวดาราม ท�าข้ึน ท�าศาลา 0894690992 
17 1080210254 ปทุมานุกูล ท�าศาลา ท�าศาลา 0898736873 
18 1080210270 ชุมชนใหม� ไทยบุรี ท�าศาลา 0922749766 
19 1080210234 วัดสระประดิษฐ� โพธิ์ทอง ท�าศาลา 0895913240 
20 1080210269 บ�านทุ�งชน หัวตะพาน ท�าศาลา 075750107 
21 1080210231 วัดยางทอง โมคลาน ท�าศาลา 0872663716 
22 1080210247 บ�านอินทนิน สระแก�ว ท�าศาลา 075845312 
23 1080210728 บ�านปากลง กรุงชิง นบพิตํา 075752633 
24 1080210726 วัดคงคา กะหรอ นบพิตํา 075751221 
25 1080210722 เคียงศิริ นาเหรง นบพิตํา 0937876779 
26 1080210733 บ�านโรงเหล็ก นบพิตํา นบพิตํา 075307187 
27 1080210619 บ�านวังลุง ทอนหงส� พรหมคีรี 0622422870 
28 1080210620 วัดพรหมโลก พรหมโลก พรหมคีรี 075338388 
29 1080210626 วัดเขาขุนพนม บ�านเกาะ พรหมคีรี 075338424 
30 1080210622 วัดนากัน นาเรียง พรหมคีรี 075349418 
31 1080210627 วัดโทเอก อินคีรี พรหมคีรี 075765262 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

ท่ี รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตําบล อําเภอ เบอรEโทรติดต2อ 
1 1080210776 ปากพูน ปากพูน เมือง 0-7577-4155 
2 1080210780 ท�านครญาณวโรภาสอุทิศ ปากนคร เมือง 0-7544-6981 
3 1080210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย กําโลน ลานสกา 0-7537-4794 
4 1080210849 เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระศรีนครินทร�
นครศรีธรรมราช 

สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 0-7577-2633 

5 1080210844 พระพรหมพิทยานุสรณ� นาพรุ พระพรหม 0-7537-8181 
6 1080210812 นาบอน แก�วแสน นาบอน 0-7549-1475 
7 1080210847 ช�างกลางประชานุกูล ช�างกลาง ช�างกลาง 0-7575-5554 
8 1080210838 บางขันวิทยา บ�านลํานาว บางขัน 0-7537-1170 
9 1080210786 ฉวางรัชดาภิเษก ไสหร�า ฉวาง 0-7548-1169 

10 1080210840 ประสาธน�ราษฎร�บํารุง คลองเส ถํ้าพรรณรา 0-7535-4298 
11 1080210813 ทุ�งใหญ�วิทยาคม ท�ายาง ทุ�งใหญ� 0-7548-9212 
12 1080210808 ก�างปลาวิทยาคม ท่ีวัง ทุ�งสง 0-7536-3534 
13 1080210790 พิปูนสังฆรักษ�ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน 0-7549-9114 
14 1080210818 ปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง 0-7551-7186 
15 1080210819 สตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง 0-7551-7215 
16 1080210833 หัวไทรบํารุงราษฎร� หัวไทร หัวไทร 0-7538-9489 
17 1080210792 เชียรใหญ� แม�เจ�าอยู�หัว เชียรใหญ� 0-7536-2209 
18 1080210822 ร�อนพิบูลย� 

เกียรติวสุนทราภิวัฒน� 
ร�อนพิบูลย� ร�อนพิบูลย� 0-7544-9104 

19 1080210825 เสาธงวิทยา เสาธง ร�อนพิบูลย� 0-7580-9164 
20 1080210796 ชะอวด ชะอวด ชะอวด 0-7538-1377 
21 1080210797 ชะอวดวิทยาคาร ชะอวด ชะอวด 0-7538-1366 
22 1080210841 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ� นาหมอบุญ จุฬาภรณ� 0-7530-8041 
23 1080210801 ท�าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท�าศาลา ท�าศาลา 0-7552-1052 
24 1080210803 สระแก�วรัตนวิทย� สระแก�ว ท�าศาลา 0-7537-5599 
25 1080210783 บ�านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี 0-7546-6656 
26 1080210846 นบพิตําวิทยา นบพิตํา นบพิตํา 0-7530-7020 
27 1080210827 สิชลคุณาธารวิทยา ทุ�งปรัง สิชล 0-7536-7523 
28 1080210829 สิชลประชาสรรค� ทุ�งใส สิชล 0-7537-6186 
29 1080210828 ฉลองรัฐราษฎร�อุทิศ ฉลอง สิชล 0-7547-6663 
30 1080210831 ขนอมพิทยา ขนอม ขนอม 0-7552-9501 
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   3.2.10 เรื่อง  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                
ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปCการศึกษา 2561 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
         รับทราบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ปQการศึกษา 2561 ของนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
        

 
 

3.2.11 เรื่อง  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู(เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) 
  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
รับทราบการรายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู�เรียนระดับชาติ  

(National Test : NT) ปQการศึกษา 2561  
 
 

   3.2.12 เรื่อง  นครศรีธรรมราชศึกษา 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
            รับทราบความคืบหน�าของการจัดทําคู�มือตาม 
โครงการ นครศรีธรรมราชศึกษา  
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให(ที่ประชุมพิจารณา 
 

เร่ืองที่ 4.1 
เรื่อง  โครงการ TFE (Teams For Education) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบดังนี้ 
 1. เห็นชอบรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู�เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ TFE (Teams For Education)  และ 

2. เห็นชอบผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเป'นสถานศึกษานําร�องในการใช�รูปแบบการจัดการ 
เรียนรู� เพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 
 1. โรงเรียนราษฎร�บํารุง อําเภอลานสกา  ระดับชั้นประถมศึกษาปQท่ี 6 
            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
 2. โรงเรียนวัดมังคลาราม    อําเภอพิปูน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 3 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 3. โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต อําเภอร�อนพิบูลย�  ระดับชั้นประถมศึกษาปQท่ี 6 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 4. โรงเรียนวัดพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี  ระดับชั้นประถมศึกษาปQท่ี 6 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 5. โรงเรียนไตรภูมิวิทยา อําเภอเมือง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 3 
  สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน 
 6. โรงเรียนปากพูน อําเภอเมือง   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 6 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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เร่ืองที่ 4.2 
เรื่อง  การเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติการเลิกสถานศึกษา จํานวน 2 แห�ง ดังนี้ 
1.  โรงเรียนบ�านป-าระกําเหนือ     ขอเลิกสถานศึกษา ต้ังแต�ภาคเรียนท่ี 1 ปQการศึกษา 2562 

 โดยทรัพย�สินของโรงเรียนบ�านป-าระกําเหนือ ให�โรงเรียนวัดป-าระกํา เป'นผู�รับผิดชอบ 
2.  โรงเรียนบ�านปากบางท�าพญา  ขอเลิกสถานศึกษา ต้ังแต�ภาคเรียนท่ี 1 ปQการศึกษา 2562 

 โดยทรัพย�สินของโรงเรียนบ�านปากบางท�าพญา ให�โรงเรียนบ�านบางแรด เป'นผู�รับผิดชอบ 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.3 
เรื่อง  การขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

    อนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ท้ัง 7  ครอบครัว   ต้ังแต�ภาคเรียนท่ี 1 ปQการศึกษา 
2562  เป'นต�นไป              

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 5 ครอบครัว 
    1.1 บ�านเรียนวิมุตติ        ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปQการศึกษา 2562 
    1.2 บ�านเรียนต้ัดต�า        ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปQการศึกษา 2562    

                        1.3 บ�านเรียนสายดนตรี    ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปQการศึกษา 2562     
                        1.4 บ�านเรียนแสงรุ�ง        ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปQการศึกษา 2562       
                        1.5 บ�านดนตรีครูเอ็ม       ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปQการศึกษา 2562    
 

                    2.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ครอบครัว 
    2.1 บ�านเรียนกลิ่นดี        ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปQการศึกษา 2562      
    2.2 บ�านเรียนขวัญอ�อน    ขออนุญาตจัดการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปQการศึกษา 2562           
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เร่ืองที่ 4.4 

เรื่อง    การรายงานการดําเนินการทางวินัยอย2างร(ายแรง   
             

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 แจ�ง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต�นสังกัด 
 

 

เร่ืองที่ 4.5 

เรื่อง การพิจารณาย(ายผู(อํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                           
ปC พ.ศ. 2561  (การย(ายเพ่ิมเติม) รอบท่ี 4 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  อนุมัติการย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งผู�อํานวยการสถานศึกษา                       
รอบท่ี 4  ปQ พ.ศ.2561 (การย�ายเพ่ิมเติม)  ดังนี้ 

1. อนุมัติการย�ายกรณีปกติ  จํานวน  1  ราย  คือ นายวีระชาย  กําเนิดมณี  ตําแหน�ง 
ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดไทรงาม อําเภอลานสกา  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1  ให�ย�ายและแต�งต้ังไปดํารง
ตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียนวัดท�ายสําเภา  อําเภอพระพรหม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 1  
  2.  อนุมัตินําตําแหน�งว�าง ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านปลายคลอง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ 
ตําแหน�งเลขท่ี 3979 ซ่ึงเป'นตําแหน�งท่ีไม�มีผู�ประสงค�ขอย�าย  ใช�ตําแหน�งว�างดังกล�าว เพ่ือบรรจุและแต�งต้ัง                  
ผู�ได�รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู�ได�รับ                       
การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปQ พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ� 2562  ลําดับถัดไป คือ ลําดับท่ี 145 นางเนตรทิพย�  
รอดเหลื่อม มาบรรจุเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านปลายคลอง ต�อไป 

3.  อนุมัติตําแหน�งว�างหลังจากการย�ายให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1 ดําเนินการตามหลักเกณฑ�และวิธีการย�ายกรณีปกติ ข�อ ช.ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.             
ท่ี ศธ 0206.4/ว9  ลงวันท่ี  29  กรกฎาคม  2554 อย�างเคร�งครัด 

4. อนุมัติเป'นหลักการ หากดําเนินการตามข�อ 3. แล�ว ไม�มีผู�เขียนย�ายลงตําแหน�ง ให�ใช�ตําแหน�ง 
ว�างดังกล�าวบรรจุและแต�งต้ังผู�ได�รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง รายชื่อผู� ได�รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู� อํานวยการสถานศึกษา                              
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปQ พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ� 2562  ลําดับถัดไป 
ต�อไป 
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เร่ืองที่ 4.6 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร(อมและพัฒนาอย2างเข(ม ตําแหน2งครูผู(ช2วย 
   

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เห็นชอบต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม ตําแหน�งครูผู�ช�วย ตามรายชื่อ 
ผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จํานวน 9 ราย  
 
 

คณะกรรมการเตรียมความพร(อมและพัฒนาอย2างเข(ม ท่ี ชื่อ/ตําแหน2ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุ
และแต2งต้ัง ประธานกรรมการ 

(ผู(อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู(ดํารงตําแหน2งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู(ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหตุ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 4  จํานวน 1 ราย  
1 นางสาววัชราภรณ� 

แก�วกวน 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.บ�านทุ�งหัวนา 

11 
กุมภาพันธ� 

2562 

นายประยรูศักดิ ์
ขวัญสง 

ผอ.ร.ร.บ�านทุ�งหัวนา 

นางขวัญดาว จูเจ�ย นางสาวฐานิศ  
หริกจันทร+ 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จํานวน 8 ราย  
2 นายธรรมรงค� 

ณรงค�ทิพย� 
11  

ธันวาคม 
2561 

นายภักดี เหมทานนท+ 
ผอ.ร.ร.เบญจมราชูทิศ 

นางรักษ+ชล พัสดุสาร 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นายภิญโญ เนาวรัตน+  

3 นางสาวอังคณา   
วิชัยดิษฐ 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนร�อนพิบูลเกียรติ
วสุนธราภิวัฒน� 

4 
เมษายน 
2562 

นายประโยชน�   
ชัยณรงค� 

 ผอ.โรงเรียนร�อนพิบูล
เกียรติวสุนธราภิวัฒน� 

นางผกาศรี   
สุวรรณบํารุง 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นายชาญชัย  ทองเกตุ 
 

 

4 นายพงษ�ไท  
จินตนปKญญา 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนทุ�งใหญ�
วิทยาคม 

4 
เมษายน 
2562 

นายนันทวัฒน�  ชัยวิชิต 
ผอ.โรงเรียนทุ�งใหญ�
วิทยาคม 

นางสาวจงกล บุญรอด 
ครูชํานาญการ 

นายวัชรา  พรหมศร 
 

 

5 นางสาวทัศนีย�  ภู�ร�อย 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา 

10 
เมษายน 
2562 

นายสุพจน�  จงจิตร 

ผอ.โรงเรียนนางเอ้ือย
วิทยา 

นางปวีณา  ธนาวุฒิ 
คศ.1 

นายมนต�มนัส  สังข�เมฆ 
 

 

6 นายฉัตรบดินทร�   
สุวรรณเลิศ 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนเสม็ดจวน
วิทยาคม 

10 
เมษายน 
2562 

นายปรีชา   
ปKญญานฤพล 

ผอ.โรงเรียนเสมด็จวน
วิทยาคม 

นางสาวกมลทรรศน�   
ชูแก�ว 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นายสุจิต  ชํานาญกิจ 
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คณะกรรมการเตรียมความพร(อมและพัฒนาอย2างเข(ม ท่ี ชื่อ/ตําแหน2ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุ
และแต2งต้ัง ประธานกรรมการ 

(ผู(อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู(ดํารงตําแหน2งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู(ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหตุ 

7 นางสาวจิราวรรณ  
จันทร�ทองอ�อน 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนพรหมคีรี        
พิทยาคม 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นายกําพล ทองอยู� 
ผอ.โรงเรียนพรหมคีรี
พิทยาคม 

นางพิมพ�ชนก  
วรรณมาศ 

ครูชํานาญการ 

นายวีรยุทธ�  ศิริพรหม 
 

 

8 นางสาวปวันรัตน�   
แก�วอุไทย 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนก�างปลา
วิทยาคม 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นายประเสริฐ  ธานีรัตน� 
ผอ.โรงเรียนก�างปลา
วิทยาคม 

นางสมโภช   
วังวิเศษกุศล 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นายเกียรติศักดิ์   
ยอดระบํา 

 

 

9 นายภัททิยะ  จันทร�อุดม 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ราช 

16 
พฤษภาคม 

1562 

นาย ส.สมบัติ  มสีุนทร 

ผอ.โรงเรียนกัลยาณี                 
ศรีธรรมราช 

นางจิตประภา   
ศักดามาศ 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางบุญงาม  ไชยรักษ� 
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เร่ืองที่ 4.7 
 

เรื่อง การแต2งตั้งครูผู(ช2วยซ่ึงผ2านการประเมินการเตรียมความพร(อมและพัฒนาอย2างเข(ม ให(ดํารงตําแหน2งครู  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วย              
ซ่ึงผ�านการประเมินการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มครบสองปQ ให�ดํารงตําแหน�งครู สังกัดเดิม โดยได�รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เม่ือวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม จํานวน 11 ราย 
ดังนี้ 
 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
วันท่ีแต�งต้ังให�ดํารง

ตําแหน�งครู 
1 นางสาวสุทธิรตัน� ประดิษฐผล วัดพระมหาธาตุ/เมือง 5 เมษายน 2562 
2 นางขนิษฐา  หลังจิ อนุบาลนครศรีธรรมราช  

“ณ นครอุทิศ” /เมือง 
5 เมษายน 2562 

3 นางสาววาสนา  มีเดช อนุบาลนครศรีธรรมราช  
“ณ นครอุทิศ” /เมือง 

5 เมษายน 2562 

4 นายบรรยงค�  แก�วสีสด บ�านทวดทอง/เมือง 5 เมษายน 2562 
5 นางสาวจุฬาลักษณ�  พรหมอินทร� บ�านบางกระบือ/เมือง 5 เมษายน 2562 
6 นางสาววาสนา  พรหมทอง บ�านกุยเหนือ/ช�างกลาง 5 เมษายน 2562 
7 นางภูริชญา  สุขขํา บ�านปากแพรก/บางขัน 5 เมษายน 2562 
8 นางสาวอุไรวรรณ  จันทร กัลยาณีศรีธรรมราช/เมือง 23 กุมภาพันธ� 2562 
9 นางจุรีรัตน+  ประสมพงษ+ กัลยาณีศรีธรรมราช/เมือง 5 เมษายน 2562 

10 นางสาวอนุสรา  บ�อน�อย ฉวางรัชดาภิเษก/ฉวาง 5 เมษายน 2562 
11 นางสาวมารสิา  พุทธพงศ+ ขนอมพิทยา/ขนอม 5 เมษายน 2562 
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เร่ืองที่ 4.8 
เรื่อง การชะลอการนําบัญชีผู(สอบแข2งขันได(ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปAนผู(สอบแข2งขันได(ในบัญชีอ่ืน  
      ตําแหน2งครูผู(ช2วย 
  

  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติชะลอการนําบัญชีรายชื่อผู�สอบแข�งขันได� ของ กศจ.นครศรีธรรมราช ในกลุ�มวิชาหรือทางหรือ  
สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา  ดนตรีสากล และอุตสาหกรรมการศิลปX ตามบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 ท่ี กศจ.นครศรีธรรมราช เคยมีมติไว�ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 
เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2562, ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2562 และครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 
30 เมษายน 2562  เนื่องจาก กศจ.นครศรีธรรมราช ได�กําหนดเป'นประเภทวิชา หรือกลุ�มวิชาหรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนและมีความจําเป'นต�อการจัดการเรียนการสอน และกศจ.ท่ีขอใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�
ไม�ได�กําหนดเป'นประเภทวิชา หรือกลุ�มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนและมีความจําเป'นต�อการ
จัดการเรียนการสอน จนกว�าจะทราบผลการพิจารณาของสํานักงาน ก.ค.ศ.เป'นประการใดจึงจะดําเนินการ 

 

   

 
 

เร่ืองที่ 4.9 
เรื่อง การนําบัญชีผู(สอบแข2งขันได(ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปAนผู(สอบแข2งขันได(ในบัญชีอ่ืน ตําแหน2งครูผู(ช2วย 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติให�นําบัญชีรายชื่อผู�สอบแข�งขันได� ตําแหน�งครูผู�ช�วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 ในกลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี จํานวน 
1 อัตรา ซ่ึงเป'นประเภทวิชา หรือกลุ�มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนและมีความจําเป'นต�อการ                 
จัดการเรียนการสอน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ท่ีขอใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได�  ไม�ได�กําหนดเป'น
ประเภทวิชา หรือกลุ�มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนและมีความจําเป'นต�อการจัดการเรียนการสอน 
ท้ังนี้จะดําเนินการได�จนกว�าจะทราบผลการพิจารณาของสํานักงาน ก.ค.ศ. 

2. อนุมัติเป'นหลักการ กรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน ขอใช�บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา  ดนตรีสากล 
อุตสาหกรรมการศิลปX  และสาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี  ซ่ึงคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได� กําหนดเป'นกลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนและมีความจําเป'นต�อ                         
การจัดการเรียนการสอน ให�เป'นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�วนท่ีสุด                      
ท่ี ศธ 04009/ว 780 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ� 2562 เม่ือผลการพิจารณาของสํานักงาน ก.ค.ศ. เป'นประการใด 
จึงจะดําเนินการต�อไปได� 
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เร่ืองที่ 4.10 
เรื่อง  ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช2วยราชการเปAนการช่ัวคราว 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติดังนี้ 
1. อนุมัติการขอไปช�วยราชการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางเพ็ญนภา                    

แก�วสองดวง ตําแหน�งครู โรงเรียนวัดนางตรา ปKจจุบันช�วยปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียนวัดโคกเหล็ก อนุมัติให�ไปช�วย
ราชการท่ีโรงเรียนวัดสโมสร ได� เนื่องจาก โรงเรียนวัดนางตราไม�มีนักเรียนและโรงเรียนท่ีช�วยปฏิบัติราชการอยู�เดิม                   
คือโรงเรียนวัดโคกเหล็ก มีอัตรากําลังพอดีเกณฑ� หากไปช�วยราชการท่ีโรงเรียนวัดสโมสร เป'นโรงเรียนท่ีมี
อัตรากําลังตํ่ากว�าเกณฑ�มากกว�า 1 อัตรา  

2. อนุมัติการไปช�วยราชการของ นางปราณี  โมราศิลปX ตําแหน�งครู วิชาเอกบรรณารักษ� โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร ซ่ึงตามเหตุผลและความจําเป'น ผู�อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร และผู�อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได�ให�ความเห็นว�า สมควรได�รับการอนุมัติให�ไปช�วยปฏิบัติราชการ                       
ตามคําร�องขอ และโรงเรียนสตรีทุ�งสงได�เสนอข�อมูลขาดแคลนวิชาเอกบรรณารักษ� เม่ือไปช�วยราชการแล�วโรงเรียน
ท่ีไปช�วยราชการคือโรงเรียนสตรีทุ�งสง มีอัตรากําลังตํ่ากว�าเกณฑ�มากกว�าโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

3. ท้ังนี้ให�ไปช�วยราชการได�ภายใน 1 ปQ หากเกินกําหนด 1 ปQให�เสนอ กศจ.เพ่ือพิจารณา ต�อไป 
4. กรณี กศจ.ได�อนุมัติให�ข�าราชการครูไปช�วยราชการไว�แล�ว หากเลยกําหนดเวลา 1 ปQให�เสนอ กศจ.เพ่ือ

พิจารณาใหม� ต�อไป 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.11 
เรื่อง   แก(ไขคําส่ังเงินเล่ือนเงินเดือนข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน2งบุคลากรทางการศึกษา 
         อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีถูกยกเลิกคําส่ัง 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบการแก�ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายแสนศักด์ิ                   
มีสิทธิ์  ตําแหน�งนิติกรชํานาญการ และ นางสาวรัตนาภรณ�  หนูแก�ว ตําแหน�งนักวิเคราะห�นโยบายและแผน
ชํานาญการ ให�ถูกต�องและเป'นปKจจุบัน ต้ังแต�การเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 2 เม่ือ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงปKจจุบัน 
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เร่ืองที่ 4.12 

เรื่อง   การกําหนดตําแหน2งและอัตราเงินเดือนตําแหน2งว2างบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2)    
ลงกรอบอัตรากําลังตําแหน2งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ท่ี ก.ค.ศ.กําหนดใหม2   

          ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัติการขอกําหนดตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีตําแหน�งตามกรอบ 
อัตรากําลังเดิมมากําหนดในกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ.กําหนดใหม� สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน  1 อัตรา   
 

กําหนดไว�เดิม กําหนดใหม� 
ท่ี ตําแหน�ง

เลขท่ี 
ตําแหน�ง/ระดับ 

อัตรา
เงินเดือน 

ตําแหน�ง
เลขท่ี 

ตําแหน�ง/ระดับ 
อัตรา

เงินเดือน 
1 อ 69 เจ�าพนักงานธุรการ 

ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญการ 
24,030 อ 49 เจ�าพนักงานธุรการ 

ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญการ 
24,030 

 
 

เร่ืองที่ 4.13 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต2งตั้งหรือเล่ือนให(ดํารงตําแหน2งข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ตําแหน2งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตําแหน2งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  
       ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 
   1. อนุมัติมอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกาศรับสมัครข�าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  เข�ารับการคัดเลือก          
เพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

2. อนุมัติให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณา 
คุณสมบัติของบุคคล  เพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค.(2) 
ตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (รายชื่อแจ�ง สพม.12)            

3.  อนุมัติให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อและผลงานผู�มี 
คุณสมบัติเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค.(2) ตําแหน�งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ 

4. อนุมัติให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต�งต้ังคณะกรรมการประเมิน            
ผลงานเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค.(2) ตําแหน�งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ (รายชื่อแจ�ง สพม.12) 
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      6. อนุมัติให�ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป'นผู�ลงนามในประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์ ไม�มีสิทธิ์ 
เข�ารับการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือก และแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือก และ
ประเมินผลงาน และดําเนินทุกกระบวนการจนแล�วเสร็จ และแจ�งผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึน ตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ ตําแหน�ง เลขท่ี อ 20 กลุ�มบริหารงานบุคคล 
ให� อกศจ.และ กศจ. ทราบ ต�อไป      
 

 
 

       เร่ืองที่ 4.14 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต2งตั้งหรือเล่ือนให(ดํารงตําแหน2งบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน2งบุคลากร 
       ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตําแหน2งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ใน 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1   
  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติอนุมัติดังนี้ 

  1. อนุมัติให�นําตําแหน�งว�างบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภท 
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1                 
ใช�ประกาศรับสมัครข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา                       
38 ค.(2)  เข�ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

2.   อนุมัติให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณา 
คุณสมบัติของบุคคล  คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล และคณะกรรมการประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค.(2) ให�ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึน                                                                     

3.  อนุมัติให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อและผลงานผู�มี 
คุณสมบัติเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค.(2) ตําแหน�งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

2. อนุมัติให�ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป'นผู�ลงนามในประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์ ไม�มี 
สิทธิ์ เข�ารับการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือก และแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือก 
และประเมินผลงาน และดําเนินทุกกระบวนการจนแล�วเสร็จ และแจ�งผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึน ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน�งเลขท่ี อ 8                   
กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� ให� อกศจ.และ กศจ. ทราบ ต�อไป      
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     เร่ืองที่ 4.15 
เรื่อง    การขออนุมัติใช(ตําแหน2งว2าง ตําแหน2งข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน2งบุคลากร                   
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือประกาศคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปล่ียนตําแหน2ง ย(าย และรับโอน
ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย(ายข(าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต2งตั้งให(ดํารงตําแหน2ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 - เขต 4 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

                 1. อนุมัติในการนําตําแหน�งว�างท่ีมีอัตราเงินเดือนมาใช�สําหรับการเปลี่ยนตําแหน�ง  รับย�าย หรือการโอน  
และหรือกรณีอ่ืน ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – เขต ๔ และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒   ตามท่ีเสนอตามลําดับ 

     2. อนุมัติเป'นหลักการให�นําประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี 14  
กุมภาพันธ� พ.ศ.2561  เรื่อง  กําหนดองค�ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน กรณี
เปลี่ยนตําแหน�งการย�ายและการโอนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย�ายข�าราชการพลเรือน
สามัญไปบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)   ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ – เขต ๔ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๒  โดยให� ดําเนินการให�เป'นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.5/ว 30  ลงวันท่ี  28  กันยายน  
2560  กําหนดทุกข้ันตอน 

3.   อนุมัติให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณา 
คุณสมบัติของบุคคล  คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล และคณะกรรมการประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค.(2) ให�ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึน                                                                     

     4.  อนุมัติให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อและผลงานผู�มีคุณสมบัติ 
เพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค.(2) ตําแหน�งประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

5. อนุมัติให�ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป'นผู�ลงนามในประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์  ไม�มีสิทธิ์      
เข�ารับการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือก และแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือก และ
ประเมินผลงาน และดําเนินทุกกระบวนการจนแล�วเสร็จ และแจ�งผลการคัดเลือกบุคคล ให� อกศจ.และ กศจ. 
ทราบ ต�อไป      
 
ท่ี 

 
ตําแหน�ง 

 
ประเภท 
 

 
ระดับ 

ตําแหน�ง 
เลขท่ี 

 
กลุ�ม 

 
เงินเดือน 

หมายเหต ุ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 4 อัตรา 
1 นักวิชาการเงินและ

บัญชี/เจ�าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

 
วิชาการ 

ชํานาญการ
พิเศษ/อาวุโส 

 
อ 7 

บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย� 

 
54,000 

 
ผอ.กลุ�ม 

2 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

 
วิชาการ 

ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

 
อ 9 

บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย� 

 
48,380 

จัดสรรคืน(กษ.) 

3 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

 
วิชาการ 

ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

 
อ 10 

บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย� 

 
58,580 

จัดสรรคืน(กษ.) 

4 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

อ 36 ส�งเสริมการจัด
การศึกษา 

58,390 ผอ.กลุ�ม 
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ท่ี 

 
ตําแหน�ง 

 
ประเภท 

 

 
ระดับ 

ตําแหน�ง 
เลขท่ีจ�าย

ตรง 

 
ตําแหน�ง 
เลขท่ี 

 
กลุ�ม 

 
เงินเดือน 

 
หมายเหต ุ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 7 อัตรา 
5 นักวิชาการเงิน

และบัญชี 
วิชาการ ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ 
4502843  อ 12 บริหารงาน

การเงินและ
สินทรัพย� 

39,890  

6 นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4502846  อ 15 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

65,000  

7 นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4502847 อ.16 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

49,750  

8 นักวิชาการ                
พัสด ุ

วิชาการ ชํานาญการ/
ชํานาญการ
พิเศษ 

4502848  อ 17 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

48,530  

9 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4502860  อ 29 บริหารงาน
บุคคล 

46,710  

10 นักวิชาการ
ศึกษา 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4502874  อ 43 ส�งเสริมการจัด
การศึกษา 

43,210  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 17 อัตรา 
11 เจ�าพนักงาน

ธุรการ 
ท่ัวไป                                                                                                              ปฏิบัติงาน/ 

ชํานาญงาน 
4502890 อ 7 อํานวยการ 31,630  

12 นักวิชาการเงิน
และบัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ  

4502895 อ 12 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

58,390  

13 นักวิชาการเงิน
และบัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 
 

4502896 อ 13 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

58,390  
 
 
 

14 นักวิชาการเงิน
และบัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ชํานาญการ 
 

4502897 อ 14 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

43,600  

15 นักวิชาการเงิน
และบัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ  

4502897 อ 15 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

38,360  
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ท่ี 

 
ตําแหน�ง 

 
ประเภท 
 

 
ระดับ 

ตําแหน�ง 
เลขท่ีจ�ายตรง 

 
ตําแหน�ง 
เลขท่ี 

 
กลุ�ม 

 
เงินเดือน 

 
หมายเหต ุ

16 นักวิชาการเงิน
และบัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ  

4502898 อ 16 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

43,600  

17 นักวิชาการ
พัสด ุ

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4502901 อ 18 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

40,670  

18 นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4502909 อ.26 บริหารงาน
บุคคล 

40,580  

19 นักทรัพยากร
บุคคลหรือน
นักวิชาการ
อมพิวเตอร� 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ  

4502910 อ.27 บริหาร งาน
บุคคล 

37,900  

20 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ  

4502912 อ.29 บริหารงาน
บุคคล 

53,050  
 
 

21 เจ�าพนักงาน
ธุรการ 

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

4502913 อ 30 บริหารงาน
บุคคล 

12,280  

22 เจ�าพนักงาน
ธุรการ 

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

4502914 อ 31 บริหารงาน
บุคคล 

43,600  

23 นักวิเคราะห�
นโยบายและ
แผน หรือ
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร� 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4502920 อ.37 นโยบายและ
แผน 

46,340  

24 เจ�าพนักงาน
ธุรการ 

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

4502921 อ 38 นโยบายและ
แผน 

14,410  

25 นักวิชาการ
ศึกษา 

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

4502922 อ 39 ส�งเสริมการจัด
การศึกษา 

56,960 ผอ.กลุ�ม 

26 เจ�าพนักงาน
ธุรการ 

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

4502930 อ 47 นิเทศฯ 38,750  

27 เจ�าพนักงาน
ธุรการ 

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

4502931 อ 48 นิเทศฯ 38,750  
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ท่ี ตําแหน�ง ประเภท ระดับ ตําแหน�ง 
เลขท่ีจ�ายตรง 

ตําแหน�ง 
เลขท่ี 

กลุ�ม เงินเดือน หมาย
เหต ุ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 8 อัตรา  
28 นักจัดการงานท่ัวไป หรือ

นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
วิชาการ ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ 
4502742 อ 3 อํานวยการ 43,600  

29 นักประชาสัมพันธ� วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4502743 อ 4 อํานวยการ 43,600  

30 เจ�าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

4502745 อ 6 อํานวยการ 25,010  

31 นักวิชาการเงินและบัญชี 
หรือเจ�าพนักงานการเงิน
และบัญชี  

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ/อาวุโส 

4502746 อ 7 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

58,390  

32 นักวิชาการเงินและบัญชี 
หรือเจ�าพนักงานการเงิน
และบัญชี  

วิชาการ 
ท่ัวไป 

ชํานาญการ/
ชํานาญการ
พิเศษ/ชํานาญ
งาน/อาวุโส 

4502747 อ 8 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

43,600  

33 นักวิชาการพัสดุ หรือเจ�า
พนักงานพัสดุ 

วิชาการ 
หรือ 
ท่ัวไป 

ชํานาญการ/
ชํานาญการ
พิเศษ/ชํานาญ
งาน/อาวุโส 

4502753 อ 14 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

43,600  

34 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4502761 อ 22 บริหารงาน
บุคคล 

43,600  

35 เจ�าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

4502766 อ 27 บริหารงาน
บุคคล 

29,120  
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ท่ี ตําแหน�ง ประเภท ระดับ ตําแหน�ง 
เลขท่ีจ�ายตรง 

ตําแหน�ง 
เลขท่ี 

กลุ�ม เงินเดือน หมาย 
เหต ุ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   จํานวน 13 อัตรา 
36 เจ�าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน 
4509572 อ.6 อํานวยการ 23,380  

37 นักวิชาการเงินและบัญชี 
หรือเจ�าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

วิชาการ
/ท่ัวไป 

ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ/
ปฏิบัติงาน-
ชํานาญงาน 

4509577 อ.11 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

53,080  

38 นักวิชาการพัสดุ/ 
เจ�าพนักงานพัสด ุ

วิชาการ
/ท่ัวไป 

ชํานาญการ
การ/ชํานาญ
การพิเศษ/
ชํานาญงาน/
อาวุโส 

4509581 อ.15 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

19,780  

39 นักวิชาการพัสดุหรือเจ�า
พนักงานพัสดุ 

วิชาการ 
ท่ัวไป 

ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 
หรือ
ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

4509582 อ.16 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

17,610  

40 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

4509583 อ.17 บริหารงาน
บุคคล 

53,080 ผู�อํานวยการ
กลุ�ม 

41 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4509590 อ.24 บริหารงาน
บุคคล 

58,390  

42 นักวิชาการคอมพิวเตอร� วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4509591 อ.25 บริหารงาน
บุคคล 

19,790  

43 นิติกร วิชาการ ชํานาญการ/
ชํานาญการ
พิเศษ 

4509592 อ.26 บริหารงาน
บุคคล 

46,470  

44 นักวิเคราะห�นโยบายและ
แผน 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4509601 อ.35 นโยบายและ
แผน 

53,080  

45 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 
 

4509606 อ.40 ส�งเสริมการจัด
การศึกษา 

47,660  

46 เจ�าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

4509611 อ.45 ส�งเสริมการจัด
การศึกษา 

43,600  

47 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน/นักวิชาการเงินและ
บัญชี/ เจ�าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 
ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

4509615 อ.49 หน�วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

29,140  

48 นักวิชาการเงิน             
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

4509620 อ.54 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย� 

52,970  
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      เร่ืองที่  4.16 
เรื่อง   การเล่ือนเงินเดือนข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2562) 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2562) ดังนี้ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1     
   1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให�แก� กลุ�มท่ี 1 ข�าราชการท่ีรับเงินเดือน อันดับ ครูผู�ช�วย คศ.1  คศ.2   และ คศ.3   
ข�าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก� และผู�อํานวยการสถานศึกษา ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  
ดังนี้ 

  1.1 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีเด�น  
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน 2.00 – 5.50   จํานวน  763  ราย 
    1.2 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีมาก  
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน  2.30 – 3.90   จํานวน  302  ราย 
    1.3  เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดี     
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน  2.30 – 3.50    จํานวน  44   ราย 

  1.4  เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับพอใช� 
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน  2.40 – 2.70  จํานวน  2  ราย 
   1.5 ไม�เลื่อนเงินเดือนให�แก�ข�าราชการในสถานศึกษา   จํานวน   2   ราย                 
    1.6 ไม�เลื่อนเงินเดือนเนื่องจากไม�ได�นับมีตัว  ณ วันท่ี  1  มีนาคม  2562    
บรรจุ  14  มีนาคม  2562    จํานวน  1   ราย 
 2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให�แก�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�เลื่อนเงินเดือนเป'น
กรณีพิเศษ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามนัยข�อ 19 แห�งกฎก.ค.ศ.ฯพ.ศ. 2561  
เป'นผู�มีผลการปฏิบัติงานดีเด�น  (เวลาปฏิบัติราชการไม�น�อยกว�า 3 เดือน 15 วัน)  เลื่อนร�อยละ 2  จํานวน  4  ราย 
(ซ่ึงจํานวนคนรวมอยู�กับข�อ 1.1 ด�วยแล�ว) 

3. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให�แก� กลุ�มท่ี 2 ข�าราชการท่ีรับเงินเดือน อันดับ คศ. 4  และ คศ.5  เสนอเลื่อน                       
เงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีเด�น ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน  2.37 – 3.90   
จํานวน  3  ราย 

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให�แก� กลุ�มท่ี 1 ข�าราชการท่ีรับเงินเดือน อันดับ ครผูู�ช�วย คศ.1 คศ.2 และ 

คศ.3   ข�าราชการในสถานศึกษา  รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก� และผู�อํานวยการสถานศึกษา ครูช� 
ราชการ สพป.ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ดังนี้ 

1.1 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีเด�น  
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน  1.80 – 4.50 จํานวน   1,292  ราย 
 1.2 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีมาก 
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน 2.50 – 4.00  จํานวน  501    ราย 
 1.3  เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดี 
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน 2.00 – 3.50  จํานวน   155  ราย 
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 1.4 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับพอใช� 
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน 2.00 – 2.90  จํานวน  9   ราย 
 1.5 ไม�เลื่อนเงินเดือนให�แก�ข�าราชการในสถานศึกษา  จํานวน    12  ราย   
และไม�เลื่อนเงินเดือนให�แก�ข�าราชการตําแหน�งผู�อํานวยการสถานศึกษา   จํานวน 1 ราย 
  2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให�แก�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป'นกรณีพิเศษ 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
(เวลาปฏิบัติราชการไม�น�อยกว�า 3 เดือน 15 วัน)  เลื่อนร�อยละ 2 จาํนวน 4 ราย  เลื่อนร�อยละ   1.80  จํานวน  1 ราย 
(ซ่ึงจํานวนคนรวมอยู�กับ ข�อ 1.1 ด�วยแล�ว) 
    3. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให�แก�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก�กรรมก�อนวันท่ี  
1  เมษายน  2562  จํานวน  2  ราย   
                3.1 นางกาญจนา  อิณทอง ตําแหน�งครู โรงเรยีนวดัจันดี ให�เลื่อนร�อยละ 2.50  ต้ังแต�วันท่ี  1 
มีนาคม  2562 
     3.2 นางรัตนา  ภู�พรหมมินทร� ตําแหน�งคร ูโรงเรยีนบ�านถํ้าตลอด ให�เลื่อนร�อยละ 2.70  ต้ังแต�             
วันท่ี  24  มีนาคม  2562 

4. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให�แก� กลุ�มท่ี 2 ข�าราชการท่ีรับเงินเดือน  อันดับ คศ. 4 และ คศ.5   
ระดับดีเด�น  ร�อยละการเลื่อน 3.10    จํานวน 1 ราย 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3   

1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให�แก� กลุ�มท่ี 1 ข�าราชการท่ีรับเงินเดือน อันดับ ครูผู�ช�วย คศ.1  คศ.2   
และ คศ.3  (ข�าราชการในสถานศึกษา  รอง. ผอ.สพท.,  ศึกษานิเทศก�   และผู�อํานวยการสถานศึกษา)  ใน สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 3  ดังนี้ 
 1.1 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีเด�น  ทุกประเภท 
ร�อยละการเลื่อน 1.90 – 6.00  จํานวน  1,452  ราย 

 1.2 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีมาก ทุกประเภท ร�อยละ
การเลื่อน 2.20 – 4.00 จํานวน  235   ราย 

 1.3  เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดี ทุกประเภท ร�อยละ
การเลื่อน 1.07 – 3.00 จํานวน  19  ราย 

 1.4 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับพอใช� ทุกประเภท               
ร�อยละการเลื่อน  2.00 จํานวน  1  ราย 
 1.5 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ี ได�รับอนุญาตให�ลาป-วย ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห� 
ข�าราชการผู�ได�รับอันตรายหรือการเจ็บป-วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546  ร�อยละการเลื่อน  2.00                          
(ให�ได�รับค�าตอบแทนพิเศษ)   จํานวน  1  ราย 

 1.6 เสนอไม�เลื่อนเงินเดือนให�แก�ข�าราชการในสถานศึกษา  จํานวน    19   ราย  
   2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให�แก�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป'นกรณีพิเศษ 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามนัยข�อ 19 แห�งกฎ ก.ค.ศ.ฯ พ.ศ.2561 (เวลาปฏิบัติ
ราชการไม� น� อยกว� า 3  เ ด ือน  15  ว ัน   แล ะ ในครึ ่ง ป Qที ่แ ล �ว ม า เ ป 'นผู �ม ีผ ล กา รปฏ ิบ ัต ิง านด ีเ ด �น )                    
เลื่อนร�อยละ 1.90 – 2.00  จํานวน  14  ราย  (ซ่ึงจํานวนคนรวมอยู�กับ ข�อ 1.1 ด�วยแล�ว) 
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   3. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให�แก�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป'นกรณี
พิเศษ เนื่องจากเนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ลาเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด แต�วัน
ลารวมกันทุกครั้งไม�น�อยกว�า 15 วันทําการ และมีผลการปฏิบัติงานดีเด�น)  เลื่อนร�อยละ 2.00  จํานวน  1  ราย  
(ซ่ึงจํานวนคนรวมอยู�กับ ข�อ 1.1 ด�วยแล�ว) 

  4. เห็นชอบ เสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติให�สั่งเลื่อนเงินเดือนเป'นการเฉพาะราย จํานวน 1 ราย  
คือ รายนางฉลวย  เหล�าคนค�า  ครู โรงเรียนวัดกาโห�ใต� 

 5. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให�แก� กลุ�มท่ี 2  ข�าราชการท่ีรับเงินเดือนอันดับ   
คศ.4 และ คศ.5  เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับ
ดีเด�น  ร�อยละการเลื่อน 2.82   จํานวน  1  ราย 

 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4     
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให�แก� กลุ�มท่ี 1 ข�าราชการท่ีรับเงินเดือน อันดับ ครผูู�ช�วย คศ.1 คศ.2 และ  

คศ.3   ข�าราชการในสถานศึกษา  รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก�  ผู�อํานวยการสถานศึกษาและช�วยราชการใน สพท.  
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  ดังนี้ 
 1.1 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีเด�น   
ทุกประเภท  ร�อยละการเลื่อน  1.10 – 4.60  จํานวน  733  ราย 
 1.2 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีมาก 
ทุกประเภท  ร�อยละการเลื่อน  2.69 – 4.19  จํานวน  630  ราย 
 1.3  เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดี 
ทุกประเภท  ร�อยละการเลื่อน  2.27 – 3.50  จํานวน  32  ราย 
 1.4 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับพอใช�  
ทุกประเภท  ร�อยละการเลื่อน  3.20    จํานวน  2  ราย 
 1.5 ไม�เลื่อนเงินเดือนให�แก�ข�าราชการในสถานศึกษา  จํานวน    8  ราย  
 2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให�แก�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป'นกรณีพิเศษ 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามนัยข�อ 19 แห�งกฎ ก.ค.ศ.ฯ พ.ศ.2561  เป'นผู�มีผล
การปฏิบัติงานดีเด�น (เวลาปฏิบัติราชการไม�น�อยกว�า 3 เดือน 15 วัน)   เลื่อนร�อยละ  1.10 – 2.00   จํานวน   5  
ราย  (ซ่ึงจํานวนคนรวมอยู�ในข�อ 1.1  ด�วยแล�ว) 

3. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให�แก� กลุ�มท่ี 2 ข�าราชการท่ีรับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5    
เสนอให�เลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีเด�น  ทุกประเภท  ร�อยละการ                  
เลื่อน 2.66 – 3.30  จํานวน  2  ราย  

 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   
1. กลั่นกรองและเสนอแนะเลื่อนเงินเดือนให�แก� กลุ�มท่ี 1 ข�าราชการท่ีรับเงินเดือน                    

อันดับครูผู�ช�วย  คศ.1  คศ.2  และ คศ.3   ข�าราชการในสถานศึกษา  รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก� และผู�อํานวยการ
สถานศึกษา ใน สพม.12  ดังนี้ 

1.1  เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีเด�น   
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน  2.58 - 5.00   จํานวน  1,544      ราย 
 1.2 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีมาก 
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน  1.84 – 3.40   จํานวน  1,168    ราย 
 1.3  เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดี 
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน 2.00 -3.10    จํานวน  158    ราย 
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 1.4 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับพอใช�ทุกประเภท ร�อย
ละการเลื่อน 2.09 - 2.60 จํานวน   14     ราย 
 1.5 ไม�เลื่อนเงินเดือนให�แก�ข�าราชการในสถานศึกษา  จํานวน   43  ราย 
 2. เห็นชอบการเสนอเลื่อนเงินเดือน ให�แก�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป'นกรณีพิเศษ 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(เวลาปฏิบัติราชการไม�น�อยกว�า 3 เดือน 15 วัน)  เลื่อน
ร�อยละ 2   จํานวน  5  ราย (ซ่ึงจํานวนคนรวมอยู�ในข�อ 1.1  ด�วยแล�ว) 

3. เห็นชอบการเสนอเลื่อนเงินเดือน ให�แก�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปช�วยราชการ 
ต�างเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  ให�เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของส�วนราชการท่ีไปช�วยปฏิบัติ
ราชการ   จํานวน  6   ราย 

4. เห็นชอบการเสนอเลื่อนเงินเดือนให�แก� กลุ�มท่ี 2 ข�าราชการท่ีรับเงินเดือน  อันดับ คศ. 4 และ  
คศ.5    
 4.1 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีเด�น  
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน 3.40  จํานวน  1  ราย 
 4.2 เสนอเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีมาก 
ทุกประเภท ร�อยละการเลื่อน 3.00 - 3.21    จํานวน  2  ราย 
  5. เห็นชอบอนุมัติเป'นหลักการให�เลื่อนเงินเดือนให�แก�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปช�วย
ปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือน  ครั้งท่ี 1  (1  เมษายน  2562)  ตามผลการพิจารณาของหน�วยงานท่ีไปช�วยปฏิบัติ
ราชการแจ�งมายังหน�วยงานต�นสังกัด  

6. เห็นชอบมอบหมายผู�บังคับบัญชาแจ�งผลการเลื่อนเงินเดือนเป'นการเฉพาะรายตามกฎ ก.ค.ศ. ว�าด�วย                   
การเลื่อนเงินเดือนของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ข�อ 9  ดังนี้  
     6.1 ผอ.สพท. แจ�งผลการเลื่อนเงินเดือนให� รอง ผอ.สพท. เจ�าหน�าท่ีบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
(ถ�ามี) ผู�อํานวยการสถานศึกษา และเจ�าหน�าท่ีใน สพท. ทราบ 
              6.2 ผู�อํานวยการสถานศึกษา แจ�งผลการเลื่อนเงินเดือนให� รองผู�อํานวยการสถานศึกษา  และ
ข�าราชการสายงานการสอน ทราบ  
 7. เห็นชอบเป'นหลักการให�แก�ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีท่ีได�
เลื่อนระดับให�สูงข้ึนย�อนหลังก�อนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1                     
(1 เมษายน  2562) ทุกกรณี อนึ่งหากมีเศษวงเงินท่ีเหลือเม่ือรวมกันแล�ว ให�พิจารณาให�กับกลุ�มข�าราชการกลุ�ม
ไหนก็ได� แต�ต�องพิจารณาจากคะแนนสูงสุด 
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เร่ืองที่  4.17 

เรื่อง    การเล่ือนเงินเดือนข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน2ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งท่ี 1  (1  เมษายน  2562) 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นท่ีนําเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

 1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน  2562) ให�แก�บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม                  
มาตรา 38 ค. (2) ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนตามท่ีเสนอ  ดังนี้ 
    สพป.นครศรีธรรมราช เขต  1 จํานวน  44  คน 
    สพป.นครศรีธรรมราช เขต  2    จํานวน  47  คน 
              สพป.นครศรีธรรมราช เขต  3      จํานวน  35  คน   
    สพป.นครศรีธรรมราช เขต  4      จํานวน  30  คน 
    สพม.เขต 12   จํานวน  33  คน 
  อนึ่งหากมีเศษวงเงินท่ีเหลือเม่ือรวมกันแล�ว ให�พิจารณาให�กับกลุ�มข�าราชการกลุ�มไหนก็ได� แต�ต�อง
พิจารณาจากคะแนนสูงสุด 
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เร่ืองที่ 4.18 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให(มีวิทยฐานะชํานาญการ 
       
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติคุณสมบัติการต้ังคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด�านท่ี 2 ด�านความรู�ความสามารถ และด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ ท้ัง 4 ราย ก�อนนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู�ขอเลื่อนเป'นวิทยฐานะครูชํานาญการ 
จํานวน 4 ราย 
 2. อนุมัติการแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 และด�านท่ี 3 ของข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู�ขอเลื่อนเป'นวิทยฐานะครูชํานาญการ  จํานวน 4 ราย ท้ังนี้กรรมการประเมินคนท่ี 2 จะ
ประเมิน ได�ครั้งละไม�เกิน 2 คน 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย 
1. นายพงษ�ศักด์ิ    อินทร�อักษร ครู ต.ช.ด.บ�านควนมีชัย ภาษาไทย 
2. นายคิดสรรค�    โค�วสวัสด์ิ ครู ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพท่ี 173 สุขศึกษาและ        

พลศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย 
3. นายจักรพงษ�     เดชสุข ผอ. บ�านควนทอง(ประชาอุทิศ) บริหารสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 1 ราย 
4. น.ส.วิไลลักษณ�   ปลอดเถาว� ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ภาษาไทย 
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เร่ืองที่ 4.19 
เรื่อง  การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ 
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติการให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 4 ราย ดังนี้ 
1. อนุมัติการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด�านท่ี 2                     

ด�านความรู�ความสามารถ และด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 4 ราย             
ต้ังแต�วันท่ีคุณสมบัติครบถ�วน  

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย 
1. นางกมลทิพย�    ยุเหล็ก ครู บ�านอินทนิน ปฐมวัย 
2. นายภูวดล     ชํานาญ ครู วัดประทุมทายการาม คณิตศาสตร� 
3. นางสาวขวัญวลี      แก�วชื่น ครู วัดสโมสรสันนิบาต วิทยาศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 1 ราย 
4. นางสาวบุศรา    เต็มลักษมี ครู เชียรใหญ� ภาษาอังกฤษ 
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     เร่ืองที่ 4.20 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด(านท่ี 1 ด(านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
       ด(านท่ี 2 ด(านความรู(ความสามารถ ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือนเปAนวิทยฐานะ  
       ชํานาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1)  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติดังนี้  
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอเลื่อนเป'น             

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน 8 ราย  
2.  อนุมัติการต้ังคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

และด�านท่ี 2 ด�านความรู�ความสามารถ  เพ่ือประเมินข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป'นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ  จํานวน  8 ราย  

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 5 ราย 
1. นายประภากร   ปอยี ครูชํานาญการ วัดกะโสม คณิตศาสตร� 
2. นางกิติกร  ดํารงพิพรรธน� ครูชํานาญการ วัดมะปรางงาม ภาษาอังกฤษ 
3. นายศุภชัย  อาญา ครูชํานาญการ บ�านแพรกกลาง สุขศึกษาและพลศึกษา 
4. น.ส.กชมล   เดิมคลัง ครูชํานาญการ บ�านไสใหญ� คอมพิวเตอร� 
5. นางชวิศา  พรหมขวัญ ครูชํานาญการ วัดสามัคคีนุกูล คณิตศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 1 ราย 
6. นายเข็บ  บุญวรรณ ผู�อํานวยการชํานาญ

การ 
บ�านหนองนนทรี สายงานบริหาร

สถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 2 ราย 
7. นางสาวอัจฉราพร   ปรีชาชาญ ครูชํานาญการ ปากพนัง ภาษาอังกฤษ 
8. นางสาวณัฐกฤตา   ทองนอก ครูชํานาญการ ปากพนัง ภาษาอังกฤษ 
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เร่ืองที่ 4.21 

เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินด(านท่ี 1 ด(านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        และด(านท่ี 2 ด(านความรู(ความสามารถ ของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือน 
        เปAนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 1 และด�านท่ี 2 ของคณะกรรมการ ชุดท่ี 1  จํานวน 13 ราย เพ่ือให�
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 - 4  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ส�งผลการปฏิบัติงาน (ด�านท่ี 3) พร�อมท้ังผลการประเมินด�านท่ี 1 และด�านท่ี 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ให�คณะกรรมการประเมินชุดท่ี 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต�อไป  
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 8 ราย 
1. นางจิราภรณ�   ศรีคงแก�ว ครูชํานาญการ สังวาลย�วิท 7 ปฐมวัย 
2. นายพีรทัต  พรหมทอง ครูชํานาญการ บ�านสระนางมโนราห� คณิตศาสตร� 
3. นางสาวอังคนา   ราษฎร�เดิม ครูชํานาญการ บ�านสามัคคีธรรม คณิตศาสตร� 
4. นางสาวกวิสรา   บัวเพ็ชร ครูชํานาญการ วัดธรรมเผด็จ ภาษาอังกฤษ 
5. นายเชาวลิตร   แดงงาม ครูชํานาญการ วัดควนชม วิทยาศาสตร� 
6. นางสาววิชุดา  สงวนวงค� ครูชํานาญการ สังวาลย�วิท 7 คอมพิวเตอร� 
7. นางสาวปนิษฐา   ฤทธิพรัด ครูชํานาญการ สังวาลย�วิท 7 วิทยาศาสตร� 
8. นางสิริกร   มุนีกุล ครูชํานาญการ บ�านนาเส ภาษาไทย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 1 ราย 
9. นายอณุชณ  สุรพงศามาศ ผู�อํานวยการ

ชํานาญการ 
บ�านควนมิตร สายงานบริหารสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จํานวน 3 ราย 
10. นายพราสัน  การดี ผอ.ชํานาญการ บ�านวัดใน บริหารสถานศึกษา 
11. นายทศพล  ใบเต� ผอ.ชํานาญการ วัดคีรีวง บริหารสถานศึกษา 
12. นายสุชาติ   โตzะหมาด ครูชํานาญการ วัดโคกเหล็ก สุขศึกษาฯ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย 
13. นางจินตนา   เพ็ชรคล�าย ครูชํานาญการ คีรีราษฎร�พัฒนา วิทยาศาสตร� 

 

 
 
 
 
 



 54 
 

เร่ืองที่ 4.22 
เรื่อง การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
      (ขออนุมัติผลการประเมินด(านท่ี 3 ) 
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 

1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 25 ราย 

2. อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต�งต้ังเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 15 ราย ต้ังแต�วันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขว�าการเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต�องผ�าน
การพัฒนาก�อนแต�งต้ังตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 8 ราย 
1. นางสาวอัจฉรา    สัมเขียวหวาน รอง ผอ.ชํานาญการ สหกรณ�นิคมกสิกรรม บริหารสถานศึกษา 
2. นายสิทธิชัย   เดชาสิทธิ ์ ผอ.ร.ร.ชํานาญการ 

วัดหลักช�าง 
บริหารสถานศึกษา 

3. นายวิชาญ   ศรีอักษร ผอ.ร.ร.ชํานาญการ 
วัดมะนาวหวาน 

บริหารสถานศึกษา 

4. นายจีระวัฒน�   ศรีแก�วณวรรณ ผอ.ร.ร.ชํานาญการ 
วัดนางเอ้ือย 

บริหารสถานศึกษา 

5. นางวิลาวรรณ�   เก้ือหนุน ครูชํานาญการ บ�านทุ�งกรวด วิทยาศาสตร� 
6. นางกันยานี   กรุงแก�ว ครูชํานาญการ บ�านห�วยปริก วิทยาศาสตร� 
7. นางสุชาวดี   พรหมเสน ครูชํานาญการ วัดท�ายาง วิทยาศาสตร� 
8. นางทิพวรรณ�   เพชรสะแก ครูชํานาญการ วัดโบราณาราม วิทยาศาสตร� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 6 ราย 
9. นางสาวสุภัตร    พุทธนุกูล ผู�อํานวยการชํานาญการ บ�านควนมุด สายงานบริหาร

สถานศึกษา 
10. นางสาวกุศล     สังข�จันทร� ครูชํานาญการ บ�านทุ�งใคร ปฐมวัย 
11. นายสิทธา   สามพิมพ� ครูชํานาญการ ต.ช.ด.บ�านท�าข�าม ปฐมวัย 
12. นางสาววิภารัตน�    ถนนทิพย� ครูชํานาญการ บ�านท�าไทร ปฐมวัย 
13. นางจีรา   ชูแก�ว ครูชํานาญการ วัดเทพนมเชือด ปฐมวัย 
14. นางปาณิศา     สังข�วาลย� ครูชํานาญการ ทัศนาวลัย สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 1 ราย 
15. นางโสภา  เส�งสุย ครูชํานาญการ มัธยมศึกษาจุฬาภรณ� การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งาน
ประดิษฐ�) 

 
3. อนุมัติให�ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงาน   เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาแจ�งมติให�ทราบ จํานวน 5 ราย 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ราย 
1. นางสาวธิดารัตน�   ส�มเขียวหวาน ครูชํานาญการ 

บ�านคอกช�าง 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

2. นางสาวอารีย�   สุขใส ครูชํานาญการ วัดหลักช�าง วิทยาศาสตร� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 3 ราย 
3. นางประภากร   นันตสุวรรณ ครูชํานาญการ ท�าศาลาประสิทธิ์ศึกษา วิทยาศาสตร� 
4. 

นางสุดารัตน�   เกียรติก�องแก�ว 
ครูชํานาญการ ร�อนพิบูลย�เกียรติ

วสุนธราภิวฒัก� 
วิทยาศาสตร� (เคมี) 

5. นางสาวทิพยวรรณ�   ไกรนรา ครูชํานาญการ ทุ�งใหญ�วิทยาคม วิทยาศาสตร� 
 
4. ไม�อนุมัติผลงานทางวิชาการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  5 ราย 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ราย 
1. นางอรอนงค�   อินนุรักษ� ครูชํานาญการ บ�านชายคลอง วิทยาศาสตร� 
2. นายภาณุรักษ�   รักษาวงศ� ครูชํานาญการ วัดมังคลาราม วิทยาศาสตร� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 7 ราย 
3. นายวีระพันธ�   ใจแท� ครูชํานาญการ ทุ�งใหญ�วิทยาคม วิทยาศาสตร� (เคมี) 
4. นางสาวปYยะรัตน�   นาคสุวรรณ ครูชํานาญการ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
วิทยาศาสตร� (เคมี) 

5. นายภูวิทิต   อํานักมณี ครูชํานาญการ วังหินวิทยาคม วิทยาศาสตร� 
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  เร่ืองที่ 4.23 
เรื่อง  การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปAนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด(านท่ี 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 1 ) 
 
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 3 ราย 
 2. อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต�งต้ังเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 2 ราย ต้ังแต�วันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขว�าการเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต�องผ�านการ
พัฒนาก�อนแต�งต้ังตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 2 ราย 
1. นางสุจิตรา   ยกทวน ครูชํานาญการ มัธยมศึกษาจุฬาภรณ� นาฏศิลปX 
2. นายสมศักด์ิ  ชูขาว ครูชํานาญการ ท�าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 
2. อนุมัติให�ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี 2 ภายในเวลา 3 เดือน นับจากสํานักงาน  เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาแจ�งมติให�ทราบ จํานวน 1 ราย 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 1 ราย 
1. นายราชัย  ช�วยช ู ครูชํานาญการ ทุ�งสังพิทยาคม สุขศึกษาและพลศึกษา 

(สุขศึกษา) 
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เร่ืองที่  ๔.24 

เร่ือง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน(าท่ี (ด(านท่ี 3) สําหรับชํานาญการพิเศษ  สายงาน
บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑE ว.17/2552 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แจ�งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ต�นสังกัด 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

       5.1 เรื่อง  รายงานการแก(ปeญหาการส2งนมให(กับโรงเรียน 
      5.2 เรื่อง  รายงานการแก(ปeญหาในโรงเรียนเอกชน 
      5.3 เรื่อง  การสรรหาผู(ทรงคุณวุฒิใน กศจ.และ อกศจ.(บริหารงาน
บุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 


