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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 13/2562
เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ขออนุญาตผู้เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายเลขานุการ ได้ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมและอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุม
อนุญาต

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
กรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท า
ราย งาน ก ารป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารศึ ก ษ าธิ ก ารจั ง ห วั ด น ค รศ รี ธ รรม ราช
ครั้ งที่ 12/2562 เมื่ อ วัน ที่ 24 ตุ ล าคม 2562 เสร็ จเรียบร้อ ยแล้ ว และได้ เสนอ
รายงานการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง
ประธาน
เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามที่ประชุมได้มีมติและอนุมัติให้ดาเนินการจึง
ขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรงตามที่เสนอ
ให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
โดยไม่มีเงื่อนไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ตามที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอวาระการประชุม
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 จานวน 3 วาระ บัดนี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบ
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3.2 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคาสั่งที่ 160/2562 โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 1 องค์ประกอบ มีดังนี้
(1) รองศาสตราจารย์ วิมล ดาศรี
ประธานอนุกรรมการ
(2) นางเกษร ธานีรัตน์
อนุกรรมการ
(3) นายษฐา ขาวขา
อนุกรรมการ
(4) นาย ส.สมบัติ มีสุนทร
อนุกรรมการ
(5) นายอุกฤษ์ สิทธิฤทธิ์
อนุกรรมการ
(6) นายไพรัช วงศ์นาถกุล
อนุกรรมการ
(7) นายสมมาศ ทองร่วง
อนุกรรมการ
(8) นายภคพล พฤฒปภพ
อนุกรรมการ
(9) ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุกรรมการและเลขานุการ
(10) รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยเลขานุการ
(11) นางแสงจันทร์ นาคปลัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 2 อานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการโยกย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1.1) การพิจารณาเสนอแนะนโยบายและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดจานวนและ
อัตราตาแหน่ง การเกลี่ยอัตรากาลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
(1.2) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตาแหน่งและการเลื่อนตาแหน่งการ
บรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น
(1.3) การกากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2.1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการ
เสริมสร้างการป้องกันคุ้มครองระบบคุณธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2.2) การด าเนิ น การทางวินั ย การออกจากราชการ การอุท ธรณ์ และการร้ องทุ กข์ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2.3) การกากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3.1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดี ความชอบ
การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
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(3.2) การให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ
(3.3) การพิ จ ารณาความดีค วามชอบของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา ผู้ บ ริห ารการศึ กษาและ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3.4) การเสริ ม สร้ างขวัญ ก าลั งใจ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ และสิ ท ธิป ระโยชน์ อื่ น ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมาย

3.2.2 เรื่อง ปฏิทินการประชุม อกศจ.(บริหารงานบุคคล)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบปฏิทินการประชุม อกศจ.
(บริหารงานบุคคล) ในวันที่ 18 ของทุกเดือน โดยหากวันที่ 18 ของเดือนใดตรงกับ
วันหยุดราชการหรือหยุดนักขัตฤกษ์ ให้เลื่อนเป็นวันทาการถัดไป ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนและจาเป็น

3.2.3 เรื่อง การออกหนังสืออนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิช าชี พ ครูโดยไม่ มีใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพ ผู้สอบแข่งขัน ได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขอ กศจ.อื่น
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดย
ไม่ มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ผู้ ส อบแข่ งขัน ได้ ต าแหน่ งครูผู้ ช่ ว ย สั งกัด ส านั กงานคณะกรรมการกา รศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่นสานักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาแล้ว
เห็ น ว่ า การก าหนดประเภทวิ ช า หรื อ กลุ่ ม วิ ช าหรื อ ทาง หรื อ สาขาวิ ช าเอกที่ ข าดแคลนและมี ค วามจ าเป็ น
ต่อการจั ดการเรีย นการสอน เป็ น รายจังหวัด เป็นการกาหนดเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่ อบรรจุและแต่งตั้งฯ
ซึ่งต่อมา ก.ค.ศ.ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนาบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้ในบัญชีอื่น รวมทั้งได้วางแนวปฏิบัติไว้ด้วยแล้ว ดัง นั้น การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มี
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ให้ ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ต าแหน่ งครูผู้ ช่ ว ย สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น จึงเป็นไปตามมติคณะกรรมการคุรุ สภา
ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดาเนินการ
ออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับผู้สอบแข่งขันได้ตาแหน่งครู
ผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งต่อไป
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3.2.4 เรื่อง นครศรีธรรมราชศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับ ทราบการจั ด ท าหนั งสื อ นครศรีธ รรมราชศึ ก ษา
เพื่อใช้เป็นหลักสูตรให้กับสถานศึกษาในสังกัดแห่งละ 1 ชุด ดังนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หน่วยงาน/สถานศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพม.เขต 12
กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
สานักงานพระพุทธศาสนาฯ
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 42
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(โรงเรียนเอกชน)
15 คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
รวม

หลักสูตร
104
204
239
135
100
25
397
26
3
7
3
3
5
139

แนวการ
จัดการฯ
104
204
239
135
100
25
397
26
3
7
3
3
5
139

รวม
(เล่ม)
208
408
476
270
200
50
794
52
6
14
6
6
10
278

หมายเหตุ
(ส่งเอกสารที่)
สพป.นศ.1
สพป.นศ.2
สพป.นศ.3
สพป.นศ.4
สพม.12
กศน.จ.นศ.
ศาลากลาง
อาชีวศึกษา
ศธจ.นศ.
ศธจ.นศ.
ศธจ.นศ.
ศธจ.นศ.
ศธจ.นศ.
ศธจ.นศ.

111
1,500

111
1,500

222
3,000

ศธจ.นศ.

หากผู้สนใจต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ww.nstpeo.go.th ทัง้ นี้ ได้มอบเอกสารให้หน่วยงานทางการศึกษา
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3.2.5 เรื่ อ ง การด าเนิ น โครงการ TFE ( Teams For Education) ของส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ 2562
คณะกรรมการศึกษาธิ การจั งหวัด นครศรี ธรรมราช รับทราบ การรายงานผลการดาเนินการโครงการ TFE
(Teams For Education) ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ 2562
โดยสรุ ป ได้ ดั ง นี้ การด าเนิ น โครงการ TFE ( Teams For Education) ส านั ก งาน ศึ ก ษ าธิ ก ารจั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึ ก ษา กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาทุ ก สั งกั ด ในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ากว่าเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และ 3) เพื่อให้ สถานศึกษา ( โรงเรีย นน าร่อง) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น มีกิจกรรมในการดาเนินงาน 10
กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเพื่อการระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินกิจกรรมในโครงการ
ได้ดาเนินการประชุมใน วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้ ง หมด 23 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92 เพื่ อ วางแผนในการด าเนิ น โครงการในภาพรวมของระดั บ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมา
ร่วมกันวางแผนรายละเอียดของโครงการ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด เข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อให้การดาเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกสังกัดเป็นอย่างดี
กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) เพื่อจัดทาข้อมูล
สารสนเทศระดั บ จั งหวั ด ในวัน ที่ 12-13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวั ด
นครศรี ธ รรมราช โดยจากมติ ที่ ป ระชุ ม ในวั น ที่ 25 มกราคม 2562 ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชเป็นผู้จัดทาข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว โดยทางสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้
จัดทาสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง โดยได้ขึ้นเว็บไซด์
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กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาและเสวนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ในโครงการ TFE (Teams
For Education) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์
ฟอร์จูน อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดการดาเนินกิจกรรม โดยให้โรงเรียนที่มี Best
Practice รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยงานทางการศึกษาละ 2 โรงเรียน
ทั้งหมด 13 โรงเรียนจากหน่วยงานสถานศึกษา 7 หน่วยงานทางการศึกษา โดยให้โรงเรียนนาเสนอรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ภายในเวลา 20 นาที และให้คณะกรรมการร่วมการเสวนา เติมเต็ม เสนอแนะในแต่ละรูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ และคณะกรรมการร่วมกัน สรุป องค์ความรู้เพื่อจัดทารูป แบบการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด
ได้เป็น APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ใน
โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษานาร่องต่อไป
กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับ ชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) แต่ล ะวิช าต่ากว่าเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 เพื่อเป็นสถานศึกษานาร่องในการ
พัฒ นาตามรูป แบบ/แนวทางการพั ฒ นาการเรียนรู้ โดยให้ ห น่วยงานต้นสั งกัดดาเนินการคัดเลื อกตามเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ทั้งหมด 7 โรงเรียน จาก 7 สังกัด
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กิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นสถานศึกษานาร่องใน
การพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยจัดสรรงบประมาณโรงเรียนละ 30,000 บาท
ให้กับ 7 โรงเรียน จาก 7 สังกัด
กิจกรรมที่ 6 การประชุมชี้แจงโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษานาร่องในการใช้รูปแบบการจั ดการเรียนรู้ โดย
ใช้ APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE
(Teams For Education) ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวัดนครศรีธ รรมราช ให้ กับ ผู้ บ ริห ารโรงเรียน และ
ครูผู้สอนก่อนน ารูปแบบการจัดการเรียนโดยใช้ APDSIR Model ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการ
จัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ APDSIR Model เพื่ อยกระดับผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของสถานศึกษาน าร่องในระดั บ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ TFE (Teams For Education) โดยความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ ความรู้สึกดี ๆ ที่
ได้รับ ความมั่นใจในการนาความรู้ไปใช้ไปพัฒนาตนเอง/ผู้เรียน และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อครู/วิทยากร
ในการต่อยอดพัฒนาตนเอง/เพื่อนครูเป็นอย่างดี
กิจ กรรมที่ 7 ผลการนิ เทศติดตาม การส่ งเสริม สนั บสนุ น การจัดการเรียนรู้ของผู้ บ ริห าร ในการใช้
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ APDSIR Model เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในระดั บ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชในโครงการ TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ใน
ระดับมาก
กิจกรรมที่ 8 ผลการนิเทศ ติดตาม การเตรียมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ในการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ
TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับปานกลาง
กิจกรรมที่ 9 ผลการนิเทศติดตาม ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ของการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะ
ที่ 2 ของครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง
กิจกรรมที่ 10 ผลการนิเทศ ติดตาม ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชในโครงการ
TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก
กิจกรรมที่ 11 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโครงการ TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ ได้สรุปข้อเสนอแนะในการดาเนินการโครงการไว้ดังนี้
1. ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบ APDSIR Model ไปใช้ควรมุ่งเน้น
การเชื่อมโยงและการสื่อสารให้มาก ครูผู้สอนควรใช้คาถามนาไปสู่การเชื่อมโยงและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ก่อนนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ ผู้สอนจะต้องศึกษาทาความเข้าใจให้กับทุกองค์ประกอบของ
รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกระบวนการ ขั้นตอน ของการนาวิธีสอนไปใช้ ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และปัจจัยสนับสนุนในเรื่องที่ ครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมไปใช้ ผู้สอนต้องศึกษาทาความเข้าใจองค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และกระบวนการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งทาความเข้าใจกับผู้เรียน ให้ผู้เรียน
เข้ า ใจองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละกระบวนการต่ า ง ๆทุ ก ขั้ น ตอน ผู้ ส อนต้ อ งมี ความรู้
ความสามารถในด้านเทคนิควิธีสอนที่ใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน
และสามารถประเมินผลตามสภาพจริง มีทักษะการเชื่อมโยง การให้เหตุผล การใช้กระบวนการคิด การใช้คาถาม
และสามารถถ่ายทอดทักษะเหล่านี้สู่ผู้เรียน
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3. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องบอกกิจกรรมให้นักเรียนได้เตรียมล่วงหน้า
4. ครูผู้สอนควรมีการประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชั้นเดียวกันและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เดียวกัน เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5. ควรมีการนิ เทศติดตามอย่างต่ อเนื่องทั้งจากฝ่ ายวิช าการของโรงเรียน และจากศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพื่อครูผู้สอนจะได้นาผลการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
6. ในการจัดการเรี ยนรู้ของครู ผู้ส อนนั้น ควรมีวิธีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนตรงตามตัวชี้วัด ควร
ปรับปรุงวิธีการสอนและกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมควรปรับให้เหมาะสม
และควรเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตประจาวันของนักเรียนให้มากขึ้น นอกจากนี้ควรให้นักเรียนทุกคนได้
มีโอกาสแสดงออกและนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
7. ควรมีการขยายผล การนารูปแบบ APDSIR Model ไปใช้ในสถานศึกษาอื่นให้มากขึ้น
การพัฒนาต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. ควรขยายความรู้เรื่องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
โดยใช้ APDSIR Model ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนในเครือข่ายอาเภอ
2. ควรมีการนิเทศ ติดตามที่มีความต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างเป็น
รูปธรรม และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
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3.2.6 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดังนี้
1.1 จานวนประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาของจังหวัดทั้งหมด 13,782 คน
1.2 จานวนเด็กด้อยโอกาส
5,966 คน
1.3 จานวนเด็กออกกลางคัน 4,117 คน
1.4 จานวนเด็กตกหล่น
3699 คน
2. ผลการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาส
เข้ารับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัด
2.1 จานวนเด็กด้อยโอกาส ที่สามารถช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
จานวน 2952 คน โดยได้ดาเนินการออกติดตามเด็กด้อยโอกาสเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอาเภอ
เมื่อเดือนกันยายน 2562 พบว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสที่กาลังศึกษา จานวน 1,128 คน รวมทั้งสิ้น 4,080 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.39 ของจานวนเด็กด้อยโอกาส ทั้งหมด 5,966 คน
2.2 จานวนเด็กออกกลางคัน ที่สามารถช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
จานวน 45 คนดาเนินการออกติดตามเด็กด้อยโอกาสเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอาเภอ เมื่อเดือน
กัน ยายน 2562 พบว่าเป็ น เด็กออกกลางคัน จานวน 2,922 คน รวมทั้ งสิ้ น 2,967 คน คิดเป็น ร้อยละ
72.07 ของจานวนเด็กออกกลางคัน ทั้งหมด 4,117 คน
2.3 จานวนเด็กตกหล่น ที่ส ามารถช่วยเหลื อให้ กลับ เข้าสู่ ระบบการศึกษา จานวน
31 คน ดาเนินการออกติดตามเด็กด้อยโอกาสเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอาเภอเมื่อเดือนกันยายน
2562 พบว่าเป็นเด็กตกหล่น จานวน 274 คน รวมทั้งสิ้น 305 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ของจานวนเด็ก
ตกหล่นทั้งหมด 3,699 คน
๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(ณ วันที่รายงานผล)
๓.1 งบประมาณที่ได้รับ 274,000.- บาท
๓.2 งบประมาณที่ใช้ไป 185,843.- บาท
คิดเป็นร้อยละ 67.83
๓.3 งบประมาณคงเหลือ 88,157.- บาท คิดเป็นร้อยละ 32.17
ทั้งนี้ ได้มีการเสนอแนะการดาเนินโครงการคือ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ควรจัดประชุมดาเนินการชี้แจงมอบหมายนโยบายการดาเนินโครงการทันทีเพื่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัดจะได้
ใช้เป็นแนวทางในการเสนอโครงการสอดคล้องกับนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่ 4.1
เรื่อง การพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งเจ้าของเรื่อง

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ข้าราชการในสถานศึกษา
รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ดังนี้
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.79 – 4.60
จานวน 784 ราย
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.55 – 4.14
จานวน 270 ราย
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.40 – 3.74
จานวน 67 ราย
1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.40 – 2.80
จานวน 2 ราย
1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือน
จานวน 12 ราย
2. เลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5
2.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.42 – 4.00 จานวน 3 ราย
3. วงเงินที่เหลือ คืน สพฐ.
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2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1. เลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ชว่ ย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3
ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษาครูช่วยราชการ
สพป.ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดังนี้
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท ร้อยละ
การเลื่อน 2.20 – 5.00 จานวน 1,643 ราย
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากทุกประเภท ร้อยละ
การเลื่อน 0.80 – 4.40 จานวน 328 ราย
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 0.68 – 3.10 จานวน 19 ราย
1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.10 - 2.50 จานวน 2 ราย
1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือน จานวน 24 ราย
2. เลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5 ระดับดีเด่น
ร้อยละการเลื่อน 3.20 จานวน 1 ราย
3. วงเงินที่เหลือจากการเลื่อนเงินเดือน คืน สพฐ.
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1. การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ
คศ.3 (ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท., ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา) ใน สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 3 ดังนี้
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท
ร้อยละการเลื่อน 2.00 – 6.00 จานวน 1,479 ราย
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ทุกประเภท ร้อยละการ
เลื่อน 1.70 – 4.00
จานวน 222 ราย
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ทุกประเภท ร้อยละการ
เลื่อน 0.98 – 3.40
จานวน 39 ราย
1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ ทุกประเภท
ร้อยละการเลื่อน 1.50 – 2.50
จานวน 9 ราย
1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือน จานวน 22 ราย
1.6 เห็นชอบ เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย จานวน
1 ราย คือ รายนางฉลวย เหล่าคนค้า ครู โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ตาม พ.ร.บ.
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 เลื่อนเงินเดือนร้อยละ
การเลื่อน 2.00 (ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ)
2. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5
3. เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่น ร้อยละการเลื่อน 2.91 จานวน 1 ราย
4. วงเงินที่เหลือคืน สพฐ.
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4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
1. เลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการสถานศึกษา
และช่วยราชการใน สพท. สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ดังนี้
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.77 – 4.78 จานวน 748 ราย
1.2 เงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.55 – 4.35 จานวน 649 ราย
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.54 – 3.45 จานวน 15 ราย
1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือน
จานวน 14 ราย
2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5
3. เสนอเลือ่ นเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.75 – 3.40 จานวน 2 ราย
4. วงเงินที่เหลือ กลุ่ม คผช.-คศ.3 จานวน 3.34 และกลุ่ม คศ.4 – คศ.5 จานวน 4.88 บาท
คืน สพฐ.
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. เลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ชว่ ย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3
ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา ใน สพม.12 ดังนี้
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.50 – 4.10 จานวน 1,916 ราย
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.34 – 3.30 จานวน 897 ราย
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.00 - 3.00 จานวน 105 ราย
1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.00 – 2.60 จานวน 15 ราย
1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือน
จานวน 41 ราย
2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการ
ต่างเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการ จานวน 5 ราย
3. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน
อันดับ คศ. 4 และ คศ.5
3.1 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 4.00
จานวน 1 ราย
3.2 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.80 – 3.10 จานวน 2 ราย
4. เห็นชอบอนุมัติเป็นหลักการให้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ตามผลการพิจารณาของหน่วยงานที่ไป
ช่วยปฏิบัติราชการแจ้งมายังหน่วยงานต้นสังกัด
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5. เห็นชอบมอบหมายผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 9 ดังนี้
5.1 ผอ.สพท. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน (ถ้ามี) ผู้อานวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน สพท. ทราบ
5.2 ผู้อานวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รองผู้อานวยการสถานศึกษา และ
ข้าราชการสายงานการสอน ทราบ
6. วงเงินที่เหลือ คืน สพฐ.
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38
ค. (2) ที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามที่เสนอ รวมทั้งสิ้น จานวน 186 ราย ดังนี้
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
จานวน 44 คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จานวน 45 คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 33 คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
จานวน 31 คน
สพม.เขต 12
จานวน 33 คน
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดารงตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดารงตาแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 79 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 11 ราย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นางสาวสวรินทร์ บุญถนอม
นางสาวภณิดา เขียวเล็ก
นางสาวกิ่งบุปผา จันทร์บุญแก้ว
นางสาวรุ่งฤดี ยอดเจริญ
นางสาวเสาวลักษณ์ ชูด้วง
นางสาวอารีรตั น์ คงเดช
นายณัฐดนัย โกมาลา
นางสาวชฎาแพร แซ่ตั้ง
นางสาวเชาวลี ทองสุข
นางสาวปรารถนา ชูด้วง
นางสาวรัชฎากร คาด้วงโรม

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

บ้านเนิน/เมืองฯ
วัดนาวง/เมืองฯ
วัดหัวอิฐ/เมืองฯ
วัดหนองบัว/เมืองฯ
บ้านบางหลวง/เมืองฯ
บ้านสานักใหม่/ลานสกา
วัดน้ารอบ/ลานสกา
วัดวังหงส์/ลานสกา
วัดพังยอม/เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านปลายคลอง/เฉลิมพระเกียรติฯ
วัดทุ่งเฟื้อ/เฉลิมพระเกียรติฯ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 29 ราย
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นางอุบลทิพย์ รักวงษ์
นางสาวสายรัก เกิดแก้ว
นายวัชรา ฉิวน้อย
นางสาวปณิตตา หอมหวล
นางสาวกรรณิการ์ สิทธิรักษ์
นางสาวอัจฉรา บุญวงศ์
นางนุสรา จาปากลาย
นางสาวณัฐวรรณ ชัยวิชิต
นางสาวกิตติยาภรณ์ พฤษกูล
นางสาวนุสรา บุญชู
นางสาวณัฐวดี อารามรักษ์
นางสาวรัตนพร รัตนสุวรรณ
นางสาวมัณญาภรณ์ เรืองศักดิ์
นางสาวกมลวรรณ เพชรเรือนทอง

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

บ้านคลองเสาเหนือ/บางขัน
บ้านควนประชาสรรค์/ทุ่งใหญ่
องค์การสวนยาง 1/ช้างกลาง
ตชด.ช่างกลปทุมวันฯ/บางขัน
บ้านบางรูป/ทุ่งใหญ่
บ้านแพรกกลาง/ถ้าพรรณรา
สังวาลย์วิท 7/บางขัน
บ้านกรุงหยันใต้/ทุ่งใหญ่
บ้านจันดี/ช้างกลาง
บ้านคลองโอม/นาบอน
วัดกะโสม/ทุ่งสง
บ้านควน/ฉวาง
วัดคงคาเจริญ/ทุ่งสง
บ้านหนองปลิง/ทุ่งสง

หมายเหตุ
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ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ - สกุล
นางสาวบัณฑิตา ศรีอินทร์
นางสาวพรพิมล ศรีพุฒ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีรตั น์ ระวัง
นางสาวบัณฑิตา พึ่งแก้ว
นางสาวนิญารัตน์ เกตรัตนะ
นางสาวสุจรรยา จบฤทธิ์
นางสาวสุธณ
ิ ี แก้วแกมจันทร์
นางสาวณรินธร คชเชนทร์
นายกวิศร์ เลขะคุณ
นางสาวกรรณิกา จิมมะเริง
นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
นางปานวาด เพชรสี่หมื่น
นางสาวพรทิพย์ แก้วจันทร์
นางอรอนงค์ บุญคล่อง
นางสาวนิชาภา สุขสม

ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

โรงเรียน
บ้านหนองใหญ่/ทุ่งใหญ่
บ้านบางรูป/ทุ่งใหญ่
วัดควนยูง/ทุ่งใหญ่
บ้านหน้าเขา/ทุ่งสง
บ้านห้วยรื่น/ทุ่งใหญ่
บ้านพูน/ทุ่งสง
บ้านนาเกิดผล/ทุ่งสง
วัดควนสระบัว/ทุ่งใหญ่
มหาราช 3/ทุ่งสง
บ้านวังวัว(แดงอุทิศ)
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา/ทุ่งสง
บ้านห้วยปริก/ฉวาง
สังวาลย์วิท 7/บางขัน
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ/พิปูน
บ้านนิคมวังหิน/บางขัน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 20 ราย
41 นางสาวอริศรา ชุมแก้ว
42 นายธีรเดช หยีราเหม
43 นางสาวนิธิมา ทองหมุน

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร
วัดปากเหมือง/หัวไทร
วัดท่าสะท้อน/ชะอวด

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

บ้านชะอวด/ชะอวด
วัดปากควน/ชะอวด
บ้านทุ่งไม้ไผ่/ชะอวด
ราชประชานุเคราะห์ ๗/ร่อนพิบูลย์
บ้านห้วยหาร/ร่อนพิบูลย์
บ้านท้องโกงกาง/ปากพนัง
วัดแหลมตะลุมพุก/ปากพนัง
บ้านบางลึก/ปากพนัง
บ้านปากเชียร/เชียรใหญ่
วัดดอนรักษา/เชียรใหญ่
บ้านยางกาญจน์/เชียรใหญ่
วัดชะอวด/จุฬาภรณ์
วัดวังฆ้อง/จุฬาภรณ์
บ้านหน้าศาล/หัวไทร
หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร
ชุมชนวัดเกาะเพชร/หัวไทร
วัดปากตรง/ปากพนัง

นางสาวมลิวัลย์ บุญช่วย
นางสาวช่อทิพย์ สายแก้ว
นางสาวสุกัญญา จันหุณีย์
นางสาวรุจิกานต์ แก้วทอง
นางสาวกมลวรรณ โหราโชติ
นางสาวอรณีย์ หมาดสตูล
นางสาวพรประภา แก้วเมือง
นางสาวอรนุช ผุดผาด
นายศราวุธ พวงทอง
นางสาวกัญญ์วรา จาเปีย
นางสาวนภัสสร ศรีทองแก้ว
นางสาวสุพัชชา พลไชย
นางสาวเบญญาพร จิตนาธรรม
นางสาวศิริวรรณ ปลอดอินทร์
นายทรรศธร สงอุปการ
นายพร้อมพงษ์ โพธิ์สวัสดิ์
นางชุมพูนุช ชุมจินดา

หมายเหตุ

16

ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 10 ราย
61 นางสาวธิดามาศ ศรีปาน
ครูผู้ช่วย
วัดโคกเหล็ก
62 นางสุวนันท์ ช่วยประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
วัดจอมทอง
63 นางสาวปรียานุช ทองยอด
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองหว้า
64 นางสุภนุช รัตนโชติ
ครูผู้ช่วย
วัดสุชน
65 นางสาวสุณิสา โต๊ะจิ
ครูผู้ช่วย
บ้านท่าสูง
66 นางสาวจารุรัตน์ บุญฤกษ์
ครูผู้ช่วย
วัดดอนใคร
67 นางสาวรัชดา ยุโส๊ะ
ครูผู้ช่วย
วัดยางงาม
68 นางวรรณทกานต์ ยินดี
ครูผู้ช่วย
วัดเขา(วันครู 2501)
69 นางสาวปิยวรรณ ด้วงใส
ครูผู้ช่วย
บ้านไสเหรียง
70 นางสาวพรพิมล อินทรรักษา
ครูผู้ช่วย
บ้านบ่อกรูด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 9 ราย
71
72
73
74
75
76
77
78
79

นายปรัชญ์ พันธุรัตน์
นางสาวอภาพร คงยัง
นายผดุงพล มะลิแย้ม
นายสุรเชษฐ์ บัวแก้ว
นายทานเทพ กาลังเกื้อ
นางสาวเพ็ญนภา ชัยชานาญ
นางสาวอัชมา สาแดงสาร
นางสาวธารารัตน์ มีคา
นางสาวพลอยพรรณ จันทร์สว่าง

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

อินทร์ธานีวิทยาคม
หัวไทรบารุงราษฎร์
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ทุ่งสง
โยธินบารุง
ฉวางรัชดาภิเษก
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ช้างกลางประชานุกูล
เบญจมราชูทิศ

หมายเหตุ
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เรื่องที่ 4.5
เรื่อง

การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตาแหน่งว่าง)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ไปปรับปรุงใหม่เป็นตาแหน่งครู ในสถานศึกษาและสังกัดเดิม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 7 ตาแหน่ง
2. อนุมัตินาอัตราตาแหน่งว่างที่ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งฯ จากข้อ 1 เรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
ตาแหน่งที่ขอปรับปรุง
กาหนดใหม่

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ที่

ตาแหน่ง
เลขที่

ตาแหน่ง

สถานศึกษา

เงินเดือน

ตาแหน่ง
เลขที่

อันดับ
ขั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จานวน 1 ตาแหน่ง
1 3787
รอง.ผอ.ร.ร. วัดบ่อล้อ
คศ.2 41,620
3787
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 6 ตาแหน่ง
24606 รอง ผอ.ร.ร. ฉวางรัชดาภิเษก
คศ.3 48,540 24606
2
3
4
5
6
7

ตาแหน่ง

สถานศึกษา

ครู

วัดบ่อล้อ

ครู

ฉวางรัชดาภิเษก

107261 รอง ผอ.ร.ร.

สตรีปากพนัง

คศ.3

58,390 107261

ครู

สตรีปากพนัง

25604

รอง ผอ.ร.ร.

พรหมคีรีพิทยาคม

คศ.3

58,390

25604

ครู

พรหมคีรีพิทยาคม

24813

รอง ผอ.ร.ร.

คศ.2

41,620

24813

ครู

เฉลิมราชประชาอุทิศ

25636

รอง ผอ.ร.ร.

เฉลิมราชประชา
อุทิศ
นาบอน

คศ.2

25,440

25636

ครู

นาบอน

132722 รอง ผอ.ร.ร.

ก้างปลาวิทยาคม

คศ.3

43,800 132722

ครู

ก้างปลาวิทยาคม
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ระเบียบวาระที่ 4.6
เรื่อง

การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(ตาแหน่งว่าง)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัตกิ ารตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการ
สอนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ ไปกาหนดเป็นตาแหน่งครูสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มี
อัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – 4 และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 36 อัตรา
2. อนุมัตินาอัตราตาแหน่งว่างที่ตัดโอนตาแหน่งฯ จากข้อ 1 เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จาก
บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
ตาแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ
ไปกาหนดใหม่

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ที่

ตาแหน่ง
เลขที่

ตาแหน่ง

สถานศึกษา

เงินเดือน
อันดับ

ขั้น

ตาแหน่ง
เลขที่

ตาแหน่ง

สถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 10 อัตรา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2120
6047
5621
5627
1985
6050
1840
5258
5389
2134

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

บ้านคลองสาย
หมู่บ้านป่าไม้
สมสรร
สมสรร
บ้านหาดทรายแก้ว
ชุมชนบ้านหน้าเขา

สังวาลย์วิท 7
บ้านทุ่งกรวด
บ้านทะเลสองห้อง
บ้านเกาะขวัญ

คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3

26,440
31,440
41,620
54,660
54,780
63,680
54,420
54,470
58,390
62,590

2120
6047
5621
5627
1985
6050
1840
5258
5389
2134

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

วัดควนยูง/ฉวาง
บ้านโคกมะขาม
องค์การสวนยาง2
บ้านไสเตาอ้อย
บ้านบ่อมอง
บ้านหนองคล้า
บ้านห้วยกลาง
บ้านห้วยรื่น
วัดควนส้าน
บ้านคลองงา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 12 อัตรา
11
12

6406
6314

ผอ.รร.
ผอ.รร.

วัดปากบางท่าพญา
วัดรัตนาราม

คศ.4
คศ.3

58,390
58,390

6406
6314

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

13
14
15
16
17
18

6636
3231
3545
3235
3720

ผอ.รร.
ผอ.รร.
ผอ.รร.
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

วัดป่าระกาเหนือ
บ้านท่าเจริญ
วัดพระหอม
บ้านชะอวด
วัดไม้เสียบ
หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
วัดพิศาลนฤมิต

คศ.4
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2

58,260
46,760
39,100
53,540
36,610

6636
3231
3545
3235
3720

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

คศ.3
คศ.2

50,020
41,620

3744
3328
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3744
3328

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

วัดชะอวด
วัดพิบูลยาราม มิตรภาพ
ที่ 232
เขาพระทอง
บ้านทุ่งใคร
วัดแหลม
ตชด.บ้านควนมีชัย
วัดโคกพิกุล
วัดปากตรง
บ้านด่าน
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ตาแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ
ไปกาหนดใหม่

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ที่
20
21
22

ตาแหน่ง
เลขที่

ตาแหน่ง

10644
11306
6945

ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

สถานศึกษา
วัดกัลยานฤมิต
วัดดอนผาสุก
บ้านหน้าศาล

เงินเดือน
อันดับ
ขั้น
คศ.3 44,660
คศ.1 25,480
คศ.2 41,620

ตาแหน่ง
เลขที่
10644
11306
6945

ตาแหน่ง

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

สถานศึกษา
วัดบางไทร
วัดเนกขัมมาราม
บ้านบางพระ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 8 อัตรา
23
24

4963

ผอ.รร.

4300

ครู

25
26
27
28
29
30

8189
8073
4100
10797
11380
5870

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

วัดป่า(โมคลาน)
บ้านเราะ(อุทัย
ประชาสรรค์)
วัดชนาราม
บ้านบางฉาง
บ้านบางฉาง
บ้านไสเหรียง
ชุมชนวัดเทพราช
วัดนากัน

คศ.4

62,760

4963

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

วัดป่า(ท่าขึ้น)

คศ.2

41,620

4300

คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2

41,620
41,620
41,620
41,620
41,620
41,620

8189
8073
4100
10797
11380
5870

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

บ้านเขาทราย
บ้านขุนทะเล
บ้านพังหรัน
ชุมชนวัดทอนหงส์
บ้านบ่อกรูด
วัดสวนศิขรบรรพต

บ้านทุ่งขันหมาก

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 6 อัตรา
31 26422
32 25697
33 25627

ครู
ครู
ครู

34
35

878
103260

ครู
ครู

36

867

ครู

ทรายขาววิทยา
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
มัธยมศึกษาจุฬา
ภรณ์
สระแก้วรัตนวิทย์
สระแก้วรัตนวิทย์

คศ.2
คศ.3

40,360 26422
58,390 25697
25627
คศ.3 48,540
คศ.1 22,890
878
คศ.1 34,310 103260

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ทางพูนวิทยาคาร
เขาพังไกร
ควนเกยสุทธิวิทยา

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ท่านครญาณวโรภาส
อุทิศ

คศ.2 41,620

ครูผู้ช่วย

คีรีราษฎร์พัฒนา
ร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธรา
ภิวัฒก์
ทุ่งสง

867
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เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การใช้ตาแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัตดิ ังนี้
1. อนุมัตนิ าตาแหน่งว่างและวิชาเอกเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จานวน 227 อัตรา
2. อนุมัติกรณีเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 1. ไม่มารายงานตัว มอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ลาดับถัดไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่
6 กันยายน 2561 จนครบจานวนตาแหน่งว่าง
3. สาหรับตาแหน่งว่างที่เหลือจากการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 รวมกับตาแหน่งว่างที่ไม่มีผู้มารายงานตัว ตามข้อ 1 เสนอ กศจ.
พิจารณาการใช้ตาแหน่งอีกครั้ง
4. อนุมัติให้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเดิมจากตาแหน่งครูเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย หรือตาแหน่งครู
ผู้ช่วยเป็นตาแหน่งครู เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
5. อนุมัติการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด จนแล้วเสร็จทุกกระบวนการ
6. อนุมัติการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด จนแล้ว
เสร็จทุกกระบวนการ
7. อนุมัติให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ไปรายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
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บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 261
บัญชี กศจ.นศ.
ที่

กลุ่มวิชาหรือ
วิชาเอกที่เรียก
บรรจุ

จานวน
ที่ขึ้น
บัญชี

เรียกถึง
ลาดับที่

สพท.ที่ขอใช้บัญชี (เรียกบรรจุครั้งนี้ รอบที่ 8)

ให้กศจ.อื่นใช้
บัญชี

คง
เหลือ

สพป.นศ. 1

สพป.นศ. 2

สพป.นศ. 3

สพป.นศ. 4

สพม.12

รวม (เรียก
บรรจุครั้งนี้)

16

-

2

-

2

1

5

26

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

7-8

12

1

-

2

-

1

4

7 – 8,10 -11
95 - 153
120 - 164

ลาดับที่เรียกบรรจุ

3-7

1

อุตสาหกรรมศิลป์

18

2

2

การเงินและการ
บัญชี

34

7

3

ดนตรีศึกษา

8

6

4

ดนตรีสากล

19

6

5

คณิตศาสตร์

192

94

98

4

20

20

12

3

59

6
7

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

164
119

119
89

45
30

1
4

27
14

19
17

13
14

1
4

61
53

8

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

187

26

1

160

2

7

14

13

1

37

27 – 29,31 - 64

9

ฟิสิกส์

48

7

2

40

-

-

-

-

-

-

-

10

เคมี

43

11

31

-

-

-

-

1

1

12

11

สังคมศึกษา

176

45

131

1

11

7

5

1

25

12

คอมพิวเตอร์

59

15

44

-

3

3

-

-

6

46 - 70
16 - 21

13

ปฐมวัย

106

93

13

3

20

16

11

-

50

94 - 106

1235

582

648

18

104

98

70

13

303

227

รวม

1

1

5

-

90 - 119
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มัติให้ ดาเนิ น การคัดเลือกนั กศึกษาทุนโครงการส่ งเสริมการผลิ ตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิท ยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (สควค.) ที่ ส าเร็จการศึ กษา ระดับ ปริญ ญาโท ประเภท Premium วิช าเอก
คณิตศาสตร์ จานวน 1 ราย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ย กรณี มี สั ญ ญาผู ก พั น ตามโครงการพิ เศษหรื อ โครงการทุ น รั ฐ บาลตามก าหนดการ ข้ างต้ น
โดยมอบหมายให้ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 ดาเนิ น การได้ รายละเอี ย ดตาม (ร่าง)
ประกาศทีเ่ สนอ
2. อนุมัติให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามตาแหน่งว่างที่ประกาศ ทั้งนี้ไม่
ก่อนวันที่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
3. อนุ มั ติ ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึ กษา เขต 12 แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
คัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ ได้ตามความจาเป็นและตาม
ความเหมาะสม ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ ก ประกาศผลการคัดเลือก
และด าเนิ น การคั ด เลื อ กฯ จนแล้ ว เสร็ จ ทุ ก กระบวนการ แล้ ว น าเสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช รับทราบต่อไป

เรื่องที่ 4.9
เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ให้ นางสาวสิริกร ถนนแก้ว ตาแหน่งครู โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ไปช่วยราชการโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช กรณีเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิต มีกาหนด 1 ปี หากเลยเวลา
ที่กาหนด ให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาการช่วยราชการ (ต่อเนื่อง) ต่อไป
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เรื่องที่ 4.10
เรื่อง การขอฟื้นอัตรากาลังตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการใช้อัตราว่าง ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ/ชานาญการ ตาแหน่ง
เลขที่ อ ๔๙ ยุบเลิกแทนอัตราตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ ๕๐ ตามกรอบ ว ๑๗
(ตาแหน่งเลขที่ อ ๓๙ ตามกรอบ ว ๒๖) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๑ ในปั จจุบั น เสนอไปยั งส านักงาน กคศ.และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เรื่องที่ 4.11
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ ใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งต้นสังกัด สพม. 12

.
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารเลิ ก สถานศึ ก ษา โรงเรี ย นบ้ า นป่ า แชง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทรัพย์สิน วัสดุ
ครุภัณฑ์ ให้อยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7

เรื่องที่ 4.13
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2563
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
2563 ทั้ง 5 เขตพื้นที่การศึกษา
2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ใน กศจ. หรือที่ กศจ.มอบหมาย จานวน 1 คน คือ
นายวิทวัส รินทรวิฑูรย์ เป็นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563

เรื่องที่ 4.14
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็น ชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๒๐ คน ลงมา) ปีงบประมาณ
๒๕๖๓-๒๕๖๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง การสรรหาคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายแพทย์อสิ ระ หัสดินท์
อนุกรรมการ
(3) นายศรัทธา อ่อนเกตุพล
อนุกรรมการ
(4) นายยงศักดิ์ เชาน์วุฒิกุล
อนุกรรมการ
(5) นายภักดี เหมทานนท์
อนุกรรมการ
(6) ดร.พะโยม ชิณวงณ์
อนุกรรมการ
(7) ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง
อนุกรรมการ
(8) นายสุวิทย์ หมกทอง
อนุกรรมการ
(9) ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุกรรมการและเลขานุการ
(10) รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
(1) นายจาเริญ พรหมมาศ
(2) ดร.ณัฐวุฒิ ภารพบ
(3) นายประยูร เงินพรหม
(4) นายวิทยา หอมเกตุ
(5) นายสมพงษ์ ปานหงษ์
(6) นายภาวินทร์ ณ พัทลุง
(7) นายสินเทา บุญขวัญ
(8) นายประเชษฐ์ จุลศักดิ์
(9) ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(10) รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เรื่องที่ 4.16
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี วิทยฐานะชานาญการ ทั้ง 39 ราย
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
จานวน 39 ราย
2. อนุ มั ติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 39 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะ
ประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 14 ราย
1. นางปวีณา
ครู
ร.ร.วัดหลักช้าง
ชูเกลี้ยง
2. นายกรวิทย์
ครู
ร.ร.บ้านทุ่งกรวด
สุวรรณมณี
3. น.ส.นิภาพร
ครู
ร.ร.บ้านแพรกกลาง
ชิตเชี่ยว
4. ว่าที่ร.ต.หญิง ศุภกาญจน์
ครู
ร.ร.บ้านวังตลับ

วิชาเอก
คณิตศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภาษาไทย
ปฐมวัย

สุวรรณมณี
5.

น.ส.ฑิฆัมพร

ครู

ร.ร.วัดโบราณาราม

คอมพิวเตอร์

ครู

ร.ร.บ้านปลายรา

ภาษาไทย

ครู

ร.ร.บ้านปลายรา

ภาษาไทย

ครู

ร.ร.บ้านนาพา

วิทยาศาสตร์

ครู

ร.ร.วัดจันดี

ปฐมวัย

ครู

ร.ร.บ้านนาเหนือ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

รุ่งเรือง
6.

นางสุวภัทร
ไชยชาญ

7.

นางอุทัย
ชนะพล

8.

นายศักดา
กะแหมะเตบ

9.

นางวฤดี
วงศ์สวัสดิ์

10. นายพรศักดิ์
ชูขาว
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ที่
ชื่อ - สกุล
11. นางกิตติยาภรณ์

ตาแหน่ง
ครู

โรงเรียน
วิชาเอก
ร.ร.บ้านสระนางมโนราห์ สังคมศึกษาฯ

ไชยแก้ว
12. น.ส.ผ่องศรี

ครู

ร.ร.บ้านคอกช้าง

ภาษาไทย

ครู

ร.ร.บ้านวังยวน

ภาษาไทย

ครู

ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวัน

คณิตศาสตร์

ประสารทอง
13. นางณิชนันท์
สังข์ชาติ
14. นางณัฏฐนันท์

บุญทรง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 7 ราย
15. นางสาวขวัญดาว
ครู
ร.ร.บ้านทุ่งใหญ่
พันธ์ศักดิ์
16. นางสาวนิภารัตน์
ครู
ร.ร.บ้านหนองนนทรี
ศรีหนู
17. นางนันทวรรณ
ครู
ร.ร.วัดบ่อโพง
ทองมล
18. นางศิวพร
ครู
ร.ร.วัดนาหมอบุญ
เต็มสงสัย
19. นางกนกภรณ์
ครู
ร.ร.บ้านศาลาตะเคียน
พรหมสุข
20. นางสุภาภรณ์
ครู
ร.ร.บ้านอายเลา
มุนี
21. นายจีรศักดิ์
ครู
ร.ร.บ้านหัวไทร
ปะหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 4 ราย
22. นางสาวกาญจนา
ครู
ร.ร.วัดพระเลียบ
เชษฐวรรณสิทธิ์
23. นางคนึงนิจ
ครู
ร.ร.บ้านคลองเหลง
ศักดิ์มาศ
24. นางกฤติมา
ครู
ร.ร.เคียงศิริ
พรประเสริฐ
25. นางสาวมูไรนะ
ครู
ร.ร.บ้านท่าสูง
โต๊ะอิสอ

คณิตศาสตร์
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คอมพิวตอร์
ปฐมวัย
สังคมศึกษา
ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ปฐมวัย
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 14 ราย
26. น.ส.ศิริวรรณ
ครู
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา
สโสมร
27. นายชาญณรงค์
ครู
ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ
ส่งแสงรัตน์
28. น.ส.ธชกร
ครู
ร.ร.เบญจมราชูทิศ
เทพสังข์
29. นางลัดดาวัลย์
ครู
ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬา
อุมา
ภรณฯ
30. น.ส.ชวัลรัตน์
ครู
ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์
ฤทธิเดช
ศึกษา
31. น.ส.ประภาวรินทร์
ครู
ร.ร.พิปูนสังฆรักษ์ประชา
น้อยสาเนียง
อุทิศ
32. น.ส.สุนิสา
ครู
ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช
ไตรรัตน์
33. นายสมพร
ครู
ร.ร.เสม็ดจวนวิทยาคม
พินิจ
34. น.ส.จุฑารัตน์
ครู
ร.ร.เสม็ดจวนวิทยาคม
จันทร์วงค์
35. นางวิภาดา
ครู
ร.ร.ทุ่งสง
ชัยทอง
36. นางสมหทัย
ครู
ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร
เรืองชัยวุฒิคุณ
37. น.ส.นิภาพร
ครู
ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราช
วิชชุปัญญ์กุล
อนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
38. น.ส.ปาริชาติ
ครู
ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม
เกตุแก้ว
39. น.ส.ตัทธิตา

ครู
ติ่งต่า

ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม

วิชาเอก
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว)
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)
วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)
ศิลปะ (ดนตรี)
ศิลปะ (ดนตรี)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
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เรื่องที่ 4.17
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุ มั ติ ก ารประเมิ น ด้ า นที่ 1 ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ า นที่ 2
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 45 ราย ตั้งแต่
วันที่คุณสมบัติครบถ้วน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ราย
1. นางกัญจณา
ครู
บ้านบางนกวัก
นวลจันทร
2. น.ส.อันทิกา
ครู
บ้านคันธง
หวังผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 12 ราย
3. นางอาพัดสริน
ครู
ราษฎร์ประชาอุทิศ
รัตนบุรี
4. น.ส.ศศิธร
ครู
วัดลานาว
สมชู
5. นายอดินันต์
ครู
วัดลานาว
แสงมณี
6. น.ส.กุลรัตน์
ครู
วัดควนยูง
ศรีสุขใส
ครู
7. น.ส.จุฑารัตน์
บ้านวังตลับ
นรินทร
ครู
ต.ช.ด.บ้านไร่ยาว
8. น.ส.อนุสรา
ลุงกี่
ครู
9. นายอรรถภัทร์
บ้านบางตะเภา
พาหุบุตร
ครู
10. นายประเสริฐศักดิ์
วัดสามัคคีนุกูล
ชุมชาติ
ครู
11. นางทิพมณี
วัดสามัคคีนุกูล
สุมน
ครู
12. น.ส.พรทิพย์
บ้านจันดี
ณะจะทอง

วิชาเอก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ปฐมวัย
พลศึกษา
คอมพิวเตอร์
สังคมศึกษาฯ
ปฐมวัย
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ที่

ชื่อ - สกุล

13. น.ส.อรอุมา

ตาแหน่ง
ครู
เรืองศรี

14. นางจุฑารัตน์

โรงเรียน
บ้านปากน้า

ครู

วิชาเอก
สังคมศึกษาฯ

หมู่บ้านป่าไม้
โสธรศักดิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 9 ราย
15. นางภัททิยา
ครู
บ้านเนินธัมมัง
เดชเชียร
16. นางสาววาริณี
ครู
บ้านบางพระ
เดชเชียร
17. นางสาวกัลยรัตน์
บ้านชะอวด
ครู
จิตต์สารวย

สังคมศึกษาฯ

18. นางสาวสุภาภรณ์

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ครู

บ้านขอนหาด

คอมพิวเตอร์

ครู

บ้านทุ่งโชน

ภาษาไทย

ครู

บ้านชะอวด

ภาษาไทย

ครู

บ้านควนมิตร

สังคมศึกษา

ครู

ชุมชนควนดินแดง
ม.173
วัดท่าเสม็ด

ภาษาต่าง ประเทศ

โกสีย์รัตนาภิบาล
19. นางสาวศรัญญา
นิยมเดชา
20. นางสาวฐิติมน
ทองทรง
21. นายสัญญา
คงแก้ว
22. นางสาวสุนารี
เรืองแก้ว

23. นางสาวสุดารัตน์
ครู
แซ่เหลียว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 3 ราย
24. นางสาวหทัยนุช
ครู
บ้ า นปากดวด
สมัน
25. นายสุรพล
ครู
วั ด ชนาราม
ขุนสุทน
26. นายชัยยุทธ์
ครู
บ้ า นปากลง
จุลเสวตร์

ภาษาไทย
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 19 ราย
27. นายวัชระ
ครู
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ
ส้มแป้น
28. นางรัตดาวรรณ์
ครู
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ
ไชยชนะ
29. นางศิษฎี
ครู
เขาพังไกร
เกตุนิ่ม
30. นางรจนีย์
ครู
นาบอน
ชัยประสพ
31. นางจารุณี
ครู
บางขันวิทยา
ลายทิพย์
32. น.ส.วาสนา
ครู
สระแก้วรัตนวิทย์
คุระแก้ว
33. นายฤชายุส
ครู
ชะอวดวิทยาคาร
พลายด้วง
34. นายภิญโญ
ครู
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ
จันทพุ่ม
35. นางทรรศยา
ครู
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ
นงค์นวล
36. น.ส.สุมลฑา
ครู
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
จงไกรจักร์
37. นายสุวัชรินทร์
ครู
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ต่างสี
38. นายสมศักดิ์
ครู
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ศรีสุขใส
39. นายวิรัตน์
ครู
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
วรรณทอง
40. น.ส.โสภิดา
บางขันวิทยา
ครู
ราหุกาญจน์
41. น.ส.สุจิตรา
นางเอื้อยวิทยา
ครู
อินทนู
42. นางอนงค์นุช
ปากพนัง
ครู
คลอดเพ็ง
43. น.ส.ศศิกานต์
ปากพนัง
ครู
เพ็ชรหนู
44. น.ส.บังอรศรี
ปากพนัง
ครู
ทองเพ็ชร
45. นางชลิดา
หัวไทรบารุงราษฎร์
ครู
นิ่มทอง

วิชาเอก
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ศิลปะ
คอมพิวเตอร์
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
นาฏศิลป์
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
คณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว)
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เรื่องที่ 4.18
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 8 ราย
2. อนุมัตกิ ารตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 8 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1. นางเยาวดี
ครูชานาญการ
วัดราษฎร์เจริญ
รอบคอบ
วราราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 4 ราย
2. นายวิชัยกาญจน์
ครูชานาญการ
บ้านนาใหญ่
สิยานันท์
3. นายโกวิทย์
ผู้อานวยการชานาญการ บ้านเขาวง
เอียดเนตร
4. นางปนัสยา
ผู้อานวยการชานาญการ ตารวจตระเวน
ชัยรักษา
ชายแดนบ้านไร่ยาว
5. นายธวัชชัย
ผู้อานวยการชานาญการ บ้านพรุวง
ไกรนรา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 2 ราย
6. นายสิวกรณ์
ผู้อานวยการ
วัดควนโตน
กิจ ชานาญการ
บรรทัด
7. นางเบญญาภา
ผู้อานวยการ
บ้านบางตะลุมพอ
ชานาญการ
ไชยมุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
8. นางขวัญฤทัย
ครูชานาญการ
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
คงสังข์

วิชาเอก
ภาษาไทย
ทัศนศิลป์
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
สายงานบริหาร
สถานศึกษา
สายงานบริหาร
สถานศึกษา
คอมพิวเตอร์

33

เรื่องที่ 4.19
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จานวน 34 ราย เพื่อให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - เขต 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 12 ส่ งผลการปฏิ บั ติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้ งผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ราย
๑. นายอนนท์
ครูชานาญการ
อนุบาลนครศรีธรรมราช
วัฒนะจานงค์
“ณ นครอุทิศ”
2.

นางเจียน

ครูชานาญการ

วัดมุขธารา

สมพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 8 ราย
3. น.ส.ลัดดา
ครูชานาญการ
ชุมชนบ้านไทรห้อง
บุญทรง
4.

นายประภากร
นางชวิศา
น.ส.กชมล
น.ส.ทิพภารัตน์

ครูชานาญการ

วัดสามัคคีนุกูล

คณิตศาสตร์

ครูชานาญการ

บ้านไสใหญ่

คอมพิวเตอร์

ครูชานาญการ

ตชด.บ้านยูงงาม

ภาษาไทย

ครูชานาญการ

สังวาลย์วิท 7

ภูมิศาสตร์

ครูชานาญการ

บ้านนาตาแย้ม

ปฐมวัย

ครูชานาญการ

บ้านแพรกกลาง

สุขศึกษาและพลศึกษา

วรรณเพชร
8.

น.ส.ขนิษฐา
ทองดี

9.

นางพิมพ์ใจ
ผลอ่อน

10. นายศุภชัย
อาญา

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
คณิตศาสตร์

เดิมคลัง
7.

การศึกษาปฐมวัย

วัดกะโสม

พรหมขวัญ
6.

สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูชานาญการ
ปอยี

5.

วิชาเอก
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 10 ราย
11. นายณฐกฤต
ผอ.รร.ชานาญการ วัดควนป้อม
ชื่นชนะ
12. นายสวาท
ผอ.รร.ชานาญการ วัดมหิสสราราม
วงศ์ช่วย
13. นางวราพร
ครูชานาญการ
บ้านบางพระ
เตื้องวิวัฒน์
14. นางสาวกันตพร
ครูชานาญการ
บ้านชะอวด
ปานมา
15. นางระเบียบ
ครูชานาญการ
วัดควนใส
ชูแก้ว
16. นางสาวอนงศรี
ครูชานาญการ
วัดบูรณาวาส
ช้างกลาง
17. นางจาเนียร
ครูชานาญการ
บ้านขอนหาด
แซ่เล่า
18. นางสาวจินตนา
ครูชานาญการ
ราชประชานุ-เคราะห์
ปรีดาศักดิ์
19. นางสาวจุไรพร
ครูชานาญการ
บ้านบางน้อย
แสงทอง
20. นางสาวสิรานีย์
ครูชานาญการ
บ้านดอนทราย
สุขด้วง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
2๑. นางเสาวนีย์
ครูชานาญการ
ราชประชานุเคราะห์ ๘
สุพรรณพงศ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 13 ราย
22. นางสาวณัฐกฤตา
ครูชานาญการ
ปากพนัง
ทองนอก
23. นางสาวอัจฉราพร
ครูชานาญการ
ปากพนัง
ปรีชาชาญ
24. นางสาวชณิดาภา
ครูชานาญการ
ปากพนัง
ศรีเปารยะ
25. นางสาวสุมณฑา
ครูชานาญการ
กัลยาณีศรีธรรมราช
ศิลาพัฒน์

วิชาเอก
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
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ที่
ชื่อ - สกุล
26. นางสมใจ

ตาแหน่ง
ครูชานาญการ
รัตนบุรี

28 นางสาวฉัตรวรรณ
คะชินทร
29 นางสาวศิรดา
เสนา
30 นางสาวนันทวัน
นาคขวัญ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง
31
พิมลวรรณ
ศรีพิลาภ
32. นางสาวพรรณบุปผา
จินาวงศ์
33. นายสยาม
เมฆาวรรณ
34. นางสุภลักษณ์
จีนช่วย

วิชาเอก

ทุ่งสง

ภาษาอังกฤษ

ครูชานาญการ

ทุ่งสง

วิทยาศาสตร์

ครูชานาญการ

ทุ่งสง

สังคมศึกษาฯ

ศรีเทพ
27 นางสาวเปรมยุดา

โรงเรียน

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

สตรีทุ่งสง

ภาษาไทย

เมืองนครศรีธรรมราช

คอมพิวเตอร์

ฉวางรัชดาภิเษก

คอมพิวเตอร์

ฉวางรัชดาภิเษก

วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

กรุงหยันวิทยาคาร

ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ทุ่งสงสหประชาสรรค์

วิทยาศาสตร์
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เรื่องที่ 4.20
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผ ลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 44 ราย
2. อนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเลื่ อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
จานวน 14 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 6 ราย
1. นายยศพล
ผอ.ชานาญการ วัดพระเพรง
บริหารสถานศึกษา
ชาติโรจันทร์
2. นางสาวพรเพ็ญ
ครูชานาญการ
อนุบาลนครศรีธรรมราช การศึกษาปฐมวัย
ศรีวิรัตน์
“ณ นครอุทิศ”
3. นางกนกวรรณ
ครูชานาญการ
อนุบาลนครศรีธรรมราช การศึกษาปฐมวัย
ถาวรสุข
“ณ นครอุทิศ”
4. นางสุนารี
ครูชานาญการ
อนุบาลนครศรีธรรมราช การศึกษาปฐมวัย
วิปุลานุสาสน์
“ณ นครอุทิศ”
5. นางนิตยา
ครูชานาญการ
วัดบางตะพาน
การศึกษาปฐมวัย
บัวเกศ
6. นางสาวกฤตปภา
ครูชานาญการ
วัดพระมหาธาตุ
คณิตศาสตร์
พลไชย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 5 ราย
7. นางสุวรรณา
ครูชานาญการ
บ้านปากเชียร
ภาษาไทย
โชติทอง
8. นางอาภรณ์
ครูชานาญการ
บ้านกลอง
การงานอาชีพและ
สังข์จันทร์
เทคโนโลยี
9. นายสวาท
ผู้อานวยการ
วัดมหิสสรามราม
สายงานบริหาร
วงศ์ช่วย
สถานศึกษา
สถานศึกษา
ชานาญการ
10. นางสาวสุธิษา
ครูชานาญการ
บ้านหนองบัว
คอมพิวเตอร์
ส่งสว่าง
11. นายสันชัย
ครูชานาญการ
บ้านบางพระ
วิทยาศาสตร์
รักจุล
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 3 ราย
12. นางขวัญชนก
ครูชานาญการ
เบญจมราชูทิศ
บริรักษ์ธนกุล
13. นางสาวจารุณี
ครูชานาญการ
วังหินวิทยาคม
เกิดแก้ว
นายสมเจตน์
ผู้อานวยการ
14.
ไชย
สถานศึกษา
เทพราชพิทยาสรรค์
เมือง
ชานาญการ

วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา)
การงานอาชีพฯ
(เกษตร)
บริหารสถานศึกษา
(อนุมัติ ตั้งแต่ 15 พ.ค.
2561)

2. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 19 ราย
3. ชื่อที่ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1. นางปราณี
ครูชานาญการ
วัดพระมหาธาตุ
วิทยาศาสตร์
บรรณราช
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 4 ราย
2. นางณิชา
ครูชานาญการ
วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
คณิตศาสตร์
เพชรใหญ่
3. นางวงศ์วิลัย
ครูชานาญการ
วัดควนชะลิก
คณิตศาสตร์
อินทร์ชัย
4. นายสุนทรี
ครูชานาญการ
วัดท่าสะท้อน
ทัศนศิลป์
มูสิเกิด
5. นางพรวิภา
ครูชานาญการ
ชุมชนวัดเขาลาปะ
ดนตรี - นาฏศิลป์
ชูพร้อม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 14 ราย
6. นางบุญเรือง
วิทยาศาสตร์
ครูชานาญการ
ฉวางรัชดาภิเษก
มัชฌิมวงศ์
(ฟิสิกส์)
7. นางขนิษฐา
ครูชานาญการ
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วิทยาศาสตร์
สุขทิพย์
8. นายยศกฤต
วิทยาศาสตร์
ครูชานาญการ
เมืองนครศรีธรรมราช
ใจสะอาด
(ฟิสิกส์)
9. นายอนุรุทธิ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช วิทยาศาสตร์
ครูชานาญการ
หมีดเส็น
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ชีววิทยา)
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ที่
ชื่อ - สกุล
10. นางนฤมล
สุทธิชน
11. นายวีระศักดิ์
ไพศาลธรรม
12. นางสาวนวิญญา
กุณฑล
13. นางสาวหทัยภัทร
อาลอย
14. นางสาวกัญจนพร
พรหมแก้ว
15. นางนิตยา
วัฒนกิจ
16. นางวาสนา
รัตนบุรี
นางปัทมา
17.
จรเด่น
18. นางมณีจันทร์
จินดาวงศ์
19. นางเบญจวรรณ
สุขหอม

ตาแหน่ง

โรงเรียน

วิชาเอก

ครูชานาญการ

ทุ่งสง

วิทยาศาสตร์

ครูชานาญการ

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

ครูชานาญการ

ขอนหาดประชาสรรค์

วิทยาศาสตร์

ครูชานาญการ

ทุ่งสง

วิทยาศาสตร์

ครูชานาญการ

ขอนหาดประชาสรรค์

วิทยาศาสตร์

ครูชานาญการ

เบญจมราชูทิศ

วิทยาศาสตร์

ครูชานาญการ

ฉวางรัชดาภิเษก

วิทยาศาสตร์

ครูชานาญการ

กัลยาณีศรีธรรมราช

วิทยาศาสตร์

ครูชานาญการ

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

คหกรรม

ครูชานาญการ

พรหมคีรีพิทยาคม

แนะแนว

4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 11 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ราย
1. นางเกสรา
ครูชานาญการ
อนุบาลนครศรีธรรมราช
โอระชุม
“ณ นครอุทิศ”
2. นางสาวฐิติวรรณ
ครูชานาญการ
บ้านไสใหญ่
ขวัญแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
3. นางปาริชาต
ครูชานาญการ
วัดประทุมทายการาม
สุขไสย

วิชาเอก
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปฐมวัย
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 8 ราย
4. นายมานิตย์
ครูชานาญการ
ฉวางรัชดาภิเษก
ศรีสว่าง
5. นายเสกสรรค์
ครูชานาญการ
เบญจมราชูทิศ
ดาราจร
6. นางศุภนุช
ครูชานาญการ
สตรีทุ่งสง
ศรีจันทร์
7. นายพิศิษฐ์
ครูชานาญการ
ทุ่งสงวิทยา
ดาเกลี้ยง
8. นางอมรรัตน์
ครูชานาญการ
เมืองนครศรีธรรมราช
คงทอง
9. นางสาวหทัยชนก
ครูชานาญการ
ทุ่งสง
เพ็ชรมาตรศรี
10. นายทัศน์พล
ครูชานาญการ
ก้างปลาวิทยาคม
บุญศรี
นางจิระพร
11.
ภู่ขา
ครูชานาญการ
เบญจมราชูทิศ

วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
เกษตร
คหกรรม

เรื่องที่ 4.21
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จ เป็นที่ประจักษ์ จานวน 1 ราย ทั้งนี้การแต่งตั้งเพื่อ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่สานักงาน ก.ค.ศ.ได้รับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ที่
1.

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นางสุรัสวดี
มณี

ครูชานาญการ

โรงเรียน
ร.ร.ทุ่งสง

วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
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เรื่องที่ 4.22
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 18 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 17 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบั ติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
๑. นางสาววันเพ็ญ
ผู้อานวยการ วัดวิสุทธิยาราม
ทองเกตุ ชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 6 ราย
2. นางอิสมารอ
ครู
วัดดอนใคร
มะหมีน ชานาญการ
3. นางสาวอาภารัตน์
ครู
วัดหญ้าปล้อง
ผลาวรรณ์ ชานาญการ
4. นางสาวสุภานี
ครู
วัดถ้าเทียนถวาย
ถนิมกาญจน์ ชานาญการ
5. นางสาวภูริตา
ครูชานาญ
ชุมชนบ้าน บางโหนด
มหาสวัสดิ์ การ
6. นายวิเชียร
ครู
วัดเขาขุนพนม
บัวจันทร์ ชานาญการ
7. นางวราพร
ครู
วัดประทุม - ทายการาม
บริบูรณ์ ชานาญการ

วิชาเอก
บริหารสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
(นาฎศิลป์)
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 10 ราย
8. นางภารดี
รองผู้อานวยการ
สุขอนันต์
สถานศึกษา
เมืองนครศรีธรรมราช
ชานาญการ
นางวรรณา
ครูชานาญการ
9.
กัลยาณีศรีธรรมราช
คงแป้น
นางสาวพรนัชชา
10.
ครูชานาญการ
เมืองนครศรีธรรมราช
เชื่อมใจ
11. นายเสฎฐพงษ์
ครูชานาญการ
ปากพูน
สุดชี
นายวิทยา
12.
ครูชานาญการ
หัวไทรบารุงราษฎร์
รอบคอบ
นางปัทมา
13.
ครูชานาญการ
ฉวางรัชดาภิเษก
ศรีวิชิต
นายสุทิน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
14.
กิจจะ ครูชานาญการ
นครศรีธรรมราช
15. นายประยุทธ

ครูชานาญการ
เมฆมณี

16. นางสุรีพร
ทองนุ่น

ครูชานาญการ

17. นางสุดารัตน์
ครูชานาญการ
เกียรติก้องแก้ว

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

วิชาเอก
บริหารสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ

กัลยาณีศรีธรรมราช

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)

ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒน์

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

3. อนุ มัติ ให้ ป รับ ปรุงผลงานทางวิช าการครั้งที่ 2 ภายในเวลา 3 เดือน นับ จากส านั กงาน เขตพื้น ที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 1 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
1. นางทิพานัน
ครู
หัวไทรบารุงราษฎร์
พรหมมาศ ชานาญการ

วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
(ทั่วไป)
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เรื่องที่ 4.23
เรื่อง

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ การตั้งคณะกรรมการประเมิ น ชุด ที่ 1 ประเมิ น ด้ านที่ 1 ด้ านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ตั้งคณะกรรมการกลั่ น กรองเอกสารและผลงานทางวิช าการ (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่ อนเป็นวิทยฐานะผู้ อานวยการ
เชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย
ที่
1.

ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
นายชรินทร์
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ทุ่งสง
สมทรง ชานาญการพิเศษ

วิชาเอก
บริหารสถานศึกษา

เรื่องที่ 4.24
เรื่อง การอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ า นที่ ๑ และด้ านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุ ด ที่ 1 จ านวน 1 ราย เพื่ อ ให้
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส่ งผลการปฏิบัติ งาน (ด้านที่ 3 ) ซึ่งประกอบด้ว ยเอกสาร
ผลการพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1
ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้สานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อดาเนินการ ต่อไป
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
๑. นายสันติกร
ผู้อานวยการ
รักสองหมื่น ชานาญการพิเศษ

โรงเรียน

วิชาเอก

ตระพังพิทยาคม

บริหารสถานศึกษา
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เรื่องที่ 4.25
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. ขออนุมัติคุณสมบั ติฯ การให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู เลื่อนเป็นวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ (ว 21/2560) รายนางสาวพวงน้อย แสงจันทร์ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
2. ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จั ด ส่ ง ค าขอ พร้ อ มทั้ ง เอกสารหลั ก ฐาน
ไปยัง สานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กศจ. มีมติ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

เรื่องที่ 4.26
เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
เป็นการเฉพาะราย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบมอบส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 เสนอ ก.ค.ศ.
ขออนุมัติการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายสุทธิพงค์ นงค์นวล เดิมดารงตาแหน่งครู
วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้ านห้วยยูง สาขาวิชาสังคมศึกษา ยื่นผลงานเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิ เศษ เมื่ อ วั น ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ปั จ จุ บั น ได้ เปลี่ ย นต าแหน่ งเป็ น ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนวัดป่าหวาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 แต่งตั้งเพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ เป็นการเฉพาะราย
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เรื่องที่ 4.27
เรื่อง การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1.อนุมัติการกาหนดสัดส่วนของตาแหน่งว่าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดังนี้
ที่

สังกัด

1.
2.
3.
4.
5.

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

ตาแหน่งว่าง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
3
9
13
3
7
35

การกาหนดสัดส่วน
ใช้รับย้าย
ใช้บรรจุแต่งตั้ง
2
1
5
4
7
6
2
1
4
3
20
15

2.อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา (กรณีปกติ) จานวน 50 ราย
ที่
โรงเรียนที่ได้รับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียนสังกัด (เดิม)
ลาดับ
การแต่งตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 4 อัตรา
ไทยรัฐวิทยา 74
นายกมล
วัดสโมสรสันนิบาต/
1
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 7722
จันทร์สว่าง
สพป.นศ.4
วัดสระไคร
นายสุดสาคร
2
ผอ.ร.ร.
วัดทางพูน
ตาแหน่งเลขที่ 3626
พรมนิน
วัดโบสถ์
นางเรณู
3
ผอ.ร.ร.
บ้านบางกระบือ
ตาแหน่งเลขที่ 973
จุลผดุง
บ้านบางกระบือ
นางทิพรัตน์
บ้านเผียน
4
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 1192
ศรีสุภา
สพป.นศ.4

45

ที่
โรงเรียนที่ได้รับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลาดับ
การแต่งตั้งใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 12 ราย
1 วัดลานาว
นายสมหมาย
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 5678
สุดถนอม
2 วัดสามัคคีนุกุล
นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 1821
3 ชุมชนบ้านไทรห้อง
นางพัชรี
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 5394
พลรัฐธนาสิทธิ์
4 บ้านโคกมะขาม
นายสิทธิชัย
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 2402
เดชาสิทธิ์
5 เจริญรัชต์ภาคย์
นายประภาส
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 5714
สวนกูล
6 บ้านนาพา
นางสุมาลี
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 2220
โยธาภักดิ์
7 ชุมชนวัดอัมพวัน
นางสุกฤตา
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 9666
วิษณุพงษ์พร
8 วัดศิลาราย
นายธวัชชัย
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 5198
ไกรนรา
9 สังวาลย์วิท 7
นางสุภาพ
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 5198
รัตนศรีปัญญะ
10 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ
นางบุศกร ทรงแก้ว
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 9745
11 โรงเรียนฉวาง
นางสุพร วิรัตน์
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 1733
12 โรงเรียนวัดมะเฟือง
นายกิตติศักดิ์ จงจิตร
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 2000
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 11 ราย
1 วัดคันธมาลี
นายภัคพงศ์
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 2955
แก้วมณี
2 วัดแดง
นายจิตติพร
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 3505
จิตตรี
3 วัดทุ่งหล่อ
นางอนุชณ
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 2739
สุรพงศามาศ
4 บ้านทุ่งใคร
นางประทีป
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 7423
มีเอียด

โรงเรียนสังกัด(เดิม)
สังวาลวิทย์ 7
ฉวาง
วัดควน
วัดหลักช้าง
วัดรามแก้ว/สพป.นศ.3
พรรณราชลเขต
บ้านไสโป๊ะ
บ้านพรุวง
ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10
วัดสุวรรณนิมิต
โรงเรียนวัดมะเฟือง
โรงเรียนบ้านท่านุ่น/
สพป.กระบี่
วัดทุ่งโพธิ์
บ้านดอนโรงมิตรภาพที่
196
บ้านควนมิตร

บ้านดอนตาสังข์
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ที่

โรงเรียนที่ได้รับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
การแต่งตั้งใหม่
5. บ้านท้องโกงกาง
นางศุภาพิชญ์
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 6326
ศรภักดี
6. บ้านทุ่งขวัญแก้ว
นางขวัญจิตต์
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 3861
เนียมเกตุ
7. วัดหนา
น.ส.เครือวัลย์
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 3237
ขาวแก้ว
8. ทัศนาวลัย
นางสุนิษา
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 2826
ทองแผน
9. วัดบูรณาวาส
นายปรีชา
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 8902
ขุนบุญจันทร์
10. บ้านน้าบ่อ
นางฐานิตา
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 3460
แสงกระจ่าง
11. วัดท้ายโนต
น.ส.ประทิว
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 9120
มีเสน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 7 ราย
1.
บ้านบางฉาง
นางจิระพันธ์
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 8070
เรืองเมือง
2.
วัดขรัวช่วย
นายณฐกฤต
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 8313
ชื่นชนะ
3.
วัดถ้าเทียนถวาย
นายอรุณ
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 8209
ศรีรัตน์

โรงเรียนสังกัด(เดิม)
บ้านโก้งโค้ง
บ้านปากบางกลม
บ้านวังหอน
บ้านคลองชะอุ่น
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
วัดท้ายโนต
บ้านบางด้วน
วัดสว่างอารมณ์
บ้านปลายทอน
วัดควนป้อม/
สพป.นศ.3
บ้านปราบราษฎร์อุทิศ
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ที่

โรงเรียนที่ได้รับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
การแต่งตั้งใหม่
4. วัดสโมสรสันนิบาต
นายมานะจิตต์
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 8394
รัตนมณี
5. บ้านปลายทอน
นายวิริยะ
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 8203
วุฒิมานพ
6. วัดนากุน
นางปาณิสรา
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 4258
ศิริวัฒน์
7. วัดจอมทอง
นายกิตติศักดิ์
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 8119
บุญชูช่วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 16 ราย
1. ปากพนัง
นายสุภาพ
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 25800
เต็มรัตน์
2. โยธินบารุง
นายสมพงษ์
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 25749
ปานหงษ์
3. ทุ่งสงวิทยา
นายณัฐวุฒิ
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 25424
รัตนอรุณ
4. สิชลประชาสรรค์
นายจีรวิทย์
ผอ.ร.ร.
ตาแหน่งเลขที่ 26073
มั่นคงวัฒนะ
5. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์
นายสันติ นาดี
ผอ.ร.ร.
ราชวิทยาลัย นศ.

โรงเรียนสังกัด(เดิม)
วัดนากุน
บ้านผาเยอ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

บ้านเขาทราย
วัดคงคาเลียบ
เฉลิมพระเกียรติฯ
สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนแหลมราษฎร์บารุง
โรงเรียนท่านครญาณ
วโรภาสอุทิศ

ตาแหน่งเลขที่ 131145

6. ช้างกลางประชานุกูล
ตาแหน่งเลขที่ 25660
7. วังหินวิทยาคม

นายวิชัย
สุขพันธุ์
นางสิริวรรณ
ตาแหน่งเลขที่ 105376
มณีโชติ
8. เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี นายอรุณ
นครินทร์ นครศรีธรรมราช
รอดสันติกุล

ผอ.ร.ร.

โรงเรียนเสาธงวิทยา

ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.

โรงเรียนวัดจอมทอง/
สพป.นศ.4
โรงเรียนทรายขาววิทยา

นายเกียรติศักดิ์
บุญรวบ

ผอ.ร.ร.

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

นายสุธีรุจ
อุปถัมภ์
นายปรีชา
ปัญญานฤพล

ผอ.ร.ร.

โรงเรียนเขาพังไกร

ผอ.ร.ร.

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม

ตาแหน่งเลขที่ 26097
9. สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
ตาแหน่งเลขที่ 24961
10. ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ตาแหน่งเลขที่ 122982
11. เสาธงวิทยา
ตาแหน่งเลขที่ 21394
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ที่

โรงเรียนที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่

12. คีรีราษฎร์พัฒนา
13.
14.
15.
16.

ตาแหน่งเลขที่ 25498
เสม็ดจวนวิทยาคม
ตาแหน่งเลขที่ 133998
ทรายขาววิทยา
ตาแหน่งเลขที่ 26412
แหลมราษฎร์บารุง
ตาแหน่งเลขที่ 26218
โศภณคณาภรณ์
ตาแหน่งเลขที่ 2694

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียนสังกัด (เดิม)

นายสมศักดิ์
คงแป้น
นางวิมล หนูชุม

ผอ.ร.ร.

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

ผอ.ร.ร.

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม

นายวิชัย
ราชธานี
น.ส.กรรณิกา
จอมทอง
นายมณี
เอียดเสน

ผอ.ร.ร.

โรงเรียนวัดวังฆ้อง/
สพป.นศ.3
โรงเรียนบ้านลานนา/
สพป.นศ.3
โรงเรียนวัดบางคุระ/
สพป.นศ.3

ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
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2. ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 6 อัตรา
ที่
1.
2.

โรงเรียนที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ตาแหน่งเลขที่ 24108
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ตาแหน่งเลขที่ 23936

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียนสังกัด (เดิม)

นายธีระพันธ์
ฑียาพงศ์

รอง.ผอ.ร.ร.

โรงเรียนทุ่งสง

นายสุทิน

รอง.ผอ.ร.ร.

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

อยู่สบาย

3.

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา น.ส.พัชราพร
ตาแหน่งเลขที่ 25077
ทวยสงฆ์

รอง.ผอ.ร.ร.

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

4.

โรงเรียนโยธินบารุง
ตาแหน่งเลขที่ 25750

นายอธิศ

รอง.ผอ.ร.ร.

โรงเรียนปากพนัง

5.

โรงเรียนทุ่งสง
ตาแหน่งเลขที่ 24377

นางปริมภาภรณ์
แก้วเทวา

รอง.ผอ.ร.ร.

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

6.

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายวัฒนา
ตาแหน่งเลขที่ 25096
แก้วนพรัตน์

รอง.ผอ.ร.ร.

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

ระแบบเลิศ
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เรื่องที่ 4.28
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการใช้ตาแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 15 ราย ดังนี้
2. อนุมัติใช้ตาแหน่งว่างเพื่อประกาศย้ายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว.9/2554
รายละเอียดดังนี้
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สรุปตำแหน่งว่ำงผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หลังจำกกำรย้ำย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562
คงเหลือตำแหน่งรวมทัง้ สิน้ จำนวน 31 ตำแหน่ง เพือ่ ขออนุมัตใิ ช้ตำแหน่ง ดังนี้
สังกัด

ใช้บรรจุ

ตำแหน่งว่ำง

คงเหลือ

โรงเรียน

ใช้ประกำศย้ำยเพิม่ เติม
จำนวน นร.

โรงเรียน

จำนวน นร.

-

-

สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1

1

วัดทำงพูน

91

สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2

6

ตชด.ช่ำงกลปทุมวัน

227

วัดหลักช้ำง

71

บ้ำนนำท่อม

143

บ้ำนพรุวง
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พรรณรำชลเขต

91

วัดควน

86

วัดวังฆ้อง

213

บ้ำนลำนนำ

101

บ้ำนควนมิตร

175

วัดบำงคุระ

97

วัดหนองจิก

146

บ้ำนดอนโรงมิตรภำพที่ 196

96

วัดเนกขัมมำรำม

135

บ้ำนปำกบำงกลม

76

รำชประชำนุเครำะห์

127

บ้ำนโก้งโค้ง

70

วัดทุ่งโพธิ์

111

วัดควนป้อม

70

บ้ำนดอนตำสังข์

54

บ้ำนวังหอน

53

วัดรำมแก้ว

52

บ้ำนบำงด้วน

45

วัดสว่ำงอำรมณ์

32

บ้ำนเผียน

76

บ้ำนเขำทรำย

54

วัดคงคำเลียบ

41

สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4

สพม.12

17

4

3

รวม

31

บ้ำนปรำบรำษฎร์อุทิศ

105

เขำพังไกร

153

ทุ่งสังพิทยำคม

107

ธัญญำวดีศกึ ษำ

56

15

16

52

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

