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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 (ชั้น 2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
.................................................. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง  อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือจดบันทึกรายงานการประชุมและ

อ านวยความสะดวกต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563  
กรรมการและเลขานุการ   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท ารายงาน           

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้ งที่  1/2563                             
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานการประชุมต่อที่
ประชุมเพ่ือให้การรับรอง 

ประธาน   เพ่ือความถูกต้องและเป็นไปตามที่ประชุมได้มีมติและอนุมัติ ให้ด าเนินการ                
จึงขอให้ท่ านได้ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรง                 
ตามท่ีเสนอให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2563  

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับทราบการด าเนินการ
ตามวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 จ านวน 16 วาระ 
เรียบร้อยแล้ว 
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3.2 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

      3.2.1 เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช      รบัทราบ ข้อสรุปค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด   
ในส่วนที่จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา หรือการด าเนินการอื่น ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 วรรคสอง  
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 วรรคสอง บัญญัติว่า การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้
กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณี
ดังกล่าวนี้จะท าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ และวรรคสาม บัญญัติว่า บทบัญญัติในวรรคสอง
มิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดี        
ทั้งสองอุทธรณ์โต้แย้งค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่า การนัดประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ได้ท าเป็น
หนังสือและไม่แจ้งให้อนุกรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ตามมาตรา 80 วรรคสอง  แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 อ้างถึงเหตุผลที่ต้องนัดประชุมและ 
ไม่ได้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้อนุกรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เพราะมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเนื่องจาก
ต้องด าเนินการให้ทันกรอบระยะเวลาประกอบกับในห้วงเวลาที่เหลือมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร และองค์คณะบุคคลที่                
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบองค์ประชุม ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยแล้วว่า ความจ าเป็นเร่งด่วนในเรื่องระยะเวลา
จึงเกิดจากความล่าช้าในการด าเนินการ โดยไม่อาจอ้างเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือไม่ต้องแจ้งนัดประชุมเป็น
หนังสือให้อนุกรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ตามมาตรา 80 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อันถือเป็นความบกพร่องในรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการพิจารณาทางปกครอง 
เนื่องจากไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดอีกทั้ง การบอกนัดในที่ประชุม จะต้องมีการนัดวันเวลาการประชุม รวมถึง
วาระการประชุมที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งและเจาะจงในที่ประชุมครั้งนั้น ซึ่งข้อเท็จจริงในส่ วนนี้ไม่ปรากฏใน
ส านวนคดี แต่อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งพิพาทดังกล่าวนี้ปรากฏว่ากรรมการได้มาประชุมครบองค์ประชุม โดยมี
ผู้ไม่มาประชุมเพียงจ านวน 4 คน ดังนั้น ความบกพร่องดังกล่าวจึงไม่ใช้เหตุร้ายแรงที่จะท าให้ค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาเสียไป 

2. กรณีท่ีว่าอนุกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งได้รับค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
กลั่นกรองการย้าย มีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางและมีผลให้ค าสั่งพิพาทไม่ชอบ
ด้วยกฏหมายหรือไม่ นั้น ซึ่งตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
บัญญัติว่า ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มี
อ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้ าที่หรือ
กรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้เห็นว่า อ านาจในการพิจารณาทางปกครองของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมก่อตั้งโดยกฎหมาย เมื่อบุคคลทั้งห้าเป็นอนุกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ประการหนึ่ง ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
เป็นกรรมการหรือเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช                   
เขต 3 ที่ 2/2551 ลงวันที่ 7 มกราคม 2551 ซึ่งออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ ค. 
4.1 โดยมีหน้าที่พิจารณาค าร้องขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เสนอผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1  
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พิจารณาอนุมัติ จึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพ่ือมีค าสั่ง
ทางปกครองให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการกลั่นกรอง
การย้ายและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งย่อมต้องถือว่าคณะกรรมการทั้งสองคณะดังกล่าวเป็นองค์กรเดียวกันที่แบ่งหน้าที่กัน
ท างานภายใต้กระบวนการพิจารณาทางปกครองเดียวกันก่อนที่จะมีค าสั่งทางปกครองให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หาใช่เป็นคนละองค์กรในลักษณะที่องค์กรหนึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทบทวน
การออกค าสั่งทางปกครองของอีกองค์กรหนึ่งแต่อย่างใดไม่ ประกอบกับมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ก าหนดห้าม
มิให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่งตั้งอนุกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายหรือห้าม
อนุกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายเข้าร่วมประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดังนี้ บุคคลทั้งห้าจึงมีอ านาจเข้าประชุมพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายและของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยไม่ถือเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การ
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1     
ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 จึงเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย 
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3.2.2 เรื่อง  ขอหารือแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รั บ ท ร า บ ก า รห า รื อ แ น ว ป ฏิ บั ติ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค   ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้มอบหมายให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือไปยังส านักงาน ก.ค.ศ.ในประเด็นของอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามข้อ 6(1) มีหน้าที่จัดท าข้อมูลของผู้ประสงค์ 
ขอย้าย หมายถึง ข้อมูลของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายทุกประเภท ตรวจคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารประกอบการย้าย
ของข้าราชการทุกประเภท หรือรวมถึงการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้ายทุกประเภท ตามที่ได้ประกาศไว้ด้วยหรือไม่
อย่างไร 
 2. อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามข้อ 6(2) 

2.1 เป็นคณะท างานร่วมกันทุกเขต หมายความว่าเฉพาะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา เท่านั้น หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกัน อกศจ.(บริหารงานบุคคล) 
 2.2 อ านาจหน้าที่ของ ข้อ 6(2) ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการ 
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค เรื่อง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิภารในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 หมายถึง ตรวจสอบข้อมูลที่ข้อ 6(1)                   
ส่งมายังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใช่หรือไม่ หรือ 
 2.3 การประเมินศักยภาพตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละต าแหน่ง 
และน าผลการพิจารณามาเรียงล าดับด้วย เป็นอ านาจหน้าที่ของ อกศจ.(บริหารงานบุคคล) ใช่หรือไม่ หรือเป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามข้อ 2.2 
 2.4 หรือการประเมินศักยภาพตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และการน าผลการประเมินฯมาพิจารณาเรียงล าดับเป็นอ านาจหน้าที่
ของ อกศจ.(บริหารงานบุคคล) 
 

 ทั้งนี้ เมื่อ ก.ค.ศ.ได้ตอบข้อหารือแล้ว จะด าเนินการให้เป็นไปตามมติหารือ ต่อไป 
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  3.2.3 การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และเขต 3 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้พิจารณา 
จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 43 อัตรา  

2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้พิจารณา 
จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 26 อัตรา  
 
        
 

 
3.2.4 เรื่อง  แนวทางการน าชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วน

รว่มในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบ ก.ค.ศ. มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาต าแหน่งครู ที่ยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมง การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบ ตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด สามารถน าชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ไม่ใช่การอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาก าหนดหรือ
หลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรองมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ ทั้งนี้ หากมีชั่วโมง
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครบตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แล้ว ไม่สามารถน าชั่วโมงการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพมาใช้ได้และก าหนดแนวทางการน าชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้ 

1. ให้น าชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้และ 
ประสบการณ์ ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เช่น ชั่วโมงการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการเข้าร่วมชมรมวิชาชีพ 
เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ ทั้งนี้ไม่สามารถน าชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดังกล่าวมานับ เป็นชั่วโมงการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาก าหนด หรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                    
ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/  ว 14                       
ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้  
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2. การน าชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วม     

ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ให้ด าเนินการ 
ดังนี้  

2.1 ในรอบปีที่คาบเกี่ยววันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม  
2560 ถึงวันสิ้นรอบปีนั้น)  

กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้น าชั่วโมง 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันสิ้นรอบปีนั้น มาทดแทนชั้วโมงการมีส่วน
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

กรณมีีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด ให้น าชั่วโมงการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพและชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ของรอบปีนั้นมานับรวมกันได้  

2.2 ในรอบปีที่อยู่ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที ่5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 
กรกฎาคม 2562  

กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้น าชั่วโมง 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพของรอบปีนั้น มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ 
ต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง  

กรณมีีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด ให้น าชั่วโมงการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพและชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ของรอบปีนั้นมานับรวมกันแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง  

             2.3 ในรอบปีที่คาบเกี่ยววันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กรณีมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้น าชั่วโมงการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ ตั่ง
แต่วันแรกของรอบปี ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพ (PLC) 
ของรอบปีนั้น มานับรวมกันแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ต้องมี
ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

ทั้งนี ้เมื่อน าชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วม 
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แล้ว ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
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3.2.5  เรื่อง  แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 สังกัด  

                                    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ  แผนการรับนั กเรียน  นั กศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สังกัดรัฐบาล 
 

ที ่ สถานศึกษา แผนการรับนักเรียน ปี (63) หมายเหตุ 
  ปกติ ทวิภาคี รวม  

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา   1980  
     ปวช. 1000 45 1045  
     ปวส. 585 300 885  
     ปริญญาตรี - 20 20  

2 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม   235  
     ปวช. 135 - 135  
     ปวส. 100 - 100  

3 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   2320  
     ปวช. 1200 40 1240  
     ปวส. 1020 - 1020  
     ปริญญาตรี 60 - 60  

4 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง   1060  
     ปวช. 740 - 740  
     ปวส. 320 - 320  

5 วิทยาลัยเทคนิคสิชล   485  
     ปวช. 280 40 320  
     ปวส. - 165 165  

6 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช   500  
     แกนมัธยม 60 - 60  
     ปวช. 280 - 280  
     ปวส. 160 - 160  
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ที ่ สถานศึกษา แผนการรับนักเรียน ปี (63) หมายเหตุ 

  ปกติ ทวิภาคี รวม  
7 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีร ี   130  
     ปวช. 90 - 90  
     ปวส. 40 - 40  

8 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร   420  
     ปวช. 250 - 250  
     ปวส. - 170 170  

9 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช   4785  
     ปวช. 115 110 225  
     ปวส. 115 185 300  
     หลักสูตรระยะสั้น 4260 - 4260  

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
ต่อเรือจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  728  

     ปวช. 364 - 364  
     ปวส. 212 132 344  
     ปริญญาตรี 20 - 20  

11 วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต ร แ ล ะ เท ค โน โ ล ยี
นครศรีธรรมราช  

  300  

     ปวช. 180 - 180  
     ปวส. 60 60 120  

 
สังกัด   เอกชน 

ที ่ สถานศึกษา แผนการรับนักเรียน ปี (63) หมายเหตุ 
  ปกติ ทวิภาคี รวม  

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณทิต   295  
     ปวช. 135 - 135  
     ปวส. 160 - 160  

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา   995  
     ปวช. 585 - 585  
     ปวส. 410 - 410  

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพริชยการ   255  
     ปวช. 95 - 95  
     ปวส. 160 - 160  

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร   565  
     ปวช. 405 - 405  
     ปวส. 160 - 160  
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สังกัดเอกชน 
 

ที ่ สถานศึกษา แผนการรับนักเรียน ปี (63) หมายเหตุ 
  ปกติ ทวิภาคี รวม  

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร   651  
     ปวช. 253 - 253  
     ปวส. 398 - 398  

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)   280  
     ปวช. 150 - 150  
     ปวส. 130 - 130  

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์   600  
     ปวช. 360 - 360  
     ปวส. 240 - 240  

8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน   100  
     ปวช. 100 - 100  
     ปวส. - - -  

9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิฃยการศักดิ์ศิลปิน   100  
     ปวช. 100 - 100  
     ปวส. - - -  

10 พณิชยการทุ่งสง   220  
     ปวช. 120 - 120  
     ปวส. 100 - 100  

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค   135  
     ปวช. 135 - 135  
     ปวส. - - -  

12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง   810  
     ปวช. 450 - 450  
     ปวส. 360 - 360  

13 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล   500  
     ปวช. 320 - 320  
     ปวส. 180 - 180  

14 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ     
     ปวช.     
     ปวส.     
 (อยู่ระหว่างด าเนินการปิดกิจการ)     

 
 
 

 
 



 

 

10  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

เร่ืองที่ 4.1 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  อนุมัติดังนี้ 

 1. อนุมัติ ต าแหน่งว่างการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    จ านวน 89   อัตรา ดังนี้ 

1) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา               จ านวน   52  อัตรา 
2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   จ านวน   37  อัตรา 

   2. อนุมัตปิระกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    3. อนุมัตกิารด าเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ความรู้ และความสามารถใน 
การปฏิบัติงานในหน้าที ่โดยก าหนดให้ มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการออกข้อสอบและประมวลผล 
            4. อนุมัต ิหลักสูตรภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 5. อนุมัติ มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้  
 5.1 ด าเนินการคัดเลือกฯ  
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ  
 5.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค  
 5.5 ประกาศผลการคัดเลือก 
 6. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 7. ในกรณีเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกไม่ครบตามจ านวน
ต าแหน่งว่างขออนุมัติเป็นหลักการในการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับต่อไป เพ่ือมาบรรจุและแต่งตั้งจนครบ
จ านวนต าแหน่งว่างตามท่ีได้รับอนุมัติ 
 8. หากผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาใด ให้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในสถานศึกษานั้น 
 9. เมื่อด าเนินการแล้วให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทราบต่อไป 
 10. ขออนุมัติเป็นหลักการ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการตามที่ส านักงาน         
ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนังสือสั่งการเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับการด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน  ทุกข้ันตอนจนแล้วเสร็จ และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบต่อไป 

(หมายเหตุ : รายละเอียดตรวจสอบได้จากหน้าเว็ปไซด์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
 

 



 

 

11  
เร่ืองที่ 4.2 

เรื่อง การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่  2         
ปี พ.ศ. 2562   
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และ                       
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ครั้งที่  2  ปี พ.ศ.2562 (กรณีปกติ)   จ านวน 5 ราย ดังนี้  

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง โรงเรียนและสังกัดเดิม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
1 บ้านลานนา 

(เล็ก) นร. 101 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 7628 
อันดับ คศ.3  
ขั้น 52,810 บาท 

นายโสภณ  
         ด าพิน 

ผอ.ร.ร. วัดควนเคร็ง 

2 วัดบางคุระ 
(เล็ก) นร. 97 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 6669 
อันดับ คศ.3  
ขั้น 58,390 บาท 

นางจิราภรณ์ 
         สิทธิมาก   

ผอ.ร.ร. บ้านท่าจันทร์ 
สพป.นศ.4 

3 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 
(เล็ก) นร. 96 คน 
ต าแหน่งเลขที่ 3556 
อันดับ คศ.3  
ขั้น 58,390 บาท 

น.ส.มาลิษา 
       พรหมทอง 

ผอ.ร.ร. บ้านบางมูลนาก 

4 บ้านปากบางกลม 
(เล็ก) นร. 76 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 7473 
อันดับ คศ.3  
ขั้น 58,390 บาท 

นางสุภาพ 
          พฤษภ 

ผอ.ร.ร. วัดแหลมตะลุมพกุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน  1  ราย 

5 เมืองนครศรีธรรมราช 
(กลาง)  
นร. 1,407 คน 
ต าแหน่งเลขที่ 24332 
อันดับ คศ.3  
ขั้น 58,390 บาท 

นายวีรชนม์ 
       จันทร์แก้ว 

รองผอ.ร.ร สตรีทุ่งสง 

2. ต าแหน่งว่างใหม่หลังจากการพิจารณาย้าย ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ไปประกาศต าแหน่ง
ว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ต่อไป 
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เร่ืองที่ 4.3 

เรื่อง  ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561                    
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562   
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการใช้ต าแหน่งว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน  13  อัตรา   โดยเรียกผู้สอบ
คัดเลือกได้ล าดับที่ 160 – 172  มารายงานตัวเลือกต าแหน่งว่าง และหากมีผู้สละสิทธิให้ด าเนินการจนครบ            
ต าแหน่งว่าง ในโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

 

ที ่
ต าแหน่ง/

สังกัด 
โรงเรียน 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

อัตราเงินเดือน สาเหตุการว่าง 
อันดับ ขั้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2     จ านวน  3  อัตรา 
1 ผอ.ร.ร. วัดมะเฟือง (นร.86 คน) 2000 คศ.3 66,540 ว่างจากการย้าย 

2 ผอ.ร.ร. วัดหลักช้าง  (นร. 71 คน) 2461 คศ.3 67,590 ว่างจากการย้าย 

3 ผอ.ร.ร. บ้านพรุวง (นร. 47 คน) 2188 คศ.3 47,720 ว่างจากการย้าย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3     จ านวน  7  อัตรา 
4 ผอ.ร.ร. บ้านโก้งโค้ง (นร. 70 คน) 6357 คศ.3 58,390 ว่างจากการย้าย 

5 ผอ.ร.ร. วัดควนป้อม (นร. 70 คน) 7444 คศ.3 58,390 ว่างจากการย้าย 

6 ผอ.ร.ร. บ้านดอนตาสังข์ (นร. 54 คน) 7161 คศ.3 58,390 ว่างจากการย้าย 

7 ผอ.ร.ร. บ้านวังหอน (นร. 53 คน) 7135 คศ.3 58,390 ว่างจากการย้าย 

8 ผอ.ร.ร. วัดรามแก้ว (นร. 52 คน) 8656 คศ.3 67,590 ว่างจากการย้าย 

9 ผอ.ร.ร. บ้านบางด้วน (นร. 45 คน) 3491 คศ.2 41,620 ว่างจากการย้าย 

10 ผอ.ร.ร. วัดสว่างอารมณ์ (นร. 32 คน) 8669 คศ.3 58,390 ว่างจากการย้าย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4     จ านวน  3  อัตรา 
11 ผอ.ร.ร. บ้านเผียน (นร. 76 คน) 8577 คศ.3 67,590 ว่างจากการย้าย 

12 ผอ.ร.ร บ้านเขาทราย (นร. 54 คน) 8469 คศ.3 69,040 ว่างจากการย้าย 

13 ผอ.ร.ร. วัดคงคาเลียบ (นร. 41 คน) 8222 คศ.3 58,390 ว่างจากการย้าย 
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เร่ืองที่ 4.4 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี                   
วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 2 ราย 

 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ สถำนศึกษำ หมำยเหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 2 ราย 
2 นายปราโมทย์  

            ไชยสนิธุ ์
ครู/- โรงเรียนสิชลประชาสรรค์  

3 นางอุษาวรรณ์     
           นราชัย 

ครู/- โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  
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เร่ืองที่ 4.5 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

จ านวน 20 ราย  
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ สถำนศึกษำ หมำยเหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 21 ราย 
1 นางสาวนงนาฎ   

              มีลาภ 
ครู/ช านาญการ 
 

โรงเรียนปทุมานุกูล 
 

 

2 นางชลธิชา   
        หนูสุวรรณ 

ครู/ช านาญการ 
 

โรงเรียนวัดยางทอง  

3 ว่าที่ร้อยตรีเรวัช      
          กันตังกุล 

ครู/ช านาญการ โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์  

4 นางสุวรรณี  
           น่วมหมุน 

ครู/ช านาญการ 
 

โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 
 

 

5 นางวศินี   
          อินทร์ชัย 

ครู/ช านาญการ โรงเรียนวัดนาเหรง  

6 นางสาวผกาวัลย์   
    ซังปาน 

ครู/ช านาญการ 
 

โรงเรียนวัดสระประดิษฐ ์  

7 นายไพฑูรย์   
         ศักดิ์พรหม  

ครู/ช านาญการ 
 

โรงเรียนวัดสระประดิษฐ ์  

8 นางสาวรัสมา   
        ราตรพีฤกษ์ 

ครู/ช านาญการ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ ์  

9 นางสาวอภิรตี   
             สีนวล 

ครู/ช านาญการ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว  

10 นางสุมาลา   
          เบ็ญจศักดิ์ 

ครู/ช านาญการ 
 

โรงเรียนปทุมมานุกูล  

11 นางหัสนีย์  
          บ ารุงชาต ิ

ครู/ช านาญการ โรงเรียนบ้านสะพานหัน  

12 นางจไุร  
         มองมาไพร ี

ครู/ช านาญการ 
 

โรงเรียนวัดสระประดิษฐ ์  

 
 



 

 

15  
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ สถำนศึกษำ หมำยเหตุ 

13 นางสาวปาริชาติ  
      ช่วยรอดหมด 

ครู/ช านาญการ โรงเรียนวัดนาเหรง  

14 นางอารีย์   
            นวลดุก 

ครู/ช านาญการ 
 

โรงเรียนบ้านสระบัว  

15 นางปรียา  
        สุวรรณภักดี 

ครู/ช านาญการ 
 

โรงเรียนวัดเทวดาราม  

16 นางจิราภรณ์ 
 สหกิจ 

ครู/ช านาญการ โรงเรียนชุมชนใหม่  

17 นางจิตรา  
     เสียดหนองยุง 

ครู/ช านาญการ โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพ             
ที่ 92 

 

18 นางกมลทิพย์    
          ยอดเพ็ชร 

ครู/ช านาญการ โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพ          
ที่ 92 

 

19 นางบุศรา  ตันเซ่ง ครู/ช านาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งชน  

20 นางณัฐณิชา  
          จันทร์มาศ  

ครู/ช านาญการ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16  
เร่ืองที่ 4.6 

เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วยตามรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา จ านวน 79 ราย 
 

ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหต ุประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูด้ ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จ านวน 16 ราย 

1 นายรัชกร  ชะนะทอง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดพังยอม 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.วัดพังยอม นางศิริพร  ยอสิน 
ครู ร.ร.วัดพังยอม 

ดร.องอาจ  หนูทองแก้ว  

2 ว่าท่ี ร.ต.ทัพพสาร   
    เพ็งสงค์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านตลาด 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.บ้านตลาด นายวิรัตน์  มีทอง 
ครู ร.ร.บ้านตลาด 

นายสิรวิชญ์  ทับสุทธิ  

3 นายเฉลิมพล  คงเพชร 
ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดวังหงส์ 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.วัดวังหงส์ นายโกศล  กัณฐรัตน์ 
ครู ร.ร.วัดวังหงส์ 

นายธวัชชัย  มัชฌิกะ  

4 นางสาวสายพิศ  นุ่นศรี 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดบางใหญ่ 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.วัดบางใหญ่ นางพรทิพย์  คงทอง 
ครู ร.ร.วัดบางใหญ่ 

นายพินิจ  สินธุพาชี  

5 นางศศิธร  รักเมือง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดเชิงแตระ 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.วัดเชิงแตระ นางธนรัตน์  จันทวี 
ครู ร.ร.วดัเชิงแตระ 

นายสมพงศ์  สงวนพงศ์  

6 นางสาวมัสรี   
สะมาเหาะ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดมะม่วงตลอด 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.วัดมะม่วงตลอด นางวิมล   
พรหมประสาท 

ครู ร.ร.วดัมะม่วงตลอด 

นายมนู  คุณโอษฐ์  

7 นางสาวจันทิรา   
ขวัญคาวิน 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดศรีมงคล 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.วัดศรมีงคล นางวัลย์ลิกา  มสุิแดง 

ครู ร.ร.วดัศรมีงคล 
นายอุเสน  อนันทขาล  

8 นายจตุพงศ์  ทองนวล 
ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดโคกโพธ์ิ
สถิตย ์

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.วัดโคกโพธิ์สถิตย ์ นางแสงจันทร์  สุขเนาว ์
ครู ร.ร.วดัโคกโพธิ์สถิตย ์

นายวิฑูรย์  สงสวัสดิ ์  

9 นางสาวสนธยา   
แสงอ่อน 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดศรีมงคล 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.วัดศรมีงคล นางวัลย์ลิกา  มสุิแดง 

ครู ร.ร.วดัศรมีงคล 
นายอุเสน  อนันทขาล  

 

 

 

 



 

 

17  
ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 
วันที่บรรจุและ

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย

เหต ุประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูด้ ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

10 นางสาวนิติยา   
บุญตาแสง 

ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดกัด 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.วัดกัด นายจรูญ  นาคเลิศ 
ครู ร.ร.วดักัด 

นางสุภาภรณ์   
จิตจารักษณ ์

 

11 นางสาวสาวิตรี  หงษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านคลองดิน 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.บ้านคลองดิน นางรพีพร  นาคแก้ว 

ครู ร.ร.บ้านคลองดิน 
นายประพันธ์   

ไชยณรงค์ 
 

12 นางสาวนิรันตี   
บุญเทียม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านปากพญา 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.บ้านปากพญา นายธรรมศักดิ์  จิตมนสั 

ครู ร.ร.บ้านปากพญา 
นายสิทธิรงค์  จงกลศร ี  

13 นางสาวอัญชลี  ศิรริัตน ์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดบางตะพาน 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.วัดบางตะพาน นางธนัชพร  เขมะดุษฎ ี

ครู ร.ร.วดับางตะพาน 
นายภานุวัชร  เพชรรตัน ์  

14 นายฐิรภัช  ชาญกัน 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านบางหลวง 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.บ้านบางหลวง นายธีระพงศ์  หมกทอง 
ครู ร.ร.บ้านบางหลวง 

นายสพล  ชูทอง  

15 นางสาวรอยพิมพ์   
พันธรักษ์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านส านักใหม ่

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.บ้านส านักใหม ่ นางสาวยุภา  ชูหน ู
ครู ร.ร.บ้านส านักใหม ่

นางสาวอรทัย  พัฒนกุล  

16 นางสาวญาณี  ศรีนุรจน ์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านทวดทอง 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.บ้านทวดทอง นางอิสรา  สืบสม 
ครู ร.ร.บ้านทวดทอง 

นางสมหมาย  วีระพงศ ์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จ านวน 6 ราย 

17 นางสาวอัษฏา 
ลิมโกมลวลิาศ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านเกาะนางโดย 

10 
พฤษภาคม  

2562 

ผอ.ร.ร.บ้านเกาะนาง
โดย 

นางประเทือง ส่งแสง 
ครูช านาญการพเิศษ 

ร.ร.บ้านเกาะนางโดย 

นายประยงค์ ชูรักษ ์  

18 นางสาวณัฐณิช 
แซมลิวรรณ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านโก้งโค้ง 

10 
พฤษภาคม  

2562 

ผอ.ร.ร.บ้านโก้งโค้ง นางเนตรชนก กลั้งเนียม 

ครูช านาญการพเิศษ 

ร.ร.บ้านโก้งโค้ง 

นายประยงค์ ชูรักษ ์  

19 นางเสาวนีย์ ภักดีกิจ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดเทพมงคล 

10 
พฤษภาคม  

2562 

ผอ.ร.ร.วัดเทพมงคล นางสมวรรณ หนูทอง 

ครูช านาญการ 

ร.ร.วัดเทพมงคล 

นางวรวรรณ สังสัพพันธ ์  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18  
ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 
วันที่บรรจุและ

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย

เหต ุประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูด้ ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

20 นางเสาวนีย์  ไชยวรรณ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.ชุมชนวัดท่าลิพง 

10 
พฤษภาคม  

2562 

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดท่าลิพง นางสมหมาย ดีเป็นแก้ว 
ครูช านาญการพเิศษ 

ร.ร.ชุมชนวัดท่าลิพง 

นางสุวนิตย์ ชูรักษ ์  

21 นางสาวชลิดา วงศ์อุทัย 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ว
วิเชียร 

10 
พฤษภาคม  

2562 

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ว
วิเชียร 

นายสุชาติ ด้วงใหญ ่
ครูช านาญการ 

ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ว
วิเชียร 

นางสุวนิตย์ ชูรักษ ์  

22 นางสาวหวันบูหา 
เห็มมัน 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ราชประชา                
นุเคราะห์ 7 

15 กรกฎาคม 
2562 

ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 7 

นายกวินพงศ์ 
ขจรศิรเวโรจน ์

ครูช านาญการพเิศษ 

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 
7 

นางวรวรรณ สังสัพพันธ ์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จ านวน 49 ราย 

23 นายปฐมพร   

เรืองจันทร ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านท่าม่วง 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านท่าม่วง 
 
 
 

นางนฤมล  ค าพิพจน ์
 
 
 

นายมณ ี ช านาญ 
 
 
 

 

24 นางสาวนุศรา  นุกูล 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านท่าม่วง 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.บ้านท่าม่วง 

 

 

นางภาวิน ี โชตมิณ ี
 
 

นายมณ ี ช านาญ 
 
 

 

25 นางสาวอัจฉราวด ี  

บัวเกต ุ

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดสโมสร
สันนิบาต 
 
 

นางจุไร  ศรเีมือง 
 
 
 

นางนิลรัตน ์  

พรายอินทร ์
 
 

 

26 นางสาวพรรณงาม   

รัตนบุร ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.ท่าศาลา 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.ท่าศาลา 
 
 
 

นางเมตตา  แดงสว่าง 
 
 
 

นางชัชลี  ลิ้มโอภาส 
 
 
 

 

27 นายบัณฑติ  เหมสุข 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านท่าน้อย 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.บ้านท่าน้อย 
 
 

นางอรไท  มะลแิก้ว 
 
 

นางจินตนา  แจ้งใจ 
 
 

 

28 นางสาวศศิธร   

เกียรตริุ่งโรจน ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านท่าน้อย 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านท่าน้อย 
 
 
 

นางอรไท  มะลแิก้ว 
 
 
 

นางจินตนา  แจ้งใจ 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

19  
ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 
วันที่บรรจุและ

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย

เหต ุประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูด้ ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

29 นางสาวอัจฉราภรณ์   
มากเกต ุ

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านท่าน้อย 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านท่าน้อย 
 
 
 

นางอรไท  มะลแิก้ว 
 
 
 

นางจินตนา  แจ้งใจ 
 
 
 

 

30 นางสาวพุชนาฎ   

ทับทอง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านปากเจา 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านปากเจา 
 
 
 

นางจิราวรรณ  เชาวลติ 
 
 
 

นายอนุห ์ บญุคล่อง 
 
 
 

 

31 นางสาวสุรมีาศ  แก้วไฟ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านปากเจา 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.บ้านปากเจา 
 
 

นายศรศักดิ ์ พนาล ี
 
 

นายอนุห ์ บญุคล่อง 
 
 

 

32 นายเอกอนันท์  ช้างนิล
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดเทวดาราม 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.วัดเทวดาราม 
 
 

นางจุรีย์  แก้วบุญส่ง 
 
 

นายพงศ์ศักดิ์   
กาญจนภักดิ ์

 

 

33 ว่าท่ี ร.ต.นคร   

สายบุญยัง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดนากุน 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดนากุน 
 
 
 

นางบัณพิตา  ชูป ู
 
 
 

นางนิภา  พิมเสน 
 
 
 

 

34 นางสาวอภัสนันท์   

รอดแสง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านพังปริง 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านพังปริง 
 
 
 

นายวิพล  เอี้ยวซิโป 
 
 
 

นายณัฐวัฒน์  รักทอง 
 
 
 

 

35 นางสุดารตัน์  บุญฤทธ์ิ
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดสุธรรมาราม 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.วัดสุธรรมาราม 
 
 

นางจารีย์  นาสศร ี
 
 

นายสัญยิด  ยสี้า 
 
 

 

36 นางสาวจิราพร   

จิตต์ประไพย 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านประชาอาร ี

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านประชาอาร ี
 
 
 

นางสาวศนัญญา   

พรหมภักด ี
 
 

นางสาวสุพรรณ ี จติต์ตั้ง 
 
 
 

 

37 นางจารุวรรณ  ด ามุสิก
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.ชุมชนวัดทอนหงส ์

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดทอน
หงส์ 
 

นายชนะไพย์  จลุบล 
 
 

นางสาวสุนัฎฐา  

 เจรญิผล 

 

 

38 นางสาวพรนภา   

ภู่ทับทิม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.ชุมชนวัดบางค ู

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดบางค ู
 
 
 

นางนัทฐาพร  เพ็งสุข 
 
 
 

นางจินตนา  แจ้งใจ 
 
 
 

 

 

 



 

 

20  
ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 
วันที่บรรจุและ

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย

เหต ุประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูด้ ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

39 นางสาวสุปรดีา   

สุวรรณชาตร ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.ชุมชนวัดบางค ู

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดบางค ู
 
 
 

นางถนอมศรี  สุขช่วย 
 
 
 

นางจินตนา  แจ้งใจ 
 
 
 

 

40 นางสาวทิภาพร   

เบ็ญจธรรมรักษา 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.ปทุมานุกลู 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.ปทุมานุกูล 
 
 
 

นางกรรณิการ์   
เปาะทองค า 

 
 

นายสุรญิ  แก้วบุญส่ง 
 
 
 

 

41 นางสาวอัญมณี  บัวน้อย 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.ปทุมานุกลู 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.ปทุมานุกูล 
 
 

นางสาวกิตติมา  สุดทอง 
 
 

นายประเทือง   

รอดเนียม 
 

 

42 นายปรัชญา   

เนินพรหม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

วัดน้ าตก 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดน้ าตก 
 
 
 

นางจุรี  แก้วประจ ุ
 
 
 

นางเยาวลักษณ ์ สุทิน 
 
 
 

 

43 นางสาวไอลดา   

ยิ้มแก้วร ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดน้ าตก 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดน้ าตก 
 
 
 

นางจุรี  แก้วประจ ุ
 
 
 

นางเยาวลักษณ ์ สุทิน 
 
 
 

 

44 นางสาววิชุดา  เสนา 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.ชุมชนใหม ่

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.ชุมชนใหม่ 
 
 

นางสุพรรษา  คลี่เกสร 
 
 

นางสาวสุพรรณ ี จติต์ตั้ง 
 
 

 

45 นางสาวสลุาวรรณ   

ดาราวรรณ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.ชุมชนใหม ่

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

 

ผอ.ร.ร.ชุมชนใหม่ 
 
 
 

นางสุนทรีย์  คณะนา 
 
 
 

นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ 
 
 
 

 

46 นางสาวซัลมา  พาลิชัน
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านทุ่งชน 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งชน 
 
 

นางมยุรี  ใจห้าว 
 
 

นางสุรีย์  ดาราไกล 
 
 

 

47 นางสาวราตรี   
อาทิตย์ลับ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดปลักปลา 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดปลักปลา 
 
 
 

ส.อ.ศักดิ์ชัย  สวสัดิ์ชัย 
 
 
 

นางสาวอาภรณ์   
เมฆฉาย 

 
 

 

48 นางสาวอารี  อะลิแอ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดปลักปลา 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.วัดปลักปลา 
 
 

นางสาวกมลนันท ์  

รักชาติไทย 
 

นางสาวอาภรณ์   
เมฆฉาย 

 

 

 

 



 

 

21  
ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 
วันที่บรรจุและ

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย

เหต ุประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูด้ ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

49 นางกัญญาพัชร   

เอาเทพ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านโรงเหล็ก 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านโรงเหล็ก 
 
 
 

นางกัญญ์ศิร ิ  

สิริปัญญาวรคุณ 
 
 

นางวรรณา  กิจแถลง 
 
 
 

 

50 นางสาวปานกวี   

รับไทรทอง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านโรงเหล็ก 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านโรงเหล็ก 
 
 
 

นางนคร  เอี่ยมพล 
 
 
 

นางวรรณา  กิจแถลง 
 
 
 

 

51 นางสาวสายสุนีย ์  

จิตประไพย 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดโรงเหล็ก 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดโรงเหล็ก 
 
 
 

นางนิภาวรรณ  ช้างนิล 
 
 
 

นายจิ้ม  สุวรรณรัตน ์
 
 
 

 

52 นางสาวมาเฮรัน   

จันทโชติ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านน้ าร้อน 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านน้ าร้อน 
 
 
 

นางสาวกัญญา   

ยอดแก้ว 
 
 

ร้อยตรี ดวง  สังแก้ว 
 
 
 

 

53 นางสาวมานีลา   

สาและ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านปลายทอน 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านปลายทอน 
 
 
 

นางจินตนา  ส าแดงสาร 
 
 
 

นายสุมติร  ส าแดงสาร 
 
 
 

 

54 นางสาวศุทธิน ี ใจอารยี์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านปลายทอน 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.บ้านปลายทอน 
 
 

นางจินตนา  ส าแดงสาร 
 
 

นายสุมติร  ส าแดงสาร 
 
 

 

55 นางสาวปิยดา  ด าม ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดชนสังขรณพิจติร 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.วัดชนสังขรณ
พิจติร 
 

นางชนากานต์   
มายะเฉยีว 

 

นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ 
 
 

 

56 นางสาวหานีฟา  เจะเว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดปา่(ท่าขึ้น) 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.วัดป่า(ท่าขึ้น) 
 
 

นายชวลิต  แนวกันยา 
 
 

นายพงศ์ศักดิ์   
กาญจนภักดิ ์

 

 

57 นางสาวอุมาพร   

แก้วประวัต ิ

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านอินทนิน 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านอินทนิน 
 
 
 

นางวรางคณา  รอดภัย 
 
 
 

นายกิตตภิพ  ส้มแป้น 
 
 
 

 

58 นายกฤษฎา  ทิ้งหล ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดจันทาราม 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.วัดจันทาราม 
 
 

นางโสภิษฐ์  สวสัดิ์ชัย 
 
 

นางสาวนิชาภา  

 พิกุลหอม 
 

 

 

 



 

 

22  
ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 
วันที่บรรจุและ

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย

เหต ุประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูด้ ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

59 นางสาวณัฐธิดา   

ช้างกลาง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดพระเลียบ 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

 

ผอ.ร.ร.วัดพระเลยีบ 
 
 
 

นางสาวหัสณี  สังข์แก้ว 

 
 

 

นายมาโนช  ทองประดับ 
 
 
 

 

60 นายสุการย์  พานชาตรี
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านพิต า 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.บ้านพิต า 
 
 

นางณัฐวดี  ใสนวล 
 
 

นายมาณพ  เสียมไหม 
 
 

 

61 นางสาววาสนา   

เสนาะจิต 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดสุชน 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดสุชน 
 
 
 

นางชุตินันท ์ โชติรตัน ์
 
 
 

นางสาววัชญาณ ์  

ชลสินธุ ์
 
 

 

62 นางสาวอลิษา   

บรรจงสุทธ์ิ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านเขาทราย 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านเขาทราย 
 
 
 

นางโสภา  ถวาย 
 
 
 

นางมณี  จันทรรตัน ์
 
 
 

 

63 นายณัฐชา  คีรโีชต ิ

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านพังหรัน 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.บ้านพังหรัน 
 
 

นางสุติญา  สุบรรณ ์
 
 

นายสุภักดิ์  มีสิทธ์ิ 
 
 

 

64 นางสาวอาทิตยา   

ฤททาธร 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง 
 
 

 

นางสาวผกามาศ   

สุวรรณคช 

 

 

นายยูเรน  ชูพันธ ์
 
 
 

 

65 นางสาวจุฑารตัน์   
ขนอม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดเจดียห์ลวง 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดเจดีย์หลวง 
 
 
 

นางพนิดา  ซิบยก 
 
 
 

นายเสรี  อสิรเดช 
 
 
 

 

66 นางสาวนูยีลัน   

วุ่นชูแก้ว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.ราชประชา 

นุเคราะห์ ๘ 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 
 

ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ ๘ 
 
 
 

นางปรียา   

เจริญมิตรมงคล 
 
 
 

นายพงศ์ศักดิ์   
กาญจนภักดิ ์

 
 
 

 

67 นางสาวสณุี   
สายชลเช่ียว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.วัดหญ้าปล้อง 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดหญา้ปล้อง 
 
 
 

นางสาวกรกนก   

บุญช่วย 

 

 

นายส าราญ  คงเพ็ชร 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

23  
ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 
วันที่บรรจุและ

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย

เหต ุประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูด้ ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

68 นางสาวปาลติา   

แก้วมณ ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านขุนทะเล 

๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านขุนทะเล 
 
 
 

นายโสภณ  เมฆฉาย 
 
 
 

นายมาณพ  เสียมไหม 
 
 
 

 

69 นางนิรมล  ประเสริฐด า
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านประชาอาร ี

๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.บ้านประชาอาร ี
 
 

นางสาวศนัญญา   

พรหมภักด ี
 

นางสาวสุพรรณ ี จติต์ตั้ง 
 
 

 

70 นายนพดล  จตัุรงค ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง 

๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง 
 
 

นายเวียร  กิจผดุง 
 
 

นายยูเรน  ชูพันธ ์
 
 

 

71 นางตั้งใจ  ซังปาน 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ร.ร.บ้านท่าน้อย 

๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

ผอ.ร.ร.บ้านท่าน้อย 
 
 

นางสาวกิดาการ   

นาคน า 

 

นางจินตนา  แจ้งใจ 
 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 8 ราย 

72 นายสนธยา  สังข์ไข 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนเชียรใหญ ่

4 ตุลาคม 
2562 

ผอ.โรงเรียนเชียรใหญ ่ นางสาวศุภวรรณ   
มีแก้ว 

ครูช านาญการพเิศษ 

นายตรภีพ  สุวรรณ 
 

 

73 นางสาวสุรรีัตน์   
เทียนมนัส 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนโยธินบ ารุง 

14 
พฤศจิกายน  

2562 

ผอ.โรงเรียนโยธินบ ารุง นางกัลยา  ผลใหม ่
ครูช านาญการพเิศษ 

รศ.ดร.กันตภณ   
หนูทองแก้ว 

 

 

74 นางสาวพัชรี  ศรีจ าเริญ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนหัวไทรบ ารุง
ราษฎร ์

26 
พฤศจิกายน 

2562 

ผอ.โรงเรียนหัวไทรบ ารุง
ราษฎร ์

นายสมหมาย    
โศภิษฐิกุล 

ครูช านาญการพเิศษ 

นายสมพร  นุราช 
 

 

75 นางณัฐวดี  แสงป้อม 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

26 
พฤศจิกายน 

2562 

ผอ.โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นางจิรนันท์   แซมมงคล 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายนิยม  ค าแหง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24  
ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 
วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

76 นางสาวณัฐกานต์   
ทิพย์วิเศษ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนขนอมพิทยา 

26 
พฤศจิกายน 

2562 

ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา นางเพชรี  นาคแก้ว 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายกัมพล  มีชัย 
 

 

77 นางสาวอัชยา  แซ่ตั้น 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนขนอมพิทยา 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา นางสาวอิงอร  พิมเสน 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายกัมพล  มีชัย 
 

 

78 นางสาวอรอุมา  ราชเดิม 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบางขันวิทยา 

26 
พฤศจิกายน 

2562 

ผอ.โรงเรียนบางขัน
วิทยา 

นางปิยนุช  อิ้ววังโส 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายสุรินทร์  ไชยศร 
 

 

79 นายยอดยิ่ง  สุขขี 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบางขันวิทยา 

9 ธันวาคม  
2562 

ผอ.โรงเรียนบางขัน
วิทยา 

นายบดี  คิดเหมาะ 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายสุรินทร์  ไชยศร 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25  
เร่ืองที่ 4.7 

 

เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู  
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มครบสองปี ให้ด ารงต าแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 80 ราย 

 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

 

โรงเรียน 
 

หมายเหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 20 ราย 
1 น.ส.จุฑาทิพย์  แก้วช่วย ครูผู้ช่วย อนุบาลฯ  
2 น.ส.อรวรรณ  เปด็ทอง ครูผู้ช่วย บ้านทวดทอง  
3 นางอรอ าไพ  ดวงฤทธ์ิ ครูผู้ช่วย วัดพระมหาธาต ุ  
4 น.ส.สริิรักษ์  ชูจันทร ์ ครูผู้ช่วย อนุบาลฯ  
5 น.ส.อุไรวรรณ  จันทร์เรืองฤทธิ์ ครูผู้ช่วย วัดพระมหาธาต ุ  
6 นางนจุรี  ฐาปนภาคย ์ ครูผู้ช่วย วัดโบสถ์  
7 นางยุพาภรณ์  ไชยรักษ์ ครูผู้ช่วย บ้านทวดทอง  
8 น.ส.สริิพร  อนันต ์ ครูผู้ช่วย อนุบาลฯ  
9 น.ส.ธารารัตน์   โกมัย ครูผู้ช่วย บ้านทวดทอง  

10 นางจีระนันท์  ทิพย์รวย ครูผู้ช่วย วัดสระไคร  
11 น.ส.กาญจนา  จักกระหวดั ครูผู้ช่วย บ้านตลาด  
12 น.ส.เจนจริา  สุขช่วง ครูผู้ช่วย วัดโบสถ ์  
13 น.ส.กานต์ชนก  วรรณทอง ครูผู้ช่วย วัดพระมหาธาต ุ  
14 นายเขมวรุทธ์ิ  อุปลา ครูผู้ช่วย บ้านทวดทอง  
15 นางอรนุช  พรหมรัตน ์ ครูผู้ช่วย อนุบาลฯ  
16 นางสาวภัญนภัส  กระปุกทอง ครูผู้ช่วย อนุบาลฯ  
17 นางวิชญาพร  ทิพย์รัตน์แก้ว ครูผู้ช่วย วัดคันนาราม  
18 นางสาวฐาปนี  ศรีรัชชะ ครูผู้ช่วย บ้านนาเคียน  
19 นางสาวแสงดาว  สโมสร ครูผู้ช่วย วัดท่างาม  
20 นายตุลยรักต์  รักษ์พงศ ์ ครูผู้ช่วย วัดพระมหาธาต ุ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 19 ราย 
21 นางสาวสุพตัรา ทองจาร ครูผู้ช่วย วัดธรรมเผด็จ/ทุ่งส่ง  
22 นางสาวอัจฉรา วัฒนา ครูผู้ช่วย วัดธรรมเผด็จ/ทุ่งส่ง  
23 นางสาวิตรี เจ้าสาย ครูผู้ช่วย บ้านนาเส/ฉวาง  
24 นางสาวสิรินดา วุฒิพงค์ ครูผู้ช่วย วัดกะเปียด/ฉวาง  
25 นางอรวรรณ ไทรทองงาม ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดสุวรรณาราม/ฉวาง  
26 นางปณิดา ไชยเพชร ครูผู้ช่วย เจริญรัชต์ภาคย์/บางขัน  
27 นางสาวศรัญยา ปรีชา ครูผู้ช่วย สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง/ทุ่งสง  
28 นางสาวเพ็ญสุดา ติกขณา ครูผู้ช่วย วัดจันดี/ช้างกลาง  
29 นางสาวสุวรรณา แหวนเพ็ชร ครูผู้ช่วย วัดจันดี/ช้างกลาง  
30 นางสาวพรรณทิตา โชตไิพรตัน ์ ครูผู้ช่วย บ้านนิคมวังหิน/บางขัน  
 

 



 

 

26  
 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 

 
โรงเรียน 

 
หมายเหตุ 

31 นางอิเซาะ ซาหีมซา ครูผู้ช่วย บ้านเขาวัง/บางขัน  
32 นางสาวจิราพรรณ ขวัญนิมิตร ครูผู้ช่วย บ้านหนองหว้า/ทุ่งสง  
33 นายชัยสงค์ ปั้นรอบรู ้ ครูผู้ช่วย บ้านหนองหว้า/ทุ่งสง  
34 นางอมรรัตน์  ปรีชา ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านนาวา/ช้างกลาง  
35 นางสาวชุติมดีฐ์  หนูแก้ว ครูผู้ช่วย ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ1์0  
36 นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตร ี ครูผู้ช่วย วัดก้างปลา/ทุ่งสง  
37 นางสาวธนาภรณ์ อ าลอย ครูผู้ช่วย บ้านวังหิน/ทุ่งใหญ่  
38 นายธวัชชัย จิตรบุญ ครูผู้ช่วย บ้านไร่มสุลิม/ทุ่งใหญ ่  
39 นางอนุสรา วงศ์แก้ว ครูผู้ช่วย วัดก้างปลา/ทุ่งสง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 24 ราย 
40 นายกิตติศักดิ์  คงดี ครูผู้ช่วย บ้านชะอวด/ชะอวด  
41 นางสาวเกศสดุาพร  ทองทรง ครูผู้ช่วย วัดนาหมอบุญ/จุฬาภรณ ์  
42 ว่าท่ี ร.ต.ณัฐพงศ์ คงวรรณ ์ ครูผู้ช่วย หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร  
43 นางสาวปิยภรณ์  คงด้วง ครูผู้ช่วย บ้านลากชาย/หัวไทร  
44 นายชัยยะ  เกลีย้งทอง ครูผู้ช่วย วัดสามัคยาราม/ร่อนพิบูลย ์  
45 นางสาวกมลา  วิปลุากร ครูผู้ช่วย บ้านปากเชียร/เชียรใหญ ่  
46 นางสาวพฤกษา สงสิงห ์ ครูผู้ช่วย วัดบ่อล้อ/เชียรใหญ ่  
47 นางสาวสุพร  ใหม่แก้ว ครูผู้ช่วย ชุมชนควนดินแดงฯ/ชะอวด  
48 นายเฉลมิ  ขวัญด า ครูผู้ช่วย บ้านกุมแป/ชะอวด  
49 นางสาววิมล  สงแสง ครูผู้ช่วย บ้านหน้าศาล/หัวไทร  
50 นางสาวสุวรรณา  ฟักทอง ครูผู้ช่วย บ้านกลอง/ร่อนพิบูลย ์  
51 นางสาวทิพย์วรรณ แสงวิเชียร ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณโฆษิต/ร่อนพิบลูย ์  
52 นางกัลญา  บ าเพ็ญ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยหาร/ร่อนพิบลูย ์  
53 นางสาวรัตติกาล  สุขเกิด ครูผู้ช่วย ร่อนพิบูลย์/ร่อนพิบูลย ์  
54 นางสาวศันสนีย์  ศรีเพ็ชร ครูผู้ช่วย บ้านบางพระ/เชียรใหญ ่  
55 นางสาวอัญชลีพร  ขุนเพชร ครูผู้ช่วย หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร  
56 นางสาวอัจฉรา  มากสุข ครูผู้ช่วย บ้านชะอวด/ชะอวด  
57 นางสาวลักขณา  อาชาชาญ ครูผู้ช่วย บ้านชะอวด/ชะอวด  
58 นายสุชาติ  ทองมี ครูผู้ช่วย วัดไม้เสียบ/ชะอวด  
59 นางสาวสุพรรษา ลายทิพย ์ ครูผู้ช่วย บ้านกุมแป/ชะอวด  
60 นางสาวอุสาลยัวรรณ  บุปผากิจ ครูผู้ช่วย บ้านบางพระ/เชียรใหญ ่  
61 นายปรีชา  ส่งกล ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดสุวรรณรังษี/ร่อนพิบูลย ์  
62 นางสาวเบญญาภา  สุขสวัสดิ ์ ครูผู้ช่วย บ้านชะอวด/ชะอวด  
63 นายทิชานนท์  หนอนวุ่น ครูผู้ช่วย บ้านห้วยหาร/ร่อนพิบลูย ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 14 ราย 
64 นางสาวจินตสุมาลย์  แซ่ภู ่ ครูผู้ช่วย บ้านท่าจันทน ์  

65 นางเกศรา  กะเหมะเตบ ครูผู้ช่วย ราชประชานุเคราะห์ ๘  

66 นางสาวรัชฎาภรณ์  ปลื้มใจ ครูผู้ช่วย บ้านเขาฝ้าย  

67 นางสาวธราทิพย์  ยอดราช ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งเกราะ  
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ที ่  

ชื่อ - สกุล 

 
ต ำแหน่ง 

 

 
โรงเรียน 

 
หมำยเหตุ 

68 นางสาวจุรีพร  ศรเีทพย ์ ครูผู้ช่วย ปทุมานุกูล  

69 นางสาวจิราพร  ใจห้าว ครูผู้ช่วย ท่าศาลา  

70 นางสาวธัญพร  พรหมจิตร ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งเกราะ  

71 นางสาวทิพย์เกษร  ทวีเมือง ครูผู้ช่วย วัดเขาขุนพนม  

72 นางปรีดา  อักษรคง ครูผู้ช่วย ท่าศาลา  

73 นางสาวธิราภรณ์  เพชรสง ครูผู้ช่วย วัดขรัวช่วย  

74 นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู ครูผู้ช่วย วัดประทุมทายการาม  

75 นางสาววัชรีภรณ์  นันทมงคล ครูผู้ช่วย ราชประชานุเคราะห์ ๘  

76 นางสาวธนพร  สุวรรณนรุักษ์ ครูผู้ช่วย ท่าศาลา  

77 นายธรรมรัตน์  หนูคง ครูผู้ช่วย ปทุมานุกูล  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 จ านวน 3 ราย 
78 นางสาวอภิษฐา  หลีเกื้อ ครูผู้ช่วย สิชลคณุาธารวิทยา  
79 นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ ครูผู้ช่วย ชะอวดวิทยาคาร  
80 นางสาวศุภลักษณ์  ขุนน า ครูผู้ช่วย สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช  

 
 

 
เร่ืองที่ 4.8 

 

เรื่อง การน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.นครศรีธรรมราช  ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กศจ.อื่น  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   

1. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ น าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี
คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  1) อุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 2 ราย 
  2) การเงินและการบัญชี  จ านวน 1 ราย 
 2. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี น าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ในบัญชีคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  

1) ดนตรีสากล  จ านวน 1 ราย 
  2) ฟิสิกส์   จ านวน 1 ราย 
 3. ส าหรับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จ านวน 19 ราย ให้รอไว้ก่อนโดยมอบส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจาก
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอน รอบที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 15 
มีนาคม 2563) 
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เร่ืองที่ 4.9 

เรื่อง  การแก้ไขอัตราเงินเดือนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติแก้ไขอัตราเงินเดือนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ราย นายประดิษฐ์ เยาว์แสง ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15, 800 บาท (วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)  

 

 
 
 

เร่ืองที่ 4.10 
เรื่อง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2                       
จ านวน   1   อัตรา   

 

ที ่

 

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
ต าแหน่งท่ีขออนุมัติตัดโอนฯ 

ไปก าหนดใหม ่

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 

เลขท่ี 
จ่ายตรง 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

เงินเดือน ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

อันดับ ขั้น 
1 11011 0099128 ครู สังวาลย์วิท 7 คศ.3 60,070 11011 คร ู วัดเพ็ญมติร 
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เร่ืองที่  ๔.11 

เรื่อง   การขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ ได้รับเงินเพิ่มส าหรับ   
           ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)    
          ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติ ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ  (พ.ค.ก.)  ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม  จ านวน 4 ราย 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ให้ได้รับเงิน พ.ก.ค.

เดือนละ 
ตั้งแต่วันที่ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 1 อัตรา 
1. นางนวลนุช  สายวารี ครู/ 

โรงเรียนวัดท่าช้าง 
2,500 16 พฤษภาคม 

2562 ถึง 10 
ตุลาคม 2562 และ 
1 พฤศจิกายน 
2562 ถึง 31 
มีนาคม 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 3 อัตรา 
2. นางจารุวรรณ  พรหมทอง ครู/ 

วัดป่าระก า 
2,500 

3. นางกันยรัตน์  สกุลโรมวิลาศ ครู/บ้านชายทะเล 2,500 

4. นางนฤมล  ขุนรัง ครู/โรงเรียนบ้านไสขาม 2,500 

 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.12 
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       เป็นการชั่วคราว 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ช่วยราชการ เป็นการชั่วคราว                 

มีก าหนด 1 ปี หากเลยเวลาที่ก าหนดให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติ ต่อไป 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานศึกษาเดิม สถานศึกษาท่ีขอช่วยราชการ 
 ต าแหน่ง/โรงเรียน อัตรา 

ก าลัง 
ต าแหน่ง/โรงเรียน อัตรา 

ก าลัง 
1. นางสาวอัญชิสา 

          บุญรัตน์ 
คร/ู 
ช านาญการ 

โรงเรียนวัดท้ายทะเล 
อ าเภอเชียรใหญ่ 
สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

+1 โรงเรียนวัดบางด้วน 
อ าเภอปากพนัง 
สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

-1 
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        เร่ืองที่ 4.13 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ 

จ านวน 9 ราย 
 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 9 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ได้
ครั้งละไม่เกิน 2 คน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 4 ราย 

1 นางสุภาวรรณ 
ล้อประเสริฐกุล 

คร ู ร.ร.บ้านบางตะเภา ภาษาไทย 

2 น.ส.พุทธชาด 
เนินหนู 

คร ู ร.ร.วัดจันด ี ศิลปะ 

3 นางกาญจนา 
จิตรา 

คร ู ร.ร.วัดท่ายาง ภาษาไทย 

4 นางสาวปรีดา 
ชนะพล 

คร ู ร.ร.บ้านหนองใหญ่ วิทยาศาสตร์/ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 ราย 
5 นางสาวปิยะนชุ 

              บวัชุม 
คร ู ร.ร.บ้านคลองวงั การศึกษาปฐมวัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 4 ราย 
6 นายยุทธนา 

     เพชรเชนทร ์
คร ู โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ คณิตศาสตร์ 

7 น.ส.พรพิมล 
          อ่อนคง 

คร ู โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ ภาษาอังกฤษ 

8 น.ส.ภาวดี 
     พรหมศาสน์ 

คร ู โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

9 นายศราวุธ 
      ศรีสุวรรณ์ 

คร ู โรงเรียนบางขันวิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา 
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เร่ืองที่ 4.14 

เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมี 
วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 1 ราย 

2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

1 ว่าที่ ร.อ.ประการ   
ผาแก้ว 

คร ู ร.ร.บ้านนาตาแย้ม สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 
 

 
  เร่ืองที่ 4.15 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2  

ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมิน จ านวน 19 ราย 
2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 19 ราย  

ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 6 ราย 

1 นายไพศาล 
จิตรามาศ 

คร ู
 

บ้านคลองงา สุขศึกษาและพลศึกษา 

2 นายกรวิทย ์
สุวรรณมณ ี

คร ู
 

บ้านทุ่งกรวด สุขศึกษาและพลศึกษา 

3 นางสาวนิภาพร 
ชิตเช่ียว 

คร ู
 

บ้านแพรกกลาง ภาษาไทย 

4 นายศักดา  
กะแหมะเตบ 

คร ู
 

บ้านนาพา วิทยาศาสตร ์

5 นางวฤดี  
วงศ์สวัสดิ ์

คร ู วัดจันด ี ปฐมวัย 

6 นางสาวผ่องศรี  
ประสารทอง 

คร ู บ้านคอกช้าง ภาษาไทย 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 3 ราย 
7 นางสาวขวัญดาว 

           พันธ์ศักดิ์ 
คร ู บ้านทุ่งใหญ ่ คณิตศาสตร ์

8 นางกนกภรณ์      
           พรหมสุข 

คร ู บ้านศาลาตะเคยีน คอมพิวเตอร ์

9 นางศิวพร   
          เต็มสงสัย 

คร ู วัดนาหมอบุญ ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 1 ราย 

10 นายศุภโชค  
            รอดทับ 

คร ู บ้านควนทอง(ประชา
อุทิศ)  

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 9 ราย 

11 น.ส.ศุภรัตน ์
               ภู่ดอก 

คร ู ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วิทยาศาสตร ์

12 น.ส.สภุาวด ี
         นวลมุสิงห์ 

คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ภาษาไทย 

13 น.ส.ประภาวรินทร ์
        น้อยส าเนียง 

คร ู พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ศิลปะ (ดนตรี) 
 

14 นายสมพร 
                พินิจ 

คร ู เสมด็จวนวิทยาคม ภาษาไทย 

15 น.ส.จุฑารัตน ์
         จันทร์วงค์ 

คร ู เสมด็จวนวิทยาคม คณิตศาสตร ์

16 นายชาญณรงค ์
        ส่งแสงรัตน ์

คร ู ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ วิทยาศาสตร ์

17 น.ส.นิภาพร 
       วิชชุปัญญ์กุล 

คร ู ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ ภาษาไทย 

18 น.ส.ชวัลรตัน ์
            ฤทธิเดช 

คร ู ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

19 นายอมรศักดิ ์
            บุญวงศ์   

คร ู บางขันวิทยา วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
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     เร่ืองที่ 4.16 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
       ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
       ช านาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ราย 
 2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 1 ราย 

1 นางสาวนชิาภา 
         พิกุลหอม 

ศึกษานิเทศก์ 
ช านาญการ 
สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4 
 

สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4 

 

รายงานผลการใช้กิจกรรมนิเทศ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาใน
โรงเรียนจัดการเรียนร่วม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 
2 นางนุชรี  

ลุ้งกี ่
คร ู
 

รร.พรหมคีรีพิทยาคม คณิตศาสตร์ 
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เร่ืองที่ 4.17 

เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน 
        เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1  จ านวน 2 ราย เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 1 ราย 

1 นางเยาวด ี
รอบคอบ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดราษฎร์เจริญวราราม ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 1 ราย 

2 นายสิวกรณ์   
          กิจบรรทัด 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ร.ร.ช านาญการ 

บ้านควนโตน สายงานบริหารสถานศึกษา 

 

 
เร่ืองที่ 4.18 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
       เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมินผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 1 ราย ทั้งนี้การแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้
รับค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

1 นายอัทธ์อากร   
  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ร.ร.นาบอน 
ดนตร ี
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เร่ืองที่ 4.19 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 ) 
 

 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 7 ราย 

2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน 7 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนใขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 1 ราย 

1 นายธีรกร   
           นวนหอม 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดหนองจิก ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 2 ราย 

2 นางสาวศิริพร 
         สุประดิษฐ ์

ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านพิต า ศิลปะ 
(นาฏศิลป์) 

3 นางปิยาภรณ ์
        อักษรน า 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดสโมสรสันนิบาต ศิลปะ 
(นาฏศิลป์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 4 ราย 

4 นายทวีศักดิ์  
         จันทร์หอม 

ครู/ 
ช านาญการ 

พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ภาษาไทย 

5 
นางปราณี  

         โมราศิลป ์

ครู/ 
ช านาญการ 

ชะอวดวิทยาคาร 
(มาช่วยราชการ 
ที่ รร.สตรีทุ่งสง) 

ภาษาไทย 

6 นางธมลพรรณ  
            เดชนุ่น 

ครู/ 
ช านาญการ 

กัลยาณีศรีธรรมราช ภาษาอังกฤษ 

7 นางอุษณีย์  
           ศิริสานต์ 

ครู/ 
ช านาญการ 

เบญจมราชูทิศ คณิตศาสตร ์
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เร่ืองที่ 4.20 

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
          วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่  1 ประเมินด้านที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) เพ่ือเลื่ อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
จ านวน 1 ราย  
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สาขา 

 
1 
 
 
 
 

 
นายประยงค์  
             ชูรักษ์ 
 

  
ศึกษานิเทศก์/ 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญ   
 การพิเศษ 

สายงานนิเทศการศึกษา 
 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัด สพป.นศ.3 
วิจัย 1. การศึกษาการปฏิบตัิงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา 2. พฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน 
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เร่ืองที่ 4.21 

เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
       ครูช านาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3) วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 
  
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติตามบัญชีรายชื่อที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เสนอ 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.22 
 เรื่อง  การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้แก่  

บ้านเรียนรักษาชาติ โดย นายปริวัติ  รักษาชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไป 
 
        

 
 เรื่องที่ 4.23 
เรื่อง  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
       นครศรีธรรมราช เขต 3 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

              อนุมัติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนผาสุก ทั้งนี้  ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรื อเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕o หมวดที่  3                    
การเลิกสถานศึกษา ข้อ 11 ก าหนดว่า ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่าง
หนึ่งอย่างใด (1)  ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน  2)  จ านวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้  และข้อ 13 ก าหนดว่า ในกรณีที่มีความจ าเป็น ที่ไม่อาจมี
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบมาใช้กับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานน าเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจาณาอนุมัติต่อไป  ทั้งนี้ ทรัพย์สิน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ และอ่ืน ๆ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนวัดปากเหมือง 
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เร่ืองที่ 4.24 
เรื่อง  แผนการรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 

 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบให้โรงเรียนที่ขอเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ที่เปิดสอนอยู่ก่อน ปีการศึกษา 
2563 สามารถด าเนินการเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ส าหรับโรงเรียนที่ขอเปิดใหม่ ปีการศึกษา 2563 ให้
ด าเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือขอความเห็นชอบอีกครั้ง ดังนี้ 

1. ส าเนาหนังสือรับรอง/ยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
2. ส าเนาหนังสือรับรองของสถานศึกษาเอกชน 
3. หนังสือของโรงเรียนที่ขอเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ที่มีความพร้อมของ 

โรงเรียนในด้านอาคาร ครู และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน 
4. ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือส าเนารายงานการประชุมของ 

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  5.1 รับทราบ เรื่อง การจัดท าโครงการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
  5.2 รับทราบความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินการ เรื่อง การด าเนินการสรรหาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2ป 
  5.3 รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ เรื่อง การด าเนนิการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


