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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 (ชั้น 2) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อจดบันทึกรายงานการประชุมและ
อานวยความสะดวกต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563
กรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทารายงาน
การประชุ ม คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ครั้ ง ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานการประชุมต่อที่
ประชุมเพื่อให้การรับรอง
ประธาน
เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตามที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ แ ละอนุ มั ติ ให้ ด าเนิ น การ
จึ ง ขอให้ ท่ า นได้ ต รวจสอบรายละเอี ย ดการประชุ ม หากมี ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ ไม่ ต รง
ตามที่เสนอให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รั บทราบการดาเนินการ
ตามวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 จานวน 16 วาระ
เรียบร้อยแล้ว
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3.2 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คาพิพากษา)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ข้อสรุปคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ในส่วนที่จะนาไปใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา หรือการดาเนินการอื่น ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 วรรคสอง
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 วรรคสอง บัญญัติว่า การนัดประชุมต้องทาเป็นหนังสือและแจ้งให้
กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณี
ดังกล่าวนี้จะทาหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ และวรรคสาม บัญญัติว่า บทบัญญัติในวรรคสอง
มิให้นามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่ งด่วนซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุม เป็นอย่างอื่นก็ได้ คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดี
ทั้งสองอุทธรณ์โต้แย้งคาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่า การนัดประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ได้ทาเป็น
หนั ง สื อ และไม่ แ จ้ ง ให้ อ นุ ก รรมการทุ ก คนทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า สามวั น ตามมาตรา 80 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 อ้างถึงเหตุผลที่ต้องนัดประชุมและ
ไม่ได้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้อนุกรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เพราะมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนเนื่องจาก
ต้องดาเนินการให้ทันกรอบระยะเวลาประกอบกับในห้วงเวลาที่เหลือมีข้อจากัดด้านบุคลากร และองค์คณะบุคคลที่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบองค์ประชุม ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยแล้วว่า ความจาเป็นเร่งด่วนในเรื่องระยะเวลา
จึงเกิดจากความล่าช้าในการดาเนิ นการ โดยไม่อาจอ้างเหตุผลความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ต้องแจ้งนัดประชุมเป็น
หนังสือให้อนุ กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามวัน ตามมาตรา 80 วรรคสองแห่งพระราชบัญญั ติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อั นถือเป็นความบกพร่องในรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดอีกทั้ง การบอกนัดในที่ประชุม จะต้องมีการนัดวันเวลาการประชุม รวมถึง
วาระการประชุมที่กาหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งและเจาะจงในที่ประชุมครั้งนั้น ซึ่งข้อเท็จจริงในส่ วนนี้ไม่ปรากฏใน
สานวนคดี แต่อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งพิพาทดังกล่าวนี้ปรากฏว่ากรรมการได้มาประชุมครบองค์ประชุม โดยมี
ผู้ไม่มาประชุมเพียงจานวน 4 คน ดังนั้น ความบกพร่องดังกล่าวจึงไม่ใช้เหตุร้ายแรงที่จะทาให้คาสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาเสียไป
2. กรณีทวี่ ่าอนุกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งได้รับคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
กลั่นกรองการย้าย มีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางและมีผลให้คาสั่งพิพาทไม่ชอบ
ด้วยกฏหมายหรือไม่ นั้น ซึ่งตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
บัญญัติว่า ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มี
อานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้ าที่หรือ
กรรมการผู้ นั้ น จะท าการพิ จ ารณาทางปกครองในเรื่องนั้ น ไม่ ได้เห็ น ว่า อ านาจในการพิ จ ารณาทางปกครองของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมก่อตั้งโดยกฎหมาย เมื่อบุคคลทั้งห้าเป็นอนุกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งมีอานาจหน้าที่ประการหนึ่ง ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ
เป็ นกรรมการหรือเลขานุการในคณะกรรมการกลั่ นกรองตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ที่ 2/2551 ลงวันที่ 7 มกราคม 2551 ซึ่ งออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ ค.
4.1 โดยมีหน้าที่พิจารณาคาร้องขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
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พิจารณาอนุมัติ จึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อมีคาสั่ง
ทางปกครองให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการกลั่นกรอง
การย้ายและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งย่อมต้องถือว่าคณะกรรมการทั้งสองคณะดังกล่าวเป็นองค์กรเดียวกันที่แบ่งหน้าที่กัน
ทางานภายใต้กระบวนการพิจารณาทางปกครองเดียวกันก่อนที่จะมีคาสั่งทางปกครองให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
ให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หาใช่เป็นคนละองค์กรในลักษณะที่องค์กรหนึ่งทาหน้าที่ตรวจสอบและทบทวน
การออกคาสั่งทางปกครองของอีกองค์กรหนึ่งแต่อย่างใดไม่ ประกอบกับมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่กาหนดห้าม
มิให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่งตั้งอนุกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายหรือห้าม
อนุ กรรมการของผู้ ถูก ฟ้ องคดี ที่ 1 ที่ เป็ น คณะกรรมการกลั่ นกรองการย้ ายเข้ าร่ว มประชุ มผู้ ถูก ฟ้ องคดี ที่ 1 เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้ งผู้บริหารสถานศึกษาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะออกคาสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดังนี้ บุคคลทั้งห้าจึงมีอานาจเข้าประชุมพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายและของผู้ ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยไม่ถือเป็ นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การ
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 จึงเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
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3.2.2 เรื่อง ขอหารือแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึ กษาธิ การในภูมิ ภ าค เรื่อ ง ค าวินิ จฉัยของคณะกรรมการขั บเคลื่อนการปฏิรู ป การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ท ร า บ ก า ร ห า รื อ แ น ว ป ฏิ บั ติ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ขับ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารในภู มิ ภ าค ตามมติ ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจั งหวั ด
นครศรี ธ รรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2562 เมื่ อ วันที่ 26 ธัน วาคม 2562 ได้ มอบหมายให้ ส านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือไปยังสานักงาน ก.ค.ศ.ในประเด็นของอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อ 6(1) มีหน้าที่จัดทาข้อมูลของผู้ประสงค์
ขอย้าย หมายถึง ข้อมูลของผู้ ยื่นคาร้องขอย้ายทุกประเภท ตรวจคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารประกอบการย้าย
ของข้าราชการทุกประเภท หรือรวมถึงการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้ายทุกประเภท ตามที่ได้ประกาศไว้ด้วยหรือไม่
อย่างไร
2. อานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อ 6(2)
2.1 เป็นคณะทางานร่วมกันทุกเขต หมายความว่าเฉพาะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เท่านั้น หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกัน อกศจ.(บริหารงานบุคคล)
2.2 อานาจหน้าที่ของ ข้อ 6(2) ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค เรื่อง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิภ ารในภูมิภ าค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 หมายถึง ตรวจสอบข้อมูลที่ข้อ 6(1)
ส่งมายังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดใช่หรือไม่ หรือ
2.3 การประเมินศักยภาพตามประกาศของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละตาแหน่ง
และนาผลการพิจารณามาเรียงลาดับด้วย เป็นอานาจหน้าที่ของ อกศจ.(บริหารงานบุคคล) ใช่หรือไม่ หรือเป็นอานาจ
หน้าที่ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อ 2.2
2.4 หรือการประเมินศักยภาพตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และการนาผลการประเมินฯมาพิจารณาเรียงลาดับเป็นอานาจหน้าที่
ของ อกศจ.(บริหารงานบุคคล)
ทั้งนี้ เมื่อ ก.ค.ศ.ได้ตอบข้อหารือแล้ว จะดาเนินการให้เป็นไปตามมติหารือ ต่อไป
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3.2.3 การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และเขต 3 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้พิจารณา
จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 43 อัตรา
2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้พิจารณา
จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 26 อัตรา

3.2.4 เรื่อง แนวทางการนาชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วน
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ ก.ค.ศ. มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาแหน่งครู ที่ยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมง การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบ ตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด สามารถนาชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ไม่ใช่การอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนากาหนดหรือ
หลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรองมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ ทั้งนี้ หากมีชั่วโมง
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครบตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แล้ว ไม่สามารถนาชั่วโมงการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพมาใช้ได้และกาหนดแนวทางการนาชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้
1. ให้นาชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความรู้และ
ประสบการณ์ ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญ หาหรือพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้อานวยการ
สถานศึกษา เช่น ชั่วโมงการประชุมทางวิช าการ การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ทางวิช าการ ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการเข้าร่วมชมรมวิชาชีพ
เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ ทั้งนี้ไม่สามารถนาชั่วโมงการพัฒ นาวิชาการและวิชาชีพดังกล่าวมานับ เป็นชั่วโมงการ
พั ฒ นาตามหลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น คุ รุ พั ฒ นาก าหนด หรือ หลั ก สู ต รที่ ก.ค.ศ. รับ รอง ตามหนั งสื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2560 และหนั งสื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 14
ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้
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2. การนาชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วม
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ให้ดาเนินการ
ดังนี้
2.1 ในรอบปีที่คาบเกี่ยววันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม
2560 ถึงวันสิ้นรอบปีนั้น)
กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้นาชั่วโมง
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันสิ้นรอบปีนั้น มาทดแทนชั้วโมงการมีส่วน
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
กรณีมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่
ก.ค.ศ. กาหนด ให้นาชั่วโมงการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพและชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ของรอบปีนั้นมานับรวมกันได้
2.2 ในรอบปีที่อยู่ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4
กรกฎาคม 2562
กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้นาชั่วโมง
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพของรอบปีนั้น มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้
ต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
กรณีมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่
ก.ค.ศ. กาหนด ให้นาชั่วโมงการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพและชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ของรอบปีนั้นมานับรวมกันแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
2.3 ในรอบปีที่คาบเกี่ยววันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กรณีมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้นาชั่วโมงการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ ตั่ง
แต่วันแรกของรอบปี ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพ (PLC)
ของรอบปีนั้น มานับรวมกันแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ต้องมี
ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ทั้งนี้ เมื่อนาชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วม
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แล้ว ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
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3.2.5 เรื่อง แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบ แผนการรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ประจาปีการศึกษา 2563 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดรัฐบาล
ที่
1

2
3

4
5
6

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
แกนมัธยม
ปวช.
ปวส.

แผนการรับนักเรียน ปี (63)
ปกติ
ทวิภาคี
รวม
1980
1000
45
1045
585
300
885
20
20
235
135
135
100
100
2320
1200
40
1240
1020
1020
60
60
1060
740
740
320
320
485
280
40
320
165
165
500
60
60
280
280
160
160

หมายเหตุ

8

ที่

สถานศึกษา

7

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ปวช.
ปวส.
8 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ปวช.
ปวส.
9 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ปวช.
ปวส.
หลักสูตรระยะสั้น
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
ต่อเรือจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
11 วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต ร แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี
นครศรีธรรมราช
ปวช.
ปวส.
สังกัด เอกชน
ที่
1
2
3
4

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณทิต
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพริชยการ
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
ปวช.
ปวส.

แผนการรับนักเรียน ปี (63)
ปกติ
ทวิภาคี
รวม
130
90
90
40
40
420
250
250
170
170
4785
115
110
225
115
185
300
4260
4260
728
364
212
20

132
-

364
344
20
300

180
60

60

180
120

แผนการรับนักเรียน ปี (63)
ปกติ
ทวิภาคี
รวม
295
135
135
160
160
995
585
585
410
410
255
95
95
160
160
565
405
405
160
160

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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สังกัดเอกชน
ที่

สถานศึกษา

5

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิฃยการศักดิ์ศิลปิน
ปวช.
ปวส.
พณิชยการทุ่งสง
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
ปวช.
ปวส.
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
ปวช.
ปวส.
(อยู่ระหว่างดาเนินการปิดกิจการ)

6
7
8
9
10
11
12
13
14

แผนการรับนักเรียน ปี (63)
ปกติ
ทวิภาคี
รวม
651
253
253
398
398
280
150
150
130
130
600
360
360
240
240
100
100
100
100
100
100
220
120
120
100
100
135
135
135
810
450
450
360
360
500
320
320
180
180

หมายเหตุ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่ 4.1
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติ ตาแหน่งว่างการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 89 อัตรา ดังนี้
1) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จานวน 52 อัตรา
2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จานวน 37 อัตรา
2. อนุมัตปิ ระกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. อนุมัตกิ ารดาเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ความรู้ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยกาหนดให้ มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดาเนินการออกข้อสอบและประมวลผล
4. อนุมัติ หลักสูตรภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. อนุมัติ มอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
5.1 ดาเนินการคัดเลือกฯ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
5.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค
5.5 ประกาศผลการคัดเลือก
6. อนุมัติให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
7. ในกรณีเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกไม่ครบตามจานวน
ตาแหน่งว่างขออนุมัติเป็นหลักการในการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกลาดับต่อไป เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งจนครบ
จานวนตาแหน่งว่างตามที่ได้รับอนุมัติ
8. หากผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาใด ให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในสถานศึกษานั้น
9. เมื่อดาเนินการแล้วให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทราบต่อไป
10. ขออนุมัติเป็ นหลักการ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช ดาเนินการตามที่สานักงาน
ก.ค.ศ. และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการดาเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบต่อไป
(หมายเหตุ : รายละเอียดตรวจสอบได้จากหน้าเว็ปไซด์ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)
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เรื่องที่ 4.2
เรื่ อง การพิ จ ารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา และ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2562 (กรณีปกติ) จานวน 5 ราย ดังนี้
ที่
ตาแหน่ง
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียนและสังกัดเดิม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1 บ้านลานนา
นายโสภณ
ผอ.ร.ร.
(เล็ก) นร. 101 คน
ดาพิน
ตาแหน่งเลขที่ 7628
อันดับ คศ.3
ขั้น 52,810 บาท
2 วัดบางคุระ
นางจิราภรณ์
ผอ.ร.ร.
(เล็ก) นร. 97 คน
สิทธิมาก
ตาแหน่งเลขที่ 6669
อันดับ คศ.3
ขั้น 58,390 บาท
3 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196
น.ส.มาลิษา
ผอ.ร.ร.
(เล็ก) นร. 96 คน
พรหมทอง
ตาแหน่งเลขที่ 3556

วัดควนเคร็ง

บ้านท่าจันทร์
สพป.นศ.4

บ้านบางมูลนาก

อันดับ คศ.3
ขั้น 58,390 บาท

4

บ้านปากบางกลม
นางสุภาพ
ผอ.ร.ร.
(เล็ก) นร. 76 คน
พฤษภ
ตาแหน่งเลขที่ 7473
อันดับ คศ.3
ขั้น 58,390 บาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
รองผอ.ร.ร
5 เมืองนครศรีธรรมราช
นายวีรชนม์
(กลาง)
จันทร์แก้ว
นร. 1,407 คน

วัดแหลมตะลุมพุก

สตรีทุ่งสง

ตาแหน่งเลขที่ 24332

อันดับ คศ.3
ขั้น 58,390 บาท
2. ตาแหน่งว่างใหม่หลังจากการพิจารณาย้าย ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ไปประกาศตาแหน่ง
ว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน และดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ต่อไป
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง ขออนุมัติใช้ตาแหน่งว่างผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติการใช้ตาแหน่งว่างผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อ บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 13 อัตรา โดยเรียกผู้สอบ
คัด เลื อกได้ล าดั บ ที่ 160 – 172 มารายงานตัว เลื อ กต าแหน่ งว่าง และหากมี ผู้ ส ละสิ ท ธิให้ ด าเนิ น การจนครบ
ตาแหน่งว่าง ในโรงเรียนดังต่อไปนี้
ที่

ตาแหน่ง/
สังกัด

โรงเรียน

ตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน
เลขที่ อันดับ
ขั้น

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2000
1 ผอ.ร.ร. วัดมะเฟือง (นร.86 คน)
2461
2 ผอ.ร.ร. วัดหลักช้าง (นร. 71 คน)
2188
3 ผอ.ร.ร. บ้านพรุวง (นร. 47 คน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
6357
4 ผอ.ร.ร. บ้านโก้งโค้ง (นร. 70 คน)
7444
5 ผอ.ร.ร. วัดควนป้อม (นร. 70 คน)
7161
6 ผอ.ร.ร. บ้านดอนตาสังข์ (นร. 54 คน)
7135
7 ผอ.ร.ร. บ้านวังหอน (นร. 53 คน)
8656
8 ผอ.ร.ร. วัดรามแก้ว (นร. 52 คน)
3491
9 ผอ.ร.ร. บ้านบางด้วน (นร. 45 คน)
8669
10 ผอ.ร.ร. วัดสว่างอารมณ์ (นร. 32 คน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
8577
11 ผอ.ร.ร. บ้านเผียน (นร. 76 คน)
บ้านเขาทราย (นร. 54 คน)
8469
12 ผอ.ร.ร
8222
13 ผอ.ร.ร. วัดคงคาเลียบ (นร. 41 คน)

จานวน 3 อัตรา
คศ.3 66,540
คศ.3 67,590
คศ.3 47,720
จานวน 7 อัตรา
คศ.3 58,390
คศ.3 58,390
คศ.3 58,390
คศ.3 58,390
คศ.3 67,590
คศ.2 41,620
คศ.3 58,390
จานวน 3 อัตรา
คศ.3 67,590
คศ.3 69,040
คศ.3 58,390

สาเหตุการว่าง
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
มติค ณะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ มี
วิทยฐานะชานาญการ จานวน 2 ราย
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐำนะ

สถำนศึกษำ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 2 ราย
ครู/โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
2 นายปราโมทย์
ไชยสินธุ์

3

นางอุษาวรรณ์
นราชัย

ครู/-

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

หมำยเหตุ
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เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 20 ราย
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐำนะ

สถำนศึกษำ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 21 ราย
1 นางสาวนงนาฎ ครู/ชานาญการ
โรงเรียนปทุมานุกูล
มีลาภ
ครู/ชานาญการ
โรงเรียนวัดยางทอง
2 นางชลธิชา
หนูสุวรรณ
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์
3 ว่าที่ร้อยตรีเรวัช ครู/ชานาญการ
กันตังกุล
ครู/ชานาญการ
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
4 นางสุวรรณี
น่วมหมุน

5

ครู/ชานาญการ
นางวศินี
อินทร์ชัย

โรงเรียนวัดนาเหรง

6

นางสาวผกาวัลย์
ซังปาน
นายไพฑูรย์
ศักดิ์พรหม
นางสาวรัสมา
ราตรีพฤกษ์
นางสาวอภิรตี
สีนวล
นางสุมาลา
เบ็ญจศักดิ์
นางหัสนีย์
บารุงชาติ
นางจุไร
มองมาไพรี

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนปทุมมานุกูล

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนบ้านสะพานหัน

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

7
8
9
10
11
12

หมำยเหตุ

15
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

13 นางสาวปาริชาติ
14
15
16
17
18
19
20

ช่วยรอดหมด
นางอารีย์
นวลดุก
นางปรียา
สุวรรณภักดี
นางจิราภรณ์
สหกิจ
นางจิตรา
เสียดหนองยุง
นางกมลทิพย์
ยอดเพ็ชร
นางบุศรา ตันเซ่ง
นางณัฐณิชา
จันทร์มาศ

ตำแหน่ง/วิทยฐำนะ

สถำนศึกษำ

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนวัดนาเหรง

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนบ้านสระบัว

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนวัดเทวดาราม

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนชุมชนใหม่

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพ
ที่ 92
โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพ
ที่ 92
โรงเรียนบ้านทุ่งชน
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก

ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ
ครู/ชานาญการ

หมำยเหตุ

16

เรื่องที่ 4.6
เรื่อง

การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วยตามรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา จานวน 79 ราย
ที่

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผูด้ ารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 16 ราย
1

2

3
4

5

6

7

8
9

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

นายรัชกร ชะนะทอง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดพังยอม
ว่าที่ ร.ต.ทัพพสาร
เพ็งสงค์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านตลาด
นายเฉลิมพล คงเพชร
ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดวังหงส์
นางสาวสายพิศ นุ่นศรี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดบางใหญ่

9 ธันวาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดพังยอม

นางศิริพร ยอสิน
ครู ร.ร.วัดพังยอม

ดร.องอาจ หนูทองแก้ว

9 ธันวาคม
2562

ผอ.ร.ร.บ้านตลาด

นายวิรัตน์ มีทอง
ครู ร.ร.บ้านตลาด

นายสิรวิชญ์ ทับสุทธิ

9 ธันวาคม
2562
9 ธันวาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดวังหงส์

นายโกศล กัณฐรัตน์
ครู ร.ร.วัดวังหงส์
นางพรทิพย์ คงทอง
ครู ร.ร.วัดบางใหญ่

นายธวัชชัย มัชฌิกะ

นางศศิธร รักเมือง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดเชิงแตระ
นางสาวมัสรี
สะมาเหาะ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมะม่วงตลอด
นางสาวจันทิรา
ขวัญคาวิน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดศรีมงคล
นายจตุพงศ์ ทองนวล
ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดโคกโพธิ์
สถิตย์
นางสาวสนธยา
แสงอ่อน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดศรีมงคล

9 ธันวาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดเชิงแตระ

นางธนรัตน์ จันทวี
ครู ร.ร.วัดเชิงแตระ

นายสมพงศ์ สงวนพงศ์

9 ธันวาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดมะม่วงตลอด

นางวิมล

นายมนู คุณโอษฐ์

9 ธันวาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดศรีมงคล

9 ธันวาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดโคกโพธิ์สถิตย์ นางแสงจันทร์ สุขเนาว์ นายวิฑูรย์ สงสวัสดิ์
ครู ร.ร.วัดโคกโพธิ์สถิตย์

9 ธันวาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดศรีมงคล

ผอ.ร.ร.วัดบางใหญ่

นายพินิจ สินธุพาชี

พรหมประสาท
ครู ร.ร.วัดมะม่วงตลอด
นางวัลย์ลิกา มุสิแดง
ครู ร.ร.วัดศรีมงคล

นางวัลย์ลิกา มุสิแดง
ครู ร.ร.วัดศรีมงคล

นายอุเสน อนันทขาล

นายอุเสน อนันทขาล

หมาย
เหตุ

17
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

10 นางสาวนิติยา

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

9 ธันวาคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผูด้ ารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

ผอ.ร.ร.วัดกัด

นายจรูญ นาคเลิศ
ครู ร.ร.วัดกัด

บุญตาแสง
ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดกัด
นางรพีพร นาคแก้ว
11 นางสาวสาวิตรี หงษา
9 ธันวาคม ผอ.ร.ร.บ้านคลองดิน
ครู ร.ร.บ้านคลองดิน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
ร.ร.บ้านคลองดิน
นายธรรมศักดิ์ จิตมนัส
12 นางสาวนิรันตี
9 ธันวาคม ผอ.ร.ร.บ้านปากพญา
ครู ร.ร.บ้านปากพญา
บุญเทียม
2562
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปากพญา
13 นางสาวอัญชลี ศิรริ ัตน์
9 ธันวาคม ผอ.ร.ร.วัดบางตะพาน นางธนัชพร เขมะดุษฎี
ครู ร.ร.วัดบางตะพาน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
ร.ร.วัดบางตะพาน
นายธีระพงศ์ หมกทอง
14 นายฐิรภัช ชาญกัน
9 ธันวาคม ผอ.ร.ร.บ้านบางหลวง
ครู ร.ร.บ้านบางหลวง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
ร.ร.บ้านบางหลวง
15 นางสาวรอยพิมพ์
9 ธันวาคม ผอ.ร.ร.บ้านสานักใหม่ นางสาวยุภา ชูหนู
ครู ร.ร.บ้านสานักใหม่
พันธรักษ์
2562
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านสานักใหม่
นางอิสรา สืบสม
16 นางสาวญาณี ศรีนุรจน์ 9 ธันวาคม ผอ.ร.ร.บ้านทวดทอง
ครู ร.ร.บ้านทวดทอง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
ร.ร.บ้านทวดทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 6 ราย
17 นางสาวอัษฏา
ลิมโกมลวิลาศ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านเกาะนางโดย
18 นางสาวณัฐณิช
แซมลิวรรณ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านโก้งโค้ง
19 นางเสาวนีย์ ภักดีกิจ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดเทพมงคล

นางสุภาภรณ์
จิตจารักษณ์
นายประพันธ์
ไชยณรงค์
นายสิทธิรงค์ จงกลศรี

นายภานุวัชร เพชรรัตน์

นายสพล ชูทอง

นางสาวอรทัย พัฒนกุล

นางสมหมาย วีระพงศ์

10
พฤษภาคม
2562

ผอ.ร.ร.บ้านเกาะนาง
โดย

นางประเทือง ส่งแสง
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านเกาะนางโดย

นายประยงค์ ชูรักษ์

10
พฤษภาคม
2562

ผอ.ร.ร.บ้านโก้งโค้ง

นางเนตรชนก กลั้งเนียม นายประยงค์ ชูรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านโก้งโค้ง

10
พฤษภาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดเทพมงคล

นางสมวรรณ หนูทอง
ครูชานาญการ
ร.ร.วัดเทพมงคล

นางวรวรรณ สังสัพพันธ์

หมาย
เหตุ

18
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผูด้ ารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดท่าลิพง นางสมหมาย ดีเป็นแก้ว นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
20 นางเสาวนีย์ ไชยวรรณ
10
ครูชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
พฤษภาคม
ร.ร.ชุมชนวัดท่าลิพง
2562
ร.ร.ชุมชนวัดท่าลิพง
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ว นายสุชาติ ด้วงใหญ่
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
21 นางสาวชลิดา วงศ์อุทัย
10
ครูชานาญการ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
พฤษภาคม วิเชียร
ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ว
ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ว
2562
วิเชียร
วิเชียร
นายกวินพงศ์
นางวรวรรณ สังสัพพันธ์
22 นางสาวหวันบูหา
15 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 7
ขจรศิรเวโรจน์
เห็มมัน
2562
ครูชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ราชประชา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
นุเคราะห์ 7
7
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 49 ราย
23 นายปฐมพร

24

25

26

27

28

เรืองจันทร์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านท่าม่วง
นางสาวนุศรา นุกูล
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านท่าม่วง
นางสาวอัจฉราวดี
บัวเกตุ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต
นางสาวพรรณงาม
รัตนบุรี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ท่าศาลา
นายบัณฑิต เหมสุข
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านท่าน้อย
นางสาวศศิธร
เกียรติรุ่งโรจน์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านท่าน้อย

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านท่าม่วง

นางนฤมล คาพิพจน์

นายมณี ชานาญ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านท่าม่วง

นางภาวินี โชติมณี

นายมณี ชานาญ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดสโมสร
สันนิบาต

นางจุไร ศรีเมือง

นางนิลรัตน์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ท่าศาลา

นางเมตตา แดงสว่าง

นางชัชลี ลิ้มโอภาส

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านท่าน้อย

นางอรไท มะลิแก้ว

นางจินตนา แจ้งใจ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านท่าน้อย

นางอรไท มะลิแก้ว

นางจินตนา แจ้งใจ

พรายอินทร์

หมาย
เหตุ

19
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

29 นางสาวอัจฉราภรณ์
มากเกตุ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านท่าน้อย
30 นางสาวพุชนาฎ
ทับทอง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปากเจา
31 นางสาวสุรมี าศ แก้วไฟ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปากเจา
32 นายเอกอนันท์ ช้างนิล
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดเทวดาราม
33 ว่าที่ ร.ต.นคร
สายบุญยัง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดนากุน
34 นางสาวอภัสนันท์
รอดแสง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านพังปริง
35 นางสุดารัตน์ บุญฤทธิ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดสุธรรมาราม
36 นางสาวจิราพร
จิตต์ประไพย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านประชาอารี
37 นางจารุวรรณ ดามุสิก
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดทอนหงส์
38 นางสาวพรนภา
ภู่ทับทิม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดบางคู

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผูด้ ารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านท่าน้อย

นางอรไท มะลิแก้ว

นางจินตนา แจ้งใจ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านปากเจา

นางจิราวรรณ เชาวลิต

นายอนุห์ บุญคล่อง

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านปากเจา

นายศรศักดิ์ พนาลี

นายอนุห์ บุญคล่อง

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดเทวดาราม

นางจุรีย์ แก้วบุญส่ง

นายพงศ์ศักดิ์
กาญจนภักดิ์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดนากุน

นางบัณพิตา ชูปู

นางนิภา พิมเสน

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านพังปริง

นายวิพล เอี้ยวซิโป

นายณัฐวัฒน์ รักทอง

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดสุธรรมาราม

นางจารีย์ นาสศรี

นายสัญยิด ยีส้า

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านประชาอารี

นางสาวศนัญญา
นางสาวสุพรรณี จิตต์ตั้ง
พรหมภักดี

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดทอน
หงส์

นายชนะไพย์ จุลบล

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดบางคู

นางนัทฐาพร เพ็งสุข

นางสาวสุนัฎฐา
เจริญผล
นางจินตนา แจ้งใจ

หมาย
เหตุ

20
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

39 นางสาวสุปรีดา
สุวรรณชาตรี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดบางคู
40 นางสาวทิภาพร
เบ็ญจธรรมรักษา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ปทุมานุกลู
41 นางสาวอัญมณี บัวน้อย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ปทุมานุกลู
42 นายปรัชญา
เนินพรหม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
วัดน้าตก
43 นางสาวไอลดา
ยิ้มแก้วรี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดน้าตก
44 นางสาววิชุดา เสนา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนใหม่
45 นางสาวสุลาวรรณ
ดาราวรรณ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนใหม่
46 นางสาวซัลมา พาลิชัน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านทุ่งชน
47 นางสาวราตรี
อาทิตย์ลับ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดปลักปลา
48 นางสาวอารี อะลิแอ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดปลักปลา

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผูด้ ารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดบางคู

นางถนอมศรี สุขช่วย

นางจินตนา แจ้งใจ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ปทุมานุกูล

นางกรรณิการ์
นายสุรญ
ิ แก้วบุญส่ง
เปาะทองคา

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ปทุมานุกูล

นางสาวกิตติมา สุดทอง นายประเทือง

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดน้าตก

นางจุรี แก้วประจุ

นางเยาวลักษณ์ สุทิน

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดน้าตก

นางจุรี แก้วประจุ

นางเยาวลักษณ์ สุทิน

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ชุมชนใหม่

นางสุพรรษา คลี่เกสร

นางสาวสุพรรณี จิตต์ตั้ง

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ชุมชนใหม่

นางสุนทรีย์ คณะนา

นางสุพิชา เนตรวรนันท์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งชน

นางมยุรี ใจห้าว

นางสุรีย์ ดาราไกล

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดปลักปลา

ส.อ.ศักดิ์ชัย สวัสดิ์ชัย

นางสาวอาภรณ์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดปลักปลา

รอดเนียม

เมฆฉาย

นางสาวกมลนันท์
นางสาวอาภรณ์
รักชาติไทย
เมฆฉาย

หมาย
เหตุ

21
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

49 นางกัญญาพัชร

50

51

52

53

54

55

56

57

58

เอาเทพ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านโรงเหล็ก
นางสาวปานกวี
รับไทรทอง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านโรงเหล็ก
นางสาวสายสุนีย์
จิตประไพย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโรงเหล็ก
นางสาวมาเฮรัน
จันทโชติ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านน้าร้อน
นางสาวมานีลา
สาและ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปลายทอน
นางสาวศุทธินี ใจอารีย์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปลายทอน
นางสาวปิยดา ดามี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดชนสังขรณพิจติ ร
นางสาวหานีฟา เจะเว
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดป่า(ท่าขึ้น)
นางสาวอุมาพร
แก้วประวัติ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านอินทนิน
นายกฤษฎา ทิ้งหลี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดจันทาราม

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผูด้ ารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านโรงเหล็ก

นางกัญญ์ศิริ
นางวรรณา กิจแถลง
สิริปัญญาวรคุณ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านโรงเหล็ก

นางนคร เอี่ยมพล

นางวรรณา กิจแถลง

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดโรงเหล็ก

นางนิภาวรรณ ช้างนิล

นายจิ้ม สุวรรณรัตน์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านน้าร้อน

นางสาวกัญญา

ร้อยตรี ดวง สังแก้ว

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านปลายทอน

นางจินตนา สาแดงสาร นายสุมติ ร สาแดงสาร

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านปลายทอน

นางจินตนา สาแดงสาร นายสุมติ ร สาแดงสาร

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดชนสังขรณ
พิจติ ร

นางชนากานต์
นางสุพิชา เนตรวรนันท์
มายะเฉียว

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดป่า(ท่าขึ้น)

นายชวลิต แนวกันยา

นายพงศ์ศักดิ์
กาญจนภักดิ์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านอินทนิน

นางวรางคณา รอดภัย

นายกิตติภพ ส้มแป้น

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดจันทาราม

นางโสภิษฐ์ สวัสดิ์ชัย

นางสาวนิชาภา
พิกุลหอม

ยอดแก้ว

หมาย
เหตุ

22
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

59 นางสาวณัฐธิดา
ช้างกลาง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดพระเลียบ
60 นายสุการย์ พานชาตรี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านพิตา
61 นางสาววาสนา
เสนาะจิต
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดสุชน
62 นางสาวอลิษา
บรรจงสุทธิ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านเขาทราย
63 นายณัฐชา คีรโี ชติ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านพังหรัน
64 นางสาวอาทิตยา
ฤททาธร
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง
65 นางสาวจุฑารัตน์
ขนอม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดเจดียห์ ลวง
66 นางสาวนูยีลัน
วุ่นชูแก้ว
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ราชประชา
นุเคราะห์ ๘
67 นางสาวสุณี
สายชลเชี่ยว
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดหญ้าปล้อง

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผูด้ ารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดพระเลียบ

นางสาวหัสณี สังข์แก้ว

นายมาโนช ทองประดับ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านพิตา

นางณัฐวดี ใสนวล

นายมาณพ เสียมไหม

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดสุชน

นางชุตินันท์ โชติรตั น์

นางสาววัชญาณ์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านเขาทราย

นางโสภา ถวาย

นางมณี จันทรรัตน์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านพังหรัน

นางสุติญา สุบรรณ์

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง

นายยูเรน ชูพันธ์
นางสาวผกามาศ
สุวรรณคช

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดเจดีย์หลวง

นางพนิดา ซิบยก

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ ๘

นางปรียา
นายพงศ์ศักดิ์
เจริญมิตรมงคล
กาญจนภักดิ์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดหญ้าปล้อง

นางสาวกรกนก

ชลสินธุ์

นายเสรี อิสรเดช

นายสาราญ คงเพ็ชร
บุญช่วย

หมาย
เหตุ

23
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

68 นางสาวปาลิตา

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผูด้ ารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

ผอ.ร.ร.บ้านขุนทะเล

แก้วมณี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านขุนทะเล
69 นางนิรมล ประเสริฐดา ๑๑ ธันวาคม ผอ.ร.ร.บ้านประชาอารี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒๕๖๒
ร.ร.บ้านประชาอารี
๒๓ ธันวาคม ผอ.ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง
70 นายนพดล จัตุรงค์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒๕๖๒
ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง
๒๓ ธันวาคม ผอ.ร.ร.บ้านท่าน้อย
71 นางตั้งใจ ซังปาน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒๕๖๒
ร.ร.บ้านท่าน้อย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 8 ราย
72 นายสนธยา สังข์ไข
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนเชียรใหญ่
73 นางสาวสุรรี ัตน์
เทียนมนัส
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนโยธินบารุง
74 นางสาวพัชรี ศรีจาเริญ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนหัวไทรบารุง
ราษฎร์
75 นางณัฐวดี แสงป้อม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

นายโสภณ เมฆฉาย

นายมาณพ เสียมไหม

นางสาวศนัญญา
นางสาวสุพรรณี จิตต์ตั้ง
พรหมภักดี
นายเวียร กิจผดุง

นายยูเรน ชูพันธ์

นางสาวกิดาการ

นางจินตนา แจ้งใจ
นาคนา

4 ตุลาคม
2562

ผอ.โรงเรียนเชียรใหญ่

นางสาวศุภวรรณ

นายตรีภพ สุวรรณ

14
พฤศจิกายน
2562

ผอ.โรงเรียนโยธินบารุง

26
พฤศจิกายน
2562

ผอ.โรงเรียนหัวไทรบารุง นายสมหมาย
นายสมพร นุราช
ราษฎร์
โศภิษฐิกุล
ครูชานาญการพิเศษ

26
พฤศจิกายน
2562

ผอ.โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

มีแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
นางกัลยา ผลใหม่
รศ.ดร.กันตภณ
ครูชานาญการพิเศษ
หนูทองแก้ว

นางจิรนันท์ แซมมงคล นายนิยม คาแหง
ครูชานาญการพิเศษ

หมาย
เหตุ

24
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

76 นางสาวณัฐกานต์
ทิพย์วิเศษ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนขนอมพิทยา
77 นางสาวอัชยา แซ่ตั้น
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนขนอมพิทยา
78 นางสาวอรอุมา ราชเดิม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบางขันวิทยา
79 นายยอดยิ่ง สุขขี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบางขันวิทยา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง
26
พฤศจิกายน
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา นางเพชรี นาคแก้ว
นายกัมพล มีชัย
ครูชานาญการพิเศษ

9 ธันวาคม
2562

ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา นางสาวอิงอร พิมเสน
ครูชานาญการพิเศษ

นายกัมพล มีชัย

26
พฤศจิกายน
2562
9 ธันวาคม
2562

ผอ.โรงเรียนบางขัน
วิทยา

นางปิยนุช อิ้ววังโส
ครูชานาญการพิเศษ

นายสุรินทร์ ไชยศร

ผอ.โรงเรียนบางขัน
วิทยา

นายบดี คิดเหมาะ
ครูชานาญการพิเศษ

นายสุรินทร์ ไชยศร

หมาย
เหตุ

25

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดารงตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ คุ ณ สมบั ติ ผลคะแนนและการแต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มครบสองปี ให้ดารงตาแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 80 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 20 ราย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

น.ส.จุฑาทิพย์ แก้วช่วย
น.ส.อรวรรณ เป็ดทอง
นางอรอาไพ ดวงฤทธิ์
น.ส.สิริรักษ์ ชูจันทร์
น.ส.อุไรวรรณ จันทร์เรืองฤทธิ์
นางนจุรี ฐาปนภาคย์
นางยุพาภรณ์ ไชยรักษ์
น.ส.สิริพร อนันต์
น.ส.ธารารัตน์ โกมัย
นางจีระนันท์ ทิพย์รวย
น.ส.กาญจนา จักกระหวัด
น.ส.เจนจิรา สุขช่วง
น.ส.กานต์ชนก วรรณทอง
นายเขมวรุทธิ์ อุปลา
นางอรนุช พรหมรัตน์
นางสาวภัญนภัส กระปุกทอง
นางวิชญาพร ทิพย์รัตน์แก้ว
นางสาวฐาปนี ศรีรัชชะ
นางสาวแสงดาว สโมสร
นายตุลยรักต์ รักษ์พงศ์

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

อนุบาลฯ
บ้านทวดทอง
วัดพระมหาธาตุ
อนุบาลฯ
วัดพระมหาธาตุ
วัดโบสถ์
บ้านทวดทอง
อนุบาลฯ
บ้านทวดทอง
วัดสระไคร
บ้านตลาด
วัดโบสถ์
วัดพระมหาธาตุ
บ้านทวดทอง
อนุบาลฯ
อนุบาลฯ
วัดคันนาราม
บ้านนาเคียน
วัดท่างาม
วัดพระมหาธาตุ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 19 ราย
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางสาวสุพตั รา ทองจาร
นางสาวอัจฉรา วัฒนา
นางสาวิตรี เจ้าสาย
นางสาวสิรินดา วุฒิพงค์
นางอรวรรณ ไทรทองงาม
นางปณิดา ไชยเพชร
นางสาวศรัญยา ปรีชา
นางสาวเพ็ญสุดา ติกขณา
นางสาวสุวรรณา แหวนเพ็ชร
นางสาวพรรณทิตา โชติไพรัตน์

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

วัดธรรมเผด็จ/ทุ่งส่ง
วัดธรรมเผด็จ/ทุ่งส่ง
บ้านนาเส/ฉวาง
วัดกะเปียด/ฉวาง
ชุมชนวัดสุวรรณาราม/ฉวาง
เจริญรัชต์ภาคย์/บางขัน
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง/ทุ่งสง
วัดจันดี/ช้างกลาง
วัดจันดี/ช้างกลาง
บ้านนิคมวังหิน/บางขัน

หมายเหตุ

26
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

31 นางอิเซาะ ซาหีมซา
ครูผู้ช่วย
บ้านเขาวัง/บางขัน
32 นางสาวจิราพรรณ ขวัญนิมิตร
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองหว้า/ทุ่งสง
33 นายชัยสงค์ ปั้นรอบรู้
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองหว้า/ทุ่งสง
34 นางอมรรัตน์ ปรีชา
ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านนาวา/ช้างกลาง
35 นางสาวชุติมดีฐ์ หนูแก้ว
ครูผู้ช่วย
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์10
36 นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตรี
ครูผู้ช่วย
วัดก้างปลา/ทุ่งสง
37 นางสาวธนาภรณ์ อาลอย
ครูผู้ช่วย
บ้านวังหิน/ทุ่งใหญ่
38 นายธวัชชัย จิตรบุญ
ครูผู้ช่วย
บ้านไร่มสุ ลิม/ทุ่งใหญ่
39 นางอนุสรา วงศ์แก้ว
ครูผู้ช่วย
วัดก้างปลา/ทุ่งสง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 24 ราย
40 นายกิตติศักดิ์ คงดี
ครูผู้ช่วย
บ้านชะอวด/ชะอวด
41 นางสาวเกศสุดาพร ทองทรง
ครูผู้ช่วย
วัดนาหมอบุญ/จุฬาภรณ์
42 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์ คงวรรณ์
ครูผู้ช่วย
หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร
43 นางสาวปิยภรณ์ คงด้วง
ครูผู้ช่วย
บ้านลากชาย/หัวไทร
44 นายชัยยะ เกลีย้ งทอง
ครูผู้ช่วย
วัดสามัคยาราม/ร่อนพิบูลย์
45 นางสาวกมลา วิปลุ ากร
ครูผู้ช่วย
บ้านปากเชียร/เชียรใหญ่
46 นางสาวพฤกษา สงสิงห์
ครูผู้ช่วย
วัดบ่อล้อ/เชียรใหญ่
47 นางสาวสุพร ใหม่แก้ว
ครูผู้ช่วย
ชุมชนควนดินแดงฯ/ชะอวด
48 นายเฉลิม ขวัญดา
ครูผู้ช่วย
บ้านกุมแป/ชะอวด
49 นางสาววิมล สงแสง
ครูผู้ช่วย
บ้านหน้าศาล/หัวไทร
50 นางสาวสุวรรณา ฟักทอง
ครูผู้ช่วย
บ้านกลอง/ร่อนพิบูลย์
51 นางสาวทิพย์วรรณ แสงวิเชียร
ครูผู้ช่วย
วัดสุวรรณโฆษิต/ร่อนพิบลู ย์
52 นางกัลญา บาเพ็ญ
ครูผู้ช่วย
บ้านห้วยหาร/ร่อนพิบลู ย์
53 นางสาวรัตติกาล สุขเกิด
ครูผู้ช่วย
ร่อนพิบูลย์/ร่อนพิบูลย์
54 นางสาวศันสนีย์ ศรีเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
บ้านบางพระ/เชียรใหญ่
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 ลายทิพย์
ครูผู้ช่วย
บ้านกุมแป/ชะอวด
60 นางสาวอุสาลัยวรรณ บุปผากิจ
ครูผู้ช่วย
บ้านบางพระ/เชียรใหญ่
61 นายปรีชา ส่งกล
ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดสุวรรณรังษี/ร่อนพิบลู ย์
62 นางสาวเบญญาภา สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
บ้านชะอวด/ชะอวด
63 นายทิชานนท์ หนอนวุ่น
ครูผู้ช่วย
บ้านห้วยหาร/ร่อนพิบลู ย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 14 ราย
ครูผู้ช่วย
บ้านท่าจันทน์
64 นางสาวจินตสุมาลย์ แซ่ภู่
ครูผู้ช่วย
ราชประชานุเคราะห์ ๘
65 นางเกศรา กะเหมะเตบ
ครูผู้ช่วย
บ้านเขาฝ้าย
66 นางสาวรัชฎาภรณ์ ปลื้มใจ
ครูผู้ช่วย
บ้านทุ่งเกราะ
67 นางสาวธราทิพย์ ยอดราช

หมายเหตุ

27
ที่
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชื่อ - สกุล
นางสาวจุรีพร ศรีเทพย์
นางสาวจิราพร ใจห้าว
นางสาวธัญพร พรหมจิตร
นางสาวทิพย์เกษร ทวีเมือง
นางปรีดา อักษรคง
นางสาวธิราภรณ์ เพชรสง
นางสาวพัชรี จิ้วบุญชู
นางสาววัชรีภรณ์ นันทมงคล
นางสาวธนพร สุวรรณนุรักษ์
นายธรรมรัตน์ หนูคง

ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

โรงเรียน

หมำยเหตุ

ปทุมานุกูล
ท่าศาลา
บ้านทุ่งเกราะ
วัดเขาขุนพนม
ท่าศาลา
วัดขรัวช่วย
วัดประทุมทายการาม
ราชประชานุเคราะห์ ๘
ท่าศาลา
ปทุมานุกูล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 3 ราย
78 นางสาวอภิษฐา หลีเกื้อ
79 นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์
80 นางสาวศุภลักษณ์ ขุนนา

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

สิชลคุณาธารวิทยา
ชะอวดวิทยาคาร
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การนาบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.นครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กศจ.อื่น
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นาบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี
คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
1) อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 2 ราย
2) การเงินและการบัญชี จานวน 1 ราย
2. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นาบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ในบัญชีคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก
1) ดนตรีสากล จานวน 1 ราย
2) ฟิสิกส์
จานวน 1 ราย
3. สาหรับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จานวน 19 ราย ให้รอไว้ก่อนโดยมอบสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจาก
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้สอน รอบที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 15
มีนาคม 2563)
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง การแก้ไขอัตราเงินเดือนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติแก้ไขอัตราเงินเดือนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ราย นายประดิษฐ์ เยาว์แสง ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15, 800 บาท (วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)

เรื่องที่ 4.10
เรื่อง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ
ไปกาหนดใหม่

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ที่
1

ตาแหน่ง
เลขที่

เลขที่
จ่ายตรง

ตาแหน่ง

11011

0099128

ครู

สถานศึกษา
สังวาลย์วิท 7

เงินเดือน
อันดับ

ขั้น

คศ.3

60,070

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง สถานศึกษา
เลขที่
11011

ครู

วัดเพ็ญมิตร
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เรื่องที่ ๔.11
เรื่อง การขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ ได้รับเงินเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม จานวน 4 ราย
ให้ได้รับเงิน พ.ก.ค.
เดือนละ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 อัตรา
1. นางนวลนุช สายวารี
ครู/
2,500
โรงเรียนวัดท่าช้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 3 อัตรา
2. นางจารุวรรณ พรหมทอง
ครู/
2,500
วัดป่าระกา
3. นางกันยรัตน์ สกุลโรมวิลาศ ครู/บ้านชายทะเล
2,500
4. นางนฤมล ขุนรัง
ครู/โรงเรียนบ้านไสขาม
2,500
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/สังกัด

ตั้งแต่วันที่
16 พฤษภาคม
2562 ถึง 10
ตุลาคม 2562 และ
1 พฤศจิกายน
2562 ถึง 31
มีนาคม 2563

เรื่องที่ 4.12
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ช่วยราชการ เป็นการชั่วคราว
มีกาหนด 1 ปี หากเลยเวลาที่กาหนดให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติ ต่อไป
ที่
1.

ชื่อ - สกุล
นางสาวอัญชิสา
บุญรัตน์

ตาแหน่ง
ครู/
ชานาญการ

สถานศึกษาเดิม
ตาแหน่ง/โรงเรียน อัตรา
กาลัง
โรงเรียนวัดท้ายทะเล +1
อาเภอเชียรใหญ่
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 3

สถานศึกษาที่ขอช่วยราชการ
ตาแหน่ง/โรงเรียน อัตรา
กาลัง
โรงเรียนวัดบางด้วน
-1
อาเภอปากพนัง
สพป.นครศรีธ รรมราช
เขต 3
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มัติคุณสมบั ติของข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่ อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
จานวน 9 ราย
2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 9 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ได้
ครั้งละไม่เกิน 2 คน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 4 ราย
1 นางสุภาวรรณ
ครู
ร.ร.บ้านบางตะเภา
ภาษาไทย
ล้อประเสริฐกุล
2

น.ส.พุทธชาด

ครู

ร.ร.วัดจันดี

ศิลปะ

ครู

ร.ร.วัดท่ายาง

ภาษาไทย

ครู

ร.ร.บ้านหนองใหญ่

วิทยาศาสตร์/

เนินหนู
3

นางกาญจนา
จิตรา

4

นางสาวปรีดา

ชนะพล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
5 นางสาวปิยะนุช
ครู
ร.ร.บ้านคลองวัง
การศึกษาปฐมวัย
บัวชุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 4 ราย
6 นายยุทธนา
ครู
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ คณิตศาสตร์
เพชรเชนทร์
7 น.ส.พรพิมล
ครู
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ ภาษาอังกฤษ
อ่อนคง
8 น.ส.ภาวดี
ครู
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
พรหมศาสน์
9 นายศราวุธ
ครู
โรงเรียนบางขันวิทยา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีสุวรรณ์
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมี
วิทยฐานะชานาญการ จานวน 1 ราย
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 1 ราย ดังนี้
ที่
1

ชื่อ - สกุล
ว่าที่ ร.อ.ประการ

ตาแหน่ง
ครู

โรงเรียน
ร.ร.บ้านนาตาแย้ม

ผาแก้ว

วิชาเอก
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

เรื่องที่ 4.15
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2
ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมิน จานวน 19 ราย
2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 19 ราย
ดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 6 ราย
1 นายไพศาล
ครู
บ้านคลองงา
จิตรามาศ
2 นายกรวิทย์
ครู
บ้านทุ่งกรวด
สุวรรณมณี
3 นางสาวนิภาพร
ครู
บ้านแพรกกลาง
ชิตเชี่ยว
4 นายศักดา
ครู
บ้านนาพา
กะแหมะเตบ
5 นางวฤดี
ครู
วัดจันดี
วงศ์สวัสดิ์
6 นางสาวผ่องศรี
ครู
บ้านคอกช้าง
ประสารทอง

วิชาเอก
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ปฐมวัย
ภาษาไทย
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 3 ราย
7 นางสาวขวัญดาว
ครู
บ้านทุ่งใหญ่
พันธ์ศักดิ์
8 นางกนกภรณ์
ครู
บ้านศาลาตะเคียน
พรหมสุข
9 นางศิวพร
ครู
วัดนาหมอบุญ
เต็มสงสัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
10 นายศุภโชค
ครู
บ้านควนทอง(ประชา
รอดทับ
อุทิศ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 9 ราย
11 น.ส.ศุภรัตน์
ครู
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
ภู่ดอก
12 น.ส.สุภาวดี
ครู
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ
นวลมุสิงห์
13 น.ส.ประภาวรินทร์
ครู
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
น้อยสาเนียง
14 นายสมพร
ครู
เสม็ดจวนวิทยาคม
พินิจ
15 น.ส.จุฑารัตน์
ครู
เสม็ดจวนวิทยาคม
จันทร์วงค์
16 นายชาญณรงค์
ครู
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ
ส่งแสงรัตน์
17 น.ส.นิภาพร
ครู
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ
วิชชุปัญญ์กุล
18 น.ส.ชวัลรัตน์
ครู
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ฤทธิเดช
19 นายอมรศักดิ์
ครู
บางขันวิทยา
บุญวงศ์

วิชาเอก
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ศิลปะ (ดนตรี)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
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เรื่องที่ 4.16
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 2 ราย
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ จานวน 2 ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
1 นางสาวนิชาภา
ศึกษานิเทศก์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รายงานผลการใช้กิจกรรมนิเทศ
พิกุลหอม ชานาญการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สอนของครูผู้สอนนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาใน
โรงเรียนจัดการเรียนร่วม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
2 นางนุชรี
ครู
รร.พรหมคีรีพิทยาคม
คณิตศาสตร์
ลุ้งกี่
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เรื่องที่ 4.17
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้านที่ 1 และด้ านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุ ดที่ 1 จานวน 2 ราย เพื่ อ ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธ รรมราช เขต 3 ส่ งผลการปฏิบั ติ งาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้ งผลการประเมิ นด้ านที่ 1 และด้ านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1 นางเยาวดี
ครู/
วัดราษฎร์เจริญวราราม
รอบคอบ ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
2 นายสิวกรณ์
ผอ.ร.ร./
บ้านควนโตน
กิจบรรทัด ผอ.ร.ร.ชานาญการ

วิชาเอก
ภาษาไทย
สายงานบริหารสถานศึกษา

เรื่องที่ 4.18
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 1 ราย ทั้งนี้การแต่งตั้งเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่สานักงาน ก.ค.ศ.ได้
รับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ดังนี้
ที่
1

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

นายอัทธ์อากร
ครู/
อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูชานาญการ

โรงเรียน
ร.ร.นาบอน

วิชาเอก
ดนตรี
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เรื่องที่ 4.19
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 7 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 7 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนใขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
1 นายธีรกร
ครู/
วัดหนองจิก
นวนหอม ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 2 ราย
2 นางสาวศิริพร
ครู/
บ้านพิตา
สุประดิษฐ์ ครูชานาญการ
3 นางปิยาภรณ์
ครู/
วัดสโมสรสันนิบาต
อักษรนา ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 4 ราย
4 นายทวีศักดิ์
ครู/
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
จันทร์หอม ชานาญการ
5
ชะอวดวิทยาคาร
นางปราณี
ครู/
(มาช่วยราชการ
โมราศิลป์ ชานาญการ
ที่ รร.สตรีทุ่งสง)
6 นางธมลพรรณ
ครู/
กัลยาณีศรีธรรมราช
เดชนุ่น ชานาญการ
7 นางอุษณีย์
ครู/
เบญจมราชูทิศ
ศิริสานต์ ชานาญการ

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
(นาฏศิลป์)
ศิลปะ
(นาฏศิลป์)
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
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เรื่องที่ 4.20
เรื่อง

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ชุ ด ที่ 1 ประเมิ น ด้ า นที่ 1 ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่ อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
จานวน 1 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

1 นายประยงค์
ศึกษานิเทศก์/
ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญ
การพิเศษ

สาขา
สายงานนิเทศการศึกษา
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัด สพป.นศ.3
วิจัย 1. การศึกษาการปฏิบตั ิงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา 2. พฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

37

เรื่องที่ 4.21
เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3) วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติตามบัญชีรายชื่อที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เสนอ

เรื่องที่ 4.22
เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจาปีการศึกษา 2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจาปีการศึกษา 2562 ให้แก่
บ้านเรียนรักษาชาติ โดย นายปริวัติ รักษาชาติ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไป

เรื่องที่ 4.23
เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนผาสุก ทั้งนี้ ได้ดาเนินการตาม
ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง รวม หรื อ เลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.๒๕๕o หมวดที่ 3
การเลิกสถานศึกษา ข้อ 11 กาหนดว่า ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่าง
หนึ่งอย่างใด (1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 2) จานวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการ
จั ด การศึ ก ษาตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาได้ และข้ อ 13 ก าหนดว่ า ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ ไม่ อ าจมี
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบมาใช้กับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานนาเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจาณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ทรัพย์สิน วัสดุ
ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนวัดปากเหมือง
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เรื่องที่ 4.24
เรื่อง แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบให้โรงเรียนที่ขอเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ที่เปิดสอนอยู่ก่อน ปีการศึกษา
2563 สามารถดาเนินการเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ สาหรับโรงเรียนที่ขอเปิดใหม่ ปีการศึกษา 2563 ให้
ดาเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง ดังนี้
1. สาเนาหนังสือรับรอง/ยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
2. สาเนาหนังสือรับรองของสถานศึกษาเอกชน
3. หนังสือของโรงเรียนที่ขอเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ที่มีความพร้อมของ
โรงเรียนในด้านอาคาร ครู และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
4. สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสาเนารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
วาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
5.1 รับทราบ เรื่อง การจัดทาโครงการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
5.2 รับทราบความคืบหน้า ขั้นตอนการดาเนินการ เรื่อง การดาเนินการสรรหาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2ป
5.3 รับทราบ และเร่งรัดการดาเนินการ เรื่อง การดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

