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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 8/2563 
เมื่อวันที ่25 สิงหาคม  2563 

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
.................................................. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง  อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือจดบันทึกรายงานการประชุมและ
อ านวยความสะดวกต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2563  
อนุกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท า 

รายงานการประชุมคณ ะอนุ กรรมการศึ กษ าธิการจั งหวัดนครศรีธรรมราช                          
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ
รายงานการประชุมต่อที่ประชุมเพ่ือให้การรับรอง 

ประธาน   เพ่ือความถูกต้องและเป็นไปตามที่ประชุมได้มีมติและอนุมัติให้ด าเนินการ                
จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรง                 
ตามท่ีเสนอให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2563  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
        3.1.1 เรื่อง การด าเนินการตามมติ กศจ. 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    
 

        รับทราบการด าเนินการตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563  จ านวน 17 วาระ  
 
 

 
3.2 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ    

                3.2.1 เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา  1  ปี  
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    
 เห็นชอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาของผู้อ านวยการ
สถานศกึษา ในระยะเวลา 1 ปี จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1.นางเนตรทิพย์  รอดเหลื่อม    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติฯ 
                 2. นางสาวบุญญา ทรัพย์โสม    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทรงาม  
อ าเภอลานสกา 
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      3.2.2  เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    
               รับทราบ มติ  ก.ค.ศ. เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในส่วนของการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
โดยให้เพ่ิมเติม กรณีการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ไปก าหนดเป็นต าแหน่งในสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน 41 – 119  คน  โดยก าหนด
เงื่อนไข  ดังนี้ 

1. ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จากสถานศึกษาที่ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา  หรือสถานศึกษาที่มี จ านวนนักเรียน      
ต่ ากว่า  120  คน 

2. ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ได้ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 

3. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนให้ตัดโอนได้ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้น 
4. สถานศึกษาท่ีรับการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  (ปลายทาง)  ต้องมีจ านวนนักเรียน 

มากกว่าสถานศึกษาที่ถูกตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน (ต้นทาง) 
5. กรณีสถานศึกษาที่ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน (ต้นทาง) เป็นสถานศึกษาที่มีจ านวน   

นักเรียนตั้งแต่  40  คน  ลงมา  เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว  มิให้ก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาดังกล่าวขึ้นใหม่ รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 
2563 
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3.2.3  เรื่อง  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
                ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    

 รับทราบการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก.และภาค ข. แล้วตั้ งแต่วันที่  6  สิ งหาคม 2563  ผลปรากฏว่ามีผู้ สมัคร                       
รวมทั้งสิ้น 2,261 คน ขาดคุณสมบัติ จ านวน 3 คน  โดย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช                   
จะด าเนินการสอบ ภาค ก.และ ภาค ข. ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งการด าเนินการสอบ 
จ านวน 3 สนาม ได้แก่  

1. สนามสอบท่ี 1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
2. สนามสอบท่ี 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
3. สนามสอบที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ 
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เร่ืองที่ 4.1 

เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 11 ราย 
 
 
ที ่

ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จ านวน 2 ราย 

1 นางสาวกุสุมา 
ใหม่รัก 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดจอมทอง 

9 มิถุนายน 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดจอมทอง 
 
 
 

นางสาวภคนันท์  ถาวระ 
 
 
 

นางวิภา  ไทยสุชาติ 
 
 
 

 

2 นางสาวจรรยา หลังนุ้ย 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านนบ 

26 มิถุนายน 
2563 

 

ผอ.ร.ร.บ้านนบ 
 
 

นางสาวรัตนากร  สมสุข 
 
 

นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์ 
 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 9 ราย 

3 นางสาวณัฐริตา  รัตนบุรี 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร 

นางชุติมา  ชายพรหม 
ครูช านาญการพิเศษ 

นายอนันต์  มีแก้ว 
 

 

4 นางสาวพิมพิชา   
รอดทองสุข 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.คงคาประชารักษ์ 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.โรงเรียนคงคาประชา
รักษ ์

นายบุญสงค์   
สุขประจันทร์ 

ครูช านาญการพิเศษ 

นางปราณี  อิงคศรี 
 

 

5 นางสาวภัสสร   
สมทรัพย ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 

13 ธันวาคม 
2561 

ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

นายฤชายุส  พลายด้วง 
ครูช านาญการ 

นายประดิษฐ์   
ทองค าปลิว 

 

 

6 นางสาวชนกนาฎ   
กาญจนภักดิ ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 

21 มีนาคม 
2562 

ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

นางขนิษฐา  ใจด ี
ครูช านาญการ 

นายประดิษฐ์   
ทองค าปลิว 

 

 

7 นางสาวปิยนุช   
ชะละจิตต ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 

9 ธันวาคม 
2562 

ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

นางปิยนุช  มามาก 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายประดิษฐ์   
ทองค าปลิว 
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ที ่

ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

8 นางสาวนิสารัตน์   
บุญคล่อง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม 

9 มิถุนายน 
2563 

ผอ.โรงเรียนทุ่งสัง
พิทยาคม 

นางภริตพร  อินทะนันท์ 
ครูช านาญการ 

นายสถาปัตย์  เดชะ 
 

 

9 นางเสาวลักษณ์   
ใบมิเด็น 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.เบญจมราชูทิศ 

9 มิถุนายน 
2563 

ผอ.โรงเรียนเบญจมรา
ชูทิศ 

นายสมพร  ผลอินทร ์
ครูช านาญการพเิศษ 

นายภิญโญ  เนาวรตัน ์
 

 

10 นางสาวสุดารัตน์   
ผกาแก้ว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร 

9 มิถุนายน 
2563 

ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร 

นางชุติมา  ชายพรหม 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายอนันต์  มีแก้ว 
 

 

11 นางสาวชารินี  เต็งมีศร ี
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.พระพังพิทยาคม 

17 มิถุนายน 
2563 

ผอ.โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม 

นางสาวศุภลักษณ์   
ถูวะการ 

ครูช านาญการ 

นายอุทัย  เพชรเรือง 
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เร่ืองที่ 4.2 
 

เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยซึ่ง
ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ด ารงต าแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 4 ราย 
 

 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน 
 

หมายเหตุ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 2 ราย 

1 นายวีระเดช  ทองขวัญ ครูผู้ช่วย ตชด.บ้านยูงงาม/บางขัน  
2 นางสาวชไมพร  ชุมนาค ครูผู้ช่วย บ้านวังตลับ/ถ้ าพรรณรา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 จ านวน 2 ราย 
3 นางสาวหทัยรัตน์  มีแสง ครูผู้ช่วย ปากพนัง  
4 นางสาวกวิสรา  เพชรฤทธ์ิ ครูผู้ช่วย กัลยาณีศรีธรรมราช  
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เร่ืองที่ 4.3 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน     
       ปี พ.ศ. 2563 
 
   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 
   1. อนุมัติถอนชื่อ รายนางสาวดาริน รักขพันธ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มวิชาภาษาไทย ล าดับที่ 5 ออกจาก
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ    เข้ารับการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่  26 
มิถุนายน  พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องผลการการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563  ลงวันที่  15 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 (เป็นการเฉพาะราย) 
 2. อนุมัติมอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้นางสาวดาริน รักขพันธ์ ทราบว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
ข้อ 2.4 จึงไม่สามารถแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้ 
     3. แจ้งงานคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบประกอบวิชาชีพ ต่อไป 
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          เร่ืองที่ 4.4 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ   
 ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 
   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการดังนี้ 

1. เมื่อทราบจ านวนผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค แล้ว ให้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน  
ภาค ค รวมทั้งก าหนดรายการและจ านวนชุดเอกสารการประเมิน ภาค ค ที่ผู้สอบแข่งขันต้องจัดท า และก าหนด
รายละเอียดในการด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ หลักเกณฑ์ ที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และ ก.ค.ศ.ก าหนดได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

2. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินภาค ค และจ านวนชุดได้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา (สังกัด สพฐ.)   จ านวน 1 คน  
หมายเหตุ โดยให้ประสานความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต พิจารณาผู้อ านวยการสถานศึกษาที่
มีความเหมาะสมโดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) 

2. ครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสอนในประเภทกลุ่มวิชาหรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอกนั้นๆ (สังกัด สพฐ.)                 จ านวน 1 คน  
หมายเหตุ โดยให้ประสานความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต พิจารณาคุณครูที่มีวิทยฐานะ             
ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามจ านวนกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาผู้สอบแข่งขันได้ 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน จากบัญชีรายชื่อที่ได้ก าหนด 
1.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    จ านวน 1 คน 

หมายเหตุ พิจารณาจากบัญชีรายชื่อที่ สพฐ.แจ้งมา 
2.) สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด     จ านวน 1 คน 

หมายเหตุ  ให้พิจารณาจากคุณครู ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการบ านาญ  
3.) สังกัดส านักงาน ก.ค.ศ.      จ านวน 1 คน 

หมายเหตุ พิจารณาจากบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ.แจ้งมา 
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เร่ืองที่ 4.5 
เรื่อง  หารือการเลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ                 
เฉพาะราย ไปส านักงาน ก.ค.ศ. 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. เห็นชอบไมใ่หห้ารือไป ก.ค.ศ.เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาแล้ว  
2.  เห็นชอบให้ด าเนินการตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แม้การด าเนินการของผู้ถูกฟ้อง 

คดีในการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าวจะเป็นการด าเนินการตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 รวมทั้ งประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 ก็ตาม แต่การที่กฎหมายก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นนั้น ก็โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้คณะกรรมการท าการพิจารณาและเสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังจะเห็นได้ว่ากฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการต้องน า
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการมาพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน ความ
ประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อควรพิจารณาอ่ืนของข้าราชการผู้นั้น 
ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการกลั่นกรองให้เกิดความละเอียดรอบคอบมีการถ่วงดุลกันเพ่ือจะได้เกิดความเป็นธรรมแก่
ข้าราชการ เพ่ือคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นประการใดจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือ
น าไปประกอบการพิจารณา  

3. เห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามกระบวนการ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยด าเนินการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อ 10.3 คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการ 
2 คณะ ดังนี้ 
  10.3.1 ระดับ สพท.หรือสถานศึกษา ให้ ผอ.สพท.หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด 
   (ข) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน ความ
ประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อควรพิจารณาอ่ืนของผู้นั้น แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อผู้บังคับบัญชา 
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  10.3.2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ ผอ.สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ควร
ประกอบด้วย 
   (1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. 
   (2) ข้าราชการในสถานศึกษา 
   (3) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจากโควตาและวงเงินที่เหลือจากการใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน  
ตามข้อ 8.4 และหรือได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจาก สพฐ.(ถ้ามี) 

(ข) รายงานผลการพิจารณา ต่อ ผอ.สพท. 
ทั้งนี้ หาก ผอ.สพท.เห็นสมควรให้มีคณะท างาน หรือคณะบุคคลใด ท าหน้าที่ตรวจสอบ 

หรือกลั่นกรองข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตามข้อ 10.3.2 ก็ให้กระท าได้  
 

 

เรื่องที่ 4.6 

เรื่อง   การขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ ได้รับเงินเพิ่ม 
           ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอน 
           คนพิการ (พ.ค.ก.)   กรณีรับเงินเพิ่มต่อเนื่อง 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางนวลนุช  สายวารี ต าแหน่งครู 

โรงเรียนวัดท่าช้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ  (พ.ค.ก.) ต่อเนื่อง
จากสถานศึกษาเดิม ตามระเบียบ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ ปฏิบั ติหน้ าที่ สอนคนพิการ  พ .ศ.๒๕๕๖  ใน อัตราเดือนละ ๒ ,๕๐๐ บาท 
ในภาคเรียนที่  ๑ ตั้งแต่วันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน  2563  และในภาคเรียนที่  ๒ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.7 
 

เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการเป็นการชั่วคราว  
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
             อนุมัติให้ นายพินิจ  เทพมณี ต าแหน่งครู โรงเรียนนาบอน ไปช่วยราชการที่โรงเรียนทุ่งสงวิทยา                      
มีก าหนด 1 ปี หากเลยเวลาที่ก าหนดให้ขออนุมัติต่อ กศจ.ต่อไป 
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    เร่ืองที่ 4.8 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติคุณสมบัติ การตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ทั้ง 13 ราย ดังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ 
จ านวน 13 ราย    
 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 13 ราย 
ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สถานศึกษา วิชาเอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 4 ราย 

 1 นางเสาวนีย์ 
นาควารี 

 

คร/ู 
ร.ร.วัดพระมหาธาตุ 

ภาษาไทย 
 

  2 น.ส.เจริญศร ี
เชตุวัน 

 

ครู/ 
ร.ร.วัดทุ่งเฟ้ือ 

ภาษาไทย  
 

  3 นายวิทวัส   
ชินวงศ์ 

 

ครู/ 
ร.ร.บ้านร่อน 

ภาษาอังกฤษ 
 

  4 นางกนกฉัตร 
            สุขคง 

ครู/ 
ร.ร.บ้านบางกระบือ 

ภาษาอังกฤษ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วิชาเอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 2 ราย 

  5 นางสาวนิตยา 
         ฟุ้งเฟือง             

ครู/ 
ร.ร.วัดเทวดาราม 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

  6 นางสาวสดุาภรณ ์
         ชัยฤกษ์ 

ครู/ 
ร.ร.บ้านทุ่งชน 

ภาษาไทย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 7 ราย 
 7 นายปิยะรัฐ 

         อารมย์ 
ครู/ 
ร.ร.สิชลคณุาธาร
วิทยา 

วิทยาศาสตร์  
 

  8 น.ส.ณัฐปภัสร ์
      เรืองสวัสดิ์ 

ครู/ 
ร.ร.ปากพนัง 

คณิตศาสตร ์
 

  9 นางกนกลดา 
          รักหอม 

ครู/ 
ร.ร.ปากพนัง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

 10 นางสายเพ็ญ 
        เอียดบาง 

ครู/ 
ร.ร.สตรีทุ่งสง 

ภาษาไทย 
 

 11 น.ส.สุวติร ี
            ชูทอง 

ครู/ 
ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก 

ศิลปะ 
 

 12 นายสมใจ 
         สุขแจ่ม 

ครู/ 
ร.ร.ขนอมพิทยา 

ภาษาอังกฤษ 
 

 13 นางจุรี 
  เอี่ยมจิตตริักษ ์

ครู/ 
ร.ร.ตรีนิมติรวิทยา 

สังคมศึกษาฯ 
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      เร่ืองที่ 4.9 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
 

 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 19 ราย ดังนี้ 

1. อนุมัติการประเมินด้านที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  2                    
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 19 ราย 
ต้ังแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน  
     

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
สถานศึกษา/ 

โรงเรียน 
สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 5 ราย 
1 นางวีณา 

           สอดจิตต์ 
คร ู วัดมุขธารา สังคมศึกษา 

2 นางนิภา 
           วุฒิมานพ 

คร ู วัดมุขธารา ภาษาไทย 

3 น.ส.ปกาวรรณ 
            พงกะทูง 

คร ู วัดบางตะพาน ภาษาอังกฤษ 

4 นางเสาวดี 
          บุปผะโพธิ ์

คร ู วัดบางใหญ่ วิทยาศาสตร์ 

5 นางอุบลทิพย์ 
           อินทรทัต 

คร ู วัดดินดอน ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 1 ราย 
6 นางสุภาภรณ ์

                 มุณี 
 

คร ู บ้านอายเลา  ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 3 ราย 
7 นางสาวศุภรตัน ์

            เมฆสุข 
คร ู วัดกลาง คณิตศาสตร ์

8 นายภูรีทัต 
     หัตถประดิษฐ 

คร ู วัดคีรีวง 
 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
(คอมพิวเตอร์) 

9 นายวิชัยรัตน ์
          หมินหมัน 

คร ู วัดสโมสร ภาษาไทย 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
สถานศึกษา/ 

โรงเรียน 
สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 10 ราย 
10 น.ส.สารญา  โต๊ะเด คร ู สิชลคณุาธารวิทยา ภาษาไทย 

 
11 นางสนิฎา  

      วงศ์สุริยามาศ 

คร ู ธัญญาวดีศึกษา สังคมศึกษาฯ 

12 
 

นางปราณีต 
          วัฒน์ฐิยา 

คร ู สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

ภาษาไทย 

13 นางจิราภรณ ์
             จุติโชติ 

คร ู สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

ภาษาอังกฤษ 

14 นางสุนันญา 
  อนันต์ธนานุรักษ์ 

คร ู สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

ภาษาไทย 

15 นางฉวีวรรณ 
             สมวงศ์ 

คร ู ทุ่งใหญ่วิทยาคม ภาษาไทย 

16 นางปิยวรรณ 
          รัตนพันธ์ 

คร ู ทุ่งใหญ่วิทยาคม สังคมศึกษาฯ 

17 
 

นางสุนันทา 
          ผกากรอง 

คร ู ทุ่งใหญ่วิทยาคม กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน (แนะแนว) 

18 น.ส.ศิริวรรณ 
           ทองกลัด 

คร ู ทุ่งใหญ่วิทยาคม ศิลปะ (นาฏศลิป์) 

19 นายชาตรี  ชูช่วย คร ู ขอนหาดประชาสรรค ์ สังคมศึกษาฯ 
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      เร่ืองที่ 4.10 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ      
       และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
       เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (กรณีเปลี่ยนต าแหน่ง) 
 

 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ราย  

2.  อนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน  1 ราย  
 

  

ที ่

 

ช่ือ – สกุล 

 
 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ (เดมิ) 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

 
หมายเหต ุ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 1 ราย 
1 นายรณกฤต  

             โสภิกุล 

ครู/ 
ครูช านาญการ 
 

ผู้อ านวยการ 
ช านาญการ 
 

เปลี่ยนต าแหน่ง 
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  เร่ืองที่ 4.11 

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

 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1  จ านวน 1 ราย เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 
1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ 
พิจารณาต่อไป 

 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/ วิทย
ฐานะ 

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 
1 นางสาวจุฑาพร    

             นาครอด 
คร/ู    
ครชู านาญการ 

 
สิชลคุณาธารวิทยา 
(ย้ายมาจาก รร.ราช
วินิตบางแคปานข า) 

 
คณิตศาสตร์ 
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                                               เร่ืองที่ 4.12 
เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
        (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ จ านวน 21 ราย ดังนี้ 

1. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 21 ราย 

2. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
 
ที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

 
สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 1 ราย 
1 นางวรัญญู       

            สกุณา 
ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดท้ายส าเภา คอมพิวเตอร์ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 3 ราย 
2 นางสุรัตสิินี  

            กุลเทศ 
ครู/ 
ครูช านาญการ 

สตรีทุ่งสง คอมพิวเตอร ์

3 นายธวัช  
        เพชรโกมล 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

พรหมคีรีพิทยาคม งานประดิษฐ-์ งานช่าง 

4 นายวิเชียร  
           บุญรัตน์ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ชะอวดวิทยาคาร งานประดิษฐ-์ งานช่าง 

 
3. ขออนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จ านวน 15 ราย 
 
ที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

 
สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 3 ราย 
1. นางสาวจรวย     

           หยูทอง 
ครู/ 
ครูช านาญการ 

อนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

คณิตศาสตร์ 

2. นางเยาวดี    
         รอบคอบ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดราษฎร์เจริญวราราม ภาษาไทย 

3. นายอนนท์    
    วัฒนะจ านงค์ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

อนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
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ที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

 
สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 12 ราย 
4. นางปริตตา  

        ลีละวัฒน ์
ครู/ 
ครูช านาญการ 

เบญจมราชูทิศ ภาษาญี่ปุ่น 

5. นายสถาพร  
          แสงระวี 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

เบญจมราชูทิศ งานประดิษฐ-์ งานช่าง 

6. นางศศิพิมพ์  
           ด้วงคง 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

บางขันวิทยา คอมพิวเตอร ์

7. นางสาวนันทวัน         
         นาคขวัญ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

เมืองนครศรีธรรมราช คอมพิวเตอร ์

8. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิมล
วรรณ  
          ศรีพิลาภ 

ครู/ 
ครูช านาญการ ฉวางรัชดาภิเษก คอมพิวเตอร ์

9. นางสาวศรณัย์ภัทร์     
      ไตรสุวรรณ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

เมืองนครศรีธรรมราช คอมพิวเตอร ์

10. นางขวัญฤทัย      
           คงสังข์ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คอมพิวเตอร ์

11. นางสาวจีรวรรณ    
     พงศ์ศรีเจริญ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

กรุงหยันวิทยาคาร คอมพิวเตอร ์

12. นางสาวสุขษิร ิ
         สุขราษฎร ์

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ทุ่งสง สังคมศึกษาฯ 

13. นางอัฉราภรณ์      
           คงแป้น 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ทุ่งสงวิทยา สังคมศึกษาฯ 

14. นายสุชาติ     
           โรวัฒน์ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ทุ่งสงวิทยา สังคมศึกษาฯ 

15. นางสาวสุมณฑา    
         ศิลาพัฒน์ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

กัลยาณีศรีธรรมราช สังคมศึกษาฯ 

4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  2 ราย  
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

 
สาขาวิชา 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 17 ราย 
20 นางสาวฉตัรวรรณ   

         คะชินทร 
ครู/ 
ครูช านาญการ 

ทุ่งสง สังคมศึกษาฯ 

21 
นายสุธี  คชาผล 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

พระพรหมพิทยานุสรณ์ งานประดิษฐ-์ งานช่าง 

  
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552 ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/2588 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2563 อย่างเคร่งครัด หากการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินไม่เป็นไปตามหนังสือดังกล่าวให้เสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา ต่อไป 
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       เร่ืองที่ 4.13 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          ผลการประเมินด้านที่ 3 (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 1 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ขออนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 11 ราย 
 2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 11 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ สถานศึกษา/โรงเรยีน สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 7 ราย 

1 นางปราณี   
          บรรณราช 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดพระมหาธาต ุ วิทยาศาสตร ์

2 นายบุญคล่อง 
             จุลเลศ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดพระมหาธาต ุ ภาษาไทย 

3 นางจุรี 
            เมืองสง 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดนาวง ภาษาไทย 

4 นางสุมาลี   
         มาศบ ารุง 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดมหาชัยวนาราม ภาษาไทย 

5 นางสุภาพร 
      สุวรรณพานิช 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ราชประชา 
นุเคราะห์ 5 

ภาษาไทย 

6 นางสุพัตรา 
       สุวรรณฤกษ์ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดมะม่วงตลอด ภาษาไทย 

7 นางอรพงศ์ 
             เกื้อกูล 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดบางตะพาน ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 4 ราย 
8 นายสมมารถ     

          จ านองวุฒิ 
ครู/ 
ครูช านาญการ 

คีรีราษฎร์พัฒนา สังคมศึกษาฯ 

9 นางสาวสญามล   
           ทองขาว 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ชะอวด สังคมศึกษาฯ 

10 นางสาววาสนา    
           กลางนุรักษ ์

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ฉวางรัชดาภิเษก สังคมศึกษาฯ 

11 นางสาวศิรดา  
                เสนา 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

สตรีทุ่งสง ภาษาไทย 
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เร่ืองที่ 4.14 
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
          วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ           
จ านวน 1 ราย   
 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา สาขา 

1 
 
 

นายประวรรณชัย 
           เต็งทอง 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/ 
ช านาญการพิเศษ 

วัดประทุม 
ทายการาม 

บริหารสถานศึกษา 
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      เร่ืองที่ 4.15 
เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
         และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น 
        วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)   
         
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 1 ราย  เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่  3 )                              
ซึ่งประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ  ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้ง
ผลการประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.เพื่อด าเนินการ 
 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ โรงเรียน สาขา/วิชา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน  2 ราย 

1 นายวิรัตน์ 

     ปุ๋ยกระโทก 

ครู/ 
ครูช านาญการพเิศษ 

วัดวังรีบุญเลิศ การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

2 นางบ าเพ็ญ 
        หนูกลับ 

ศึกษานิเทศก์/ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ 

สพป.นครศรี- 

ธรรมราช เขต 2 
นิเทศการศึกษา 
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วาระที่ 4.16 
เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ว ๒๑/๒๕๖๐) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ว ๒๑/๒๕๖๐) รายนายสมเกียรติ์  
ยอดพุฒ ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดโคกเมรุ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 

 
1. นายสมเกียรติ์ 

            ยอดพุฒ 
ครู/ช านาญการ วัดโคกเมรุ  

สพป.นครศรีธรรมราช 
ผอ.สถานศึกษาเป็นคู่สมรส
กับผู้ขอรับการประเมิน 

 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.17 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากร 
       ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการ จากระดับปฏิบัติการ เป็น ระดับ 
       ช านาญการ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ต าแหน่งเลขท่ี อ.20 
 

 
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันในประเด็นการด าเนินการและข้อกฎหมาย  
จึงมอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือการด าเนินการและข้อกฎหมายทุกประเด็นไปยัง
ส านักงาน ก.ค.ศ.โดยเร็ว ผลเป็นประการใดแจ้งให้ กศจ.ทราบด้วย 
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เร่ืองที่   4.18 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  หารือไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และ ส านักงาน ก.ค.ศ. ในประเด็น ดังนี้ 
 1. การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะบรรจุและแต่งตั้งตามจ านวนต าแหน่งว่างตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่  3  มีนาคม พ.ศ. 2563  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน  52  อัตรา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (จังหวัด
นครศรีธรรมราช)  จ านวน  37  อัตรา  หรือ 

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา                     
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในครั้งแรก ให้บรรจุและแต่งตั้งได้ตามข้อมูลปริมาณงานของ
โรงเรียนที่มีต าแหน่งว่างรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่   20  กรกฎาคม 2563                        
(10 มิถุนายน เดิม)  ต้องไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดให้มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   

3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่  3  
มีนาคม พ.ศ. 2563  จะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในครั้งแรก ได้หรือไม ่
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เร่ืองที่ 4.19 

เรื่อง  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 รับทราบและเห็นชอบโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ดังนี้ 
       1. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (๑)   สามเณรฐปนยศ    ทองมะลิ     โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 
        อ าเภอเมืองนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช        
  (๒)  สามเณรวัชรินทร์  อุตรนาค  โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา 
        อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (๓)  สามเณรกรัณ  สงเล็ก   โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม 
        อ าเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช  
      2. วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  (๑)  นางสาวอัญชิษฐา   ชะดารัตน์  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
       อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (๒)  นายศุภเดช     ปากดีหวาน  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
       อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (3)  นางสาวสินีนาถ       ชูเชิด  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 
       อ าเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (๔)  นางสาวจันทนา      ขาวนุ้ย  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
       อ าเภอพระพรหม   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (๕)  นายวีรศักดิ์   เกตุเพ่ิมพูน  วิทยาลัยเทคนิคสิชล 
       อ าเภอสิชล    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (๖)  นางสาวอนันตญา ขวัญแก้ว วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 
       อ าเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (๗)  นางสาวสุรางคนา  เลขนอก  วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 
       อ าเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (๘)  นายปิย์มนัส   หัตโทเจดีย์  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
       อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   
  (๙)  นายฉัตรวี   ช้างกลาง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
       อ าเภอช้างกลาง 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
    (1) นางสาวเนตรชนก  ธรรมโม โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
         อ าเภอฉวาง     จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(2) นางสาวศิริลักษณ์  คงแก้ว โรงเรียนเขาพังไกร 
     อ าเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(3) นางสาววิลาวัลย์  ขวัญทอง โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 
     อ าเภอปากพนัง    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

            4.ควรมีโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ในระดับประถมศึกษาด้วย 
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เร่ืองที่ 4.20 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ. บริหารงานบุคคล) และคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  1. ตัวแทน กศจ.ท าหน้าที่อนุกรรมการใน อกศจ.(บริหารงานบุคคล) คือ นายศรัทธา  อ่อนเกตุพล 
           2. ตัวแทน กศจ.ท าหน้าที่อนุกรรมการใน อกศจ.(บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์) 
คือ ดร.สมปอง  รักษาธรรม 

3. ประธาน อกศจ.(บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์) คือ นายอิสระ  หัสดินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


