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มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 3/2561 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 
เวลา 13.30 น. 

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

 

 
      

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

เร่ืองที่ 4.1 
เรื่อง การพิจารณาการด าเนนิการทางวินัยอย่างร้ายแรง ราย นางภนัสษร  หม่ันศึกษาบท 
 

 หมายเหตุ : แจ้งต้นสังกัด 
 
 

 
เร่ืองที่ 4.2 

เรื่อง  การพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย ราย นายประเสริฐ  จัตุพงศ์ 

 หมายเหตุ : แจ้งต้นสังกัด 
 

 
เร่ืองที่  4.3 

เรื่อง   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. เห็นชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1, คศ.2 
และ คศ.3   ดังนี้ 

 1) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
    1.1 เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ทุกประเภท จ านวน  169  คน 
         1.2 เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  ทุกประเภท  จ านวน   933 คน  
         1.3 ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ทุกประเภท  จ านวน     25 คน 
    1.4 เสียชีวิต วันที่ 5 มีนาคม 2561  จ านวน       1 คน 

 1.5 โควตาคงเหลือ  0.20  คืน สพฐ. แต่หาก สพฐ.ปัดเศษโตวตาคืนมาขอ
ส ารองให้แก ่กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา คือ นางสุนีย์  ชัยราษฎร์   ครู โรงเรียนวัดทา่ม่วง  

    2) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
  2.1 เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ทุกประเภท จ านวน    297  คน 

         2.2 เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  ทุกประเภท  จ านวน  1,643 คน  
         2.3 ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ทุกประเภท  จ านวน     45   คน  
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    2.4 โควตาคงเหลือ  0.75 คนื สพฐ. แต่หาก สพฐ.ปัดเศษโตวตาคืนมาขอ
ส ารองให้แก ่นายนพรัตน์  วงศ์สวัสดิ์  ครูรักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกยาง 

3) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
  3.1 เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ทุกประเภท จ านวน    266  คน 

         3.2 เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  ทุกประเภท  จ านวน  1,466 คน  
3.3 ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือน ทุกประเภท  จ านวน     45   คน 
3.4 เศษโควตาคงเหลือของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  จ านวน  0.55  

เสนอบุคคลส ารองเพ่ือขอเลื่อนขั้นเงินเดือน จาก 0.5  ขั้น  เป็นเลื่อนขั้นเงินเดือน  1  ขั้น  ถ้า สพฐ.  จัดสรร
โควตาเพ่ิมเติมมาให้จ านวน 1  คน  คือ  นางปภาวรินทร์  นาควานิช  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดโคกยาง อ าเภอ
หัวไทร 

2. เห็นชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 – คศ.5  ดังนี้ 
   1) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

  1.1 เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  จ านวน   1   คน 
3. เห็นชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการ

ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  7   คน ดังนี ้
    1) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  จ านวน   2   คน 
   2) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน   2   คน  

3) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน   3   คน  
  4. เห็นชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ที่รับย้ายจากต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 2 – 31 มีนาคม 2561  ไม่ได้นับมีตัวที่  

ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับย้าย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 – 3 จ านวน  56  คน ดังนี้  
    1) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  จ านวน   15  คน 
   2) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน   26  คน  

3) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน   15  คน  
  5. ไม่เห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 
เมษายน 2561) จ านวน 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ ส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เนื่องจากการแบ่งสัดส่วนการใช้
โควตาเลื่อนขั้นในแต่ละกลุ่มในเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ข้อ 8.5 จึงให้ทบทวนการใช้โควตาของกลุ่ม ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม 
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เร่ืองที่  4.4 
เรื่อง    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
          ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2561) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. เห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม

มาตรา 38 ค. (2) ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4  , 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามที่เสนอ  ดังนี้ 
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต  1 จ านวน  44  คน 
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต  2    จ านวน  51  คน 
             สพป.นครศรีธรรมราช เขต  3      จ านวน  36  คน   
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต  4      จ านวน  29  คน 
   สพม.เขต 12   จ านวน  27  คน 
             รวมทั้งสิ้น 187 คน  

2. ขออนุมัติเป็นหลักการ ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ไปช่วยราชการ ต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  8  
คน           ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาที่หน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ แจ้ง  

 

 
เร่ืองที่ 4.5 

 

เร่ือง  โครงการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 รับทราบและอนุมัติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน 
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เรื่องที่ 4.6 
เรื่อง    ขอแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่ง ครู 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย จ านวน 48 ราย ให้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิมโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

 
โรงเรียน 

 
วันบรรจุ/ 

รับโอนมาบรรจุ 
 

 
วันที่ให้ด ารง 
ต าแหน่งครู 

 
เงินเดือน 

หลังแต่งตั้ง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
1. ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลวรรณ  ทองแท้ บ้านคลองสาย 11 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2561 17,910 
2. นางสาวทาริกา  ไม้เรียง บ้านทุ่งกรวด 14 ธันวาคม 2558 14 ธันวาคม 2560 17,490 
3. นางนิทยา  จันทร วัดหน้าเขา 20 พฤศจิกายน 2558 20 พฤศจิกายน 2560 17,490 
4. นางสาววิลยัพร  เกื้อภกัดิ์ ราชประชานุเคราะห์ 6 22 มีนาคม 25559 22 มีนาคม 25561 17,070 
5. นางสาวผกากรอง  บุญทอง บ้านหนองเจ 22 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25561 17,910 
6. นางมนทิรา  เต็งมีศรี สังวาลย์วิท 7 22 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25561 17,070 
7. นางสาวสายสุนีย์  วิเชียร สังวาลย์วิท 7 22 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25561 17,070 
8. นางศุภิดา  บญุไกร วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 22 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25561 17,070 
9. นางสาคร  แซ่เฮ่า   บ้านควนประชาสรรค์ 22 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25561 17,910 

10. นางนภัทศรณ์  ฤทธิชยั บ้านควนประชาสรรค์ 22 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25561 17,070 
11. นางสาวอลิสา  นาคฤทธิ ์ วัดเขาโร 22 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25561 17,910 
12. นายวัฒนา  นาเคณ วัดเขาโร 22 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25561 17,910 
13. นางณัฐนันท์  ปลายแก่น วัดสามัคคีนุกูล 22 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25561 17,070 
14. นางสาววิชชุดา  ไทยราช วัดประดิษฐาราม 22 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25561 17,910 
15. นางสาววิลยัวรรณ  สุดใจ วัดหน้าเขา 22 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25561 17,910 
16. นางวิภาวรรณ พัสด ุ บ้านเกาะขวัญ 22 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25561 17,910 
17. นางพรศิริ  บุญประดิษฐ ์ ไทยรัฐวิทยา 38 (บา้นน้ า

ร้อน 
26 มกราคม 2559 26 มกราคม 2561 17,070 

18. นางอาพร  เกิดใกล้รุ่ง ชุมชนบ้านสี่แยก 26 มกราคม 2559 26 มกราคม 2561 17,910 
19. นางหทัยกาญจน์  เกตุเกลี้ยง ชุมชนบ้านสี่แยก 26 มกราคม 2559 26 มกราคม 2561 17,910 
20. นางสาวสาวิกา  มาอูน บ้านบางปรน 26 มกราคม 2559 26 มกราคม 2561 17,910 
21. นายสมศักดิ์  ปรีชา วัดยางค้อม 26 มกราคม 2559 26 มกราคม 2561 17,070 
22. นางสุพินญา  อับดุลกะเดช โสตทัศนศึกษาฯ 11 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2561 17,910 
23. นางสาวสลิลทิพ  แซ่ด่าน บ้านห้วยกลาง 11 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2561 17,910 
24. นางสาวกาญจนา  อนงค์ องค์การสวนยาง 3 11 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2561 17,910 
25. นายมูฮัมหมัดนูรด์  มบีุญลาภ บ้านคลองปีก 11 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2561 17,070 
26. นางเยาวเรศ  นนทสร บ้านวังหิน 11 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2561 17,910 
27. นายพงษ์ภัทร  สังขาชาติ สังวาลย์วิท 7 11 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2561 17,910 
28. นางสาวพรพิมล  บุญสนอง วัดหาดสูง 26 มกราคม 2559 26 มกราคม 2561 17,910 
29. นายนเรศ  ปิ่นทับทิม วัดวิสุทธวิงศ์ 26 มกราคม 2559 26 มกราคม 2561 17,070 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
30. นางสาวนันทิยา  มุสกิะ บ้านท่าสูง ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒๑ มีนาคม ๒561 17,070 

31. นางสาวอัญญารัตน์  แซ่เลี้ยว วัดขรัวช่วย ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒๑ มีนาคม ๒๕61 17,070 
32. นางสาวสุกัญญา  รกัษาคง บ้านในเพลา ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒๑ มีนาคม ๒๕61 17,070 
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ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
โรงเรียน 

 
วันบรรจ/ุ 
รับโอนมาบรรจ ุ
 

 
วันที่ให้ด ารง 
ต าแหน่งครู 

 
เงินเดือน 

หลังแต่งตั้ง 

34. นางสาวปิยะภรณ์  ชุมมะ บ้านในถุ้ง ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒๑ มีนาคม ๒๕61 17,070 
35. นายสมชาย  ทพิย์มนตร ี บ้านช่องเขาหมาก ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒๑ มีนาคม ๒๕61 17,070 
36. นายสมัชชา  สมเชื้อ วัดสโมสรสันนิบาต ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒๑ มีนาคม ๒๕61 17,910 
37. นายธนกฤต  ด้วงช่วย วัดกลาง ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒๑ มีนาคม ๒๕61 17,070 
38. นายพภิพ  ภูมิมาศ วัดเทวดาราม ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒๑ มีนาคม ๒๕61 17,070 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
39. นายเอกลกัษณ์  จันทวงศ์ เสม็ดจวนวิทยาคม 11 ธันวาคม 2558 11 ธันวาคม 2560 17,910 
40. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร ์ ชะอวดวิทยาคาร 25 มีนาคม2559 25 มีนาคม2561 17,910 
41. นางสาวรัชนี  เจนการ สตรีทุ่งสง 1 มีนาคม2559 1 มีนาคม2561 19,510 
42. นางสาวพวงศรี  สุวรรณรัตน์ เมืองนครศรีธรรมราช 25 มีนาคม2559 25 มีนาคม2561 17,070 
43. นางมาเรียม  ชิงชัย เมืองนครศรีธรรมราช 25 มีนาคม2559 25 มีนาคม2561 17,910 
44. นางรัตติกา  ชลสิทธิ์ บางขันวิทยา 25 มีนาคม2559 25 มีนาคม2561 17,070 
45. นายอุเทน  สวยงาม บางขันวิทยา 25 มีนาคม2559 25 มีนาคม2561 17,910 
46. นางสาวพรทิพย์  ทองยามี หัวไทรบ ารุงราษฎร ์ 25 มีนาคม2559 25 มีนาคม2561 17,070 
47. นายทรรศน์วิทย ์ วิ้นฉ้วน เชียรใหญ่ 25 มีนาคม2559 25 มีนาคม2561 17,070 
48. ว่าที่ร.ต.พิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ ์ กัลยาณีศรีธรรมราช 25 มีนาคม2559 25 มีนาคม2561 17,910 

 

 

เรื่องที่ 4.7 
เรื่อง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน          
       (ต าแหน่งว่าง) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจาก
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดใหม่เป็นต าแหน่งเดิมใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทั้ง 4 อัตรา 

ที ่
ต าแหน่งท่ีก าหนดไว้เดิม ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งฯ ไปก าหนดใหม่ที่ 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา 
เงินเดือน 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา 
อันดับ ขั้น 

1 ครู 2693 สุนทราภบิาล คศ.3 35,120 ครูผู้ช่วย 2693 บ้านปากพร ุ
2 ครู 2852 ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม คศ.3 40,100 ครูผู้ช่วย 2852 วัดเขาน้อย 
3 ครู 7000 ต.ช.ด.บ้านควนมีชยั คศ.3 46,760 ครูผู้ช่วย 7000 วัดถลุงทอง 
4 ครู 10263 วัดบ้านใหม่บน คศ.2 24,440 ครูผู้ช่วย 10263 บ้านบางด้วน 
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 เร่ืองที่ 4.8   
เรื่อง  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ว่างอยู่ เป็นต าแหน่งครู จ านวน 
3 อัตรา เพ่ือสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งและปฏิบัติการสอน  
 

 
ที่ 

 

ต าแหน่ง/โรงเรียน/ 
ก่อนปรับปรุง 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
อันดับ 

 
เงินเดือน 

ต าแหน่ง/โรงเรียน/
ที่เสนอขออนุมัติ

ปรับปรุง 

 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
อันดับ 

 
เงินเดือน 

 
ปรับเป็น 

1 วัดโคกมะมว่ง 6605 คศ.4(3) 62,760 วัดพิบูลยารามฯ 6605 คศ.
4(3) 

62,760 คผช 

2 วัดเนกขัมมาราม 2647 คศ.4(3) 60,150 วัดเนกขัมมาราม 2647 คศ.
4(3) 

60,150 คผช. 

3 วัดสามัคยาราม 2940 2940 54,820 วัดสามัคยาราม 2940 2940 54,820 ครู 

 
 

เร่ืองที่ 4.9 
เรื่อง  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
          ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. อนุมัติกลุ่มวิชาหรือทาง เพ่ือใช้ในการสอบแข่งขันให้ครอบคลุมสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความ
จ าเป็นอย่างแท้จริง  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ รวมทั้งสิ้นจ านวน 17 วิชาเอก จ านวน 
127 อัตรา ดังนี้ 

1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   จ านวน  27  อัตรา    
1.2 กลุ่มวิชาปฐมวัย   จ านวน  23  อัตรา    
1.3 กลุ่มวิชาประถมศึกษา  จ านวน  7  อัตรา   
1.4 กลุ่มวิชาภาษาไทย   จ านวน  24  อัตรา  
1.5 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน  12  อัตรา 
1.6 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   จ านวน  11  อัตรา 
1.7 กลุ่มวิชาศิลปศึกษา   จ านวน  2  อัตรา   
1.8 กลุ่มวิชาพลศึกษา   จ านวน  1  อัตรา 
1.9 กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา   จ านวน  3  อัตรา 
1.10 กลุ่มวิชาดนตรีสากล  จ านวน  2  อัตรา 
1.11 กลุ่มวิชานาฎศิลป์  จ านวน  3  อัตรา 
1.12 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  อัตรา 
1.13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน  3  อัตรา 
1.14 กลุ่มวิชาฟิสิกส์   จ านวน  2  อัตรา 
1.15 กลุ่มวิชาเคมี   จ านวน  3  อัตรา 
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1.16 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  จ านวน  1  อัตรา 
1.17 กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี จ านวน  1  อัตรา 

2. อนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชด าเนินการสอบแข่งขัน และ
แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้ตามความจ าเป็นและตามความเหมาะสม                   
 3. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ไปรายงานตัว    
เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
 

 
เร่ืองที่ 4.10 

เรื่อง   การพิจารณารายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมินตามองค์ประกอบ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) 
  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน 
 

 
เร่ืองที่ 4.11 

เรื่อง    ยกเลิกการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฉพาะราย นางสาวอานันท์รัตน์  ทวีรัตน์ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. อนุมัติยกเลิก ค าสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 172/2561  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยขอถอนชื่อออกจากค าสั่งดังกล่าว     
เฉพาะราย นางสาวอานันท์รัตน์  ทวีรัตน์  นอกนั้นคงเดิม 
 2. อนุมัติน าต าแหน่งครู เลขที่ต าแหน่ง 9209 อัตราเงินเดือน คศ. 1 ขั้น 24,290 บาท โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ไป
ใช้สอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 ต่อไป 
 3. ขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งครู ดังกล่าว เป็นต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
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เร่ืองที่ 4.12 
เรื่อง    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว  มีก าหนด 1 ปี  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ในโรงเรียนที่
ประสงค์ มีก าหนด 1 ปี ดังนี้ 
 1. นายอนันต์  อัคกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านส านักใหม่ ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว โ รงเรียน          
บ้านสันยูง กรณีช่วยราชการต่อเนื่อง กรณีแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
 2. นางสาวสุรีย์พร  พันทวีศักดิ์  ครู โรงเรียนคงคาประชารักษ์ ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว 
โรงเรียนโยธินบ ารุง กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง 
 3. นางพวงเพ็ชร  ขุนช านาญ  ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช กรณีช่วยราชการต่อเนื่อง ด้วยเหตุผล เจ็บป่วย และให้บุคคลดังกล่าวเขียนค าร้องขอย้าย 
เพ่ือประกอบการพิจารณาในครั้งต่อ ด้วย (ค าร้องขอย้ายที่น าเสนอเป็นของ ปี พ.ศ. 2560) 
 

 
เร่ืองที่ 4.13 

เรื่อง  ขออนุมัติให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ไปรักษาการในต าแหน่ง  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อนและน าเข้ามาพิจารณาพร้อมกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 
        เรื่องที่ 4.14 

เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนสถานศึกษาบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) วิชาเอกเคมี 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้เปลี่ยนสถานศึกษาที่จะบรรจุนักศึกษาทุนโครงการ สควค.วิชาเอกเคมี จากโรงเรียนชะอวด  
วิทยาคาร ต าแหน่งเลขท่ี 24788 เป็นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ต าแหน่งเลขที่เดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 

เร่ืองที่ 4.15 
เรื่อง   การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
         (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา      
38 ค.(2) เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ ตั้งแต่วันมีคุณสมบัติครบ (วันส่ง
ผลงาน) 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง/ระดับ/
ต าแหน่งเลขที ่
/ส่วนราชการ 

ก่อนเลื่อน 

อัตรา 
เงินเดือน 
ก่อนเลื่อน 

(บาท) 

 
ต าแหน่ง/ระดับ/
ต าแหน่งเลขที่/ 
ส่วนราชการ 

ที่เลื่อน 
 

อัตรา
เงินเดือน 

ที่ได้รับการ
เลื่อนและ
แต่งต้ัง 
(บาท) 

 
ต้ังแต่ 

วันที่ส่ง
ผลงาน 

๑ 
 

นายประทุม   
           ชนะสงคราม 
 
 
 

นั  นิติกร/ช านาญการ 
/  /ต าแหน่งเลขท่ี อ 3๑ 
   กลุ่มบรหิารงานบคุคล

สพป.นศ. ๑ 
 
   

47,060 
 
 
 

    นิติกร/ 
    ช านาญการพิเศษ/ 
    ต าแหน่งเลขที่ อ 30 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สพป.นศ. ๑ 
น 

47,060 
 
 
 

  15 มี.ค. 
๒๕61 

 
 

15 มี.ค. 
๒๕61 
 
 
 

 
 
 

เร่ืองที่ 4.16 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถ ของผู้สมัครเปลี่ยนต าแหน่ง  การย้าย  และ  
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค. (2) ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1- เขต 4 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คน     
ท าหน้าที่ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม ประกอบด้วย  
  1. รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช         ประธานกรรมการ 
  2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 กรรมการ 
      ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4   
  3. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                          กรรมการ 
      มัธยมศึกษา เขต 12  
  4.  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                    กรรมการและเลขานุการ 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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 2. อนุมัติ เป็นหลักการให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แทนประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
เร่ืองที่ 4.17 

เรื่อง  การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา  38 ค.(2)  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-๔ และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน 

 
เร่ืองที่ 4.18 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้วิทยฐานะช านาญการ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน  
 
                     

 
เร่ืองที่ 4.19 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2     

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 
2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 36 

ราย ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2     
 1. นางพิมพ์ชนก ฤทธิโสม  คร ู โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล  สาขานาฏศิลป์ 

2. นางสาวพรพิมล รัตนะ  คร ู โรงเรียนบ้านไทรงาม  สาขาภาษาไทย 
3. นางสาวนันทวรรณ จติรรัตน์ คร ู โรงเรียนวัดเทวสิทธิ ์  สาขาปฐมวัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  
4. นายอดิศักดิ์  ชุมฉิม  คร ู โรงเรียนบ้านควนมิตร  สาขาวิทยาศาสตร์ 

 5. นายสรายุทธ นาคปลัด  คร ู โรงเรียนนวัดบ่อล้อ  สาขาสังคมศึกษา 
 6. นางสาวสุดา  ทองเซ่ง  คร ู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สาขาภาษาไทย 
 7. นางสาวปนัดดา ทองปานดี คร ู โรงเรียนวัดทางพูน  สาขาปฐมวัย 
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 8. นายสุรไชย รัตนพันธ์  คร ู โรงเรียนวัดวัวหลุง  สาขาสุขศึกษา 
         และพลศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
9. นางสาวสุภารัตน์  สมศักดิ์ คร ู โรงเรียนวัดเปียน   สาขาภาษาอังกฤษ 
10. นางสาวนิธิมา  ไทยเล็ก คร ู โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สาขาภาษาไทย 

 11. นายฐิติวัฒน์  ภิรมย์รส คร ู โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด  สาขาคณิตศาสตร์ 
 12. นางสาวปิยฉัตร  เชาวลิต คร ู โรงเรียนดเปียน   สาขาการงานอาชีพฯ 
          (งานเกษตร) 
 13. นางสุธาวรรณ  หัสนันท์ คร ู โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์  สาขาการงานอาชีพฯ 
          (คอมพิวเตอร์) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
 14. นางสาวพรพรรณ  คชเชนทร์ คร ู โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สาขาคณิตศาสตร์ 
 15. นางสาววีร์ธิมา  เกลี้ยงเสน คร ู โรงเรียนเชียรใหญ่  สาขาคอมพิวเตอร์ 

16. นายสิทธิรัก  ศิขิวัฒน์  คร ู โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สาขาคอมพิวเตอร์ 
 17. นายภานุวัฒน์  แสงกระจ่าง คร ู โรงเรียนขนอมพิทยา  สาขาคอมพิวเตอร์ 
 18. นางวรรทนา   รัตนพันธ์ คร ู โรงเรียนทุ่งสง   สาขาสุขศึกษา 
          และพลศึกษา 
 19. นายจีรวัตร์  จันทร์ประสิทธิ์ คร ู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  สาขาคณิตศาสตร์ 
 20. นางสาวชนิตา ทองคงใหม่ คร ู โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สาขาวิทยาศาสตร์ 
 21. นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์ ครู โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สาขาคอมพิวเตอร์ 
 22. นางสาววรารัตน์ ศรีรัตน์ คร ู โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม สาขาภาษาไทย 
 23. นางกาญจนา  ชูเมฆา คร ู โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สาขาคณิตศาสตร์ 
 24. นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่า  ครู โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สาขาภาษาไทย 
 25. นายพัฒนศักดิ์  คงเสน คร ู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาฟิสิกส์ 
 26. นางรอยพิมพ์  มานะวิน คร ู โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สาขาภาษาไทย 
 27. นางเนตรนภา  ศรีประเสริฐ คร ู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ สาขาภาษาไทย 
 28. นายลัญฉกร  กุลศรี  คร ู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  สาขาดนตรี 
 29. นางสาวสุภาพร  คงส าคัญ คร ู โรงเรียนสตรีปากพนัง  สาขาภาษาไทย 
 30. นายชัยกฎ  พรหมอินทร์ คร ู โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง สาขาการงานอาชีพ 
          และเทคโนโลยี 
 31. นางสาวชณิดาภา  ศรีเปารยะ คร ู โรงเรียนปากพนัง   สาขาภาษาไทย 
 32. นางสาวณัฐกฤตา  ทองนอก คร ู โรงเรียนปากพนัง   สาขาภาษาอังกฤษ 
 33. นางสาวอัจฉราพร ปรีชาชาญ คร ู โรงเรียนปากพนัง   สาขาภาษาอังกฤษ 
 34. นายเจริญ บุษบงกรด  คร ู โรงเรียนปากพนัง   สาขาสังคมศึกษา 
 35. นางสาวธัญลักษณ์  ไกรสยาม คร ู โรงเรียนปากพนัง   สาขาสังคมศึกษา 
 36. นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์ คร ู โรงเรียนปากพนัง   สาขาสังคมศึกษา 
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เรื่องที่ 4.20 

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

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน 

 
เร่ืองที่ 4.21 

เรื่อง  การเทียบประสบการณ์เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เห็นชอบให้น าระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา        

ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มานับรวมกับระยะเวลาการในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน
การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ            
เพ่ือประโยชน์ในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ราย นายพิทักษ์  คงศักดิ์ สถานศึกษา
โรงเรียน บ้านกันละ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะราย ต่อไป 

 
  

เร่ืองที่ 4.22 
เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
        และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน 
        เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1  จ านวน 23 ราย เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่  3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่  1 และด้านที่  2              
และความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณา
ต่อไป  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

1. นางสาวมณฑิรา อินทรสาร ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สาขาวิทยาศาสตร์ 
2. นางสาววิมลรัตน์  แก้วสาระ ครูช านาญการ โรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว สาขาภาษาไทย 
3. นายทวี ศรีชาย  ครูช านาญการ โรงเรียนวัดท่ายาง สาขาสุขศึกษา 
4. นางพรรณพิสุทธิ์  นุชพืช ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านชายคลอง สาขาปฐมวัย 
5. นายบุญธรรม รัตนานุกูล ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านนา  สาขาสุขศึกษา 
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6. นางปัทมา ทองสุข  ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านบ่อปลา สาขาคณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

7. นางกรรณิกา นิ่มเรือง  ครูช านาญการ โรงเรียนวัดรักขิตวัน สาขาภาษาไทย 
8. นางสาวเครือศรี  ศิริภักดี ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านวังหอน สาขาภาษาไทย 
9. นายประสม  ทองขวิด ครูช านาญการ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สาขาคณิตศาสตร์ 
10.  ว่าร้อยตรีชัย แก้วหนัน ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านชะอวด สาขาวิทยาศาสตร์ 
11.  นายจีรศักดิ์  จงหมาย ครชู านาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งใคร ส า ข า สั ง ค ม ศึ ก ษ า 

ศาสนา        และวัฒนธรรม 
12.  นางศุภลักษณ์ แก่นแก้ว ผอ./ช านาญการ โรงเรียนวัดโคกทราง สาขาบริหาร 

         สถานศึกษา 
13.  นายบุญนาค ก านอก  ผอ./ช านาญการ โรงเรียนวัดชะอวด สาขาบริหาร 

         สถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

14.  นางสุวรรณา  โกราเมศ ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านในเพลา สาขาคณิตศาสตร์ 
 15.  นางอุทัยวรรณ  นรินรัตน์ ครชู านาญการ  โรงเรียนท่าศาลา  สาขาภาษาอังกฤษ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

16.  นางอรอนงค์  สวีพันธ์       ครูช านาญการ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ สาขาภาษาต่างประเทศ 
 17.  นางสาวสุพร  ศรีชาเยศ ครูช านาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาคณิตศาสตร์ 
 18.  นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย์ ครูช านาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาแนะแนว 
 19.  นางสุปราณี  ก าเหนิดสม ครูช านาญการ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร   สาขาวิทยาศาสตร์ 
 
 20.  นางปริมภาภรณ์  แก้วเทวา รองผอ./ช านาญการ  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สาขาบริหาร 
          สถานศึกษา 
 21.  นางสโรชา สุวรรณจินดา ครูช านาญการ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร   สาขคณิตศาสตร์ 
 22.  นายสมศักดิ์  ชูขาว  ครูช านาญการ  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษ 
 23.  นางวนิดา  ยุเหล็ก  ครูช านาญการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สาขาคณิตศาสตร์ 
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เรื่องท่ี 4.23 
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
      (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 54 ราย 
 2.  อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 34 ราย ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  1. นางอ านวย  เครือจันทร์ ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สาขาภาษาไทย 
  2. นางสุปราณี  อู่ธาระณะ ครูช านาญการ  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สาขาภาษาไทย 
  3. นางณิชาพร  ปราชญ์นครเขต ครูช านาญการ โรงเรียนวัดโบราณาราม สาขาภาษาไทย 

4. นางบุญนภา  บุญมูสิก  ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านนา         สาขาวิทยาศาสตร ์
  5. นางปิยวรรณ  รอดอุปการ ครูช านาญการ   โรงเรียนวัดมะนาวหวาน สาขาวิทยาศาสตร ์

6. นางโสพิศ  แก้วนิมิต  ครูช านาญการ โรงเรียนวัดควนชม สาขาภาษาไทย 
7. นางบุศรา นรงรักค์  ครูช านาญการ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน สาขาปฐมวัย 
8. นางสาวปาริขา ดารากัย ครูช านาญการ โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 สาขาปฐมวัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
9. นางสมศรี  ไชยพลบาล  ครูช านาญการ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สาขาปฐมวัย 
10. นางสุมาลี  มาบัว  ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านควนมุด สาขาปฐมวัย 
11. นางนงลักษณ์  เอียดแก้ว ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านควนรุย สาขาปฐมวัย 
12. นางเพ็ญประภา ขัยรัตน์ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สาขาปฐมวัย 
13. นางสาวณภัทรชล  นาคแป้น ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านนางหลง สาขาปฐมวัย 
14. นางสาวอภิชญากร ชุมขุน ครูช านาญการ โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สาขาปฐมวัย 
15. นายอวยชัย  ศรีคีรีภพ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดควนใส สาขาภาษาไทย 
16. นางสาววารดี อักษรภักดิ์ ครูช านาญการโรงเรียนชุมชนวัดเขาล าปะ   สาขาภาษาไทย 
17. นางสาวทัศนีย์ วาทโยธา ครูช านาญการ โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ สาขาภาษาไทย 
18. จ่าสิบต ารวจหญิงสายชล หนูคง ครูช านาญการ โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย สาขาภาษาไทย 
19. นางสมจิตร  รักษาชล ครชู านาญการ โรงเรียนวัดวังกลม สาขาภาษาไทย 
20. นางพิจิตตรา สุวรรณโณ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดเทพนมเชือด สาขาภาษาไทย 
21. นางบุญญา รักษ์ประทุม ครูช านาญการ โรงเรียนวัดวังกลม สาขาภาษาไทย 
22. นางสาวปนิดา สุวรรณโณ ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สาขาภาษาไทย 

  23. นางสุภาพร  หาญณรงค์ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดบูรณาวาส สาขาภาษาไทย 
24. นางสาววชัรี  แก้วสาระ ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สาขาภาษาไทย 
25. นางสาววริษฐา  เมฆตรง ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านหัวไทร สาขาภาษาไทย 
26. นายธราธิป  ส่งเสริม  ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านปากเชียร สาขาภาษาไทย 
27. นางสาวนฤมล  ภิรมรักษ์ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดไม้เสียบ สาขาภาษาไทย 
28. นางสาวกรรหา  ปานแก้ว ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านด่าน  สาขาภาษาไทย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษา เขต 12  
29. นางวรรณะ หิรัญกาญจน์ ครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมศึกษา     สาขาคณิตศาสตร์ 

        จุฬาภรณ์  
  30. นางเบญจพร คีรีพันธ์        ครูช านาญการ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช     สาขาคณิตศาสตร์ 

31. นางเกษศิรินทร ์นาคสง     ครชู านาญการ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    สาขาคณิตศาสตร์ 
ภาคใต้  

32. นางพมรศร ี ชูรัตน์  ครูช านาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาขาภาษาไทย 
ภาคใต้  

33. นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์ ครูช านาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สาขาภาษาไทย 
34. นายศรชัย โชติ  รองผอ./ช านาญการ โรงเรียนปากพนัง    สาขาบริหาร 

   สถานศึกษา 
 3.  อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จ านวน 16 ราย ดังนี้  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  1. นางสุภานิตย์  วรรณเริก ครูช านาญการ โรงเรียนวัดจันดี         สาขาคณิตศาสตร์ 
  2. นางสาวเพชรดา  สมเพชร ครูช านาญการ โรงเรียนวัดหน้าเขา      สาขาคณิตศาสตร์ 
  3. นางสาวปวีณา  ศิริโกไศยกานนท์  ครูช านาญการ โรงเรียนวัดควนชม       สาขาคณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษา เขต 12  

4. นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์  รอง ผอ./ช านาญการ  โรงเรียนโยธินบ ารุง  สาขาบริหาร
         สถานศึกษา 
5. นายสถิต  ชูโลก  ครูช านาญการ โรงเรียนเฉลิมราช สาขาทัศนศิลป์ 

ประชาอุทิศ 
6. นายเฉลิมชาติ  ลิ่มกุล ครูช านาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  สาขาภาษาไทย 
7. นางสาวกมลทรรศน์ ชูแก้ว ครูช านาญการ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม  สาขาภาษาไทย 
8. นางสาวพรทิพย์  กุศลสนอง ครูช านาญการ โรงเรียนปากพนัง  สาขาภาษาไทย 
9. นางสาวชฏารัตน์  ชิวหากาญจน์  ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา สาขาภาษาไทย 
10. นางสลิล  สุขแสน  ครูช านาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาภาษาไทย 
11. นางสุจิตตรา  จันเอียด ครูช านาญการ  โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สาขาภาษาอังกฤษ
12. นางจิรนันท์  แซมมงคล ครูช านาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา     สาขาภาษาอังกฤษ 
13. นางนิภาพร  ดาบทอง ครชู านาญการ  โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารงุ สาขาคณิตศาสตร ์
14. นางยินดี  เวชสาร  ครชู านาญการ  โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา   สาขาคณิตศาสตร์ 
15. นายบรรดร  สุราราช  ครูช านาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   สาขาคณิตศาสตร์ 
16. นางสาวสุนา  ณ สโุหลง ครูช านาญการ โรงเรียนท่านครญาณ  สาขาภาษาอังกฤษ 

วโรภาสอุทิศ  
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 4.   ไม่อนุมัติ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

1. นางกิติยา อูมา  ครูช านาญการ โรงเรียนตชด.ช่างกล     สาขาคณิตศาสตร์ 
ปทุมวันอนุสรณ์ 10 

2. นายประภากร  ปอยี  ครูช านาญการ โรงเรียนวัดกะโสม        สาขาคณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

3. นางสุภลักณ์  จีนช่วย  ครชู านาญการ โรงเรียนทุ่งสงสห         สาขาวิทยาศาสตร์ 
ประชาสรรค์  

4. นางสมใจ  ศรีเทพ  ครูช านาญการ โรงเรียนทุ่งสง         สาขาภาษาอังกฤษ 
 
 

 
เร่ืองที่ 4.24 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 36 ราย 

2. อนุมัติการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญ 
การพิเศษ จ านวน 36 ราย ตั้งแตว่ันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1   

๑. นางพวงเพ็ญ  ดิษแก้ว ครูช านาญการ โรงเรียนราษฎร์บ ารุง สาขาวิทยาศาสตร์ 
2. นายจรูญ  แก้วส าล ี ครูช านาญการ โรงเรียนวัดพระเพรง           สาขาสุขศึกษา 
        และพลศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
3. นางวจีนันท์  แซ่ซิ่น ครชู านาญการ โรงเรียนวัดมังคลาราม สาขาวิทยาศาสตร์ 

  4. นางชนิตา  เปรมสถิต ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านไสส้าน สาขาวิทยาศาสตร์ 
5. นางชไมพร  ยืนเพชร ครูช านาญการ โรงเรียนวัดจันดี  สาขาคณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  
  6. นางจิราพร ทองยอด ครูช านาญการ โรงเรียนวัดเทพมงคล สาขาคณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
  7. นางณฐมน  หงษ์ตัน ครูช านาญการ โรงเรียนทุ่งสง  สาขาสุขศึกษาฯ 
  8. นางดนิตา ศรีวรานนท์ ครูช านาญการ โรงเรียนทุ่งสง  สาขาคณิตศาสตร์ 

9. นายสาโรจน์  รัตนค า ครูช านาญการ  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   สาขางานประดิษฐ์งานช่าง 
  10. นางณิชกานต์ อมรลักษณ์ ครูช านาญการ โรงเรียนปากพนัง สาขาคณิตศาสตร์ 

11. นางกฤติกา  จ านง ครูช านาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สาขาคณิตศาสตร์ 
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12. นางรติกร  เส้งสุ้น ครูช านาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สาขาคณิตศาสตร์ 
13. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง  ครูช านาญการ  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  สาขาคอมพิวเตอร์ 
14. นางสาวสจุารีย ์ภู่เฉลิมศักดิ์  ครูช านาญการ   โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  สาขาคอมพิวเตอร์ 

  15. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์  ครูช านาญการ  โรงเรียนสิชลประชาสรรค์  สาขาคอมพิวเตอร์ 
  16. นางยินดี  คงทน ครูช านาญการ  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  สาขาคอมพิวเตอร์ 
  17. นางสาวดวงเดือน ณ นคร  ครูช านาญการ   โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  สาขาคอมพิวเตอร์ 
  18. นางสักการะ จู่ซู่ ครูช านาญการ โรงเรียนนาบอน  สาขาคอมพิวเตอร์ 
  19. นางสุนิตา  คงทอง ครูช านาญการ โรงเรียนโยธินบ ารุง สาขาคอมพิวเตอร์ 
  20. นายเสียงเริง อินทรสุวรรณ ครูช านาญการ   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  สาขาคอมพิวเตอร์ 
  21. นายสมพงษ ์ ศรีจันทร์       ครูช านาญการ  โรงเรยีนกรุงหยันวิทยาคาร สาขาคอมพิวเตอร์ 
  22. นางศุภลักษณ์  สมภูเวช    ครูช านาญการ    โรงเรียนสตรีปากพนัง     สาขาคอมพิวเตอร์ 
  23. นายณปวร   คงทอง        ครูช านาญการ    โรงเรียนปากพนัง        สาขาคอมพิวเตอร์ 
  24. นางสาวปรัศนี เสนารัตน์   ครูช านาญการ   โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก   สาขาคอมพิวเตอร์ 
  25. นางประนอม วงษ์วิจารย์   ครูช านาญการ     โรงเรียนสตรีทุ่งสง        สาขาการงานอาชีพ 
                 (งานธุรกิจ) 
  26. นางจิรนันท ์ทองขาวบัว        ครชู านาญการ     โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สาขาการงาน-
                    อาชีพ (งานธุรกิจ) 
  27. นางจิรภรณ์ สุทิน ครูช านาญการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์   สาขากิจกรรมพัฒนา-
            ผู้เรียน (แนะแนว) 
  28. นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรี  ครูช านาญการ  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  สาขากิจกรรม
            พัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
  29. นางสาวกรกนก  เภรีกุล ครูช านาญการ  โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์       สาขาภาษาไทย 
  30. นายวิชาญ  พรหมศร  ครูช านาญการ โรงเรียนเสาธงวิทยา สาขาภาษาอังกฤษ 
  31. นางพัชรี เทพทอง ครูช านาญการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  สาขาภาษาไทย  
  32. นางสาวอวยพร ภัททิยากูล ครูช านาญการ  โรงเรียนมัธยมศึกษา          สาขาภาษาไทย 
         จุฬาภรณ์  
  33. นางวิชชุดา เพ็ชรภิรมย์ ครูช านาญการ  โรงเรียนท่านครญาณ-           สาขาภาษาไทย 
        วโรภาสอุทิศ  
  34. นางวิภารัตน์  ศรีสังข ์ครูช านาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ- สาขาสังคมศึกษา 
       สมเด็จพระศรีนครินทร์  
  35. นางณิรดา จงจิตร ครูช านาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ 
  36. นางพิสมัย วงษ์สุวรรณ  ครูช านาญการ   โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาภาษาอังกฤษ 
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เร่ืองที่ 4.25 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2 ) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 3 ราย 

2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  

 ๑. นางจริยา กาละจิตต์ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดพระพรหม สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

 2. นางขนิษฐา ดุกสุขแก้ว ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สาขาภาษาไทย  
 3. นางอุษา  นารถไพรินทร์ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดโรงเหล็ก สาขาภาษาอังกฤษ 

 

เร่ืองที่ 4.26 
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูเชี่ยวชาญ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน 
  

 

เร่ืองที่ 4.27 
เรื่อง   การอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
         และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น 
        วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุดที่ 1  ราย นายสุดสาคร พรมนิน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทางพูน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3 ) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้
ส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อด าเนินการ 
         
   



19 

 

 

เร่ืองที่ 4.28 

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
      (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน 
 

เรื่องที่ ๔.29  
เรื่อง  รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติรวมสถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง ทั้งนี้ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ

จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 หมวด 2 ข้อ 9 และแนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา
(1) สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นชอบควรรวมสถานศึกษา และข้อ 10 โดยคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 180 วัน 
ดังนี้  

(ข้อมูล 10 พ.ย. 60) ข้อมูลนักเรียน ครู ปัจจุบัน  กลุ่มเครือข่ายวังฉนากรัตนา   

โรงเรียน 
ระดับชั้น รวม

ทั้งสิ้น 
จ านวนครู 

รวม 
อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ผู้บริหาร ผู้สอน 

วัดรัตนาราม - - - - 4 4 4 11 7 - 30 30 - 2 2 
วัดบางฉนาก 1 8 1 10 2 4 1 3 6 6 22 32 1 3 4 
บ้านบางวัง 3 9 6 18 5 11 2 3 9 9 39 57 1 4 5 
 วัดรัตนาราม 11 19      30    
 วัดบางฉนาก 7 17    24    
 บ้านบางวัง 22 15  37    
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เร่ืองที่ ๔.30 
เรื่อง  การด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เห็นชอบแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมทั้งจังหวัด บรรจุในวาระการ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส่งรายงานการประชุมกลับมายังส านักนโยบายและแผนการ
อาชีวศึกษาเพ่ือทราบ รายละเอียดังนี้ 

 
(1)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดรัฐบาล จ านวน 11 โรง 

1.  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
  ระดับ  ปวช.   จ านวน 16    สาขาวิชา  1,045  คน 
                     ระดับ  ปวส.      จ านวน 25    สาขาวิชา  1,110  คน 
 2.  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช        
  ระดบั  ปวช.      จ านวน 15   สาขาวิชา    960  คน 
  ระดับ  ปวส.   จ านวน  32  สาขาวิชา    960  คน 
  ระดับ  ปริญญาตรี  จ านวน   3   สาขาวิชา   60  คน 
 3.  วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 
  ระดับ  ปวช.  จ านวน   6   สาขาวิชา   125   คน 
  ระดับ  ปวส. จ านวน   5   สาขาวิชา     40   คน 
 4.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
  ระดับ  ปวช. จ านวน 2    สาขาวิชา    290  คน 
 5.  วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 
  ระดับ  ปวช.     จ านวน  7   สาขาวิชา    220  คน 
  ระดับ  ปวส.   จ านวน  6   สาขาวิชา      85  คน 
 6.  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
  ระดับ  ปวช.   จ านวน  8  สาขาวิชา    105  คน 
  ระดับ  ปวส.  จ านวน  8  สาขาวิชา    135  คน 
 7.  วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 
  ระดับ  ปวช.      จ านวน    9  สาขาวิชา   230  คน 
  ระดับ  ปวส.      จ านวน  10  สาขาวิชา   120  คน 
 8.  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 
  ระดับ  ปวช.      จ านวน  7    สาขาวิชา   365  คน 
       ระดับ  ปวส.      จ านวน  8    สาขาวิชา   384  คน 
  ปริญญาตรี        จ านวน  1    สาขาวิชา     20  คน 
     9.  วิทยาลัยเทคนิคสิชล 
   ระดับ  ปวช.     จ านวน  10   สาขาวิชา  350  คน 
      ระดับ  ปวส.     จ านวน    9   สาขาวิชา  145  คน 
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 10.  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 
  ระดับ  ปวช.    จ านวน  8  สาขาวิชา   800  คน 
  ระดับ  ปวส.    จ านวน  8  สาขาวิชา  340  คน 
 11.  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
  ระดับ  ปวช.    จ านวน  6  สาขาวิชา  370  คน 
(2)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดเอกชน จ านวน 13 โรง 
 1.  วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต   
  ระดับ ปวช.    จ านวน  2  สาขาวิชา  120  คน 
 2.  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 
  ระดับ  ปวช.   จ านวน  8    สาขาวิชา  220  คน 
  ระดับ  ปวส.   จ านวน  12  สาขาวิชา  250  คน 
 3. วิทยาลัยการอาชีวศึกษานครพณิชยการ 
  ระดับ ปวช.    จ านวน  2  สาขาวิชา  245  คน 
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 
            ระดับ  ปวช.   จ านวน  8  สาชาวิชา  630  คน 
  ระดับ  ปวส.   จ านวน  8  สาขาวิชา  160  คน 
 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ  
      ระดับ  ปวช.   จ านวน  3  สาขาวิชา    90 คน 
   6.  พณิชยการทุ่งสง 
         ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น   2  ห้อง       60   คน 
          ระดับ  ปวช.  จ านวน  4  สาขาวิชา   145  คน 
  ระดับ  ปวส.  จ านวน  3  สาขาวิชา   100  คน 
           7.  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 
                     ระดับ  ปวช.   จ านวน  5  สาขาวิชา  205  คน 
                     ระดับ  ปวส.   จ านวน  5  สาขาวิชา  180  คน 
       8.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 
            ระดับ  ปวช.   จ านวน  7  สาขาวิชา  540  คน 
  ระดับ  ปวส.   จ านวน  7  สาขาวิชา  450  คน 
        9.  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 
            ระดับ  ปวช.   จ านวน  6  สาขาวิชา  630  คน 
            ระดับ  ปวส.   จ านวน  6  สาขาวิชา  450  คน 
    10.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 
          ระดับ  ปวช   จ านวน  1  สาขาวิชา  110  คน 
 11.  เทคโนโลยีพณิชยการสิชล 
  ระดับ  ปวช.   จ านวน  3   สาขาวิชา  180  คน 
          12.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลปิน 
              ระดับ  ปวช.  จ านวน  1  สาขาวิชา     90  คน 
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 13.  โรงเรียนประทีปศาสน์ 
                     ระดับ ม.1   จ านวน 9  ห้อง  405  คน 
                     ระดับ ม.4   จ านวน  4 ห้อง  180  คน                 
 

 
 
 

 


