
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งท่ี 7/2562 
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ณ ห*องประชุมจงกลณี (ช้ัน 2) โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง ประธานติดราชการ 

ด�วย นายจําเริญ  ทิพญพงศ�ธาดา ผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการจึงมอบหมายให�                     
นายวิรัตน�  รักษ�พันธ�  รองผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป'นประธานการประชุม 
1.2 เรื่อง  งานนโยบายของผู*ว9าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ได�แจ�งให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการแจ�งไปยัง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 เน�นย้ําไปยังโรงเรียนในสังกัด ในเรื่องดังนี้ 
 1.2.1 เรื่อง  วินัยจราจร 
 1.2.2 เรื่อง  การรักชาติและการเรียนรู*ประวัติศาสตร:  
 1.2.3 เรื่อง  การดูแลเด็กด*อยโอกาส เด็กพิการ ท่ีอยู9ในโรงเรียน 
 1.2.4 เรื่อง อาหารกลางวันนักเรียน 
  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562  
กรรมการและเลขานุการ ฝ8ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�จัดทํารายงานการ

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2562 เสร็จเรียบร�อยแล�ว และได�เสนอรายงานการประชุมต�อท่ีประชุม
เพ่ือให�การรับรอง 

ประธาน   เพ่ือความถูกต�องและเป'นไปตามท่ีประชุมได�มีมติและอนุมัติให�ดําเนินการ                
จึงขอให�ท�านได�ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข�อผิดพลาดหรือไม�ตรง                 
ตามท่ีเสนอให�แก�ไขก�อนท่ีจะรับรอง 

ท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2562 โดยไม�มีเง่ือนไข 
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     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให*ท่ีประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล*ว 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   3.1.1 เรื่อง  การดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
           รับทราบการดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช รวม 24 วาระ  
 
   3.2.2 เรื่อง  การเล่ือนเงินเดือนข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 
(1 เมษายน 2562) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
 รับทราบ มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชทําหนังสือ
แจ�งไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ยืนยันการดําเนินการการเลื่อนเงินเดือนข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2562) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ดังกล�าว ต�อท่ีประชุม กศจ.ด�วย                
  

 
 3.2 เรื่อง  แจ*งเพ่ือทราบ 
 3.2.1 เรื่อง   การให*ผู*อํานวยการสถานศึกษา มาปฏิบัติราชการเปCนการช่ัวคราว 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
             รับทราบ ดังนี้ 

1. กรณีผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 3 ได�อาศัยอํานาจตามกฎ ก.ค.ศ.ว�าด�วยการสั่งให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําส�วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2550 และมาตรา 70 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม สั่งให� นายยุทธิพร  เพชรจันทร�  
ตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม มาประจําการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป'นการชั่วคราว ต้ังแต�วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 เป'นต�นไป จนกว�าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

2. ในส�วนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�ดําเนินการ 
แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยร�ายแรง นายยุทธิพร  เพชรจันทร�  ตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียน                
วัดศรีสุวรรณาราม แล�ว 
 

 

 

  3.2.2 เรื่อง  การย*ายและแต9งตั้งข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      ตําแหน9งผู*อํานวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
         รับทราบ การเดินทางไปปฏิบัติหน�าท่ี ของนายวีระชาย  กําเนิดมณี  ตําแหน�ง
ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดไทรงาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  ไปดํารง
ตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียนวัดท�ายสําเภา  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 ต้ังแต�วันท่ี  7  มิถุนายน  2562   
นั้น 
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3.2.3 เรื่อง  แต9งตั้งคณะทํางานกล่ันกรองการให*ข*าราชการครูและบุคลากร 
                                    ทางการศึกษา เพ่ือเล่ือนเปCนวิทยฐานะเช่ียวชาญ ตามหนังสือสํานักงาน             
                                    ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
          รับทราบ ดังนี ้
           1 .  รั บทราบประกาศสํ านั ก งาน ศึกษาธิ การจั งหวั ดนครศรี ธร รมราช                            
เรื่อง การแต�งต้ังคณะทํางานกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐานของข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครู เพ่ือเลื่อนเป'นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.                        
ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560) ประกาศ ณ วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 
    2. รับทราบความคืบหน�าการดําเนินการตอบข�อหารือจาก ก.ค.ศ.กรณีการให�
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช แจ�งว�า ก.ค.ศ.อยู�ระหว�างการส�งหนังสือตอบข�อหารือมาให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช รับทราบและดําเนินการต�อไป 
 

3.2.4 เรื่อง  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   รับทราบรายชื่อนักเรียนท่ีได�รับทุนตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ดังนี้ 
                       

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน/วิทยาลัย อําเภอ จังหวัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 3 ราย 
1. นางสาวชไมพร  ถนอมนวล โศภนคณาภรณ� ปากพนัง นครศรีธรรมราช 
2. นางสาวจันทร�จิรา  หลานวิเศษ ละอายพิทยานุสรณ� ทุ�งใหญ� นครศรีธรรมราช 
3. นางสาววณิดา  อินทรนิมิตร เฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม นครศรีธรรมราช 

วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จํานวน  7 ราย 
4. นายวัชรินทร�  ปู8ญวน เทคนิคสิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวกาญจนา  ใบสุข การอาชีพนครศรีธรรมราช พระพรหม นครศรีธรรมราช 
6. นางสาวโสภิตา  ณ นคร เทคนิคทุ�งสง ทุ�งสง นครศรีธรรมราช 
7. นายจักรกฤษณ�  แก�วคงจันทร� เทคนิคนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 
8. นางสาวกฤษณา  สุวรรณโชติ อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 
9. นายเอกราช  กาญจโน ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 

10. นายสุขสันต�  รัตนคช สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคใต� 

ช�างกลาง นครศรีธรรมราช 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให*ที่ประชุมพิจารณา 

เร่ืองที่ 4.1 

เรื่อง    การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยอย9างร*ายแรง  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
   แจ�งต�นสังกัด 
 

 

เร่ืองที่ 4.2 
เรื่อง    เร9งรัดการดําเนินการสอบสวนทางวินัยอย9างร*ายแรง ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
   แจ�งต�นสังกัด 
 
 

เร่ืองที่ 4.3 
เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน*าท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษาของผู*อํานวยการสถานศึกษา 
        ในระยะเวลา  1  ปL 
  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อนุมัติการแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน�าท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ

ผู�อํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา  1  ปQ  ท่ีได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการสถานศึกษา ต้ังแต�
วันท่ี  7  พฤษภาคม  2562  และวันท่ี 17  มิถุนายน  2562  จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
 

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ผู�รับการประเมิน  
ชุดท่ี ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการ

บริหารการศึกษา 
(คนท่ี 1) 

ผู�อํานวยการ
สถานศึกษา 
(คนท่ี 2) 

ศึกษานิเทศก� 
 

(คนท่ี 3) 

ชื่อ – สกุล/ 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  1  จํานวน  1  ราย   

1 นายปราโมทย�  บุญมูสิก 
 

นายระวี  เฉตาไพย นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส นางเนตรทิพย�  รอดเหลื่อม 
ผอ.ร.ร.บ�านปลายคลอง 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  จํานวน  1  ราย   
2 นายธีรพงค�  คงแก�ว นายสมหมาย 

                สุดถนอม 
นายวิจัย  ไกรสิทธ์ิ นายอภิเชษฐ�  พังยาง 

ผอ.ร.ร.บ�านคลองงา 
   
 ท้ังนี้  ให�กรรมการคนท่ี 1 เป'นประธาน และกรรมการคนท่ี 3 เป'นเลขานุการ 
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เร่ืองที่ 4.4 
เรื่อง  การพิจารณาย*ายผู*อํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
        ข้ันพ้ืนฐาน  ปL พ.ศ. 2561  (การย*ายเพ่ิมเติม) รอบท่ี 5 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ไม�อนุ มั ติ  ให�  นายจี ระวัฒน�   ศรีแก� วณวรรณ ข� าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
ตําแหน�งผู� อํานวยการโรงเรียนวัดนางเอ้ือย ไปดํารงตําแหน�งผู� อํานวยการโรงเรียนวัดกะเปQยด เนื่องจาก                      
ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�การย�าย ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ด�วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2560 ข�อ ช. หลักเกณฑ�และวิธีการย�ายกรณีปกติ ข�อ 1. คุณสมบัติของผู�ขอย�าย ข�อ 1.1 กําหนดไว�ว�า 
“ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู�อํานวยการสถานศึกษา และได�ปฏิบัติงานในตําแหน�งดังกล�าวใน
สถานศึกษาปUจจุบันติดต�อกันมาแล�วไม�น�อยกว�า 24 เดือน นับถึงวันท่ี 31 ตุลาคม ของปQท่ียื่นคําร�องขอย�าย โดย 
นายจีรวัฒน�  ศรีแก�วณวรรณ  ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดนางเอ้ือย เม่ือวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2559 นับถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 นับได� 1 ปQ 11 เดือน 20 วัน ดังกล�าว 

 
 
 

เร่ืองที่ 4.5 
เรื่อง  การบรรจุและแต9งตั้งผู*ได*รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
        เรื่อง รายช่ือผู*ได*รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต9งตั้งให*ดํารงตําแหน9งผู*อํานวยการสถานศึกษา     
        สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปL พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ: 2562   
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อนุมัติใช�ตําแหน�งว�างเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังผู�ได�รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปQ พ.ศ.2561  ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ� 2562  
ลําดับท่ี 146  นางสุนิดา  ศรีสมบัติ ต�อไป 
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เร่ืองที่ 4.6 
เรื่อง  การส9งคําร*องขอย*ายข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน9งผู*บริหารสถานศึกษา 
        สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปL พ.ศ. 2562 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อนุมัติให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตรวจสอบคําร�องขอย�าย และส�งคําร�องขอย�ายพร�อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา สําหรับผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วน ไปจังหวัดอ่ืน หรือสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ ภายใน
วันท่ี 31 สิงหาคม 2562  ได�และรายงานผู�ยื่นคําร�องขอย�ายท้ังผู� ท่ี มีคุณสมบัติและไม�มี คุณสมบัติให�
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบในการประชุมครั้งถัดไป (หลัง 31 สิงหาคม 2562) 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.7 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม ตําแหน9งครูผู*ช9วย 
   

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา เพ่ือแต�งต้ังเป'นคณะกรรมการเตรียมความ

พร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม ตําแหน�งครูผู�ช�วย  จํานวน 55 ราย  
 

คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม ท่ี ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุ
และแต9งต้ัง ประธานกรรมการ 

(ผู*อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู*ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหตุ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 1  จํานวน 9 ราย  
1 นางสาวแพรวพรรณ 

ไชยชนะ 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.วัดสระไคร 

10 
เมษายน 
2562 

นายศรายุทธ  
พาณิชพงศกร 

ผอ.ร.ร.วัดสระไคร 

นางทรงศรี ศรีอารญั นางสาววรรณา  
ภูษิตกิตตคุิณ 

 

2 นางสาวขวัญสริี ขาวมัน 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.วัดสระแก�ว 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นางวนิดา บุญมั่น 

ผอ.ร.ร.วัดสระแก$ว 
นางสุภาวดี กิจเกิด นางสาวธัญชนก  

ฤทธิมาส 
 

3 นางสาวเยาวรตัน� 
หวัดเพ็ชร� 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.วัดนาวง 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นายสิทธิพงศ( 
พรหมรตันพันธ( 

ผอ.ร.ร.วัดนาวง 

นางสาวจิราพร  
ดิษฐแก$ว 

นายธรรมศักดิ์ จิตมนัส  

4 นางสาวมัทนี  
พรรณเผือก 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.บ�านปากนํ้าเก�า 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นายอุเทน เจรญิพูล 

ผอ.ร.ร.บ�านปากนํ้าเก�า 
นางกชพรรณ มูสิกธรรม 
 

นายสมญา ลาภวัจน(  
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คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม ท่ี ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุ
และแต9งต้ัง ประธานกรรมการ 

(ผู*อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู*ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหตุ 

5 นางสาวปารวีย�  
บันเทิงจิตร� 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.วัดหนองบัว 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นางพรทิพย( 
ผ-องเรียงณฐกูล 

ผอ.ร.ร.วัดหนองบัว 

นางชไมพร วัลย(ดาว นายวิโรจน( การกรณ(  

6 นางอัญชลี จิตตะเสโน 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.วัดมะม�วงทอง 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นายกฤษดา ชาญรบ 

ผอ.ร.ร.วัดมะม-วงทอง 
นายปรีชา สังข(ขาว นายทวีทรัพย( โอศิร ิ  

7 นางสาวกัทริดา 
ประทุมทอง 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.ชุมชนลานสกา 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นางสาวนิภา  
แก$วประคอง 

ผอ.ร.ร.ชุมชนลานสกา 

นางสุณี นาคเลิศ นางยี่สุ-น ถาวรพันธ(  

8 นางฮุลัยฟะฮ� 
กะแหมะเตบ 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.บ�านนาเคียน 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นางนวลใย สุทธิพิทักษ( 
ผอ.ร.ร.บ$านนาเคียน 

นางมัยสุรี หย3มะเหรม็ นายสุนันท( ยุทธกาศ  

9 นางสาวมณฑานีย� 
นิลละออ 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.วัดกัด 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นายทิวา ธงธวัช 

ผอ.ร.ร.วัดกัด 
นายจรูญ นาคเลศิ นางศุภวรรณ ทิพย(วงศ(  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 2  จํานวน 29 ราย  

10 นายกิตติศักดิ์  ไข�เขียว 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.สังวาลย�วิท 7 

10 
เมษายน 
2562 

นายสมหมาย  สดุถนอม 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
สังวาลย(วิท 7 

นางสาคร  ดาววิจติร 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางกรุณา   โชติวัน  

11 นางสาวมะลิวรรณ   
ขวัญทองยิ้ม 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านหนองเจ 

10  
เมษายน 
2562 

นายวัชระ  นามสนธ์ิ 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านหนองเจ 

นางจารุณี  จันทร(มงคล 

ครูชํานาญการ 

นางกรุณา   โชติวัน  

12 นางสาวศศิธร  วงษา 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.องค�การสวนยาง 2 

10  
เมษายน 
2562 

นายอนันต(  มีแก$ว 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
องค(การสวนยาง 2 

นางแก$วใจ  หอมเหต ุ

ครูชํานาญการพิเศษ 

นายถาวร  ปลอดชูแก$ว  

13 นายองอาจ  พรมคง 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดจันด ี

10  
เมษายน 
2562 

นายวันชัย  วงศ(ศิลป7 
ผู$อํานวยการโรงเรยีน 

วัดจันด ี

นางอัญชลี  สุขบรรจง 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางพุทธชาติ  ทวี  
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คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม ท่ี ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุ
และแต9งต้ัง ประธานกรรมการ 

(ผู*อํานวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู*ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหตุ 

14 นางสาววนารี  วาตา 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดนางเอ้ือย 

10  
เมษายน 
2562 

นายจีระวัฒน(   
ศรีแก$วณวรรณ 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน 

วัดนางเอ้ือย 

นางสาวป;ยมาภรณ(   
จันใหม- 

คร ู

นางบําเพ็ญ  หนูกลับ  

15 นางสาวอรธนา  วงศ�เมฆ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดวังรีบุญเลิศ 

10  
เมษายน 
2562 

นางโชคดี  จันทร(ทิพย( 
ผู$อํานวยการโรงเรยีน 

วัดวังรีบุญเลิศ 

นางอรุณี  สกุลคง 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางสุพิชฌาย(  ไกรนรา  

16 นายกัณฑ�อเนก   
พงษ�เพชร 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านนาตําเสา 

10  
เมษายน 
2562 

นางสุมลฑา  อินทรฤทธ์ิ 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านนาตําเสา 

นางมนัสนันท(   
เอ่ียมศักดิ ์

ครูชํานาญการ 

นางกรุณา โชติวัน  

17 นายนาถพงษ�  คงเจริญ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านคลองเสาเหนือ 

10  
เมษายน 
2562 

นายธีรศักดิ์  เพ็งสกุล 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านคลองเสาเหนือ 

นางวาสนา  กาญจนเสน 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางกรุณา โชติวัน  

18 นายสุรยิา  รัตนพันธ�   
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านควนประชา
สรรค� 

10  
เมษายน 
2562 

นายสุทิน  บุษบา 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านควนประชาสรรค( 

นางโสภา  บุญทอง 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายถาวร  ปลอดชูแก$ว  

19 นางสาวรัตติยา   
ศรีสะอาด 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.ตชด.ช�างกลปทุมวัน
อนุสรณ� 10 

10  
เมษายน 
2562 

นางสุภาพ   
รัตนศรีป>ญญะ 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน 
ตชด.ช-างกลปทุมวัน
อนุสรณ(10 

นางเกษมศรี   
ปุณประวัต ิ

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางกรุณา โชติวัน  

20 นางหน่ึงฤดี  แซ�เอือง 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านวังหิน 

10  
เมษายน 
2562 

นางสาวยุภาพร   
เจริญรูป 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านวังหิน 

นางจิราพร  เช้ือกูลชาต ิ

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางสาวปรีดา  จํานงจิต  

21 นางสาวสุภาภรณ�  มีบัว 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.จุฬาภรณ�พิชญาคาร 

10  
เมษายน 
2562 

นายโกศล  ละม$าย 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
จุฬาภรณ(พิชญาคาร 

นางสมจิต  มลิวัลย( 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางบําเพ็ญ  หนูกลับ  

22 นางสาวสุนิสา  จันสีนาค 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห� 
6 

10  
เมษายน 
2562 

นายสุชาติพงษ( ทรงทอง 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
ราชประชานุเคราะห( ๖ 

นางสุชาดา  
นิธิสกุลกาญจน( 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางกาญจนา   
จิตรสํารวย 

 

23 นางสาวเสาวนีย�  มีบุญ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านหนองเจ 

10  
เมษายน 
2562 

นายวัชระ  นามสนธ์ิ 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านหนองเจ 

นางจารุณี  จันทร(มงคล 

ครูชํานาญการ 

นางกรุณา   โชติวัน  

24 นางสาวโสภิดา   
ศรีสงคราม 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.สังวาลย�วิท 7 

10  
เมษายน 
2562 

นายสมหมาย  สดุถนอม 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
สังวาลย(วิท 7 

นางสาคร  ดาววิจติร 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางกรุณา   โชติวัน  



 9 
 

คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม ท่ี ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุ
และแต9งต้ัง ประธานกรรมการ 

(ผู*อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู*ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหตุ 

25 นางสาวกาญจนา   
มะโณเรศ 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านคลองเสาเหนือ 

10  
เมษายน 
2562 

นายธีรศักดิ์  เพ็งสกุล 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านคลองเสาเหนือ 

นางวาสนา  กาญจนเสน 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางกรุณา โชติวัน  

26 นางสาวจุรีพร  แก�วพวง 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.ราชเวชพิศาล 

10  
เมษายน 
2562 

นางนัยยะนันท(   
ชุมบัวจันทร( 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
ราชเวชพิศาล 

นายณัฎฐ(พีรพล   
มีบุญมาก 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นายถาวร  ปลอดชูแก$ว  

27 นางสาววิลาวัลย�   
กําเนิดไทย 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านโคกวัด 

10  
เมษายน 
2562 

นางพวงลัดดา  อิรทรทัต 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านโคกวัด 

นายประทีป   
เจรณาเทพ 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางสาวปรีดา  จํานงจิต  

28 นางสาวเพ็ญนิภา   
ทองขาว 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดประดิษฐาราม 

10  
เมษายน 
2562 

นายวัชรินทร(  ศรีสุกใส 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน 

วัดประดิษฐาราม 

นางวิไลลักษณ(   
เจริญรูป 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางสาวปรีดา  จํานงจิต  

29 นางสาวรัชวรรณ   
สมพงค� 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านเขาวง 

25  
เมษายน 
2562 

นายโกวิทย(  เอียดเนตร 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านเขาวง 

นางสาวปรณิภักดิ์   
ซ$ายห่ัน 

คร ู

นางกรุณา  โชติวัน  

30 นายศักรียา  เหมมันต� 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านนาเส 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นางอรชร  ดําประสงค( 
ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านนาเส 

นางกฤติกา  สุทธิวงษ( 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางป;ยกมล  พูลเสน  

31 นางสาวอังคณา   
เมืองน�อย 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดสามคัคีนุกูล 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นายบุญฤทธ์ิ  เสนาพันธ( 
ผู$อํานวยการโรงเรยีน 

วัดสามัคคีนุกูล 

นางสาวประไพ   
ศิลารตัน( 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางป;ยกมล พูลเสน  

32 นางสาววัชราภรณ�   
หนูเทพ 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดควนกอ 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นางสาวอิศรา  ช-วยชู 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน 

วัดควนกอ 

นางสุจินต(  ด$วงกูล 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางสุพิชฌาย(  ไกรนรา  

33 นางสาวจิดาภา   
อินทรัศม ี

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านคอกช�าง 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นายจตุพล  ศรีสุกใส 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านคอกช$าง 

นางจารึก  ชูศรี 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางสายพิณ   
เพชรศรีเงิน 

 

34 นางสาวอารีรตัน�   
คงรอด 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านก�องาม 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นางสาวสุพิชฌาย(   
ทองเน้ือห$า 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านก-องาม 

นางสาวอมรรตัน(   
อินทรสุวรรณ 

คร ู

นางสาวปรีดา  จํานงจิต  

 

 



 10 
 

คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม ท่ี ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุ
และแต9งต้ัง ประธานกรรมการ 

(ผู*อํานวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู*ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหตุ 

35 นางสาวรัตนา   
สุทธิพรหม 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวัน 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นายจํานงค(  สวัสด ี

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
ชุมชนวัดอัมพวัน 

นางเพ็ญศรี  ภารสงัด 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นายจํารสั  สุขเล็ก  

36 นางสาวมนฑิตาพรรณ   
บัลลังค� 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านถํ้าตลอด 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นางดารุณี   
สุวรรณชาตร ี

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านถํ้าตลอด 

นางจารีย(  เลื่อนแก$ว 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นางกาญจนา   
จิตรสํารวย 

 

37 นางสาวศิริวรรษา   
ไชยภูม ิ

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านนาตําเสา 

10 
พฤษภาคม 

2562 

นางสุมลฑา  อินทรฤทธ์ิ 

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
บ$านนาตําเสา 

นางมนัสนันท(   
เอ่ียมศักดิ ์

ครูชํานาญการ 

นางกรุณา โชติวัน  

38 นายพุทธสิทธิ  หนูเซ�ง 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.องค�การสวนยาง 3 

15 
พฤษภาคม 

2562 

นายมโนห(  ต-างส ี

ผู$อํานวยการโรงเรยีน
องค(การสวนยาง 3 

นางสาวปาริยา   
ดาราภยั 

ครูชํานาญการ 

นายถาวร  ปลอดชูแก$ว  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จํานวน 13 ราย 

39 นางสาวศิรินธร   
เหล็บหยะ 

ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.วัดทองพูน 

๙  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นางสาวธนัชพร   
บุญชูวงศ( 

ผอ.ร.ร.วัดทองพูน 

นางสาวปนัดดา   
ทองปานดี 

 

นายแกบ  พลายชุม  

40 นางสาวศิริวรรณ   
คงเก้ือ 

ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.วัดควนเคร็ง 

๑๐  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นายโสภณ  ดําพิน 
ผอ.ร.ร.วัดควนเคร็ง 

นางสาวกัญจณ(ณฏัฐ(   
คงเปMย 

คร ู
รร.วัดควนเคร็ง 

นายสุทัศน(  สงขาว  

41 นางสาวบุษรินทร(   
เก้ือเกต ุ

ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.บ$านทุ-งโชน 

๑๐  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นายสุรินทร(  มะเกลี้ยง 
ผอ.ร.ร.บ$านทุ-งโชน 

นางสาวศรัญญา   
นิยมเดชา 

ครู คศ.๑ 
 

นางศิริรัตน(  ขุนรัง 
 

 

42 นางสาวชนิดา  สุจรติ 
ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.บ$านศาลาตะเคียน 

๑๐  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นางทิพวรรณ(   
เพชรสะแก 

ผอ.ร.ร.บ$านศาลา
ตะเคียน 

นางกนกภรณ(  พรหมสุข 

คร ู
 

นายสมศักดิ์  พรหมสุทธ์ิ 
 

 

43 นางสาวธัญชนิต   
เดชสถิตย( 

ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.วัดหนองจิก 

๑๐  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นายทวีศิลป7  ชูเรือง 

ผอ.ร.ร.วัดหนองจิก 
นางสาวลําเลิศ  สุขศักดิ ์
ครูชํานาญการพิเศษ 
 

นายชาญณรงค(  หนูช-วย 
 

 

44 นายทิวัตถ(  ศิริประภา 

ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.ชุมชนวัดท-าลิพง 

๑๐  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นายวุฒิศักดิ์  เกิดเขียว 

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดท-าลิพง 
นางฐิติรัตน(  พูลเทพ 

ครูชํานาญการพิเศษ 
รร.ชุมชนวัดท-าลิพง 

นายสมหมาย   
ดีเปNนแก$ว 
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คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม ท่ี ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุ
และแต9งต้ัง ประธานกรรมการ 

(ผู*อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู*ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหตุ 

45 นางยุวนาถ  คงแหล- 
ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.บ$านควนมิตร 

๑๐  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นายอณุชณ   
สุรพงศามาศ 

ผอ.ร.ร.บ$านควนมติร 

นางจุรี  ป;ยจันทร( 
ครูชํานาญการพิเศษ 

รร.บ$านควนมิตร 

นายสุทิน  อินทร(ทอง  

46 นางสาวภัทระดา   
ดวงเกิด 

ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.วัดแดง 

๑๐  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

 นายเสร ี   
เกียรติก$องแก$ว 

 ผอ.ร.ร.วัดแดง 

นางสาวบุศรา  ยกล$วน 

ครูชํานาญการพิเศษ 
 

นายอวยชัย  อนุกูล  

47 นางสาวนฤมล  สันรัมย( 
ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.บ$านยางกาญจน( 

๑๐  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นายถาวร  ศรีแก$ว 

ผอ.ร.ร.บ$านยางกาญจน( 
นางอารี  เกตุแก$ว 

ครูชํานาญการพิเศษ 
 

นายอรุณรัตน(  ไกรเกต ุ  

48 นางฮากีกะห(  จงศิร ิ

ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.บ$านควนมิตร 

๑๐  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นายอนุชณ   
สุรพงศามาศ 

ผอ.ร.ร.บ$านควนมติร 

นางธิดารัตน(   
เก้ือเพชรแก$ว 

ครูชํานาญการพิเศษ 

 

นายสุทิน  อินทร(ทอง  

49 นางสาวกนกวรรณ   
พรรณศร ี

ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.วัดทองพูน 

๑๐  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นางสาวธนัชพร   
บุญชูวงศ( 

ผอ.ร.ร.วัดทองพูน 

นางสาวปนัดดา   
ทองปานดี 

ครูชํานาญการ 
 

นายแกบ  พลายชุม  

50 นางนิธิพร  ยุติธรรม 
ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.บ$านวังหอน 

๑๐  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นางสาวเครือวัลย(  ขาว
แก$ว 

ผอ.ร.ร.บ$านวังหอน 

นางสาวเครือศรี  ศิริ
ภักด ี

ครูชํานาญการพิเศษ 

รร.บ$านวังหอน 

นายไพรตัน(  พุทธสวัสดิ ์  

51 ว-าท่ี ร.ต.สิทธิชัย   
มณีธรรม 

ตําแหน-งครผูู$ช-วย 

ร.ร.วัดสว-างอารมณ( 

๑๐  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นางสาวประทิว  มีเสน 

ผอ.ร.ร.วัดสว-างอารมณ( 
นางชนากานต(  บุญนํา 

ครูชํานาญการ 

 

นายสุขุม  สดุใจ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 4  จํานวน 4 ราย 

52 นางสาวอัซวานี   
เจะอีแต 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนบ�านคลองแคว 

๙  
เมษายน 
๒๕๖๒ 

นายสังเวียน  แก$วนพ นางวินงค(รัตน(  ศิริวรรณ นางสาวสุนัฏฐา   
เจริญผล 

 

53 นางสาวผกามาศ ผลถึง 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนชุมชนวัด
อินทคีรี 

๑๐ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

นางสาววิลา  อานนท( นางสาวรัชฎาภรณ(   
วุฒิมานพ 

นางสาวสุนัฏฐา   
เจริญผล 
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คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม ท่ี ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุ
และแต9งต้ัง ประธานกรรมการ 

(ผู*อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู*ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหตุ 

54 นางสาวเพียงพลอย   
สุทธิธรรม 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนชุมชนวัด
สระแก�ว 

๑๐ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

นางกัญพิชา  ชูโชติ นางศิริญญา   
เรืองปลอด 

นางสาวป;ยฉัตร   
เชาวลิต 

 

55 นางสาวภาวิไล   
โปสูงเนิน 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนวัดพระเลยีบ 

๑๐ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

นายอัมฤต  หล$าหลั่น นางสาวหัสณี  สังข(แก$ว นายพงศ(ศักด(   
กาญจนภักดิ ์

 

 

 

 

 
 

เร่ืองที่ 4.8 
 

เรื่อง การแต9งตั้งครูผู*ช9วยซ่ึงผ9านการประเมินการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม ให*ดํารงตําแหน9งครู  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วยซ่ึง
ผ�านการประเมินการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มครบสองปQ ให�ดํารงตําแหน�งครู สังกัดเดิม โดยได�รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เม่ือวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม จํานวน 47 ราย 
 

 
ท่ี 

 
ช่ือ - สกุล 

 
ตําแหน9ง 

 

 
โรงเรียน 

 
หมายเหตุ 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จํานวน 1 ราย  
1 นางสาวสุทิศา บิสลาม ครูผู�ช�วย วัดดินดอน/ลานสกา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 28 ราย 
2 นางสาวรุ�งทิพย�  คําแก�ว ครูผู�ช�วย วัดสวนขัน/ช�างกลาง  
3 นางสาวมลทิรา  แก�วบ�านดอน ครูผู�ช�วย วัดควนส�าน/ช�างกลาง  
4 นางภิมรัฐถา  ธราพร ครูผู�ช�วย บ�านนาพา/ถํ้าพรรณรา  
5 นางสาวกรองกาญจน�  วิจิต ครูผู�ช�วย วัดไม�เรียง/ฉวาง  
6 นายสุรศักด์ิ เทพบรรทม ครูผู�ช�วย องค�การสวนยาง 3/ทุ�งใหญ�  
7 นายกันต�ญวิช  บุญเดช ครูผู�ช�วย บ�านปากน้ํา/ฉวาง  
8 นางสาวณัฐกานต�  อินทร�เส�ง ครูผู�ช�วย วัดโบราณาราม/พิปูน  
9 นางสาววรรณิสา  เพชรจันทร� ครูผู�ช�วย บ�านเขาตาว/ทุ�งสง  

10 นางสาวทิวนภา  ศิริพรหม ครูผู�ช�วย วัดมังคลาราม/พิปูน  
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ท่ี 

 
ช่ือ - สกุล 

 
ตําแหน9ง 

 

 
โรงเรียน 

 
หมายเหตุ 

 
11 นางสาวสิริพร  บํารุง  ครูผู�ช�วย ชุมชนบ�านหน�าเขา/ทุ�งใหญ�  
12 นางสาวชฎาพร  ศฤงคาร ครูผู�ช�วย บ�านหนองเจ/บางขัน  
13 นางสาวอริสา  ล�องจ^า ครูผู�ช�วย ราชประชานุเคราะห� 6/ทุ�งสง  
14 นางสาวสุนันทา  ศรีพุฒ ครูผู�ช�วย บ�านห�วยทรายขาว/ฉวาง  
15 นางสาวศุภขวัญ  สิทธิรักษ� ครูผู�ช�วย บ�านคลองเสาเหนือ/บางขัน  
16 นางสาวสุรัชดา  นาคะ ครูผู�ช�วย บ�านคลองเสาเหนือ/บางขัน  
17 ว�าท่ี ร.ต.มนตรี  หมานหมีน ครูผู�ช�วย บ�านปลายรา/ถํ้าพรรณรา  
18 นางสาวอรทัย  ช�วยคํ้า ครูผู�ช�วย บ�านกุยเหนือ/ช�างกลาง  
19 นางสาววิลดา  โชติทอง ครูผู�ช�วย บ�านวังยาว/ทุ�งสง  
20 นายศุภรักษ�  คํามาศ   ครูผู�ช�วย บ�านนิคมวังหิน/บางขัน  
21 นางสาวนฤมล  อาจไพรินทร� ครูผู�ช�วย จุฬาภรณ�พิชญาคาร/พิปูน  
22 นางจารุวรรณ  เพชรเก้ือ ครูผู�ช�วย บ�านนาโพธิ์/นาบอน  
23 นางจุติมา  อินแก�ว ครูผู�ช�วย บ�านนาโพธิ์/นาบอน  
24 นางสาวชยาพร  สมเชื้อ ครูผู�ช�วย วัดหน�าเขา/พิปูน  
25 นางสาวชนุวดี  แอเด็น ครูผู�ช�วย บ�านหาดทรายแก�ว/ฉวาง  
26 นางสาววนิดา  หกราโชติ ครูผู�ช�วย บ�านไร�มุสลิม/ทุ�งใหญ�  
27 นางสาวจิตติมา  วงศ�จันทร� ครูผู�ช�วย บ�านไร�มุสลิม/ทุ�งใหญ�  
28 นางสาวสุนิดา  กาญจนะ ครูผู�ช�วย บ�านไทรงาม/ช�างกลาง  
29 นายพงศ�พัฒน�  อินคง ครูผู�ช�วย สมสรร/บางขัน  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 3 ราย 
30 นางอุไรวรรณ อนันทขาล ครูผู�ช�วย บ�านทุ�งใหญ�/ชะอวด  
31 นางสาวศศิชา เดชานุกูล ครูผู�ช�วย ชุมชนวัดท�าลิพง/เชียรใหญ�  
32 นางสาวฉันทวรรณ สุขจ�อง ครูผู�ช�วย เขาพระทอง/ชะอวด  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จํานวน 9 ราย  
33 นางสาวขวัญอิสรา ขวัญมณี ครูผู$ช-วย บ$านท-าม-วง/ขนอม  
34 นางสาวอิลฮัม อาลี ครูผู$ช-วย บ$านห$วยทรายทอง/สิชล  
35 นางสาวธัญญรักษ( สองศรี ครูผู$ช-วย บ$านปราบราษฎร(อุทิศ/สิชล  
36 นางสาวณัฐธยาน( พงค(ยี่ล-า ครูผู$ช-วย บ$านปราบราษฎร(อุทิศ/สิชล  
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ท่ี 

 
ช่ือ - สกุล 

 
ตําแหน9ง 

 

 
โรงเรียน 

 
วันบรรจุ/รับโอนมา

บรรจุ 
 

37 นางสาวกรรณิการ( เชื้อเอ่ียม ครูผู$ช-วย บ$านปากเจา/ท-าศาลา  
38 นางณิชรวิกาญญ( อิวิโส ครูผู$ช-วย บ$านอินทนิน/ท-าศาลา  
39 นางสาวอรพรรณ อาชาชาญ ครูผู$ช-วย บ$านเขายวนเฒ-า/สิชล  
40 นางสาวศุพิธาน( ริยาพันธ( ครูผู$ช-วย บ$านในถุ$ง/ท-าศาลา  
41 นางสาววิภารัตน( หนูสุด ครูผู$ช-วย วัดประทุมทายการาม/สิชล  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 6 ราย 
42 นางสาวณัฐวีภรณ( มาลา ครูผู$ช-วย กัลยาณีศรีธรรมราช/เมือง  
43 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ( ครูผู$ช-วย กัลยาณีศรีธรรมราช/เมือง  
44 นายธนัยน( ช-วยชู ครูผู$ช-วย เบญจมราชูทิศ/เมือง  
45 นางสาวนิภารัตน( ดวงแก$ว ครูผู$ช-วย เบญจมราชูทิศ/เมือง  
46 นางสาวปรีดานุช สุวรรณ( ครูผู$ช-วย กรุงหยันวิทยาคาร/ทุ-งใหญ-  
47 นางสาวประภาพร วิคบําเพิง ครูผู$ช-วย ควนเกยสุทธิวิทยา/ร-อนพิบูลย(  

 
 

   
 

เร่ืองที่ 4.9 
 

เรื่อง การนําบัญชีผู*สอบแข9งขันได*ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปCนผู*สอบแข9งได*ในบัญชีอ่ืน ตําแหน9งครูผู*ช9วย 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เนื่องจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�มีการสอบถามบัญชีผู�สอบแข�งขันได�กลุ�มวิชา
เกษตรกรรม และกลุ�มวิชานาฎศิลป_ ไปท่ัวประเทศแล�ว ผลปรากฏว�า กศจ.ท่ัวประเทศไม�มีบัญชีผู�สอบแข�งขันได�
หรือมีก็หมดบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ไปแล�ว เพ่ือให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําหน�าท่ีสอนได�เต็ม
อัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ.กําหนด จึงมีมติอนุมัติให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ�งไปยังสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดําเนินการดังนี้ 

1. ยืนยันว�ายังต�องการวิชาเอกเดิมในการจัดการเรียนการสอน  
1.1 กลุ�มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกเกษตรกรรม ตําแหน�งเลขท่ี 132071 โรงเรียนอิทร�ธานีวิทยาคม  
1.2 กลุ�มวิชาหรือทางนาฎศิลป_  ตําแหน�งเลขท่ี 126281 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร  

2. หรือหากไม�ประสงค�ตามข�อ 1. หากต�องการเปลี่ยนแปลงวิชาเอกให�เสนอ กศจ.เพ่ือพิจารณา ต�อไป 
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เร่ืองที่ 4.10 
 

เรื่อง การนําบัญชีผู*สอบแข9งขันได*ของ กศจ.นครศรีธรรมราช  ไปข้ึนบัญชีเปCนผู*สอบแข9งขันได*ในบัญชีอ่ืน  
ตําแหน9งครูผู*ช9วย 
  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. ไม�อนุมัติดังนี้ 
     1.1  ไม�อนุมัติให�นําบัญชีรายชื่อผู�สอบแข�งขันได� ตําแหน�งครูผู�ช�วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรี ไปข้ึนบัญชีเป'นผู�สอบแข�งขันได�ในบัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก�ว และ นครพนม เนื่องจากมีจํานวนคงเหลือผู�ข้ึนบัญชี จํานวน 2 อัตรา 
      1.2  ไม�อนุมัติให�นําบัญชีรายชื่อผู�สอบแข�งขันได� ตําแหน�งครูผู�ช�วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย ไปข้ึนบัญชีเป'นผู�สอบแข�งขันได�ในบัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เนื่องจากมีจํานวนคงเหลือผู�ข้ึนบัญชี จํานวน 13 อัตรา 
 2. อนุมัติดังนี้ 
     2.1 อนุมัติให�นําบัญชีรายชื่อผู�สอบแข�งขันได�  ตําแหน�งครูผู�ช�วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปข้ึนบัญชีเป'นผู�สอบแข�งขันได�ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จํานวน 8 
อัตรา ดังนี้ 
  2.1.1 กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร�  จํานวน 1 อัตรา 
  2.1.2 กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย   จํานวน 3 อัตรา 
  2.1.2 กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จํานวน 2 อัตรา 
  2.1.2 กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร�  จํานวน 1 อัตรา  
  2.1.2 กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร�  จํานวน 1 อัตรา 
 3. ในกลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชานาฏศิลป_  ให�แจ�งไปยังสํานักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ว�าหมดบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แล�ว 
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เร่ืองที่ 4.11 

เรื่อง  การอนุมัติใช*ตําแหน9งว9างเพ่ือบรรจุและแต9งตั้งผู*สอบแข9งขันได*เข*ารับราชการเปCนข*าราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน9งครูผู*ช9วย  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติการนําตําแหน�งว�างและวิชาเอกเรียกตัวผู�สอบแข�งขันได�เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเข�ารับราชการเป'น
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 
 

 
ท่ี 

 
วิชาเอกท่ีเรียกบรรจุ 

 
จํานวนท่ีเรียกบรรจุ 

1 ภาษาไทย 2 
 

2. อนุมัติกรณีเรียกตัวผู�สอบแข�งขันได� ตามข�อ 1. ไม�มารายงานตัว มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรียกตัวผู�สอบแข�งขันได�ลําดับถัดไป เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข�ารับราชการเป'นข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี 
6 กันยายน 2561 จนครบจํานวนตําแหน�งว�าง 
 3. อนุมัติให�ปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งเดิมจากตําแหน�งครูเป'นตําแหน�งครูผู�ช�วย หรือตําแหน�งครูผู�ช�วย
เป'นตําแหน�งครู เพ่ือใช�ในการบรรจุและแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได� 
 4. อนุมัติการเปลี่ยนตําแหน�ง การย�าย และการโอนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป'นผู�สอบแข�งขันได� มาบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งครูผู�ช�วย ตามหลักเกณฑ�และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จนแล�วเสร็จทุกกระบวนการ 
 5. อนุมัติการโอนพนักงานส�วนท�องถ่ินและข�าราชการอ่ืน ซ่ึงเป'นผู�สอบแข�งขันได� มาบรรจุและแต�งต้ังเป'น
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วย ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จนแล�ว
เสร็จทุกกระบวนการ 
 6.  อนุมัติให�ผู�มีอํานาจตามมาตรา 53 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได� ท้ังนี้ ไม�ก�อนวันท่ีไปรายงานตัวเข�า
ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต�งต้ัง 
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เร่ืองที่ 4.12 
เรื่อง  ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช9วยราชการเปCนการช่ัวคราว 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติดังนี้ 

1.  อนุมัติให�  นางปรียา  ไชยศรี ตําแหน�งครู  โรงเรียนบ�านสระนางมโนราห� ไปช�วยราชการท่ี 
โรงเรียนบ�านบ�อมอง (มีอัตรากําลังไม�เกินเกณฑ�ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 กรณีพิเศษเจ็บป8วยและสะดวกในการเดินทางไปรักษาตัว ได�ตามประสงค� มีกําหนด 1 ปQ 
หากเลยกําหนดให�เสนอ กศจ.เพ่ือพิจารณาการช�วยราชการ ต�อเนื่อง ต�อไป 
  2. อนุมัติให� นายสุธรรม  ขวัญทอง ตําแหน�งครู  โรงเรียน ตชด.บ�านท�าข�าม ไปช�วยราชการ
โรงเรียนทัศนาวลัย (มีอัตรากําลังไม�เกินเกณฑ�ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 กรณีโรงเรียนต�นสัง กัด มีอัตรากําลัง เ กินเกณฑ�และเ พ่ือการบริหารจัดการ                        
ให�เกิดประสิทธิภาพ มีกําหนด 1 ปQ หากเลยกําหนดให�เสนอ กศจ.เพ่ือพิจารณาการช�วยราชการ ต�อเนื่อง ต�อไป 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.13 
เรื่อง  ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช9วยราชการ (ต9อเนื่อง) เปCนการช่ัวคราว 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. อนุมัติการให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายอนันต�  อัคกาญจน� ไปช�วยราชการเป'น
การชั่วคราว ต�อเนื่อง เป'นการชั่วคราว ท่ีโรงเรียนบ�านสันยูง  กรณีแก�ปUญหาการจัดการเรียนการสอน มีกําหนด 1 
ปQ หากครบเวลาท่ีกําหนดให�เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา ต�อไป 

2. กรณีการช�วยราชการของข�าราชการรายอ่ืน ๆ หากครบกําหนดเวลา 1 ปQ ท่ี กศจ.ได�อนุมัติไว�หาก
ประสงค�จะช�วยราชการต�อเนื่องให�เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาอนุมัติ ต�อไป 
หากเลยเวลาท่ีกําหนดถือว�าไม�ประสงค�จะช�วยราชการ ต�อเนื่อง  
 

 
เร่ืองที่ 4.14 

 

เรื่อง  การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนไปบรรจุและแต9งตั้งให*ดํารงตําแหน9งรอง
ผู*อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติให�  นางพัทธนันท�  นิลพัฒน�  ตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านสะพานหัน  ตําแหน�งเลขท่ี  
๔๖๔๗  โอนไปดํารงตําแหน�งรองผู$อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส-งเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได�ตามประสงค�   
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เร่ืองที่ 4.15 
เรื่อง  การบรรจุและแต9งตั้งบุคคลกลับเข*ารับราชการ เปCนข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
_____________________________________________________________________________ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
         อนุมัติให�บรรจุและและแต�งต้ัง นางจุลีพร โภชนาทาน กลับเข�ารับราชการเป'นข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตําแหน�งนักวิชาการศึกษา                      
ระดับชํานาญการ ตําแหน�งเลขท่ี อ.๓๘  กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ โดยให�บรรจุและแต�งต้ังกลับเข�ารับราชการ ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 
 

 
เร่ืองที่ 4.16 

เรื่อง  การตรวจสอบและทบทวนผลการดําเนินการให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่ือนเปCน            
       วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ได�ตรวจสอบและทบทวนผลการดําเนินการให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป'น                
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ท้ัง  6 ราย แล�ว ผลปรากฏว�า การดําเนินการเป'นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี                  
ก.ค.ศ.กําหนด ว.17/2552 และหนังสือหารือ ทุกประการ ดังนี้ 

1. กรณี ของ  นางกันตยา กระจาย, นายอุดร  เขียวเล็ก, นางจุติพร  ชาญณรงค� และนายสากล  ดอกบัว  
มีใบคําขอเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตรงกับวันแต�งต้ังให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
เลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สามารถแต�งต้ังให�บุคคลดังกล�าวเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ                 
ตามคําสั่ง ท่ี 158/2561 สั่ง ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2561 ได� 

2. กรณี นายศุภชัย คูหาพงศ� การดําเนินการแต�งต้ังเป'นไปตามหลักเกณฑ� ว.17/2552 และหนังสือ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/440 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2551 คือ การบรรจุและแต�งต้ังครูผู�ช�วยให�ดํารง
ตําแหน�งครูจะแต�งต้ังได�ต้ังแต�วันท่ีผ�านการประเมินการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มครบ 2 ปQ โดยให�มี
ผลย�อนหลังไปถึงวันท่ีเริ่มเข�ารับราชการในตําแหน�งครูผู�ช�วย แต�เอกสารประกอบการแต�งต้ังของบุคคลดังกล�าว คือ 
ก.พ.7 ไม�ได�แก�ไขวันแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งครู คือวันท่ีบรรจุให�ดํารงตําแหน�งครูผู�ช�วย 29 สิงหาคม 2550 ท้ังนี้ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได�ดําเนินการแก�ไขให�ถูกต�องแล�ว และเห็นว�าการดําเนินการ
แต� ง ต้ั ง ให� บุคคลดังกล� าว เลื่อนเป'นวิทยฐานะชํ านาญการพิเศษ ถูกต�องแล�ว  (หมายเหตุหลักเกณฑ�                               
ท่ี ศธ 0206.3/440 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2551 ปUจจุบันได�ถูกยกเลิกไปแล�ว ด�วยหนังสือท่ี ศธ 0206.6/ว 7 
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 ) สามารถแต�งต้ังให�บุคคลดังกล�าวเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามคําสั่ง  
ท่ี 158/2561 สั่ง ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2561 ได� 

3. กรณี นางวนิดา วารีรักษ� บุคคลดังกล�าว มีเอกสารหลักฐานการพัฒนาก�อนแต�งต้ังให�มีวิทยฐานะครู 
ชํานาญการพิเศษ (ฉบับท่ี 2) ผ�านการพัฒนาเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2561 สามารถแต�งต้ังให�บุคคลดังกล�าว
เลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามคําสั่ง  ท่ี 158/2561 สั่ง ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2561 ได� 
 4. มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กําชับไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กรณีการส�ง
คําสั่งและเอกสารประกอบคําสั่ง ไป ก.ค.ศ.ขอให�จัดส�งให�ครบถ�วนด�วย 
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เร่ืองที่ 4.17 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต9งตั้งให*ดํารงตําแหน9งศึกษานิเทศก: สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปL พ.ศ. 2562 
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. อนุมัติตําแหน�งว�างเพ่ือใช�ในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง
ศึกษานิเทศก� สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปQ พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้นจํานวน 22 อัตรา 
ดังนี้ 

1.1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จํานวน    7  อัตรา 
  1.2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จํานวน    3  อัตรา 
  1.3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จํานวน    7  อัตรา 
  1.4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จํานวน    -   อัตรา 

   1.5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12      จํานวน    5  อัตรา 
2. อนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศึกษานิเทศก�                

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3. อนุมัติให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินการคัดเลือก และแต�งต้ัง 

คณะกรรมการต�างๆ และเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบ  ได�ตามความจําเป'นและตามความเหมาะสม                   
 4. อนุมัติให�ผู�มีอํานาจตามมาตรา 53 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต�งต้ังผู�ได�รับการคัดเลือก  
 
 

 
 เร่ืองที่ 4.18 

เรื่อง   ปริมาณงานของสถานศึกษาเพ่ือประกอบการวางแผนอัตรากําลังครูของสถานศึกษา  
ปLการศึกษา 2562 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. เห็นชอบปริมาณงานของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการวางแผนอัตรากําลังครูของสถานศึกษา                     
ปQการศึกษา 2562  
 2. ให�นําข�อมูลปริมาณงานของสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติไป
แล�ว ใช�เป'นข�อมูลกลางในการดําเนินการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ต�อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 
 

                                             เร่ืองที่ 4.19 

เรื่อง   การขออนุมัติให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน*าท่ีสอนคนพิการ ได*รับเงินเพ่ิมสําหรับ   
           ตําแหน9งท่ีมีเหตุพิเศษของข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติหน*าท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.)   
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ�วน ได�รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมี                 

เหตุพิเศษของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน�าท่ีสอนคนพิการ  (พ.ค.ก.) ต�อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม 
ตามระเบียบ  ก.ค.ศ. ว�าด�วยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีสอนคนพิการ  พ.ศ.๒๕๕๖ ในอัตราเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น 8 ราย ดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน9ง/สังกัด 
ให*ได*รับ

เงิน พ.ค.ก.
เดือนละ 

ต้ังแต9วันท่ี หมายเหตุ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จํานวน 3 ราย 

1. นางมาลี  ตลึงจิตร ครู/โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 
2,500 22 มิถุนายน 2561 ถึง 

30 กันยายน 2561 
ให�มีผลตั้งแต�วันท่ีส�ง  

คําขอฯ 

2. นายปUญญา  จันทร�สุข ครู/โรงเรียนวัดบางใหญ� 
2,500 25 มิถุนายน 2561 ถึง 

30 กันยายน 2561 
ให�มีผลตั้งแต�วันท่ีส�ง  

คําขอฯ 

3. นางนวลนุช  สายวารี ครู/โรงเรียนวัดท�าช�าง 
2,500 27 มีนาคม 2562 ถึง 

31 มีนาคม 2562 
ให�มีผลตั้งแต�วันท่ีส�ง  

คําขอฯ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จํานวน 5 ราย 

4. นายเอกวัส  มากสุข ครู/รร.บ�านควนมิตร 
2,500 16  พฤษภาคม 2561 

ถึง 31 มีนาคม  2562 
ให�มีผลตั้งแต�วันท่ีส�ง  

คําขอฯ 

5. 
นางจารุวรรณ   
             พรหมทอง 

ครู/รร.วัดป8าระกํา 
2,500 16  พฤษภาคม 2561 

ถึง 31 มีนาคม  2562 
ให�มีผลตั้งแต�วันท่ีส�ง 

คําขอฯ 

6. 
นางกันยรัตน�   
         สกุลโรมวิลาศ 

ครู/รร.บ�านชายทะเล 
2,500 16  พฤษภาคม 2561

ถึง 31 มีนาคม 2561 
ให�มีผลตั้งแต�วันท่ีส�ง 

คําขอฯ 

7. นายนิกรณ�  ผุดวัฒน� ครู/รร.บ�านกลอง 
2,500 16  พฤษภาคม 2561

ถึง 31 มีนาคม 2562 
ให�มีผลตั้งแต�วันท่ีส�ง 

คําขอฯ 

8. นางนฤมล  ขุนรัง ครู/รร.บ�านไสขาม 
2,500 16  พฤษภาคม 2561

ถึง 31 มีนาคม  2562 
ให�มีผลตั้งแต�วันท่ีส�ง 

คําขอฯ 
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 เร่ืองที่ 4.20 
เรื่อง   การขอฟRSนตําแหน9งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) โดยการตัดโอนตําแหน9งและอัตรา
เงินเดือนตามตัวไปกําหนดใหม9ในตําแหน9งท่ีได*รับการแต9งตั้งตามผลการสอบ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เห็นชอบการขอตัดโอนอัตราเงินเดือนราย นางสุภาภร  บุณยะเกียรติ  จากตําแหน�งเลขท่ี อ.9  ตําแหน�ง

เจ�าพนักงานธุรการ  ระดับชํานาญงาน  ข้ัน  19,950  บาท  ไปกําหนดใหม�ในตําแหน�งเลขท่ี อ 49 ตําแหน�ง
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ ข้ัน 19,950 บาทต้ังแต�วันท่ี  22  เมษายน  2554   
เพ่ือฟghนตําแหน�งเลขท่ี อ 49 ให�คงอยู�และให�เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขอทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.5/88 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2562 และ                 
ท่ี ศธ 0206.5/123 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2562 ต�อไป 
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เร่ืองที่ 4.21 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให*มีวิทยฐานะชํานาญการ 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติคุณสมบัติของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู�ขอเลื่อนเป'นวิทยฐานะครูชํานาญการ 

จํานวน 31 ราย 
 2. อนุมัติการแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 และด�านท่ี 3 ของข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู�ขอเลื่อนเป'นวิทยฐานะครูชํานาญการ  จํานวน 31 ราย ท้ังนี้กรรมการประเมินคนท่ี 2 จะ
ประเมิน ได�ครั้งละไม�เกิน 2 คน 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 4 ราย 
1. นายศุภฤกษ�  ทองนวน ครู ร.ร.บ�านทวดทอง สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. น.ส.สุดารัตน�   ยอดมงคล ครู ร.ร.วัดพระมหาธาตุ สังคมศึกษา 
3. ว�าท่ีร�อยตรีหญิงนวลจุฑา  เพ็ญพงศ� ครู ร.ร.วัดวสิุทธิยาราม ปฐมวัย 
4. น.ส.พรนภา  ผลประเสริฐ ครู ร.ร.ราษฎร�บํารุง/ 

อ.ลานสกา 
ภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 13 ราย 
5. น.ส.รัศมี  วงศ�ศรีทอง ครู ร.ร.บ�านบนควน ปฐมวัย 
6. น.ส.ฐิติพรรณ  ศรีสุภาสิตานนท� ครู ร.ร.บ�านบางปรน คณิตศาสตร� 
7. น.ส.กรรณิกา  ขุนรัง ครู ร.ร.บ�านหนองคล�า วิทยาศาสตร� 
8. นายประเสริฐศักด์ิ        ชุมชาติ ครู ร.ร.วัดสามัคคีนุกูล คอมพิวเตอร� 
9. นายสมหมาย  บุญช�วยรอด ครู ร.ร.บ�านหน�าเขา ประวัติศาสตร� 

10. นางทิพมณี  สุมน ครู ร.ร.วัดสามัคคีนุกูล สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

11. นางพรทิพย�  ณะจะทอง ครู ร.ร.บ�านจันดี ปฐมวัย 
12. น.ส.อรอุมา  เรืองศรี ครู ร.ร.บ�านปากน้ํา สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
13. นางสุปาณิตา  ไชยเสน ครู ร.ร.บ�านวังยวน คณิตศาสตร� 
14. นายรุ�งโรจน�  ชูประจง ครู ร.ร.สังวาลย�วิท 7 ทัศนศิลป_ 
15. นางศิริพร   บัวเพชร 

 
ครู ร.ร.บ�านเกาะขวัญ ภาษาไทย 

16. น.ส.ทัศนีย� รัตนบุรี ครู ร.ร.สังวาลย�วิท 7 วิทยาศาสตร� 
17. นายนพดล นวลดํา ครู ร.ร.สังวาลย�วิท 7 วิทยาศาสตร� 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 6 ราย 
18. นางสาวฐิติมน    ทองทรง ครู ร.ร.บ�านชะอวด ภาษาไทย 
19. นางดวงเดือน   แดงคงแก�ว ครู ร.ร.บ�านควนมิตร ปฐมวัย 
20. นางสาวสุภาภรณ�  โกสีย�รัตนาภิบาล ครู ร.ร.บ�านขอนหาด คอมพิวเตอร� 
21. นางสาวสุนารี   เรืองแก�ว ครู ร.ร.ชุมชน-ควนดินแดง-

มิตรภาพท่ี 173 
ภาษาอังกฤษ 

22. นางสาววาริณี  เดชเชียร ครู ร.ร.บ�านบางพระ คณิตศาสตร� 
23. นางสาวศรัญญา  นิยมเดชา ครู ร.ร.บ�านทุ�งโชน ภาษาไทย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย 
24. นางสาวสุจารีย�  เกิดสุวรรณ ครู ร.ร. 

บ�านคลองวัง 
วิทยาศาสตร� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 7 ราย 
25. นางรัตดาวรรณ�   ไชยชนะ ครู ร.ร.วิทยาศาสตร�จุฬา- 

ภรณฯ 
สังคมศึกษาฯ 

26. น.ส.พลอยรัฐ  รัตนศรีปUญญะ ครู ร.ร.เบญจมราชูทิศ ภาษาจีน 
27. นางศิษฎี    เกตุนิ่ม ครู ร.ร.เขาพังไกร สังคมศึกษาฯ 
28. นายสุธิพร     บุญยะหัต ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ สุขศึกษาฯ 
29. นายวัชระ    ส�มแปiน ครู ร.ร.วิทยาศาสตร�จุฬา- 

ภรณฯ 
สังคมศึกษาฯ 

30. นางจารุณี   ลายทิพย� ครู ร.ร.บางขันวิทยา ภาษาไทย 
31. นายสุวัชรินทร�   ต�างส ี ครู ร.ร.ทุ�งใหญ�วิทยาคม ศิลปะ 

 
 3. แจ�งให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – 4 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปรับแบบการนําเสนอการขอต้ังกรรมการประเมินข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให�มีวิทยฐานะชํานาญการ ตามแบบ ต�อไป (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส�งมาด�วย) 
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เร่ืองที่ 4.22 
เรื่อง  การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด�านท่ี 2                   
ด�านความรู�ความสามารถ และด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงาน ตามมติของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 5 ราย ต้ังแต�
วันท่ีคุณสมบัติครบถ�วน โดยให�แนบ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 เพ่ือประกอบคําสั่งการขออนุมัติแต�งต้ังฯ ด�วย 

            
ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน9ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จํานวน 1 ราย 
1. น.ส.บุณยาพร  หมวดเมือง ครู บ�านมะม�วงทอง ภาษาอังกฤษ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 1 ราย 
2. นางสาวอัญชิสา   บุญรัตน� ครู วัดท�ายทะเล วิทยาศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จํานวน 1 ราย 
3. นางสาวภัทรวรรณ   บุญพิศ ครู วัดประดู�หอม ปฐมวัย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 2 ราย 
4. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน ครู ทุ�งสง ดนตรี - นาฏศิลป_ 
5. น.ส.นวรัตน�    บัณฑิตพนาไลย ครู ทุ�งสง ภาษาไทย 
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เร่ืองที่ 4.23 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด*านท่ี 1 ด*านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
       ด*านท่ี 2 ด*านความรู*ความสามารถ ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือนเปCนวิทยฐานะ  
       ชํานาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1)  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอเลื่อนเป'นวิทย

ฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน 23 ราย  
2.  อนุมัติการต้ังคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

และด�านท่ี 2 ด�านความรู�ความสามารถ  เพ่ือประเมินข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป'นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ  จํานวน  23 ราย  

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน9ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จํานวน 1 ราย 
1. น.ส.สภุาณีย�  แสงไพทูรย� ครูชํานาญการ บ�านไสใหญ� การศึกษาปฐมวัย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 3 ราย 
2. น.ส.ทิพภารัตน�  วรรณเพชร ครูชํานาญการ ตํารวจตระเวนชายแดน

บ�านยูงงาม 
ภาษาไทย 

3. น.ส.ขนิษฐา  ทองดี ครูชํานาญการ สังวาลย�วิท 7 ภูมิศาสตร� 
4. นางกัณฐมณี  คุณชน ครูชํานาญการ บ�านคอกช�าง ดนตรี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 4 ราย 
5. นางสาวอนงศรี    ช�างกลาง ครูชํานาญการ วัดบูรณาวาส ภาษาไทย 
6. นางฐนิตนันท�    โชคทองยอดแก�ว ครูชํานาญการ วัดจิกพนม ภาษาไทย 
7. นางวราพร    เต้ืองวิวัฒน� ครูชํานาญการ บ�านบางพระ คอมพิวเตอร� 
8. นางสาวสิรานีย�    สุขด�วง ครูชํานาญการ บ�านดอนทราย วิทยาศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จํานวน 3 ราย 
9. นางสาวสิรินาถ   ปUทมาวิไล ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านบางโหนด สุขศึกษา 

10. นางสาวกมลชนก    มูสิกพันธ� ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านบางโหนด ภาษาอังกฤษ 
11. นางปาริชาต   สุขไสย ครูชํานาญการ วัดประทุมทายการาม ปฐมวัย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 12 ราย 
12. นางสมใจ   ศรีเทพ ครูชํานาญการ ทุ�งสง ภาษาอังกฤษ 
13. นางศุภลักษณ�    จีนช�วย ครูชํานาญการ ทุ�งสงสหประชาสรรค� วิทยาศาสตร� 
14. ว�าท่ีร�อยตรีหญิง   พิวรรณ   ศพิลาภ ครูชํานาญการ ฉวางรัชดาภิเษก คอมพิวเตอร� 
15. นายสยาม    เมฆาวรรณ ครูชํานาญการ กรุงหยันวิทยาคาร ศิลปะ(ทัศนศิลป_) 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน9ง โรงเรียน วิชาเอก 
 

16. นางสาวเปรมยุดา   รัตนบุรี 
 

ครูชํานาญการ ทุ�งสง วิทยาศาสตร� 

17. นางสาวนันทวัน   นาคขวัญ ครูชํานาญการ เมืองนครศรีธรรมราช คอมพิวเตอร� 
18. นางสาวสุมณฑา   ศิลาพัฒน� ครูชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช สังคมศึกษา 
19. นางสาวพรรณบุปผา   จินาวงศ� ครูชํานาญการ ฉวางรัชดาภิเษก วิทยาศาสตร� (ฟjสิกส�) 
20. นางสาวปUทมา   แก�วแดง ครูชํานาญการ สิชลประชาสรรค� วิทยาศาสตร� (เคมี) 
21. นางสาวศิรดา   เสนา ครูชํานาญการ สตรีทุ�งสง ภาษาไทย 
22. นางสาวฉัตรวรรณ   คะชินทร ครูชํานาญการ ทุ�งสง สังคมศึกษาฯ 
23. นางขัตติยา  จนการ ครูชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช คณิตศาสตร� 

  
3. แจ�งให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – 4 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปรับแบบการนําเสนอการขอต้ังกรรมการประเมินข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให�มีวิทยฐานะชํานาญการ ตามแบบ ต�อไป (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส�งมาด�วย) 
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 เร่ืองที่ 4.24 

เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด*านท่ี 1 ด*านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        และด*านท่ี 2 ด*านความรู*ความสามารถ ของข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือน 
        เปCนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 

  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด�านท่ี 2 ด�าน

ความรู�ความสามารถของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 8 ราย เพ่ือให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 -  3  และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส�งผลการปฏิบัติงาน (ด�านท่ี 3) พร�อมท้ังผลการประเมินด�านท่ี 1 และ               
ด�านท่ี 2 และความเห็นของคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ให�คณะกรรมการประเมินชุดท่ี 2 ในสาขานั้นๆ 
พิจารณาต�อไป  

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน9ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จํานวน 1 ราย 
1. นางสุนารี  วิปุลานุสาสน� ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ 

นครอุทิศ” 
การศึกษาปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 2 ราย 
2. นางปองสุข  สุดชู ครูชํานาญการ วัดศิลาราย ภาษาไทย 
3. นางผิวพรรณ  ปUญญาเอก ครูชํานาญการ สหกรณ�นิคมกสิกรรมทุ�งสง วิทยาศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 1 ราย 
4. นางสาลินี    ทองทรง ครูชํานาญการ วัดจิกพนม คณิตศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 4 ราย 
5. นางชไมพร    อร�ามวิทย� ครูชํานาญการ ทุ�งสง ภาษาอังกฤษ 
6. นางสาวสุขษิริ  สุขราษฎร� ครูชํานาญการ ทุ�งสง สังคมศึกษาฯ 
7. นางสาวจุฑาภรณ�    อ่ึงทอง ครูชํานาญการ สตรีปากพนัง ภาษาไทย 
8. นางอรนภา     ศรีสุข ครูชํานาญการ วิทยาศาสตร�จุฬาภรณ�ราช

วิทยาลัย (มาช�วยราชการ) 
วิทยาศาสตร� 
(ฟjสิกส�) 
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เร่ืองที่ 4.25 
เรื่อง การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
      (ขออนุมัติผลการประเมินด*านท่ี 3 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข 
 อนุมัติดังนี้ 

1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 46 ราย 

2. อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต�งต้ังเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 9 ราย ต้ังแต�วันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขว�าการเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต�องผ�านการ
พัฒนาก�อนแต�งต้ังตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 4 ราย 
1. 
 

นายบุญจิตร จันทร�วิน ครูชํานาญการ บ�านนา พลศึกษา 

2. นางเยาวดี อยู�ดี ครูชํานาญการ วัดก�างปลา สุขศึกษา 
3. นางเจนจิรา  ไกรนรา ครูชํานาญการ บ�านนาพา ประวัติศาสตร� 
4. นางกาญจนา  ชะอุ�มดี ครูชํานาญการ บ�านทุ�งกรวด เศรษฐศาสตร� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย 
5. นายอณุชณ   สุรพงศามาศ ผอ.ร.ร.ชํานาญการ บ�านควนมิตร สายงานบริหารสถานศึกษา 
6. นางสาวิตรี   ศรีรักษ� ครูชํานาญการ บ�านควนมิตร ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 3 ราย 
7. นางชุลีพร  หมันแรlะ ครูชํานาญการ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
คณิตศาสตร� 

8. นางนฤมล นิลกรรณ� ครูชํานาญการ นบพิตําวิทยา สังคมศึกษาฯ 
9. นางสาวธัญญารัตน�  จุลแก�ว ครูชํานาญการ ปากพนัง สังคมศึกษาฯ 
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3. อนุมัติให�ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาแจ�งมติให�ทราบ จํานวน 24 ราย 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 8 ราย 
1. นางสาวพัชรี  ใจกระจ�าง ครูชํานาญการ วัดก�างปลา ปฐมวัย 
2. นางสาวสิริพริมา  ชอบผล ครูชํานาญการ วัดเกาะสระ เศรษฐศาสตร� 
3. นางสาวสรพัฒร�  สุพรรณ ครูชํานาญการ บ�านคลองงา ภูมิศาสตร� 
4. นายมีชัย  ละม�าย ครูชํานาญการ ชุมชนวัดกะทูนเหนือ พุทธศาสนา 
5. นางพรพิมล  เอียดทวน ครูชํานาญการ โสตทัศนศึกษาฯ พุทธศาสนา 
6. นางสาวกิตติมา  รังสรรค�ศิริ ครูชํานาญการ ชุมชนวัดกะทูนเหนือ คณิตศาสตร� 
7. นายเกรียงศักด์ิ  รัชทูล ครูชํานาญการ บ�านทะเลสองห�อง คณิตศาสตร� 
8. นายนนทวัฒน�  สุขจันทร� ครูชํานาญการ บ�านไสส�าน คณิตศาสตร� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 16 ราย 
9. นางจุฑานาฎ  เมฆเจริญวิวัฒนา ครูชํานาญการ ทุ�งใหญ�วิทยาคม คณิตศาสตร� 

10. นางรัชณี   แก�วแกมจันทร� ครูชํานาญการ ทุ�งใหญ�วิทยาคม คณิตศาสตร� 
11. นางพิมพ�พร  ยอดพุฒ ครูชํานาญการ ประสาธน�ราษฎร�บํารุง คณิตศาสตร� 
12. นายศุภชัย   สัจจาดุลย� ครูชํานาญการ ท�าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณิตศาสตร� 
13. นายศรีรักษ�  เรืองรัตน� ครูชํานาญการ นบพิตําวิทยา คณิตศาสตร� 
14. นางนิรมล   ยิ่งยงค� ครูชํานาญการ ท�าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณิตศาสตร� 
15. นางมนต�ทิพย�  วงศ�สุวรรณ ครูชํานาญการ ท�าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณิตศาสตร� 
16. นางข�องทิพย�   มีแก�ว ครูชํานาญการ คีรีราษฎร�พัฒนา ภาษาไทย 
17. นางสาวพรนัชชา   เชื่อมใจ ครูชํานาญการ เมืองนครศรีธรรมราช ภาษาไทย 
18. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสด์ิ ครูชํานาญการ วิทยาศาสตร� 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

ภาษาไทย 
 
 

19. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครูชํานาญการ ชะอวดวิทยาคาร ภาษาไทย 
20. นางสุนีย�   เชยบัวแก�ว ครูชํานาญการ สตรีทุ�งสง ภาษาไทย 
21. นางสาวจิราวรรณ   บัวเกตุ ครูชํานาญการ ชะอวดวิทยาคาร ภาษาไทย 
22. นางปราณี   โมราศิลป_ ครูชํานาญการ ชะอวดวิทยาคาร ภาษาไทย 
23. นายทวีศักด์ิ  จันทร�หอม ครูชํานาญการ พิปูนสังฆรักษ�ประชาอุทิศ ภาษาไทย 
24. นางจิราพร  รัตนบุรี ครูชํานาญการ สตรีทุ�งสง ภาษาไทย 
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4. ไม�อนุมัติผลงานทางวิชาการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  13 ราย  
   

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 8 ราย 
1. นางสรียา  นามสนธิ์ ครูชํานาญการ วัดศิลาราย ปฐมวัย 
2. นางสาวจินตนา  ทองสีนวล ครูชํานาญการ บ�านชายคลอง ปฐมวัย 
3. นางรักชนก  เอ่ียมศักด์ิ ครูชํานาญการ บ�านนาตําเสา ปฐมวัย 
4. นางสาวขวัญพิชชา  ชาญบํารุง ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านปากเสียว พุทธศาสนา 
5. นางคัมภีรพรรณ   ภักดีแก�ว ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านนาวา ภูมิศาสตร� 
6. นางจิรภา  อัยราคม ครูชํานาญการ บ�านนาตําเสา ภูมิศาสตร� 
7. นางสาวจันทร�ยานี  แจ�งขาว ครูชํานาญการ จุฬาภรณ�พิชญาคาร คณิตศาสตร� 
8. นางสาวมาริยา   น้ํารอบ ครูชํานาญการ บ�านทะเลสองห�อง คณิตศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 5 ราย 
9. นางสาวนภัสสร    คงจันทร� ครูชํานาญการ หัวไทรบํารุงราษฎร� คณิตศาสตร� 

10. นางสาวอารีรัตน�   สังข�แก�ว ครูชํานาญการ แหลมราษฎร�บํารุง คณิตศาสตร� 
11. นางอุบล    ไชยชนะ ครูชํานาญการ สระแก�วรัตนวิทย� คณิตศาสตร� 
12. นางนารีรัตน�   พรหมศร ครูชํานาญการ ทุ�งสงวิทยา ภาษาไทย 
13. นางสุนิสา   สงวนถ�อย ครูชํานาญการ โยธินบํารุง ภาษาไทย 
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เร่ืองที่ 4.26 
เรื่อง  การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปCนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด*านท่ี 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 1 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1 อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 10 ราย 
 2. อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต�งต้ังเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 10 ราย ต้ังแต�วันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขว�าการเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต�องผ�าน
การพัฒนาก�อนแต�งต้ังตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย 
๑. นางสนธยา  ประทุมมาศ ครูชํานาญการ ไทยรัฐวิทยา74(ชุมชนบ�านคีรีวง) ภาษาไทย 
2. นางชฎาพร  ขุนทองเพชร ครูชํานาญการ วัดมหาชัยวนาราม ภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย 
3. นายอุทิศ  ศรีมหันโต ครูชํานาญการ ร.ร.วัดมังคลาราม พระพุทธศาสนา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย 
4. นางพรพิมล   กุศลสุข ครูชํานาญการ เขาพระทอง ภาษาอังกฤษ 
5. นางพัชรวรรณ  ศรีเปารยะ ครูชํานาญการ วัดพระมหาธาตุ(วัดพิศาลนฤมิต) ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย 
6. นางกรรนิกา     ก่ิงรัตน� ครูชํานาญการ ท�าศาลา ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 4 ราย 
7. นางยินดี  เวชสาร ครูชํานาญการ ธัญญาวดีศึกษา คณิตศาสตร� 
8. นางสาวสุพร   ศรีชาเยส ครูชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช คณิตศาสตร� 
9. นางณัชปภา     นิยมผล ครูชํานาญการ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต� คณิตศาสตร� 

10. นางฐายิกา  บัวผัน ครูชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตร� 
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เร่ืองที่ 4.27 
เรื่อง   การอนุมัติผลการประเมินด*านท่ี 1 ด*านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
         และด*านท่ี 2 ด*านความรู*ความสามารถของข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปCน 
        วิทยฐานะเช่ียวชาญ(อนุมัติผลการประเมินด*านท่ี ๑ และด*านท่ี ๒)   
         
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมิน ด�านท่ี ๑ ด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด�านท่ี ๒ ด�าน
ความรู�ความสามารถของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป'นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย  
เพ่ือให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส�งผลการปฏิบัติงาน (ด�านท่ี 3 ) ซ่ึงประกอบด�วยเอกสาร
ผลการพัฒนาคุณภาพ  ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร�อมท้ังผลการประเมินด�านท่ี 1 
ด�านท่ี 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ให�สํานักงาน ก.ค.ศ.เพ่ือดําเนินการ ก�อนนําเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาอนุมัติ  
 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน9ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน  2 ราย 
๑. 
 

นางนาตยา      ช�วยไชยศร ี ครูชํานาญการพิเศษ พระพรหมพิทยานุสรณ� 
 

สังคมศึกษาฯ 
 

2. นายธนพล         คานแก�ว ครูชํานาญการพิเศษ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต� 
 

สังคมศึกษาฯ 
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เร่ืองที่ 4.28 
เรื่อง  การตัดโอนตําแหน9งและอัตราเงินเดือนข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
(ตําแหน9งว9าง) 
      

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการตัดโอนตําแหน�งและอัตราเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน  

ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังสายงานการสอนเกินเกณฑ�ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดไปกําหนดเป'นตําแหน�งเดิมใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังสายงานการสอนตํ่ากว�าเกณฑ�ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จํานวนรวมท้ังสิ้น 22 อัตรา ดังนี้ 
 1) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จํานวน 2 อัตรา 
 2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จํานวน 6 อัตรา 
 3) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จํานวน 5 อัตรา 
 4) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จํานวน 3 อัตรา 
 5) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   จํานวน 6 อัตรา 
 

 

 

ตําแหน�งท่ีกําหนดไว�เดิม ขออนุมัติตัดโอนตําแหน�งฯ ไปกําหนดใหม�ท่ี 

เงินเดือน 

ท่ี 

ตําแหน�ง โรงเรียน ตําแหน�ง 

เลขท่ี อันดับ ขั้น 

ตําแหน�ง โรงเรียน ตําแหน�ง 

เลขที ่
ความ

ต�องการ
วิชาเอก 

หมายเหตุ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 อัตรา 

1 ครูผู�ช�วย บ�านทวดทอง 10971 คศ.3 53,950 ครูผู�ช�วย ราชประชานุ

เคราะห1 5 

10971 ภาษาไทย คัดเลือก 

ว.16 

2 ครูผู�ช�วย อนุบาล
นครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ” 

572 คศ.3 53,950 ครูผู�ช�วย วัดพระมหาธาตุ 572 ภาษา 
อังกฤษ 

คัดเลือก 
ว.16 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 6 อัตรา 

3 ครูผู�ช�วย บ�านบางตะเภา 10693 คศ.3(2) 48,540 ครูผู�ช�วย บ�านวังยวน 10693 ประถมศึกษา คัดเลือก 
ว.16 

4 ครูผู�ช�วย วัดเขาโร 5418 คศ.3(2) 48,540 ครูผู�ช�วย บ�านหนองหว�า 5418 ภาษาไทย คัดเลือก 

ว.16 

5 ครูผู�ช�วย ชุมชนบ�านนาวา 9772 คศ.3 52,060 ครูผู�ช�วย บ�านหนองหว�า 9772 วิทยาศาสตร1 คัดเลือก 
ว.16 

6 ครูผู�ช�วย ชุมชนบ�านไทรห�อง 5414 คศ.3(2) 48,540 ครูผู�ช�วย บ�านหนองหว�า 5414 พลศึกษา คัดเลือก 
ว.16 

7 ครูผู�ช�วย วัดท�ายาง 5675 คศ.3 52,060 ครูผู�ช�วย วัดก�างปลา 5675 ปฐมวัย คัดเลือก 

ว.16 

8 ครูผู�ช�วย บ�านคลองเสา

เหนือ 

10169 คศ.3(2) 48,540 ครูผู�ช�วย วัดสามัคคีนุกูล 10169 สังคมศึกษา คัดเลือก 

ว.16 
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ตําแหน�งท่ีกําหนดไว�เดิม ขออนุมัติตัดโอนตําแหน�งฯ ไปกําหนดใหม�ท่ี 

เงินเดือน 

ท่ี 

ตําแหน�ง โรงเรียน ตําแหน�ง 

เลขท่ี อันดับ ขั้น 

ตําแหน�ง โรงเรียน ตําแหน�ง 

เลขที ่
ความ

ต�องการ
วิชาเอก 

หมายเหตุ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 อัตรา 

9 
ครูผู�ช�วย 

ร�อนพิบูลย1 2709 คศ.2 51,170 
ครูผู�ช�วย 

บ�านหน�าศาล 2709 ภาษาอังกฤษ 
คัดเลือก 

ว.16 

10 
ครูผู�ช�วย 

วัดคันธมาลี 2959 คศ.2 51,170 
ครูผู�ช�วย 

วัดไม�เสียบ 2959 ภาษาอังกฤษ 
คัดเลือก 
ว.16 

11 
ครูผู�ช�วย 

บ�านห�วยหาร 3079 คศ.2 52,060 
ครูผู�ช�วย 

วัดพิศาลนฤมิต 3079 คณิตศาสตร1 
คัดเลือก 
ว.16 

12 
ครูผู�ช�วย 

บ�านห�วยหาร 3091 คศ.2 51,170 
ครูผู�ช�วย 

หัวไทร(เรือน

ประชาบาล) 3091 ภาษาไทย 
คัดเลือก 

ว.16 

13 
ครูผู�ช�วย 

บ�านบางพระ 3735 คศ.2 51,170 
ครูผู�ช�วย 

บ�านชะอวด 3735 วิทยาศาสตร1 
คัดเลือก 
ว.16 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 อัตรา 

14 ครูผู�ช�วย 

 

วัดขรัวช�วย 

 

8069 

 

คศ.3 

 

52,940 

 

ครูผู�ช�วย 

 

ปทุมานุกูล 

 

8069 

 

ภาษาไทย คัดเลือก 

ว.16 

15 ครูผู�ช�วย 
 

ท�าศาลา 
 

4126 
 

คศ.2 
 

41,620 
 

ครูผู�ช�วย 
ปทุมานุกูล 
 

4126 
 

ภาษา 
อังกฤษ 

คัดเลือก 
ว.16 

16 ครูผู�ช�วย 
 

วัดเขาขุนพนม 
 

9598 
 

คศ.3 
 

58,390 
 

ครูผู�ช�วย 
บ�านท�าม�วง 
 

9598 
 

พลศึกษา คัดเลือก 
ว.16 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 6 อัตรา 

17 ครูผู�ช�วย 

 
 

พรหมคีรีพิทยาคม 

 
 

105364 

 
 

คศ.3 

 
 

58,390 

 
 

ครูผู�ช�วย 

 

ทุ�งใหญ�เฉลิมราช

ประชาอุทิศ 

105364 

 
 

ดนตรีสากล 

 

ใช�คัดเลือก 

ว.16  

18 
ครูผู�ช�วย 

 

กัลยาณีศรี 

ธรรมราช 
 

19682 

 
 

คศ.2 

 
 

41,620 

 
 

ครูผู�ช�วย 

 
 

ทุ�งใหญ�เฉลิมราช

ประชาอุทิศ 

19682 

 
 

ภาษาจีน 

 
 

ใช�คัดเลือก 

ว.16  

19 
ครูผู�ช�วย 

 

กัลยาณีศรี 

ธรรมราช 
 

20877 

 
 

คศ.2 

 
 

41,620 

 
 

ครูผู�ช�วย 

 
 

ขนอมพิทยา 

 
 

20877 

 
 

ภาษาจีน 

 
 

ใช�คัดเลือก 

ว.16  

20 
ครูผู�ช�วย 

 

ช�างกลาง 

ประชานุกูล 
 

25674 

 
 

คศ.3 

 
 

52,060 

 
 

ครูผู�ช�วย 

 
 

บางขันวิทยา 

 
 

25674 

 
 

คณิตศาสตร1 

 

ใช�คัดเลือก 

ว.16  

21 ครูผู�ช�วย 

 
 

ปากพนัง 

 
 

25803 

 
 

คศ.3 

 
 

54,820 

 
 

ครูผู�ช�วย 

 
 

เมือง

นครศรีธรรมราช 
 

25803 

 
 

คอมพิวเตอร1 

 

ใช�คัดเลือก 

ว.16  

22 
ครูผู�ช�วย 

 

สิชลคุณาธาร

วิทยา 
 

25191 

 
 

คศ.3 

 
 

58,390 

 
 

ครูผู�ช�วย 

 
 

เชียรใหญ� 

 
 

25191 

 
 

พลศึกษา 

 
 

ใช�คัดเลือก 

ว.16  
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เร่ืองที่ 4.29 
เรื่อง  สถานศึกษาท่ีต*องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจําปL 2562 
  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. ไม�เห็นชอบการประกาศรายชื่อสถานศึกษาท่ีต�องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปQ 2562 
เนื่องจากรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการย�ายผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                  
เขต 12 ท่ีใช�อยู� เป'นเกณฑ�การประเมินศักยภาพท่ีสะท�อนให�ได�คนท่ีมีคุณภาพอยู�แล�ว และสิ่งท่ีผ�านมาไม�สะท�อน
ให�เห็นในด�านใด 
 2. อนุมัติประกาศฯ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการย�ายผู�บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตามท่ีได�กําหนดไว�เดิม เป'นเกณฑ�ประกอบการยื่นคําร�องขอย�ายผู�อํานวยการ
สถานศึกษา ประจําปQ 2562 ต�อไป (เนื่องจากท่ีผ�านมาไม�มีผู�ทักท�วง) 
 ท้ังนี้ ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได�เสนอรายละเอียดการประเมินศักยภาพ 
ตามหลักเกณฑ�และวิธีการย�ายผู�บริหารสถานศึกษา ท่ีประชุมได�พิจารณาแล�ว การนับระยะเวลาไม�เป'นตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ.ด�วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 กําหนดให�นับถึงวันท่ี 31 
ตุลาคม ของปQท่ียื่นคําร�องขอย�าย แต�เกณฑ�ท่ีเสนอมานั้นนับถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปQท่ียื่นคําร�องขอย�าย               
เกณฑ�ดังกล�าวจึงตกไป  
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เร่ืองที่ 4.30 
 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต9งตั้งเข*ารับราชการเปCนข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน9งครูผู*ช9วยกรณีท่ีมีเหตุความจําเปCนหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ปL พ.ศ.2562  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติกลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเพ่ือใช�ในการคัดเลือกให�ครอบคลุมสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน
และมีความจําเป'นอย�างแท�จริง โดยคํานึงถึงประโยชน�ของทางราชการเป'นสําคัญ รวมท้ังสิ้นจํานวน 23 กลุ�มวิชา 
จํานวน 102 อัตรา (ดูรายละเอียดประกาศฯ รับสมัคร) 

2. อนุมัติให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินการคัดเลือก แต�งต้ังคณะกรรมการ 
คณะทํางาน และเจ�าหน�าท่ีเพ่ือดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเข�ารับราชการเป'นข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วย กรณีท่ีมีเหตุความจําเป'นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปQ พ.ศ.2562  ได�ตามความจําเป'นและตามความเหมาะสม จนแล�วเสร็จ 

3. อนุมัติจัดจ�างหน�วยงานมืออาชีพ เพ่ือออกข�อสอบ ผลิตชุดแบบทดสอบ และประมวลผลการสอบ                
ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 

4. อนุมัติกรณี ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. แจ�งให�ดําเนินการเพ่ิมเติม ดําเนินการเปลี่ยนแปลง หรือดําเนินการ                   
อ่ืนใด อนุมัติมอบให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินการให�แล�วเสร็จ ตามหลักเกณฑ�และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.และ สพฐ.กําหนด แล�วรายงานให� กศจ. ทราบต�อไป 

5. อนุมัติการให�ผู�มีอํานาจตามมาตรา 53 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต�งต้ังผู�ได�รับการคัดเลือก ท้ังนี้ ไม�ก�อนวันท่ีไปรายงานตัวเข�า
ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต�งต้ัง 

 
 

เร่ืองที่ 4.31 
เรื่อง  การอนุมัติการแต9งตั้งข*าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปCนผู*ช9วยเลขานุการ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล)  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  อนุ มั ติแต� ง ต้ั ง  นางแสงจันทร�   นาคปลัด ตํ าแหน� งนั กทรัพยากร บุคคลชํ านาญการ                         
กลุ�มบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป'นผู�ช�วยเลขานุการในคณะกรรมการ++
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล)  
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เร่ืองที่ 4.32 
เรื่อง  การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนไปบรรจุและแต9งตั้งเปCนพนักงานครูเทศบาล  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โอนไปบรรจุและแต�งต้ังเป'นพนักงานครูเทศบาล 
จํานวน  2  ราย 
 

ส�วนราชการเดิม ส�วนราชการท่ีได�รับการแต�งตั้ง (ใหม�) 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ตําแหน�ง

เลขท่ี 
ข้ัน โรงเรียน/สพป. ตําแหน�ง ตําแหน�งเลขท่ี โรงเรียน/สังกัด 

1. นางสาวกรรณิกา 
        ดุลย�เภร ี

คร/ู 
คศ.3 

27278 34,470 เฉลิมพระเกียรตฯิ/ 
สพม.12 

คร ู 03324-2 เทศบาลวัดศาลามีชัย/ 
สํานักการศึกษา  
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

2. นางกนกวรรณ 
         ทองชู 

คร/ู 
คศ.1 

133810 24,750 เฉลิมพระเกียรตฯิ/ 
สพม.12 

คร ู 03131-2 เทศบาลวัดท�าโพธ์ิ/ 
สํานักการศึกษา  
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

 
  

 
เร่ืองที่ 4.33 

เรื่อง  การขอรับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
 
               

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เห็นชอบให�นักเรียนได�รับทุนตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 10 ราย ดังนี้ 

 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  นักเรียนท่ีได�รับการคัดเลือก จํานวน  ๓  ราย ดังนี ้
 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียน/วิทยาลัย อําเภอ จังหวัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 3 ราย 
1. นางสาวชไมพร  ถนอมนวล โศภนคณาภรณ� ปากพนัง นครศรีธรรมราช 
2. นางสาวจันทร�จิรา  หลานวิเศษ ละอายพิทยานุสรณ� ทุ�งใหญ� นครศรีธรรมราช 
3. นางสาววณิดา  อินทรนิมิตร เฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จํานวน  7 ราย 
4. นายวัชรินทร�  ปู8ญวน เทคนิคสิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวกาญจนา  ใบสุข การอาชีพนครศรีธรรมราช พระพรหม นครศรีธรรมราช 
6. นางสาวโสภิตา  ณ นคร เทคนิคทุ�งสง ทุ�งสง นครศรีธรรมราช 
7. นายจักรกฤษณ�  แก�วคงจันทร� เทคนิคนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 
8. นางสาวกฤษณา  สุวรรณโชติ อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 
9. นายเอกราช  กาญจโน ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช 
10. นายสุขสันต�  รัตนคช สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

ภาคใต� 
ช�างกลาง นครศรีธรรมราช 
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เร่ืองที่ 4.34 
เรื่อง  การเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 3 แห�ง ให�มีผลต้ังแต�ปQการศึกษา 2562 ดังนี้ 
1. โรงเรียนวัดรัตนาราม  อําเภอปากพนัง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 3  ทรัพย�สินให�โรงเรียนวัดบางฉนาก เป'นผู�ดูแล 
2. โรงเรียนบ�านท�าเจริญ  อําเภอร�อนพิบูลย�  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 3 ทรัพย�สินให�โรงเรียนวัดธงทอง เป'นผู�ดูแล 
3. โรงเรียนวัดป8า (โมคลาน) อําเภอท�าศาลา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 4 ทรัพย�สินให�โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ� เป'นผู�ดูแล 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.35 
เรื่อง  การขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว จํานวน 2 ครอบครัว ดังนี้ 
 1. บ�านเรียนลมฝน โดย  นางสาวทานตะวัน   เขียวน้ําชุม   
 2. บ�านเรียนกองโอสถ โดย  นางสาวญาณิน  กองโอสถ           

ท้ังนี้ ต้ังแต�ภาคเรียน ท่ี 1/2562 
 
 

เร่ืองที่ 4.36 
เร่ือง   การรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1  (อายุ 3 ปLบริบูรณ:) สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
          ข้ันพ้ืนฐาน ปLการศึกษา 2562  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เนื่องจากโรงเรียนท้ัง 4 โรง เคยเปjดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปQบริบูรณ�) แต�ไม�ได�แจ�งให� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ทราบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และได�มีการ
รับนักเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปQการศึกษา 2562 ไปแล�ว เพ่ือเป'นการแก�ปUญหาให�กับโรงเรียนท้ัง 4 โรง จึงเห็นควร
เห็นชอบให�เปjดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปQบริบูรณ�) เฉพาะปQการศึกษา 2562 ก�อนเสนอ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พิจารณา ต�อไป 

1.  โรงเรียนวัดทุ�งแย�                             นักเรียน        จํานวน  11  คน 
                     2.  โรงเรียนบ�านปากพญา                       นักเรียน        จํานวน   7   คน 
                     3.  โรงเรียนวัดพระพรหม                        นักเรียน        จํานวน   6  คน 
                     4.  โรงเรียนบ�านปากช�อง                         นักเรียน        จํานวน   4  คน  
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เร่ืองที่ 4.37 
เร่ือง การเลิกขยายช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต*น 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  

เห็นชอบการเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ในปQการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 โรง  และนําเสนอคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นชอบ ต�อไป ดังนี้ 
 1. โรงเรียนวัดสระโพธิ์   อําเภอเชียรใหญ� 
 2. โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา อําเภอปากพนัง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1   เรื่อง  การส9งเสริมวินัยจราจร 

                    รับทราบและเห็นชอบแนวทางการส9งเสริมวินัยจราจร และประชาสัมพันธ:ให*โรงเรียน              
ในสังกัดส9งเสริมวินัยจราจรให*กับนักเรียนในสถานศึกษา ดังนี้ 

“ตามแนวทางการส�งเสริมวินัยจราจรให�กับนักเรียนในสถานศึกษา ปUจจุบันนักเรียน มีความ 
จําเป'นต�องเดินทางไปยังสถานศึกษาด�วยตนเองในรูปแบบต�างๆ ท้ังเดินเท�า ขับข่ีรถ โดยสารรถประจําทาง ซ่ึงล�วน
แต�มีความเสี่ยงในการใช�รถใช�ถนนท้ังสิ้น และสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุสูง ก็คือ ขับข่ีหรือซ�อนท�าย
รถจักรยานยนต�ไปยังสถานศึกษา ซ่ึงบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ี เช�น  ขาดประสบการณ� และทักษะในการ
ขับข่ี ประมาท ขับข่ีเร็วด�วยความคะนองตามวัย ไม�เคารพกฎจราจร ขาดจิต สํานึกในการใช�รถใช�ถนน ไม�ใส�ใจใน
ความปลอดภัยของตนเองและเพ่ือนร�วมทาง พฤติกรรมเหล�านี้ส�งผลให�การเกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชน มีความ
เสี่ยงต�อการเสียชีวิตสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู�ขับข่ีในช�วงอายุอ่ืน ประกอบกับรัฐบาลได�กําหนดให�ปQ 2554 – 
2563 เป'นปQ “ทศวรรษแห�งความปลอดภัยทางถนน” โดยมีเปiาหมายลดจํานวน ผู�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน   
ลงปQละ 5 เปอร�เซ็นต� หรือ 50 เปอร�เซ็นต�ภายในปQ 2563 จึงถือเป'นนโยบายสําคัญท่ีทุกภาคส�วนต�องร�วมกัน
ดําเนินการอย�างต�อเนื่อง และจริงจัง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นความสําคัญของการส�งเสริม
วินัยจราจรให�กับนักเรียนในสถานศึกษา จึงได�นํามาตรการ 3ม 2ข 1ร ของกรมปiองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มาเผยแพร� ประชาสัมพันธ� ให�กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา โดยขอให�สถานศึกษาได�เห็นความสําคัญ                
ในการเผยแพร�ความรู� ความเข�าใจ สร�างจิตสํานึกให�นักเรียน ผ�านกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม เช�น กิจกรรม      
หน�าเสาธง การสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนในห�องเรียน เป'นต�น เพ่ือให�เยาวชน ตลอดจนถึงผู�ปกครอง 
เกิดความเข�าใจ มีจิตสํานึก ความปลอดภัยให�เหมาะสมกับวัย เป'นภูมิคุ�มกันความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตท้ังปUจจุบัน 
และอนาคต แก�ปUญหาอุบัติเหตุ ทางถนนได�อย�างตรงจุด มาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร  

1. ม ท่ี 1 เมาไม�ขับ สุรา มีฤทธิ์ต�อการทํางานของระบบประสาท ทําให�การทํางานของร�างกายช�าลง                 
จึงทําให�ความสามารถ ในการขับข่ีลดลง (ความผิด : ขับรถในขณะเมาสุราอัตราโทษจําคุกไม�เกิน 3 เดือน ปรับ 
ต้ังแต� 2,000 – 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับและถูกคุมประพฤติ)  

2. ม ท่ี 2 สวมหมวกนิรภัย การท่ีผู�ขับข่ีรถจักรยานยนต�สวมหมวกนิรภัยท่ีได�มาตรฐานและถูกวิธี จะช�วย
ลดการบาดเจ็บท่ีศีรษะ ได�มากกว�าผู�ท่ีไม�สวมถึง 5 เท�า (ความผิด : ขับข่ีรถจักรยานยนต�/ผู�ซ�อนท�าย ไม�สวมหมวก
นิรภัย อัตราโทษปรับไม�เกิน 500 บาท)  

3. ม ท่ี 3 มอเตอร�ไซด�ปลอดภัย การท่ีนํารถท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  มีอุปกรณ�ต�างๆ สมบูรณ�ครบถ�วน   
มาใช�ในทางท่ีจะทําให�อุบัติเหตุลดลงได�อีกทางหนึ่ง (ความผิด :นํารถท่ีมีส�วนควบและมีเครื่องอุปกรณ�สําหรับรถ           
ไม�ครบถ�วนมาใช�ในทาง อัตราโทษปรับไม� เกิน 1,000 บาท)  

4. ข ท่ี 1 ใบขับข่ี ต�องมีใบอนุญาตขับข่ีเพ่ือท่ีจะให�มีความรู�ในการขับข่ีท่ีถูกต�อง มีความปลอดภัย ท้ังต�อ
ตนเองและผู�อ่ืน (ความผิด : ขับรถไม�มีใบอนุญาต อัตราโทษปรับไม�เกิน 1,000 บาท)  

5. ข ท่ี 2 รัดเข็มขัดนิรภัย การรัดเข็มขัดนิรภัย สามารถช�วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ (ความผิด : 
ขับรถไม�คาดเข็มขัดนิรภัย อัตราโทษปรับไม�เกิน 500 บาท)  

6. ร ท่ี 1 ขับรถเร็ว การขับข่ีรถด�วยความเร็วสูงทําให�ความสามารถในการทรงตัวของรถน�อยลง 
ระยะเวลาในการตัดสินใจ จะน�อยลง และความรุนแรงของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน จะสัมพันธ�กับความเร็วของรถ 
(ความผิด : ขับรถเร็วเกินกว�าท่ีกฎหมายกําหนด อัตราโทษปรับไม�เกิน 1,000 บาท) 
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5.2    แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู*เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย:ไทย 
   รับทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู*เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย:ไทย  

และประชาสัมพันธ:ให*โรงเรียนในสังกัด ดําเนินการ ดังนี้ 
1. สร�างความรู� ความเข�าใจ ให�เกิดความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการธํารงไว�ซ่ึง 

สถานบันพระมหากษัตริย�ท่ีมีความสําคัญต�อปวงชนชาวไทย อาทิ จัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�ผู�เรียนได�รู�จักพระนาม
และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย� รวมท้ังเหตุการณ�สําคัญทางประวัติศาสตร� ต้ังแต�อดีตถึงปUจจุบัน โดยมี
การจัดการเรียนการสอนอย�างเป'นระบบ และมีการประเมินผลการเรียนรู�ด�วย 

2. จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย�ไทย ให�เหมาะสมและ 
สอดคล�องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และบริบทของสถานศึกษา 

3. จัดทําข�อมูลหรือองค�ความรู� สําหรับเป'นคู�มือในการสร�างความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย�ท่ีถูกต�องให�สอดคล�องกับระดับชั้นของผู�เรียน 

4. เปjดเวทีสร�างความรู� ความเข�าใจท่ีถูกต�องเก่ียวกับสถานะ บทบาท พระราชอํานาจของ 
พระมหากษัตริย� ภายใต�การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป'นประมูข อาทิ การโต�วาที               
การเสวนา และการอภิปราย เป'นต�น 

 5. ส�งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในด�านต�าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร�าง 
การเรียนรู�เก่ียวกับพระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน และแนวพระราชดําริ เพ่ือให�สามารถนํามาประยุกต�ใช�ใน
การศึกษา การพัฒนา และการดําเนินชีวิต อาทิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเดียง และยุทธศาสตร�พระราชทาน (เข�าใจ 
เข�าถึง พัฒนา) 
  6. ส�งเสริมการศึกษาแหล�งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย� ท้ังในและนอก
สถานศึกษา อาทิ การศึกษานอกสถานท่ี ห�องสมุด และความรู�จาก Internet เป'นต�น 
 
 

5.3  เรื่อง ความคืบหน*าการดําเนินการของโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
5.3.1 เรื่อง  การแก*ปVญหาความขัดแย*งในโรงเรียนเอกชน 5 โรงเรียน  

        รับทราบความคืบหน�าการแก�ปUญหาความขัดแย�งในโรงเรียนเอกชน 
ท้ัง 5 โรงเรียน สามารถแก�ปUญหาได�ไปแล�วประมาณ 80 เปอร�เซ็นต�     

5.3.2 เรื่อง  การแบ9งเบาภาระงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
        รับทราบการร�วมประชุมของผู�อํานวยการกลุ�มส�งเสริมสถานศึกษาเอกชนและ 

เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือร�วมกันปรึกษาหารือ หาแนวทางในการแบ�งเบาภาระงานของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.3.3 เรื่อง  โครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน 
                                       รับทราบการกําชับการดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน
โดยให�มีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อย�างเคร�งครัด 
 
 

5.4 เรื่อง  ร9วมแสดงความยินดีกับกรรมการใน กศจ.ท่ีได*รับการเล่ือนให*ดํารงตําแหน9งเช่ียวชาญ  
ได�ร�วมแสดงความยินดีกับกรรมการใน กศจ.จํานวน 2 ท�าน ท่ีได�รับการเลื่อน 

ให�ดํารงตําแหน�งเชี่ยวชาญ คือ 
    1. นายเสนอ  ทองจีน ผู�แทน สพฐ. 
    2. นางเกษร  ธานีรัตน� ผู�แทน กศน. 
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