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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 13/2562 

เมื่อวันที ่25 - 26 พฤศจิกายน  2562 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

.................................................. 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง  ขออนุญาตผู้เข้าร่วมประชุม 

    ฝ่ายเลขานุการ ได้ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมและอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุม 

ประธาน    อนุญาต 
                           
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
กรรมการและเลขานุการ  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท า

ร าย งาน ก ารป ระชุ ม คณ ะกรรม การศึ กษ าธิ ก ารจั งห วั ด น ค รศรี ธ รรม ร าช                    
ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ
รายงานการประชุมต่อท่ีประชุมเพ่ือให้การรับรอง 

ประธาน  เพ่ือความถูกต้องและเป็นไปตามที่ประชุมได้มีมติและอนุมัติให้ด าเนินการจึง
ขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรงตามที่เสนอ
ให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  มีมตริับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 

โดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอวาระการประชุม
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 จ านวน 3 วาระ บัดนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ  
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    3.2 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
3.2.1  เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ  
                 จังหวัดนครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล) 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 
  ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามค าสั่งที่ 160/2562 โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ 1 องค์ประกอบ มีดังนี้ 
  (1) รองศาสตราจารย์ วิมล  ด าศรี     ประธานอนุกรรมการ 
  (2) นางเกษร  ธานีรัตน์      อนุกรรมการ 
  (3) นายษฐา  ขาวข า      อนุกรรมการ 
  (4) นาย ส.สมบัติ  มีสุนทร      อนุกรรมการ 
  (5) นายอุกฤษ์  สิทธิฤทธิ์      อนุกรรมการ 
  (6) นายไพรัช  วงศ์นาถกุล      อนุกรรมการ 
  (7) นายสมมาศ  ทองร่วง      อนุกรรมการ 
  (8) นายภคพล  พฤฒปภพ      อนุกรรมการ 
  (9) ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช            อนุกรรมการและเลขานุการ 
  (10) รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (11) นางแสงจันทร์  นาคปลัด     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ข้อ 2 อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการโยกย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(1.1)   การพิจารณาเสนอแนะนโยบายและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการก าหนดจ านวนและ 
อัตราต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ       
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

(1.2)   การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุและ 
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนต าแหน่งและการเลื่อนต าแหน่งการ
บรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
                         (1.3)  การก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(2) เกี่ยวกบัวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(2.1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการ 

เสริมสร้างการป้องกันคุ้มครองระบบคุณธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (2.2) การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้ องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (2.3) การก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (3) เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (3.1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดี ความชอบ 
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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    (3.2) การให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ 
    (3.3) การพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (3.4) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อ่ืนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมาย 
 
 

      
    3.2.2  เรื่อง  ปฏิทินการประชุม อกศจ.(บริหารงานบุคคล) 
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบปฏิทินการประชุม อกศจ. 
(บริหารงานบุคคล)   ในวันที่ 18 ของทุกเดือน โดยหากวันที่ 18 ของเดือนใดตรงกับ 
วันหยุดราชการหรือหยุดนักขัตฤกษ์ ให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนและจ าเป็น 
     
 
 
 
                       3.2.3  เรื่อง  การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน                   
ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขอ กศจ.อื่น 
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดย
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการกา รศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อ่ืนส านักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการก าหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็น                         
ต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นรายจังหวัดเป็นการก าหนดเพ่ือใช้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งฯ                  
ซึ่งต่อมา ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้ในบัญชีอ่ืน รวมทั้งได้วางแนวปฏิบัติไว้ด้วยแล้ว ดังนั้น การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อ่ืน จึงเป็นไปตามมติคณะกรรมการคุรุ สภา                  
ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจะด าเนินการ
ออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งต่อไป  
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 3.2.4 เรื่อง  นครศรีธรรมราชศึกษา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    รับทราบการจัดท าหนังสือนครศรีธรรมราชศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นหลักสูตรให้กับสถานศึกษาในสังกัดแห่งละ 1 ชุด ดังนี้ 

                                         

       
ที ่

หน่วยงาน/สถานศึกษา หลักสูตร แนวการ
จัดการฯ 

รวม 
(เล่ม) 

หมายเหตุ 
(ส่งเอกสารที่) 

1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 104 104 208 สพป.นศ.1 
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 204 204 408 สพป.นศ.2 
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 239 239 476 สพป.นศ.3 
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 135 135 270 สพป.นศ.4 
5 สพม.เขต 12 100 100 200 สพม.12 
6 กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 25 50 กศน.จ.นศ. 
7 ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 397 397 794 ศาลากลาง 
8 อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 26 52 อาชีวศึกษา 
9 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 3 3 6 ศธจ.นศ. 

10 ส านักงานพระพุทธศาสนาฯ 7 7 14 ศธจ.นศ. 
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 3 3 6 ศธจ.นศ. 
12 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 3 6 ศธจ.นศ. 
13 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42 5 5 10 ศธจ.นศ. 
14 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(โรงเรียนเอกชน) 
139 139 278 ศธจ.นศ. 

15 คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 111 111 222 ศธจ.นศ. 
รวม 1,500 1,500 3,000  

 
  หากผู้สนใจต้องการเอกสารเพ่ิมเติมให้ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ww.nstpeo.go.th ทัง้นี้ ได้มอบเอกสารให้หน่วยงานทางการศึกษา  
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  3.2.5 เรื่อง  การด าเนินโครงการ TFE ( Teams For Education) ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบ การรายงานผลการด าเนินการโครงการ TFE                      
(Teams For Education) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 2562  
โดยสรุป ได้ ดั งนี้  การด า เนิ น โครงการ  TFE ( Teams For Education) ส านั ก งานศึ กษ าธิก ารจั งห วัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 2) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน  
ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และ 3) เพ่ือให้สถานศึกษา ( โรงเรียนน าร่อง) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผล                
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น มีกิจกรรมในการด าเนินงาน 10 
กิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเพ่ือการระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมในโครงการ  
ได้ด าเนินการประชุมใน วันที่  25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งหมด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92  เพ่ือวางแผนในการด าเนินโครงการในภาพรวมของระดับจังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมา
ร่วมกันวางแผนรายละเอียดของโครงการ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดเข้ามามีส่วนร่วม  
เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกสังกัดเป็นอย่างดี  
           กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) เพ่ือจัดท าข้อมูล
สารสนเทศระดับจังหวัด ในวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยจากมติที่ประชุมในวันที่  25 มกราคม 2562 ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นผู้จัดท าข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว โดยทางส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้
จัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง โดยได้ขึ้นเว็บไซด์ 
www.nstpeo.go.th   
            กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาและเสวนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ในโครงการ TFE (Teams 
For Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์
ฟอร์จูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม  โดยให้โรงเรียนที่มี  Best 
Practice  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยงานทางการศึกษาละ 2 โรงเรียน
ทั้งหมด 13 โรงเรียนจากหน่วยงานสถานศึกษา 7 หน่วยงานทางการศึกษา โดยให้โรงเรียนน าเสนอรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้  ภายในเวลา 20 นาที และให้คณะกรรมการร่วมการเสวนา เติมเต็ม เสนอแนะในแต่ละรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ และคณะกรรมการร่วมกันสรุปองค์ความรู้เพ่ือจัดท ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด                
ได้เป็น  APDSIR  Model  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใช้ใน
โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาน าร่องต่อไป 
           กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ือเป็นสถานศึกษาน าร่องในการ
พัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ทั้งหมด  7 โรงเรียน จาก 7 สังกัด 

http://www.nstpeo.go.th/
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กิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพ่ือเป็นสถานศึกษาน าร่องใน
การพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยจัดสรรงบประมาณโรงเรียนละ 30 ,000 บาท
ให้กับ 7 โรงเรียน จาก 7 สังกัด 
           กิจกรรมที่ 6 การประชุมชี้แจงโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาน าร่องในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ APDSIR  Model  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ  TFE 
(Teams For Education)   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับผู้บริหารโรงเรียน      และ
ครูผู้สอนก่อนน ารูปแบบการจัดการเรียนโดยใช้ APDSIR Model ไปใช้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ APDSIR  Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาน าร่องในระดับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ TFE (Teams For Education) โดยความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ ความรู้สึกดี ๆ ที่
ได้รับ ความมั่นใจในการน าความรู้ไปใช้ไปพัฒนาตนเอง/ผู้เรียน และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อครู/วิทยากร
ในการต่อยอดพัฒนาตนเอง/เพ่ือนครูเป็นอย่างดี 

กิจกรรมที่ 7 ผลการนิเทศติดตาม  การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร ในการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้  APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด
นครศรีธรรมราชในโครงการ TFE (Teams For Education)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ใน
ระดับมาก 

กิจกรรมที่ 8 ผลการนิเทศ ติดตาม การเตรียมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ในการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ 
TFE (Teams For Education)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับปานกลาง 

กิจกรรมที่ 9 ผลการนิเทศติดตาม ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ของการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะ
ที่ 2 ของครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง 

กิจกรรมที่ 10 ผลการนิเทศ ติดตาม ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ APDSIR Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชในโครงการ 
TFE (Teams For Education)  ส านักงานศึกษาธิการนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก      

กิจกรรมที่ 11 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ APDSIR Model   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในโครงการ TFE (Teams For Education)  ส านักงานศึกษาธิการนครศรีธรรมราช  อยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้ ได้สรุปข้อเสนอแนะในการด าเนินการโครงการไว้ดังนี้  
          1. ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้รูปแบบ APDSIR Model  ไปใช้ควรมุ่งเน้น 
การเชื่อมโยงและการสื่อสารให้มาก ครูผู้สอนควรใช้ค าถามน าไปสู่การเชื่อมโยงและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. ก่อนน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้  ผู้สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจให้กับทุกองค์ประกอบของ
รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกระบวนการ ขั้นตอน ของการน าวิธีสอนไปใช้  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และปัจจัยสนับสนุนในเรื่องที่ครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมไปใช้ ผู้สอนต้องศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และกระบวนการต่าง ๆ  ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับผู้เรียน ให้ผู้เรียน
เข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และกระบวนการต่าง ๆทุกขั้นตอน ผู้สอนต้องมี ความรู้
ความสามารถในด้านเทคนิควิธีสอนที่ใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน
และสามารถประเมินผลตามสภาพจริง มีทักษะการเชื่อมโยง การให้เหตุผล การใช้กระบวนการคิด การใช้ค าถาม 
และสามารถถ่ายทอดทักษะเหล่านี้สู่ผู้เรียน 
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 3. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องบอกกิจกรรมให้นักเรียนได้เตรียมล่วงหน้า  
 4. ครูผู้สอนควรมีการประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชั้นเดียวกันและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เดียวกัน เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 5. ควรมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งจากฝ่ายวิชาการของโรงเรียน และจากศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ือครูผู้สอนจะได้น าผลการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 6. ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนนั้นควรมีวิธีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนตรงตามตัวชี้วัด ควร
ปรับปรุงวิธีการสอนและกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมควรปรับให้เหมาะสม 
และควรเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตประจ าวันของนักเรียนให้มากขึ้น นอกจากนี้ควรให้นักเรียนทุกคนได้ 
มีโอกาสแสดงออกและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
     7. ควรมีการขยายผล การน ารูปแบบ APDSIR  Model  ไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืนให้มากขึ้น 
การพัฒนาต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. ควรขยายความรู้เรื่องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ 
โดยใช้ APDSIR Model ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนในเครือข่ายอ าเภอ  
           2. ควรมีการนิเทศ ติดตามท่ีมีความต่อเนื่อง  เพ่ือให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างเป็น
รูปธรรม และมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 
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3.2.6 เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 
                ของเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน  และเด็กตกหล่น  ในรูปแบบท่ีเหมาะสม   
       ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส  

เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ดังนี้ 
                                 1.1  จ านวนประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาของจังหวัดทั้งหมด  13,782  คน 

  1.2  จ านวนเด็กด้อยโอกาส  5,966 คน 
  1.3  จ านวนเด็กออกกลางคัน  4,117 คน 
  1.4  จ านวนเด็กตกหล่น    3699 คน 
2. ผลการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาส 

เข้ารับการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัด 
   2.1 จ านวนเด็กด้อยโอกาส ที่สามารถช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

จ านวน 2952 คน โดยไดด้ าเนินการออกติดตามเด็กด้อยโอกาสเพ่ิมเติมโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอ าเภอ 
เมื่อเดือนกันยายน  2562  พบว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสที่ก าลังศึกษา จ านวน 1 ,128  คน รวมทั้งสิ้น 4,080 คน  
คิดเป็นร้อยละ   68.39  ของจ านวนเด็กด้อยโอกาส ทั้งหมด  5,966  คน 

   2.2 จ านวนเด็กออกกลางคัน ที่สามารถช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
จ านวน 45 คนด าเนินการออกติดตามเด็กด้อยโอกาสเพ่ิมเติมโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอ าเภอ เมื่อเดือน
กันยายน  2562  พบว่าเป็นเด็กออกกลางคัน จ านวน 2 ,922 คน รวมทั้งสิ้น 2 ,967 คน  คิดเป็นร้อยละ   
72.07  ของจ านวนเด็กออกกลางคัน ทั้งหมด  4,117  คน  
      2.3 จ านวนเด็กตกหล่น ที่สามารถช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จ านวน                  
31 คน ด าเนินการออกติดตามเด็กด้อยโอกาสเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอ าเภอเมื่อเดือนกันยายน  
2562  พบว่าเป็นเด็กตกหล่น  จ านวน  274 คน รวมทั้งสิ้น 305 คน คิดเป็นร้อยละ   8.25  ของจ านวนเด็ก
ตกหล่นทั้งหมด  3,699  คน  
  ๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(ณ วันที่รายงานผล) 
      ๓.1 งบประมาณท่ีได้รับ 274,000.- บาท 
      ๓.2 งบประมาณท่ีใช้ไป  185,843.-  บาท คิดเป็นร้อยละ 67.83 
      ๓.3 งบประมาณคงเหลือ    88,157.-  บาท  คิดเป็นร้อยละ  32.17 
    

ทั้งนี้ ได้มีการเสนอแนะการด าเนินโครงการคือ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ควรจัดประชุมด าเนินการชี้แจงมอบหมายนโยบายการด าเนินโครงการทันทีเพ่ือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจะได้
ใช้เป็นแนวทางในการเสนอโครงการสอดคล้องกับนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

เรื่องที่ 4.1 
เรื่อง   การพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  แจ้งเจ้าของเรื่อง 

 
 
 

เร่ืองที่ 4.2 
เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เห็นชอบดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1     
1. กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2   และ คศ.3   ข้าราชการในสถานศึกษา  

รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา  ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  ดังนี้ 
  1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  

ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.79 – 4.60    จ านวน  784  ราย 
    1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน  2.55 – 4.14    จ านวน  270  ราย 
    1.3  เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี     
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน  1.40 – 3.74     จ านวน  67   ราย 

  1.4  เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ 
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน  2.40 – 2.80  จ านวน    2  ราย 
   1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือน  จ านวน   12   ราย 
 2. เลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4  และ คศ.5   

              2.1  เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น   
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน  2.42 – 4.00   จ านวน  3  ราย 

3. วงเงินที่เหลือ คืน สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 

 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
1. เลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ชว่ย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3  

ข้าราชการในสถานศึกษา  รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษาครูช่วยราชการ  
สพป.ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ดังนี้ 

1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท ร้อยละ
การเลื่อน  2.20 – 5.00  จ านวน   1,643  ราย  

1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากทุกประเภท ร้อยละ
การเลื่อน 0.80 – 4.40   จ านวน  328  ราย 
 1.3  เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 0.68 – 3.10   จ านวน    19  ราย 

 1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ 
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน  2.10 - 2.50   จ านวน      2  ราย 
 1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือน     จ านวน    24  ราย    

          2. เลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5  ระดับดีเด่น  
ร้อยละการเลื่อน 3.20    จ านวน 1 ราย 
 3. วงเงินที่เหลือจากการเลื่อนเงินเดือน คืน สพฐ. 

  3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3   

 1. การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1  คศ.2  และ 
คศ.3  (ข้าราชการในสถานศึกษา  รอง. ผอ.สพท.,  ศึกษานิเทศก์   และผู้อ านวยการสถานศึกษา)  ใน สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 3  ดังนี้ 
 1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  ทุกประเภท 
ร้อยละการเลื่อน 2.00 – 6.00 จ านวน  1,479  ราย 

 1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ทุกประเภท ร้อยละการ
เลื่อน 1.70 – 4.00   จ านวน  222   ราย 

 1.3  เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ทุกประเภท ร้อยละการ
เลื่อน 0.98 – 3.40    จ านวน  39  ราย 

 1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ ทุกประเภท  
ร้อยละการเลื่อน  1.50 – 2.50       จ านวน  9  ราย  

 1.5  ไม่เลื่อนเงินเดือน   จ านวน    22   ราย    
 1.6  เหน็ชอบ เสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย จ านวน 
1 ราย คือ รายนางฉลวย  เหล่าคนค้า  ครู โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ตาม พ.ร.บ.
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546  เลื่อนเงินเดือนร้อยละ
การเลื่อน  2.00  (ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ)    

     2. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5  
  

 3. เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่น  ร้อยละการเลื่อน 2.91   จ านวน  1  ราย 
                        4. วงเงินที่เหลือคืน สพฐ. 
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 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4     
1. เลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ  

ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3   ข้าราชการในสถานศึกษา  รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
และช่วยราชการใน สพท.  สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  ดังนี้ 
 1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น   
ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  2.77 – 4.78   จ านวน  748  ราย 
 1.2 เงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 
ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  2.55 – 4.35   จ านวน  649  ราย 
 1.3  เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  2.54 – 3.45   จ านวน  15  ราย  
 1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือน         จ านวน  14  ราย  
 2.  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5    
                     3. เสนอเลือ่นเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น   
ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 2.75 – 3.40   จ านวน  2  ราย 
  4. วงเงินที่เหลือ กลุ่ม คผช.-คศ.3 จ านวน 3.34 และกลุ่ม คศ.4 – คศ.5 จ านวน 4.88 บาท 
คืน สพฐ.  

 5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   
           1. เลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดอืน   อันดับครูผู้ชว่ย  คศ.1  คศ.2  และ คศ.3   

ข้าราชการในสถานศึกษา  รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา ใน สพม.12  ดังนี้ 
1.1  เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น   

ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน  2.50 – 4.10   จ านวน   1,916  ราย 
 1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน  2.34 – 3.30    จ านวน    897  ราย 
 1.3  เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.00  - 3.00      จ านวน     105  ราย 
 1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.00 – 2.60     จ านวน      15  ราย 
 1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือน         จ านวน       41  ราย 

2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการ 
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการ   จ านวน  5   ราย 

3. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน   
อันดับ คศ. 4 และ คศ.5    
 3.1 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 4.00              จ านวน  1  ราย 
 3.2 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.80 – 3.10  จ านวน  2  ราย 
            4. เห็นชอบอนุมัติเป็นหลักการให้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือน  ครั้งที่ 2  (1  ตุลาคม  2562)  ตามผลการพิจารณาของหน่วยงานที่ไป
ช่วยปฏิบัติราชการแจ้งมายังหน่วยงานต้นสังกัด  
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5. เห็นชอบมอบหมายผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อน 
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 9  ดังนี้  

5.1 ผอ.สพท. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน (ถ้ามี) ผู้อ านวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน สพท. ทราบ 
                     5.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และ 
ข้าราชการสายงานการสอน ทราบ  
          6. วงเงินที่เหลือ คืน สพฐ. 
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เร่ืองที่  4.3 

เรื่อง    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งท่ี 2  (1  ตุลาคม  2562) 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1  ตุลาคม  2562) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 
ค. (2) ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามที่เสนอ รวมทั้งสิ้น จ านวน 186 ราย ดังนี้ 
    สพป.นครศรีธรรมราช เขต  1 จ านวน  44  คน 
    สพป.นครศรีธรรมราช เขต  2    จ านวน  45  คน 
              สพป.นครศรีธรรมราช เขต  3      จ านวน  33  คน   
    สพป.นครศรีธรรมราช เขต  4      จ านวน  31  คน 
    สพม.เขต 12   จ านวน  33  คน 
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เร่ืองที่ 4.4 
 

เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย                 
ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ด ารงต าแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 79 ราย 

 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

 

โรงเรียน 
 

หมายเหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 11 ราย 
1 นางสาวสวรินทร์  บุญถนอม ครูผู้ช่วย บ้านเนิน/เมืองฯ  
2 นางสาวภณดิา  เขียวเล็ก ครูผู้ช่วย วัดนาวง/เมืองฯ  
3 นางสาวกิ่งบุปผา  จันทร์บุญแก้ว ครูผู้ช่วย วัดหัวอิฐ/เมืองฯ  
4 นางสาวรุ่งฤดี  ยอดเจริญ ครูผู้ช่วย วัดหนองบัว/เมืองฯ  
5 นางสาวเสาวลักษณ์  ชูด้วง ครูผู้ช่วย บ้านบางหลวง/เมืองฯ  
6 นางสาวอารีรตัน์  คงเดช ครูผู้ช่วย บ้านส านักใหม/่ลานสกา  
7 นายณัฐดนยั  โกมาลา ครูผู้ช่วย วัดน้ ารอบ/ลานสกา  
8 นางสาวชฎาแพร  แซ่ตั้ง ครูผู้ช่วย วัดวังหงส์/ลานสกา  
9 นางสาวเชาวลี  ทองสุข ครูผู้ช่วย วัดพังยอม/เฉลิมพระเกียรติฯ  

10 นางสาวปรารถนา  ชูด้วง ครูผู้ช่วย บ้านปลายคลอง/เฉลิมพระเกียรตฯิ  
11 นางสาวรัชฎากร  ค าด้วงโรม ครูผู้ช่วย วัดทุ่งเฟื้อ/เฉลมิพระเกยีรติฯ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 29 ราย 
12 นางอุบลทิพย์  รักวงษ์ ครูผู้ช่วย บ้านคลองเสาเหนือ/บางขัน  
13 นางสาวสายรัก  เกิดแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านควนประชาสรรค/์ทุ่งใหญ ่  
14 นายวัชรา  ฉิวน้อย ครูผู้ช่วย องค์การสวนยาง 1/ช้างกลาง  
15 นางสาวปณติตา  หอมหวล ครูผู้ช่วย ตชด.ช่างกลปทุมวันฯ/บางขัน  
16 นางสาวกรรณิการ์  สิทธิรักษ ์ ครูผู้ช่วย บ้านบางรูป/ทุ่งใหญ ่  
17 นางสาวอัจฉรา  บุญวงศ ์ ครูผู้ช่วย บ้านแพรกกลาง/ถ้ าพรรณรา  
18 นางนุสรา  จ าปากลาย  ครูผู้ช่วย สังวาลย์วิท 7/บางขัน  
19 นางสาวณัฐวรรณ  ชัยวิชิต ครูผู้ช่วย บ้านกรุงหยันใต้/ทุ่งใหญ ่  
20 นางสาวกิตติยาภรณ์  พฤษกูล ครูผู้ช่วย บ้านจันดี/ช้างกลาง  
21 นางสาวนุสรา  บุญชู ครูผู้ช่วย บ้านคลองโอม/นาบอน  
22 นางสาวณัฐวดี อารามรักษ์ ครูผู้ช่วย วัดกะโสม/ทุ่งสง  
23 นางสาวรัตนพร  รัตนสุวรรณ   ครูผู้ช่วย บ้านควน/ฉวาง  
24 นางสาวมัณญาภรณ์  เรืองศักดิ์   ครูผู้ช่วย วัดคงคาเจรญิ/ทุ่งสง  
25 นางสาวกมลวรรณ  เพชรเรือนทอง ครูผู้ช่วย บ้านหนองปลิง/ทุ่งสง  
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ที ่

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

 

โรงเรียน 
 

หมายเหตุ 

26 นางสาวบัณฑติา  ศรีอินทร ์ ครูผู้ช่วย บ้านหนองใหญ่/ทุ่งใหญ ่  
27 นางสาวพรพิมล  ศรีพุฒ ครูผู้ช่วย บ้านบางรูป/ทุ่งใหญ ่  
28 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอารีรตัน์  ระวัง ครูผู้ช่วย วัดควนยูง/ทุ่งใหญ ่  
29 นางสาวบัณฑติา  พ่ึงแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านหน้าเขา/ทุ่งสง  
30 นางสาวนิญารตัน์  เกตรตันะ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยรื่น/ทุ่งใหญ ่  
31 นางสาวสุจรรยา  จบฤทธิ ์ ครูผู้ช่วย บ้านพูน/ทุ่งสง  
32 นางสาวสุธณิี  แก้วแกมจันทร ์ ครูผู้ช่วย บ้านนาเกิดผล/ทุ่งสง  
33 นางสาวณรินธร  คชเชนทร์ ครูผู้ช่วย วัดควนสระบัว/ทุ่งใหญ ่  
34 นายกวิศร์  เลขะคุณ ครูผู้ช่วย มหาราช 3/ทุ่งสง  
35 นางสาวกรรณิกา  จิมมะเริง ครูผู้ช่วย บ้านวังวัว(แดงอุทิศ)  
36 นางสาวฟารีดา  ขุนจันทร ์ ครูผู้ช่วย วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา/ทุ่งสง  
37 นางปานวาด  เพชรสี่หมื่น ครูผู้ช่วย บ้านห้วยปริก/ฉวาง  
38 นางสาวพรทิพย์  แก้วจันทร ์ ครูผู้ช่วย สังวาลย์วิท 7/บางขัน  
39 นางอรอนงค์  บุญคล่อง ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดกะทูนเหนือ/พิปูน  
40 นางสาวนิชาภา  สุขสม ครูผู้ช่วย บ้านนิคมวังหิน/บางขัน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 20 ราย 
41 นางสาวอริศรา  ชุมแก้ว ครูผู้ช่วย หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร  
42 นายธีรเดช  หยรีาเหม ครูผู้ช่วย วัดปากเหมือง/หัวไทร  
43 นางสาวนิธิมา  ทองหมุน ครูผู้ช่วย วัดท่าสะท้อน/ชะอวด  
44 นางสาวมลิวัลย์  บุญช่วย ครูผู้ช่วย บ้านชะอวด/ชะอวด  
45 นางสาวช่อทิพย์ สายแก้ว ครูผู้ช่วย วัดปากควน/ชะอวด  
46 นางสาวสุกัญญา  จันหุณีย์ ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งไม้ไผ่/ชะอวด  
47 นางสาวรุจิกานต ์ แก้วทอง ครูผู้ช่วย ราชประชานุเคราะห์ ๗/ร่อนพิบูลย์  
48 นางสาวกมลวรรณ  โหราโชติ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยหาร/ร่อนพิบูลย์  
49 นางสาวอรณีย์  หมาดสตูล ครูผู้ช่วย บ้านท้องโกงกาง/ปากพนัง  
50 นางสาวพรประภา  แก้วเมือง ครูผู้ช่วย วัดแหลมตะลุมพุก/ปากพนัง  
51 นางสาวอรนุช  ผุดผาด ครูผู้ช่วย บ้านบางลึก/ปากพนัง  
52 นายศราวุธ  พวงทอง ครูผู้ช่วย บ้านปากเชียร/เชียรใหญ่  
53 นางสาวกัญญ์วรา  จ าเปีย ครูผู้ช่วย วัดดอนรักษา/เชียรใหญ่  
54 นางสาวนภัสสร  ศรีทองแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านยางกาญจน์/เชียรใหญ่  
55 นางสาวสุพัชชา  พลไชย ครูผู้ช่วย วัดชะอวด/จุฬาภรณ์  
56 นางสาวเบญญาพร  จิตนาธรรม ครูผู้ช่วย วัดวังฆ้อง/จุฬาภรณ์  
57 นางสาวศิริวรรณ  ปลอดอินทร์ ครูผู้ช่วย บ้านหน้าศาล/หัวไทร  
58 นายทรรศธร  สงอุปการ ครูผู้ช่วย หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร  
59 นายพร้อมพงษ ์ โพธ์ิสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดเกาะเพชร/หัวไทร  
60 นางชุมพูนุช  ชุมจินดา ครูผู้ช่วย วัดปากตรง/ปากพนัง  
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ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

 

โรงเรียน 
 

หมายเหตุ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 10 ราย 
61 นางสาวธิดามาศ  ศรีปาน ครูผู้ช่วย วัดโคกเหล็ก  
62 นางสุวนันท์  ช่วยประดิษฐ ์ ครูผู้ช่วย วัดจอมทอง  
63 นางสาวปรียานุช  ทองยอด ครูผู้ช่วย บ้านหนองหว้า  
64 นางสุภนุช  รัตนโชต ิ ครูผู้ช่วย วัดสุชน  
65 นางสาวสณุิสา  โต๊ะจ ิ ครูผู้ช่วย บ้านท่าสูง  
66 นางสาวจารรุัตน์  บุญฤกษ ์ ครูผู้ช่วย วัดดอนใคร  
67 นางสาวรัชดา  ยุโส๊ะ ครูผู้ช่วย วัดยางงาม  
68 นางวรรณทกานต์  ยินด ี ครูผู้ช่วย วัดเขา(วันครู 2501)  
69 นางสาวปิยวรรณ  ด้วงใส ครูผู้ช่วย บ้านไสเหรียง  
70 นางสาวพรพิมล  อินทรรักษา ครูผู้ช่วย บ้านบ่อกรูด  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 9 ราย 
71 นายปรัชญ์  พันธุรัตน์ ครูผู้ช่วย อินทร์ธานีวิทยาคม  

72 นางสาวอภาพร  คงยัง ครูผู้ช่วย หัวไทรบ ารุงราษฎร์  
73 นายผดุงพล  มะลิแย้ม ครูผู้ช่วย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  
74 นายสุรเชษฐ์  บัวแก้ว ครูผู้ช่วย ทุ่งสง  
75 นายทานเทพ  ก าลังเกื้อ ครูผู้ช่วย โยธินบ ารุง  
76 นางสาวเพ็ญนภา  ชัยช านาญ ครูผู้ช่วย ฉวางรัชดาภิเษก  
77 นางสาวอัชมา  ส าแดงสาร ครูผู้ช่วย ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  
78 นางสาวธารารัตน์  มีค า ครูผู้ช่วย ช้างกลางประชานุกูล  
79 นางสาวพลอยพรรณ จันทร์สว่าง ครูผู้ช่วย เบญจมราชูทิศ  
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เร่ืองที่ 4.5 
เรื่อง   การปรับปรงุการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต าแหน่งว่าง) 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. อนุมัติการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด                 
ไปปรับปรุงใหม่เป็นต าแหน่งครู ในสถานศึกษาและสังกัดเดิม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 7 ต าแหน่ง 
 2. อนุมัติน าอัตราต าแหน่งว่างที่ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งฯ จากข้อ 1 เรียกบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561         
 

ที ่

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
ต าแหน่งท่ีขอปรับปรุง 

ก าหนดใหม ่

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

เงินเดือน ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

อันดับ ขั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศกึษา เขต 3  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1 3787 รอง.ผอ.ร.ร. วัดบ่อล้อ คศ.2 41,620 3787 คร ู วัดบ่อล้อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   จ านวน 6 ต าแหน่ง 

2 
24606 รอง ผอ.ร.ร. ฉวางรัชดาภิเษก คศ.3 

 
48,540 

 
24606 คร ู ฉวางรัชดาภิเษก 

3 
107261 รอง ผอ.ร.ร. สตรีปากพนัง คศ.3 58,390 

 
107261 คร ู สตรีปากพนัง 

4 
25604 รอง ผอ.ร.ร. พรหมคีรีพิทยาคม คศ.3 58,390 

 
25604 คร ู พรหมคีรีพิทยาคม 

5 
24813 รอง ผอ.ร.ร. เฉลิมราชประชา

อุทิศ 
คศ.2 41,620 

 

24813 คร ู เฉลิมราชประชาอุทิศ 

6 
25636 รอง ผอ.ร.ร. นาบอน คศ.2 25,440 

 
25636 คร ู นาบอน 

7 
132722 รอง ผอ.ร.ร. ก้างปลาวิทยาคม คศ.3 43,800 

 
132722 คร ู ก้างปลาวิทยาคม 
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ระเบียบวาระที่ 4.6 
เรื่อง   การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
          (ต าแหน่งว่าง) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 
            1. อนุมัตกิารตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการ
สอนจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครูสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – 4 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 36 อัตรา 
 2. อนุมัติน าอัตราต าแหน่งว่างที่ตัดโอนต าแหน่งฯ จากข้อ 1 เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จาก
บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561        

 

ที ่

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
ต าแหน่งท่ีขออนุมัติตัดโอนฯ 

ไปก าหนดใหม ่

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

เงินเดือน ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

อันดับ ขั้น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 10 อัตรา 

1 2120 คร ู บ้านคลองสาย คศ.2 26,440 2120 ครูผู้ช่วย วัดควนยูง/ฉวาง 
2 6047 คร ู หมู่บ้านป่าไม ้ คศ.2 31,440 6047 ครูผู้ช่วย บ้านโคกมะขาม 
3 5621 คร ู สมสรร คศ.2 41,620 5621 ครูผู้ช่วย องค์การสวนยาง2 
4 5627 คร ู สมสรร คศ.3 54,660 5627 ครูผู้ช่วย บ้านไสเตาอ้อย 
5 1985 คร ู บ้านหาดทรายแก้ว คศ.3 54,780 1985 ครูผู้ช่วย บ้านบ่อมอง 
6 6050 คร ู ชุมชนบ้านหน้าเขา คศ.3 63,680 6050 ครูผู้ช่วย บ้านหนองคล้า 
7 1840 คร ู สังวาลย์วิท 7 คศ.3 54,420 1840 ครูผู้ช่วย บ้านห้วยกลาง 
8 5258 คร ู บ้านทุ่งกรวด คศ.3 54,470 5258 ครูผู้ช่วย บ้านห้วยรื่น 
9 5389 คร ู บ้านทะเลสองห้อง คศ.3 58,390 5389 ครูผู้ช่วย วัดควนส้าน 

10 2134 คร ู บ้านเกาะขวัญ คศ.3 62,590 2134 ครูผู้ช่วย บ้านคลองงา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 12 อัตรา 
11 6406 ผอ.รร. วัดปากบางท่าพญา คศ.4 58,390 6406 ครูผู้ช่วย วัดชะอวด 
12 6314 ผอ.รร. วัดรัตนาราม คศ.3 58,390 6314 ครูผู้ช่วย วัดพิบูลยาราม มติรภาพ

ที่ 232 
13 6636 ผอ.รร. วัดป่าระก าเหนือ คศ.4 58,260 6636 ครูผู้ช่วย เขาพระทอง 
14 3231 ผอ.รร. บ้านท่าเจรญิ คศ.3 46,760 3231 ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งใคร 
15 3545 ผอ.รร. วัดพระหอม คศ.3 39,100 3545 ครูผู้ช่วย วัดแหลม 
16 3235 ครูผู้ช่วย บ้านชะอวด คศ.3 53,540 3235 ครูผู้ช่วย ตชด.บ้านควนมีชัย 
17 3720 ครูผู้ช่วย วัดไม้เสียบ คศ.2 36,610 3720 ครูผู้ช่วย วัดโคกพิกุล 
18 

3744 

ครูผู้ช่วย หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) คศ.3 50,020 3744 

ครูผู้ช่วย 
วัดปากตรง 

19 3328 ครูผู้ช่วย วัดพิศาลนฤมติ คศ.2 41,620 3328 ครูผู้ช่วย บ้านด่าน 
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ที ่

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
ต าแหน่งท่ีขออนุมัติตัดโอนฯ 

ไปก าหนดใหม ่

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

เงินเดือน ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

อันดับ ขั้น 
20 10644 คร ู วัดกัลยานฤมติ คศ.3 44,660 10644 ครผูู้ช่วย วัดบางไทร 
21 11306 คร ู วัดดอนผาสุก คศ.1 25,480 11306 ครผูู้ช่วย วัดเนกขัมมาราม 
22 6945 ครูผู้ช่วย บ้านหน้าศาล คศ.2 41,620 6945 ครูผู้ช่วย บ้านบางพระ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 8 อัตรา 
23 4963 ผอ.รร. วัดป่า(โมคลาน) คศ.4 62,760 4963 ครูผู้ช่วย วัดป่า(ท่าขึ้น) 
24 

4300 คร ู
บ้านเราะ(อุทัย
ประชาสรรค์) 

คศ.2 41,620 4300 
ครูผู้ช่วย 

บ้านทุ่งขันหมาก 

25 8189 คร ู วัดชนาราม คศ.2 41,620 8189 ครูผู้ช่วย บ้านเขาทราย 
26 8073 คร ู บ้านบางฉาง คศ.2 41,620 8073 ครูผู้ช่วย บ้านขุนทะเล 
27 4100 คร ู บ้านบางฉาง คศ.2 41,620 4100 ครูผู้ช่วย บ้านพังหรัน 
28 10797 คร ู บ้านไสเหรียง คศ.2 41,620 10797 ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดทอนหงส์ 
29 11380 คร ู ชุมชนวัดเทพราช คศ.2 41,620 11380 ครูผู้ช่วย บ้านบ่อกรูด 
30 5870 คร ู วัดนากัน คศ.2 41,620 5870 ครูผู้ช่วย วัดสวนศิขรบรรพต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   จ านวน 6 อัตรา 
31 26422 คร ู ทรายขาววิทยา คศ.2 40,360 26422 ครูผู้ช่วย ทางพูนวิทยาคาร 
32 25697 คร ู ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คศ.3 58,390 25697 ครูผู้ช่วย เขาพังไกร 
33 25627 คร ู มัธยมศึกษาจุฬา

ภรณ ์ คศ.3 48,540 

25627 ครูผู้ช่วย ควนเกยสุทธิวิทยา 

34 878 คร ู สระแก้วรัตนวิทย ์ คศ.1 22,890 878 ครูผู้ช่วย คีรีราษฎร์พัฒนา 
35 103260 คร ู สระแก้วรัตนวิทย ์ คศ.1 34,310 103260 ครูผู้ช่วย ร่อนพิบูลย์เกยีรตสิุนธรา

ภิวัฒก ์
36 867 คร ู ท่านครญาณวโรภาส

อุทิศ 
คศ.2 41,620 867 ครูผู้ช่วย ทุ่งสง 
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เร่ืองที่ 4.7 

เรื่อง  การใช้ต าแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัตดิังนี้ 

1. อนุมัตนิ าต าแหน่งว่างและวิชาเอกเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จ านวน 227 อัตรา  

2. อนุมัติกรณีเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 1. ไม่มารายงานตัว มอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ล าดับถัดไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 
6 กันยายน 2561 จนครบจ านวนต าแหน่งว่าง 

3. ส าหรับต าแหน่งว่างที่เหลือจากการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  รวมกับต าแหน่งว่างที่ไม่มีผู้มารายงานตัว ตามข้อ 1 เสนอ กศจ.
พิจารณาการใช้ต าแหน่งอีกครั้ง 

4. อนุมัติให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเดิมจากต าแหน่งครูเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย หรือต าแหน่งครู 
ผู้ช่วยเป็นต าแหน่งครู เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  

5. อนุมัติการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จนแล้วเสร็จทุกกระบวนการ 

6. อนุมัติการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จนแล้ว
เสร็จทุกกระบวนการ 

7. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ไปรายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง 
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บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 6 กนัยายน 261 

ที่ 
กลุ่มวิชาหรือ
วิชาเอกที่เรียก

บรรจุ 

บัญชี กศจ.นศ. สพท.ที่ขอใช้บัญชี (เรียกบรรจุคร้ังนี้ รอบที่ 8) 

รวม (เรียก
บรรจุคร้ังนี้) 

ล าดับที่เรียกบรรจุ 
จ านวน 

เรียกถึง
ล าดับที ่

ให้กศจ.อื่นใช้
บัญช ี

คง 

สพป.นศ. 1 สพป.นศ. 2 สพป.นศ. 3 สพป.นศ. 4 สพม.12 ที่ขึ้น เหลือ 

บัญช ี   

1 อุตสาหกรรมศิลป์ 18 2  16 -   2  -  2  1 5   3 - 7 

2 
การเงินและการ
บัญช ี

34 7 1 26  -  -  -  -  -  - 
 - 

3 ดนตรีศึกษา 8 6   2  2  -  - -  -  2 7 - 8  

4 ดนตรีสากล 19 6 1 12  1  -  2 -   1  4  7 – 8,10 -11 

5 คณิตศาสตร์ 192 94   98  4  20  20 12 3  59 95 - 153  
6 ภาษาไทย 164 119   45  1 27  19 13  1 61  120 - 164 

7 ภาษาอังกฤษ 119 89  30  4  14  17 14  4  53 90 - 119 

8 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 187 26 1 160  2   7 14  13  1  37  27 – 29,31 - 64 

9 ฟิสิกส์ 48 7 2 40 -   -  -  -  -  -  - 

10 เคมี 43 11   31  - -   -  -  1  1  12 

11 สังคมศึกษา 176 45   131  1 11 7   5  1 25 46 - 70  
12 คอมพิวเตอร์ 59 15   44  -  3 3   -  -  6  16 - 21 

13 ปฐมวัย 106 93   13  3  20  16  11  -  50 94 - 106  

  รวม 1235 582 5 648 18 104 98 70 13 303  227 
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     เร่ืองที่ 4.8 
เรื่อง    การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ  
คณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
           1. อนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (สควค.) ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท  ประเภท Premium  วิชาเอก
คณิตศาสตร์ จ านวน  1 ราย เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลตามก าหนดการ ข้างต้น                     
โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ด าเนินการได้ รายละเอียดตาม (ร่าง) 
ประกาศท่ีเสนอ 
 2. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามต าแหน่งว่างที่ประกาศ ทั้งนี้ไม่
ก่อนวันที่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
 3. อนุมัติ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์  ได้ตามความจ าเป็นและตาม
ความเหมาะสม  ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก 
และด าเนินการคัดเลือกฯ จนแล้วเสร็จทุกกระบวนการ  แล้วน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช รับทราบต่อไป 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.9 
เรื่อง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติ ให้ นางสาวสิริกร  ถนนแก้ว ต าแหน่งครู  โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ไปช่วยราชการโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช กรณีเพ่ือความปลอดภัยแก่ชีวิต มีก าหนด 1 ปี หากเลยเวลา                 
ที่ก าหนด ให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาการช่วยราชการ (ต่อเนื่อง) ต่อไป 
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เร่ืองที่ 4.10 

เรื่อง  การขอฟื้นอัตราก าลังต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
       การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต ๑ 
  
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เห็นชอบการใช้อัตราว่าง ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ/ช านาญการ ต าแหน่ง 
เลขที่ อ ๔๙ ยุบเลิกแทนอัตราต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ ๕๐ ตามกรอบ ว  ๑๗  
(ต าแหน่งเลขที่ อ ๓๙ ตามกรอบ ว ๒๖) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๑  ในปัจจุบัน เสนอไปยังส านักงาน กคศ.และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.11 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ    
       พิเศษ ใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   

 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  แจ้งต้นสังกัด สพม. 12 
 

 
 
. 
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เรื่องที่ 4.12 

เรื่อง  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อนุมัติการเลิกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแชง ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3  โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทรัพย์สิน วัสดุ                
ครุภัณฑ ์ให้อยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 
 
 
 

เรื่องที่ 4.13 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      
       ปีการศึกษา 2563 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบดังนี้ 
 1. เห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2563 ทั้ง 5 เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ใน กศจ. หรือที่ กศจ.มอบหมาย จ านวน 1 คน คือ   
นายวิทวัส  รินทรวิฑูรย์  เป็นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. เห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563  
   

 
 
 

เร่ืองที่ 4.14 
 
เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  เห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๒๐ คน ลงมา) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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เรื่องที่ 4.15 

เรื่อง  การสรรหาคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
(1) ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง     ประธานอนุกรรมการ 
(2) นายแพทย์อสิระ  หัสดินท์     อนุกรรมการ 
(3) นายศรัทธา  อ่อนเกตุพล     อนุกรรมการ 
(4) นายยงศักดิ์  เชาน์วุฒิกุล     อนุกรรมการ 
(5) นายภักดี  เหมทานนท์      อนุกรรมการ 
(6) ดร.พะโยม  ชิณวงณ์      อนุกรรมการ 
(7) ผศ.ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง      อนุกรรมการ 
(8) นายสุวิทย์  หมกทอง      อนุกรรมการ 
(9) ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช            อนุกรรมการและเลขานุการ 

  (10) รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
(1) นายจ าเริญ  พรหมมาศ     ประธานอนุกรรมการ 
(2) ดร.ณัฐวุฒิ  ภารพบ      อนุกรรมการ 
(3) นายประยูร  เงินพรหม      อนุกรรมการ 
(4) นายวิทยา  หอมเกตุ      อนุกรรมการ 
(5) นายสมพงษ์  ปานหงษ์      อนุกรรมการ 
(6) นายภาวินทร์  ณ พัทลุง     อนุกรรมการ 
(7) นายสินเทา  บุญขวัญ      อนุกรรมการ 
(8) นายประเชษฐ์  จุลศักดิ ์     อนุกรรมการ 
(9) ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช                      อนุกรรมการและเลขานุการ 

  (10) รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เร่ืองที่ 4.16 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติคุณสมบัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี   วิทยฐานะช านาญการ ทั้ง 39 ราย  

1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ 
จ านวน 39 ราย 
 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 39 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะ
ประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 14 ราย 
1. นางปวีณา   

ชูเกลี้ยง 
คร ู ร.ร.วัดหลักช้าง คณิตศาสตร์ 

2. นายกรวิทย์ 
สุวรรณมณ ี

คร ู ร.ร.บ้านทุ่งกรวด สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

3. น.ส.นิภาพร 
ชิตเชี่ยว 

คร ู
 

ร.ร.บ้านแพรกกลาง ภาษาไทย 

4. ว่าที่ร.ต.หญิง ศุภกาญจน์ 
สุวรรณมณี   

คร ู
 

ร.ร.บ้านวังตลับ ปฐมวัย 

5. น.ส.ฑิฆัมพร 
รุ่งเรือง 

ครู 
 

ร.ร.วัดโบราณาราม คอมพิวเตอร์ 

6. นางสุวภัทร 
ไชยชาญ 

คร ู
 

ร.ร.บ้านปลายรา ภาษาไทย 

7. นางอุทัย 
ชนะพล 

คร ู
 

ร.ร.บ้านปลายรา ภาษาไทย 

8. นายศักดา 
กะแหมะเตบ  

คร ู
 

ร.ร.บ้านนาพา วิทยาศาสตร์ 

9. นางวฤดี 
วงศ์สวัสดิ์ 

ครู 
 

ร.ร.วัดจันด ี ปฐมวัย 

10. นายพรศักดิ์ 
ชูขาว 

ครู 
 

ร.ร.บ้านนาเหนือ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
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11. นางกิตติยาภรณ์   
ไชยแก้ว 

คร ู
 

ร.ร.บ้านสระนางมโนราห์ สังคมศึกษาฯ 

12. น.ส.ผ่องศรี 
ประสารทอง 

คร ู
 

ร.ร.บ้านคอกช้าง ภาษาไทย 

13. นางณิชนันท์ 
สังข์ชาติ 

คร ู
 

ร.ร.บ้านวังยวน ภาษาไทย 

14. นางณัฏฐนันท์ 
บุญทรง 

คร ู
 

ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวัน คณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 7 ราย 
15. นางสาวขวัญดาว 

       พันธ์ศักดิ์ 
ครู 
 

ร.ร.บ้านทุ่งใหญ่ 
 

คณิตศาสตร์ 

16. นางสาวนิภารัตน์  
          ศรีหน ู

ครู 
 

ร.ร.บ้านหนองนนทรี ปฐมวัย 

17. นางนันทวรรณ 
        ทองมล 

ครู 
 

ร.ร.วัดบ่อโพง ภาษาไทย 

18. นางศิวพร   
      เต็มสงสัย 

ครู 
 

ร.ร.วัดนาหมอบุญ ภาษาไทย 

19. นางกนกภรณ์   
       พรหมสุข 

ครู 
 

ร.ร.บ้านศาลาตะเคียน 
 

คอมพิวตอร์ 

20. นางสุภาภรณ์    
             มุน ี

ครู 
 

ร.ร.บ้านอายเลา ปฐมวัย 

21. นายจีรศักดิ์   
          ปะหวัง 

ครู 
 

ร.ร.บ้านหัวไทร สังคมศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 4 ราย 
22. นางสาวกาญจนา 

  เชษฐวรรณสิทธิ ์
คร ู
 

ร.ร.วัดพระเลียบ ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 

23. นางคนึงนิจ 
       ศักดิ์มาศ 

คร ู
 

ร.ร.บ้านคลองเหลง ภาษาไทย 

24. นางกฤติมา 
    พรประเสริฐ 

คร ู
 

ร.ร.เคียงศิริ ภาษาไทย 

25. นางสาวมูไรนะ 
        โต๊ะอิสอ 

คร ู
 

ร.ร.บ้านท่าสูง ปฐมวัย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 14 ราย 
26. น.ส.ศิริวรรณ 

          สโสมร  
คร ู
 

ร.ร.ทุ่งสงวิทยา กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว) 

27. นายชาญณรงค์ 
     ส่งแสงรัตน์  

คร ู
 

ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ วิทยาศาสตร์ 

28. น.ส.ธชกร 
        เทพสังข์  

คร ู
 

ร.ร.เบญจมราชูทิศ ภาษาอังกฤษ 

29. นางลัดดาวัลย์ 
             อุมา  

คร ู
 

ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณฯ 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

30. น.ส.ชวัลรัตน ์
         ฤทธิเดช  

คร ู
 

ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์
ศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

31. น.ส.ประภาวรินทร ์
   น้อยส าเนียง  

คร ู
 

ร.ร.พิปูนสังฆรักษ์ประชา
อุทิศ 

ศิลปะ (ดนตรี) 

32. น.ส.สุนิสา 
         ไตรรัตน์  

คร ู
 

ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช ศิลปะ (ดนตรี) 
 

33. นายสมพร 
           พินิจ 

คร ู
 

ร.ร.เสม็ดจวนวิทยาคม ภาษาไทย 

34. น.ส.จุฑารัตน์ 
       จันทรว์งค์  

คร ู
 

ร.ร.เสม็ดจวนวิทยาคม คณิตศาสตร์ 

35. นางวิภาดา 
         ชัยทอง  

คร ู
 

ร.ร.ทุ่งสง วิทยาศาสตร์ 

36. นางสมหทัย 
  เรืองชัยวุฒิคุณ 

คร ู
 

ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร คณิตศาสตร์ 

37. น.ส.นิภาพร 
    วิชชุปัญญ์กุล 

คร ู
 

ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 

ภาษาไทย 

38. น.ส.ปาริชาต ิ
         เกตุแก้ว  

 

คร ู
 

ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม คณิตศาสตร์ 

39. น.ส.ตัทธิตา 
            ติ่งต่ า  

คร ู
 

ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม สังคมศึกษาฯ 
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เร่ืองที่ 4.17 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติดังนี้ 
1. อนุมัติการประเมินด้านที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  2                    

ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน  

2. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 45 ราย ตั้งแต่
วันที่คุณสมบัติครบถ้วน  

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 2 ราย 
1. นางกัญจณา 

นวลจันทร 
คร ู
 

บ้านบางนกวัก ภาษาไทย 

2. น.ส.อันทิกา 
หวังผล 

คร ู
 

บ้านคันธง ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 12 ราย 
3. นางอาพัดสริน 

             รัตนบุร ี
คร ู
 

ราษฎร์ประชาอุทิศ วิทยาศาสตร์ 

4. น.ส.ศศิธร 
               สมช ู

คร ู
 

วัดล านาว คอมพิวเตอร์ 

5. นายอดินันต์  
           แสงมณ ี

คร ู
 

วัดล านาว สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

6. น.ส.กุลรัตน ์
           ศรีสุขใส 

คร ู
 

วัดควนยูง ภาษาไทย 

7. น.ส.จุฑารัตน์ 
            นรินทร 

คร ู
 

บ้านวังตลับ ภาษาไทย 

8. น.ส.อนุสรา 
               ลุงกี ่

คร ู
 

ต.ช.ด.บ้านไร่ยาว ปฐมวัย 

9. นายอรรถภัทร์ 
พาหุบุตร 

คร ู
 

บ้านบางตะเภา พลศึกษา 

10. นายประเสริฐศักดิ์ 
ชุมชาติ 

คร ู
 

วัดสามัคคีนุกูล คอมพิวเตอร์ 

11. นางทพิมณี 
สุมน 

คร ู
 

วัดสามัคคีนุกูล สังคมศึกษาฯ 

12. น.ส.พรทิพย์ 
ณะจะทอง 

คร ู
 

บ้านจันดี ปฐมวัย 
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13. น.ส.อรอุมา 
เรืองศรี 

คร ู
 

บ้านปากน้ า สังคมศึกษาฯ 

14. นางจุฑารัตน์ 
โสธรศักดิ์ 

คร ู
 

หมู่บ้านป่าไม้ สังคมศึกษาฯ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 9 ราย 

15. นางภัททิยา 
           เดชเชียร 

คร ู บ้านเนินธัมมัง คณิตศาสตร์ 

16. นางสาววาริณี         
           เดชเชียร 

คร ู บ้านบางพระ คณิตศาสตร์ 

17. นางสาวกัลยรัตน์ 
        จิตต์ส ารวย 

คร ู บ้านชะอวด วิทยาศาสตร์ 

18. นางสาวสุภาภรณ์ 

โกสีย์รัตนาภิบาล 

คร ู บ้านขอนหาด คอมพิวเตอร์ 

19. นางสาวศรัญญา   
          นิยมเดชา 

คร ู บ้านทุ่งโชน ภาษาไทย 

20. นางสาวฐิติมน 
             ทองทรง 

คร ู บ้านชะอวด ภาษาไทย 

21. นายสัญญา   
             คงแก้ว 

คร ู
 

บ้านควนมิตร สังคมศึกษา 
 

22. นางสาวสุนารี  
            เรืองแก้ว 

คร ู ชุมชนควนดินแดง        
ม.173 

ภาษาต่าง  ประเทศ 

23. นางสาวสุดารัตน์   
           แซ่เหลียว 

คร ู วัดท่าเสม็ด ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 3 ราย 
24. นางสาวหทัยนุช   

สมัน 
คร ู บ้านปากดวด  การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
25. นายสุรพล   

            ขุนสุทน 
คร ู วัดชนาราม  ภาษาไทย 

26. นายชัยยุทธ์   
          จุลเสวตร ์

คร ู บ้านปากลง  คณิตศาสตร์ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 19 ราย 
27. นายวัชระ   

ส้มแป้น  
คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ สังคมศึกษาฯ 

28. นางรัตดาวรรณ์ 
            ไชยชนะ 

คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ สังคมศึกษาฯ 

29. นางศิษฎี   
เกตุนิ่ม  

คร ู เขาพังไกร สังคมศึกษาฯ 

30. นางรจนีย์ 
         ชัยประสพ  

คร ู นาบอน สังคมศึกษาฯ 

31. นางจารุณี 
           ลายทิพย์  

คร ู บางขันวิทยา ภาษาไทย 

32. น.ส.วาสนา 
            คุระแก้ว  

คร ู สระแก้วรัตนวิทย์ ภาษาไทย 

33. นายฤชายุส 
          พลายด้วง  

คร ู ชะอวดวิทยาคาร คณิตศาสตร์ 

34. นายภิญโญ 
            จันทพุ่ม  

คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ศิลปะ 

35. นางทรรศยา 
           นงค์นวล 

คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ คอมพิวเตอร์ 

36. น.ส.สุมลฑา 
         จงไกรจักร์  

คร ู ทุ่งใหญ่วิทยาคม การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

37. นายสุวัชรินทร์ 
               ต่างสี  

คร ู ทุ่งใหญ่วิทยาคม ศิลปะ 

38. นายสมศักดิ์ 
            ศรีสุขใส  

คร ู ทุ่งใหญ่วิทยาคม สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

39. นายวิรัตน์  
         วรรณทอง  

คร ู ทุ่งใหญ่วิทยาคม สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

40. น.ส.โสภิดา 
       ราหุกาญจน ์

คร ู บางขันวิทยา ภาษาอังกฤษ 

41. น.ส.สุจิตรา 
             อินทนู  

คร ู นางเอ้ือยวิทยา ภาษาอังกฤษ 

42. นางอนงค์นุช 
         คลอดเพ็ง  

คร ู ปากพนัง นาฏศิลป์ 

43. น.ส.ศศิกานต์ 
           เพ็ชรหนู  

คร ู ปากพนัง วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

44. น.ส.บังอรศรี 
          ทองเพ็ชร  

คร ู ปากพนัง คณิตศาสตร์ 

45. นางชลิดา 
             นิ่มทอง  

คร ู หัวไทรบ ารุงราษฎร์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว) 
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เร่ืองที่ 4.18 

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

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติ  ดังนี้ 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย

ฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 8 ราย  
2.  อนุมัตกิารตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน  8 ราย  
 

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

รอบคอบ 
ครูช านาญการ วัดราษฎร์เจริญ 

วราราม 
ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 4 ราย 
  2. นายวิชัยกาญจน์   

         สิยานันท ์
ครูช านาญการ บ้านนาใหญ่ ทัศนศิลป์ 

  3. นายโกวิทย์ 
        เอียดเนตร 

ผู้อ านวยการช านาญการ บ้านเขาวง บริหารสถานศึกษา 

  4. นางปนัสยา 
         ชัยรักษา 

ผู้อ านวยการช านาญการ ต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านไร่ยาว 

บริหารสถานศึกษา 

  5. นายธวัชชัย 
           ไกรนรา 

ผู้อ านวยการช านาญการ บ้านพรุวง บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 2 ราย 
6. 

 
นายสิวกรณ์   
                           กิจ
บรรทัด 

  ผู้อ านวยการ 
 ช านาญการ 

วัดควนโตน สายงานบริหาร
สถานศึกษา 

 7. 
 

นางเบญญาภา   
                               
ไชยมุด 

 ผู้อ านวยการ 
 ช านาญการ 

บ้านบางตะลุมพอ สายงานบริหาร
สถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 
8. 

 
นางขวัญฤทัย   
                              
คงสังข์ 

ครูช านาญการ ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คอมพิวเตอร์ 
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    เร่ืองที่ 4.19 

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

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1  จ านวน 34 ราย เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - เขต 4  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 2 ราย 
๑. นายอนนท์ 

วัฒนะจ านงค์ 
 

ครูช านาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราช
“ณ นครอุทิศ” 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

2. นางเจียน   
สมพันธ์ 

ครูช านาญการ วัดมุขธารา การศึกษาปฐมวัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 8 ราย 
3. น.ส.ลัดดา 

           บุญทรง 
ครูช านาญการ ชุมชนบ้านไทรห้อง สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
4. นายประภากร 

                ปอย ี
ครูช านาญการ วัดกะโสม คณิตศาสตร์ 

5. นางชวิศา 
         พรหมขวัญ 

ครูช านาญการ วัดสามัคคีนุกูล คณิตศาสตร์ 

6. น.ส.กชมล 
           เดิมคลัง 

ครูช านาญการ บ้านไสใหญ่ คอมพิวเตอร์ 

7. น.ส.ทิพภารัตน์ 
วรรณเพชร 

ครูช านาญการ ตชด.บ้านยูงงาม ภาษาไทย 

8. น.ส.ขนิษฐา 
ทองดี 

ครูช านาญการ สังวาลย์วิท 7 ภูมิศาสตร์ 

9. นางพิมพ์ใจ 
ผลอ่อน 

ครูช านาญการ บ้านนาตาแย้ม ปฐมวัย 

10. นายศุภชัย 
   อาญา 

ครูช านาญการ บ้านแพรกกลาง สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 10 ราย 
11. นายณฐกฤต  

             ชื่นชนะ 
ผอ.รร.ช านาญการ วัดควนป้อม บริหารสถานศึกษา 

12. นายสวาท    
             วงศ์ช่วย 

ผอ.รร.ช านาญการ วัดมหิสสราราม บริหารสถานศึกษา 

13. นางวราพร   
         เตื้องวิวัฒน ์

ครูช านาญการ บ้านบางพระ คอมพิวเตอร์ 

14. นางสาวกันตพร   
              ปานมา 

ครูช านาญการ บ้านชะอวด คณิตศาสตร์ 

15. นางระเบียบ  
 ชูแก้ว 

ครูช านาญการ วัดควนใส สังคมศึกษา 

16. นางสาวอนงศรี   
           ช้างกลาง 

ครูช านาญการ วัดบูรณาวาส ภาษาไทย 

17. นางจ าเนียร   
แซ่เล่า 

ครูช านาญการ บ้านขอนหาด คณิตศาสตร์ 

18. นางสาวจินตนา   
                 ปรีดาศักดิ์ 

ครูช านาญการ ราชประชานุ-เคราะห์ คณิตศาสตร์ 

19. นางสาวจุไรพร  
                   แสงทอง 

ครูช านาญการ บ้านบางน้อย วิทยาศาสตร์ 

20. นางสาวสิรานีย์   
                      สุขด้วง 

ครูช านาญการ บ้านดอนทราย วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 1 ราย 
2๑. นางเสาวนีย์ 

       สุพรรณพงศ์ 
ครูช านาญการ ราชประชานุเคราะห์ ๘ ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 13 ราย 
22. 

 
นางสาวณัฐกฤตา     

           ทองนอก 
ครูช านาญการ ปากพนัง ภาษาอังกฤษ 

23. 
 

นางสาวอัจฉราพร    
ปรีชาชาญ 

ครูช านาญการ 
 

ปากพนัง ภาษาอังกฤษ 

24. 
 

นางสาวชณิดาภา   
           ศรีเปารยะ 

ครูช านาญการ ปากพนัง ภาษาไทย 

25. 
 

นางสาวสุมณฑา  
          ศิลาพัฒน์ 

ครูช านาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช สังคมศึกษาฯ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
26. 

 
นางสมใจ   

ศรีเทพ 
ครูช านาญการ 

 
ทุ่งสง ภาษาอังกฤษ 

27 
 

นางสาวเปรมยุดา    
             รัตนบุร ี

ครูช านาญการ ทุ่งสง วิทยาศาสตร์ 

28 
 

นางสาวฉัตรวรรณ   
           คะชินทร 

ครูช านาญการ ทุ่งสง สังคมศึกษาฯ 

29 
 

นางสาวศิรดา         
                เสนา 

ครูช านาญการ 
 

สตรีทุ่งสง ภาษาไทย 

30 
 

นางสาวนันทวัน     
            นาคขวัญ 

ครูช านาญการ เมืองนครศรีธรรมราช คอมพิวเตอร์ 

31 
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
พิมลวรรณ   

ศรีพิลาภ 

ครูช านาญการ 
 

ฉวางรัชดาภิเษก คอมพิวเตอร์ 

32. 
 

นางสาวพรรณบุปผา  
            จินาวงศ ์

ครูช านาญการ ฉวางรัชดาภิเษก วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 

33. 
 

นายสยาม  
         เมฆาวรรณ 

ครูช านาญการ 
 

กรุงหยันวิทยาคาร ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

34. 
 

นางสุภลักษณ์  
             จีนช่วย 

ครูช านาญการ ทุ่งสงสหประชาสรรค ์ วิทยาศาสตร์ 
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เร่ืองที่ 4.20 

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
      (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัต ิดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 44 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

จ านวน 14 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 6 ราย 
1. นายยศพล   

     ชาติโรจันทร์ 
ผอ.ช านาญการ วัดพระเพรง บริหารสถานศึกษา 

2. นางสาวพรเพ็ญ     
          ศรีวิรัตน ์

ครูช านาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

การศึกษาปฐมวัย 

3. นางกนกวรรณ    
          ถาวรสุข 

ครูช านาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

การศึกษาปฐมวัย 

4. นางสุนารี  
    วิปุลานุสาสน ์

ครูช านาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

การศึกษาปฐมวัย 

5. นางนิตยา   
           บัวเกศ 

ครูช านาญการ วัดบางตะพาน การศึกษาปฐมวัย 

6. นางสาวกฤตปภา   
           พลไชย 

ครูช านาญการ วัดพระมหาธาตุ คณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 5 ราย 
7. นางสุวรรณา   

              โชติทอง 
ครูช านาญการ บ้านปากเชียร ภาษาไทย 

8. นางอ าภรณ์  
            สังข์จันทร์ 

ครูช านาญการ บ้านกลอง การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

9. นายสวาท   
วงศ์ช่วย 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
ช านาญการ 

วัดมหิสสรามราม สายงานบริหาร
สถานศึกษา 

10. นางสาวสุธิษา   
               ส่งสว่าง 

ครูช านาญการ บ้านหนองบัว คอมพิวเตอร์ 

11. นายสันชัย   
รักจุล 

ครูช านาญการ บ้านบางพระ วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 



 

 

37  
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 3 ราย 
 12. 
 

นางขวัญชนก   
      บริรักษ์ธนกุล 

ครูช านาญการ เบญจมราชูทิศ 
วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา) 

 13. 
 

นางสาวจารุณี   
            เกิดแก้ว 

ครูช านาญการ วังหินวิทยาคม 
การงานอาชีพฯ 
(เกษตร) 

14. 
 

นายสมเจตน์ 
                        ไชย
เมือง 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
ช านาญการ 

เทพราชพิทยาสรรค์ 
บริหารสถานศึกษา 
(อนุมัติ ตั้งแต่ 15 พ.ค.
2561) 

 
2. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จ านวน 19 ราย 
3. ที ่ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 1 ราย 
1. นางปราณี   

        บรรณราช 
ครูช านาญการ วัดพระมหาธาตุ วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 4 ราย 
2. นางณิชา   

เพชรใหญ่ 
ครูช านาญการ วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ คณิตศาสตร์ 

3. นางวงศ์วิลัย   
             อินทร์ชัย 

ครูช านาญการ วัดควนชะลิก คณิตศาสตร์ 

4. นายสุนทรี   
มูสิเกิด 

ครูช านาญการ วัดท่าสะท้อน ทัศนศิลป์ 

5. นางพรวิภา   
ชูพร้อม 

ครูช านาญการ ชุมชนวัดเขาล าปะ ดนตรี - นาฏศิลป์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 14 ราย 
 6. 
 

นางบุญเรือง  
         มัชฌิมวงศ ์

ครูช านาญการ ฉวางรัชดาภิเษก 
วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

 7. 
 

นางขนิษฐา  
            สุขทิพย์ 

ครูช านาญการ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วิทยาศาสตร์ 

 8. 
 

นายยศกฤต             
           ใจสะอาด 

ครูช านาญการ เมืองนครศรีธรรมราช 
วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

 9. 
 

นายอนุรุทธิ์  
           หมีดเส็น 

ครูช านาญการ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38  
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

10. 
 

นางนฤมล             
            สุทธิชน 

ครูช านาญการ ทุ่งสง วิทยาศาสตร์ 

11. 
 

นายวีระศักดิ์  
       ไพศาลธรรม 

ครูช านาญการ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

12. 
 

นางสาวนวิญญา  
             กุณฑล 

ครูช านาญการ ขอนหาดประชาสรรค์ วิทยาศาสตร์ 

13. 
 

นางสาวหทัยภัทร  
            อ าลอย 

ครูช านาญการ ทุ่งสง วิทยาศาสตร์ 

14. 
 

นางสาวกัญจนพร  
         พรหมแก้ว 

ครูช านาญการ ขอนหาดประชาสรรค์ วิทยาศาสตร์ 

15. 
 

นางนิตยา         
           วัฒนกิจ 

ครูช านาญการ เบญจมราชูทิศ วิทยาศาสตร์ 

16. 
 

นางวาสนา  
            รัตนบุร ี

ครูช านาญการ ฉวางรัชดาภิเษก วิทยาศาสตร์ 

17. 
นางปัทมา             

             จรเด่น 
ครูช านาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ 

18. 
 

นางมณีจันทร์  
         จินดาวงศ ์

ครูช านาญการ ทุ่งใหญ่วิทยาคม คหกรรม 

19. 
 

นางเบญจวรรณ  
            สุขหอม 

ครูช านาญการ พรหมคีรีพิทยาคม แนะแนว 

 

4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  11 ราย  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 2 ราย 
1. นางเกสรา   

          โอระชุม 
ครูช านาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ” 
คณิตศาสตร์ 

2. นางสาวฐิติวรรณ   
         ขวัญแก้ว 

ครูช านาญการ บ้านไสใหญ่ คณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 ราย 
3. นางปาริชาต   

              สุขไสย 
ครูช านาญการ วัดประทุมทายการาม ปฐมวัย 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 8 ราย 
4. 
 

นายมานิตย์             
            ศรีสว่าง 

ครูช านาญการ ฉวางรัชดาภิเษก วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 

5. 
 

นายเสกสรรค์  
            ดาราจร 

ครูช านาญการ เบญจมราชูทิศ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 

6. 
 

นางศุภนุช              
          ศรีจันทร์ 

ครูช านาญการ สตรีทุ่งสง วิทยาศาสตร์ 

7. 
 

นายพิศิษฐ์              
          ด าเกลี้ยง 

ครูช านาญการ ทุ่งสงวิทยา วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

8. 
 

นางอมรรัตน์   
            คงทอง 

ครูช านาญการ เมืองนครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

9. 
 

นางสาวหทัยชนก  
      เพ็ชรมาตรศรี 

ครูช านาญการ ทุ่งสง วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

10. 
 

นายทัศน์พล    
              บุญศร ี

ครูช านาญการ ก้างปลาวิทยาคม เกษตร 

11. 
 

นางจิระพร   
                          ภู่ข า 
 

ครูช านาญการ เบญจมราชูทิศ คหกรรม 

 
 
 
 
  

เรื่องที่ 4.21 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
       เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมินผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์ จ านวน 1 ราย ทั้งนี้การแต่งตั้งเพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้รับค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด   
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

1. 
นางสุรัสวดี  
                                  มณี 

ครูช านาญการ 
ร.ร.ทุ่งสง วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

 
 
 
 



 

 

40  
เร่ืองที่ 4.22 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 ) 
 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 18 ราย 
 2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 17 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 1 ราย 
๑. นางสาววันเพ็ญ   

ทองเกตุ 
ผู้อ านวยการ
ช านาญการ 

วัดวิสุทธิยาราม บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 6 ราย 
2. นางอิสมารอ 

           มะหมีน 
คร ู
ช านาญการ 

วัดดอนใคร ภาษาอังกฤษ 

3. นางสาวอ าภารัตน์ 
         ผลาวรรณ์ 

คร ู
ช านาญการ 

วัดหญ้าปล้อง คณิตศาสตร์ 

4. นางสาวสุภานี 
      ถนิมกาญจน์ 

คร ู
ช านาญการ 

วัดถ้ าเทียนถวาย สังคมศึกษา ฯ 

5. นางสาวภูริตา 
          มหาสวัสดิ ์

ครูช านาญ
การ 

ชุมชนบ้าน บางโหนด สังคมศึกษาฯ 

6. นายวิเชียร 
          บัวจันทร ์

คร ู
ช านาญการ 

วัดเขาขุนพนม ภาษาอังกฤษ 

7. นางวราพร 
          บริบูรณ ์

คร ู
ช านาญการ 

วัดประทุม - ทายการาม ศิลปะ 
(นาฎศิลป์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41  
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 10 ราย 
8. นางภารดี 

สุขอนันต์ 
รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
ช านาญการ 

เมืองนครศรีธรรมราช บริหารสถานศึกษา 

9. 
นางวรรณา                   

            คงแป้น 
ครูช านาญการ 

กัลยาณีศรีธรรมราช ภาษาอังกฤษ 

10. 
นางสาวพรนัชชา  

           เชื่อมใจ 
ครูช านาญการ เมืองนครศรีธรรมราช ภาษาไทย 

11. 
 

นายเสฎฐพงษ์                
               สุดช ี

ครูช านาญการ ปากพูน สังคมศึกษาฯ 

12. 
นายวิทยา  

           รอบคอบ 
ครูช านาญการ หัวไทรบ ารุงราษฎร์ สังคมศึกษาฯ 

13. 
นางปัทมา   

ศรีวิชิต 
ครูช านาญการ ฉวางรัชดาภิเษก สังคมศึกษาฯ 

14. 
นายสุทิน   

กิจจะ 
 

ครูช านาญการ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

สังคมศึกษาฯ 

15. 
 

นายประยุทธ     
           เมฆมณี 

ครูช านาญการ 
 

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สังคมศึกษาฯ 

16. 
 

นางสุรีพร   
ทองนุ่น 

ครูช านาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

17. 
 

นางสุดารัตน์  
    เกียรติก้องแก้ว 

ครูช านาญการ 
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒน์ 

วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

 
 3. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 ภายในเวลา 3 เดือน นับจากส านักงาน  เขตพ้ืนที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จ านวน 1 ราย 
  

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 
1. 
 

นางทิพานัน   
         พรหมมาศ 

คร ู
ช านาญการ 

หัวไทรบ ารุงราษฎร์ 
วิทยาศาสตร์ 

(ท่ัวไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

42  
เร่ืองที่ 4.23 

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
          วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ                
ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
1. 
 

นายชรินทร์   
            สมทรง 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

ทุ่งสง 
บริหารสถานศึกษา 

 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.24 
เรื่อง   การอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
         และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น 
        วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)   
         
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 1 ราย  เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติ งาน (ด้านที่ 3 ) ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร                     
ผลการพัฒนาคุณภาพ  ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.เพื่อด าเนินการ ต่อไป 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 

๑. 
 
 

นายสันติกร  
      รักสองหมื่น 

 

ผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

ตระพังพิทยาคม บริหารสถานศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

43  
เร่ืองที่ 4.25 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 

1. ขออนุมัติคุณสมบัติฯ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู เลื่อนเป็นวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ (ว 21/2560) รายนางสาวพวงน้อย แสงจันทร์ ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  

2. ให้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดส่ งค าขอ พร้อมทั้ งเอกสารหลักฐาน                         
ไปยัง ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กศจ. มีมติ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  
  

 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.26 

เรื่อง  ขออนุมัติการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
        เป็นการเฉพาะราย 
 

 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เห็นชอบมอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมร าช เขต 1 เสนอ ก.ค.ศ.                        
ขออนุมัติการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายสุทธิพงค์  นงค์นวล เดิมด ารงต าแหน่งครู
วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านห้วยยูง สาขาวิชาสังคมศึกษา ยื่นผลงานเพ่ือขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ปัจจุบันได้เปลี่ยนต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา               
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ โรงเรียนวัดป่าหวาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 แต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ เป็นการเฉพาะราย  
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เรื่องที่ 4.27 

เรื่อง  การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2562 
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัติดังนี้ 
 1.อนุมัติการก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดังนี้ 
 

ที ่ สังกัด 
ต าแหน่งว่าง การก าหนดสัดส่วน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ใช้รับย้าย ใช้บรรจุแต่งตั้ง 
1. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3 2 1 
2. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 9 5 4 
3. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 13 7 6 
4. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3 2 1 
5. สพม.12 7 4 3 

 รวม 35 20 15 
 
 2.อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา (กรณีปกติ)   จ านวน  50  ราย   

ที ่
ล าดับ 

โรงเรียนที่ได้รับ 
การแต่งตั้ง 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง โรงเรียนสังกัด (เดิม) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 4 อัตรา 

1 
ไทยรัฐวิทยา 74 
ต าแหน่งเลขท่ี 7722 

นายกมล 
จันทร์สว่าง 

ผอ.ร.ร. 
วัดสโมสรสันนิบาต/ 
สพป.นศ.4 

2 
วัดสระไคร 
ต าแหน่งเลขท่ี 3626 

นายสุดสาคร 
พรมนิน 

ผอ.ร.ร. วัดทางพูน 

3 
วัดโบสถ์ 
ต าแหน่งเลขท่ี 973 

นางเรณู 
จุลผดุง 

ผอ.ร.ร. บ้านบางกระบือ 

4 
บ้านบางกระบือ 
ต าแหน่งเลขท่ี 1192 

นางทิพรัตน์ 
ศรีสุภา 

ผอ.ร.ร. 
บ้านเผียน 
สพป.นศ.4 
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ที ่

ล าดับ 
โรงเรียนที่ได้รับ 
การแต่งตั้งใหม่ 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง โรงเรียนสังกัด(เดิม) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จ านวน  12   ราย 
1 วัดล านาว 

ต าแหน่งเลขท่ี 5678 
นายสมหมาย 
        สุดถนอม 

ผอ.ร.ร. สังวาลวิทย์ 7 

2 วัดสามัคคีนุกุล 
ต าแหน่งเลขท่ี 1821 

นายอุกฤษฎ์  สิทธิฤทธิ์ ผอ.ร.ร. ฉวาง 

3 ชุมชนบ้านไทรห้อง 
ต าแหน่งเลขท่ี 5394 

นางพัชรี 
       พลรัฐธนาสิทธิ์ 

ผอ.ร.ร. วัดควน 

4 บ้านโคกมะขาม 
ต าแหน่งเลขท่ี 2402 

นายสิทธิชัย 
      เดชาสิทธิ์ 

ผอ.ร.ร. วัดหลักช้าง 

5 เจริญรัชต์ภาคย์ 
ต าแหน่งเลขท่ี 5714 

นายประภาส   
     สวนกูล 

ผอ.ร.ร. วัดรามแก้ว/สพป.นศ.3 
 

6 บ้านนาพา 
ต าแหน่งเลขท่ี 2220 

นางสุมาลี   
     โยธาภักดิ์ 

ผอ.ร.ร. พรรณราชลเขต 

7 ชุมชนวัดอัมพวัน 
ต าแหน่งเลขท่ี 9666 

นางสุกฤตา 
    วิษณุพงษ์พร 

ผอ.ร.ร. บ้านไสโป๊ะ 

8 วัดศิลาราย 
ต าแหน่งเลขท่ี 5198 

นายธวัชชัย 
      ไกรนรา 

ผอ.ร.ร. บ้านพรุวง 

9 สังวาลย์วิท 7 
ต าแหน่งเลขท่ี 5198 

นางสุภาพ 
   รัตนศรีปัญญะ 

ผอ.ร.ร. ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10 

10 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 
ต าแหน่งเลขท่ี 9745 

นางบุศกร  ทรงแก้ว ผอ.ร.ร. วัดสุวรรณนิมิต 
 

11 โรงเรียนฉวาง 
ต าแหน่งเลขท่ี 1733 

นางสุพร  วิรัตน์ ผอ.ร.ร. โรงเรียนวัดมะเฟือง 
 

12 โรงเรียนวัดมะเฟือง 
ต าแหน่งเลขท่ี 2000 

นายกิตติศักดิ์  จงจิตร ผอ.ร.ร. โรงเรียนบ้านท่านุ่น/ 
สพป.กระบี่ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จ านวน 11 ราย 
1 วัดคันธมาลี 

ต าแหน่งเลขท่ี 2955 
นายภัคพงศ์ 
    แก้วมณี 

ผอ.ร.ร. วัดทุ่งโพธิ์ 

2 วัดแดง 
ต าแหน่งเลขท่ี 3505 

นายจิตติพร 
          จิตตร ี

ผอ.ร.ร. บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 
196 

3 วัดทุ่งหล่อ 
ต าแหน่งเลขท่ี 2739 

นางอนุชณ 
       สุรพงศามาศ 

ผอ.ร.ร. บ้านควนมิตร 

4 บ้านทุ่งใคร 
ต าแหน่งเลขท่ี 7423 

นางประทีป 
          มีเอียด 

ผอ.ร.ร. บ้านดอนตาสังข์ 
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ที ่
 

โรงเรียนที่ได้รับ 
การแต่งตั้งใหม่ 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง โรงเรียนสังกัด(เดิม) 

5. บ้านท้องโกงกาง 
ต าแหน่งเลขท่ี 6326 

นางศุภาพิชญ์ 
         ศรภักดี 

ผอ.ร.ร. บ้านโก้งโค้ง 

6. บ้านทุ่งขวัญแก้ว 
ต าแหน่งเลขท่ี 3861 

นางขวัญจิตต์ 
         เนียมเกต ุ

ผอ.ร.ร. บ้านปากบางกลม 

7. วัดหนา 
ต าแหน่งเลขท่ี 3237 

น.ส.เครือวัลย ์
          ขาวแก้ว 

ผอ.ร.ร. บ้านวังหอน 

8. ทัศนาวลัย 
ต าแหน่งเลขท่ี 2826 

นางสุนิษา   
                     ทองแผน 

ผอ.ร.ร. บ้านคลองชะอุ่น 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

9. วัดบูรณาวาส 
ต าแหน่งเลขท่ี  8902 

นายปรีชา   
    ขุนบุญจันทร์ 

ผอ.ร.ร. วัดท้ายโนต 

10. บ้านน้ าบ่อ 
ต าแหน่งเลขท่ี  3460 

นางฐานิตา 
     แสงกระจ่าง 

ผอ.ร.ร. บ้านบางด้วน 

11. วัดท้ายโนต 
ต าแหน่งเลขท่ี  9120 

น.ส.ประทิว 
        มีเสน 

ผอ.ร.ร. วัดสว่างอารมณ์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 7 ราย 
1. บ้านบางฉาง 

ต าแหน่งเลขท่ี  8070 
นางจิระพันธ์ 
        เรืองเมือง 

ผอ.ร.ร. บ้านปลายทอน 

2. วัดขรัวช่วย 
ต าแหน่งเลขท่ี  8313 

นายณฐกฤต 
       ชื่นชนะ 

ผอ.ร.ร. วัดควนป้อม/ 
สพป.นศ.3 

3. วัดถ้ าเทียนถวาย 
ต าแหน่งเลขท่ี 8209 

นายอรุณ 
         ศรีรัตน์ 

ผอ.ร.ร. บ้านปราบราษฎร์อุทิศ 
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ที ่
 

โรงเรียนที่ได้รับ 
การแต่งตั้งใหม่ 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง โรงเรียนสังกัด(เดิม) 

4. วัดสโมสรสันนิบาต 
ต าแหน่งเลขท่ี 8394 

นายมานะจิตต์ 
       รัตนมณ ี

ผอ.ร.ร. วัดนากุน 

5. บ้านปลายทอน 
ต าแหน่งเลขท่ี 8203 

นายวิริยะ 
       วุฒิมานพ 

ผอ.ร.ร. บ้านผาเยอ 
สพป.แมฮ่่องสอน เขต 2 

6. วัดนากุน 
ต าแหน่งเลขท่ี 4258 

นางปาณิสรา 
        ศิริวัฒน ์

ผอ.ร.ร. บ้านเขาทราย 

7. วัดจอมทอง 
ต าแหน่งเลขท่ี 8119 

นายกิตติศักดิ์ 
       บุญชชู่วย 

ผอ.ร.ร. วัดคงคาเลียบ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน  16  ราย 
1. ปากพนัง 

ต าแหน่งเลขที่ 25800 
นายสุภาพ   
       เต็มรัตน ์

ผอ.ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ 

2. โยธินบ ารุง 
ต าแหน่งเลขที่ 25749 

นายสมพงษ์ 
      ปานหงษ์ 

ผอ.ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ 

3. ทุ่งสงวิทยา 
ต าแหน่งเลขที่  25424 

นายณัฐวุฒิ 
        รัตนอรุณ 

ผอ.ร.ร. โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

4. สิชลประชาสรรค์ 
ต าแหน่งเลขที่  26073 

นายจีรวิทย์ 
      มั่นคงวัฒนะ 

ผอ.ร.ร. โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง 

5. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัย นศ. 
ต าแหน่งเลขที่ 131145 

นายสันติ  นาดี ผอ.ร.ร. โรงเรียนท่านครญาณ  
วโรภาสอุทิศ 

6. ช้างกลางประชานุกูล 
ต าแหน่งเลขที ่25660 

นายวิชัย 
       สุขพันธุ์                      

ผอ.ร.ร. โรงเรียนเสาธงวิทยา 

 7.    วังหินวิทยาคม 
ต าแหน่งเลขที่ 105376 

นางสิริวรรณ 
        มณีโชติ 

ผอ.ร.ร. โรงเรียนวัดจอมทอง/ 
สพป.นศ.4 

8. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งเลขที่ 26097 

นายอรุณ 
     รอดสันติกุล 

ผอ.ร.ร. โรงเรียนทรายขาววิทยา 

9. สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งเลขที่ 24961 

นายเกียรติศักดิ์ 
    บุญรวบ 

ผอ.ร.ร. โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 

10. ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 
ต าแหน่งเลขที่ 122982 

นายสุธีรุจ 
     อุปถัมภ์ 

ผอ.ร.ร. โรงเรียนเขาพังไกร 

11. เสาธงวิทยา 
ต าแหน่งเลขที่ 21394 

นายปรีชา 
   ปัญญานฤพล 

ผอ.ร.ร. โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 
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ที ่
 

โรงเรียนที่ได้รับ 
การแต่งตั้งใหม่ 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง โรงเรียนสังกัด (เดิม) 

12. คีรีราษฎร์พัฒนา 
ต าแหน่งเลขที่ 25498 

นายสมศักดิ์ 
       คงแป้น 

ผอ.ร.ร. โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 

13. เสม็ดจวนวิทยาคม 
ต าแหน่งเลขที่ 133998 

นางวิมล  หนูชุม ผอ.ร.ร. โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 

14. ทรายขาววิทยา 
ต าแหน่งเลขที่ 26412 

นายวิชัย 
      ราชธาน ี

ผอ.ร.ร. โรงเรียนวัดวังฆ้อง/ 
สพป.นศ.3 

15. แหลมราษฎร์บ ารุง 
ต าแหน่งเลขที่ 26218 

น.ส.กรรณิกา 
     จอมทอง 

ผอ.ร.ร. โรงเรียนบ้านลานนา/ 
สพป.นศ.3 

16. โศภณคณาภรณ์ 
ต าแหน่งเลขที่ 2694 

นายมณี 
       เอียดเสน 

ผอ.ร.ร. โรงเรียนวัดบางคุระ/ 
สพป.นศ.3 
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2. ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา    จ านวน 6 อัตรา 

 
ที่ 
 

โรงเรียนที่ได้รับ 
การแต่งตั้งใหม ่

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง โรงเรียนสังกัด (เดิม) 

1. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ต าแหน่งเลขที่ 24108 
 

นายธีระพนัธ ์
        ฑียาพงศ ์

รอง.ผอ.ร.ร. โรงเรียนทุ่งสง 

2. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ต าแหน่งเลขที่ 23936 
 

นายสทุิน  
     อยู่สบาย 

รอง.ผอ.ร.ร. โรงเรียนท่าศาลาประสทิธิ์ศึกษา 

3. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
ต าแหน่งเลขที่ 25077 
 

น.ส.พัชราพร 
      ทวยสงฆ ์

รอง.ผอ.ร.ร. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 

4. โรงเรียนโยธินบ ารุง 
ต าแหน่งเลขที่ 25750 
 

นายอธิศ 
    ระแบบเลิศ 

รอง.ผอ.ร.ร. โรงเรียนปากพนัง 

5. โรงเรียนทุ่งสง 
ต าแหน่งเลขที่ 24377 
 

นางปริมภาภรณ ์
      แก้วเทวา 

รอง.ผอ.ร.ร. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

6. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
ต าแหน่งเลขที่ 25096 
 

นายวฒันา 
     แก้วนพรัตน ์

รอง.ผอ.ร.ร. โรงเรียนทางพนูวิทยาคาร 
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 เร่ืองที่ 4.28 

เรื่อง  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        ปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. อนุมัติการใช้ต าแหน่งว่างเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 15 ราย ดังนี้ 

2. อนุมัติใช้ต าแหน่งว่างเพ่ือประกาศย้ายเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว.9/2554 
รายละเอียดดังนี้ 
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ต ำแหน่งว่ำง

คงเหลือ โรงเรียน จ ำนวน นร. โรงเรียน จ ำนวน นร.

สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 1 วัดทำงพูน 91  -  - 

สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2 6 ตชด.ช่ำงกลปทุมวัน 227 วัดหลักช้ำง 71

บ้ำนนำท่อม 143 บ้ำนพรุวง 47

พรรณรำชลเขต 91

วัดควน 86

สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 3 17 วัดวังฆ้อง 213 บ้ำนลำนนำ 101

บ้ำนควนมิตร 175 วัดบำงคุระ 97

วัดหนองจิก 146 บ้ำนดอนโรงมิตรภำพท่ี 196 96

วัดเนกขัมมำรำม 135 บ้ำนปำกบำงกลม 76

รำชประชำนุเครำะห์ 127 บ้ำนโก้งโค้ง 70

วัดทุ่งโพธ์ิ 111 วัดควนป้อม 70

บ้ำนดอนตำสังข์ 54

บ้ำนวังหอน 53

วัดรำมแก้ว 52

บ้ำนบำงด้วน 45

วัดสว่ำงอำรมณ์ 32

สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 4 บ้ำนปรำบรำษฎร์อุทิศ 105 บ้ำนเผียน 76

บ้ำนเขำทรำย 54

วัดคงคำเลียบ 41

สพม.12 3 เขำพังไกร 153

ทุ่งสังพิทยำคม 107

ธัญญำวดีศึกษำ 56

รวม 31 15 16

สรุปต ำแหน่งว่ำงผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หลังจำกกำรย้ำย คร้ังท่ี  1  ปี พ.ศ. 2562

คงเหลือต ำแหน่งรวมท้ังส้ิน  จ ำนวน  31  ต ำแหน่ง  เพ่ือขออนุมัติใช้ต ำแหน่ง ดังน้ี

สังกัด
ใช้บรรจุ ใช้ประกำศย้ำยเพ่ิมเติม
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


