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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2563 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง  อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือจดบันทึกรายงานการประชุมและ
อ านวยความสะดวกต่อที่ประชุม 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2562 เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม  2562  
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท า 

ร าย งาน ก ารป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารศึ ก ษ าธิ ก า รจั งห วั ด น ค รศ รี ธ ร รม ร าช                          
ครั้งที่  14/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ
รายงานการประชุมต่อที่ประชุมเพ่ือให้การรับรอง 

ประธาน   เพ่ือความถูกต้องและเป็นไปตามที่ประชุมได้มีมติและอนุมัติให้ด าเนินการ                
จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรง                 
ตามท่ีเสนอให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  14/2562 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีเงื่อนไข   
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
                                     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอผลการด าเนินการตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2562 จ านวน 24 วาระ ต่อที่ประชุม 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบผลการด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

3.2 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
                                  3.2.1 เรือ่ง  ยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบ การจัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับโรงเรียน
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) และ ก.ค.ศ. 
ก าหนด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ได้พิจารณา 
จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 26 อัตรา  

2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้พิจารณา 
จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 61 อัตรา  

3) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้พิจารณา 
จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 13 อัตรา  

4) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้พิจารณา 
จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 2 อัตรา  
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    3.2.2 เรื่อง การจัดสรรต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร                       
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ ก.ค.ศ.อนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครู 
 และบุคลากรทางการศึกษา  ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  คือ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) และก าหนด              
แนวปฏิบัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ  ดังนี้ 
 

 1. ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  6   อัตรา  
ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ อันดับ เงินเดือน หมายเหตุ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1  จ านวน  2  อัตรา 
1 ศึกษานิเทศก์ 22 คศ.3 65,490 จัดสรรคืน 
2 ศึกษานิเทศก์ 41 คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  จ านวน  1  อัตรา 

3 ศึกษานิเทศก์ 107 คศ.3 68,540 จัดสรรคืน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  จ านวน  2  อัตรา 

4 ศึกษานิเทศก์ 5077 คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
5 ศึกษานิเทศก์ 815 คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  จ านวน  1  อัตรา 

6 ศึกษานิเทศก์ 6 คศ.3 66,960 จัดสรรคืน 
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                 2. ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  รวมทั้งสิ้น จ านวน   8   อัตรา  
อีก  1 อัตรา  ยุบและคืนเป็นพนักงานราชการ ดังนี้ 

 
ที ่

 
ต าแหน่งที่ได้รับจัดสรรคืน 

ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
ไปก าหนดตามกรอบอัตราก าลัง  

ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดใหม่  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1  จ านวน  4  อัตรา 

1 ต าแหน่งเลขที่ อ 4 
ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
ระดับช านาญการ 
เงินเดือน 50,690 บาท 
(ผู้ครองเดิม : นางสาวจรวยพร  อัตปัญญา) 

ต าแหน่งเลขที่ อ 4 
ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
ระดับช านาญการ 
เงินเดือน 50,690 บาท 
กลุ่มอ านวยการ  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 

2 ต าแหน่งเลขที่ อ 38 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับช านาญการ 
เงินเดือน 48,850 บาท 
(ผู้ครองเดิม : นางค านึง  ชูประสูตร) 

ต าแหน่งเลขที่ อ 38 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับช านาญการ 
เงินเดือน 48,850 บาท 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

3 ต าแหน่งเลขที่ อ 44 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับช านาญการพิเศษ 
เงินเดือน 37,550 บาท 
(ผู้ครองเดิม : นางบุญศรี  มณีมาส) 

ต าแหน่งเลขที่ อ 44 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
ระดับ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
เงินเดือน 37,550 บาท 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 

หมายเหต ุตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560) 
ต าแหน่งเลขที่ อ 44 ก าหนดเป็นต าแหน่งชั่วคราว เมื่อว่างลงให้ก าหนดเป็นต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ
ปฏิบัติการ/ช านาญงาน (ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่  478/2560 สั่ง ณ วันที่  
30 สิงหาคม พ.ศ.2560) 
4 ต าแหน่งเลขที่ อ 43 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
ระดับช านาญงาน 
เงินเดือน 40,840 บาท 
(ผู้ครองเดิม : นางพเยาว์  สินธุพาชี) 

ยุบ และคืนเป็นพนักงานราชการ 
สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
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ที ่

 

 
ต าแหน่งที่ได้รับจัดสรรคืน 

 

 

ก าหนดตามกรอบอัตราก าลัง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26   

ลงวันที่  15  สิงหาคม 2560 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  จ านวน  3  อัตรา 

5 ต าแหน่งเลขที่ อ 1 
ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ระดับช านาญการพิเศษ 
เงินเดือน  63,960  บาท 
(ผู้ครองเดิม : นายพนม  บุญใส) 

ต าแหน่งเลขที่ อ 1 
ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ระดับช านาญการพิเศษ  
เงินเดือน  63,960  บาท 
กลุ่มอ านวยการ  (ผู้อ านวยการกลุ่ม)  
สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 

6 ต าแหน่งเลขที่ อ 8 
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับช านาญการพิเศษ 
เงินเดือน  65,020  บาท 
(ผู้ครองเดิม : นายวิเชียร  ขวดแก้ว) 

ต าแหน่งเลขที่ อ 8 
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ระดับช านาญการพิเศษ 
เงินเดือน  65,020  บาท 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ผู้อ านวยการกลุ่ม) 
สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 

7 ต าแหน่งเลขที่ อ 24 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับช านาญการ 
เงินเดือน 50,410 บาท 
(ผู้ครองเดิม : นางสุนิศา  ชูสุวรรณ) 

ต าแหน่งเลขที่ อ 24 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ระดับปฏิบัติการ /ช านาญการ 
เงินเดือน  50,410  บาท 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  จ านวน  1  อัตรา 
8 ต าแหน่งเลขที่ อ 16 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ระดับช านาญการพิเศษ 
เงินเดือน 48,710 บาท 
(ผู้ครองเดิม : นางสุดใจ  กิมาคม) 

ต าแหน่งเลขที่ อ 16 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ระดับช านาญการพิเศษ 
เงินเดือน 48,710 บาท 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 4 
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3.2.3 เรื่อง  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้ง
ที่ 762/2562 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ดังนี้  
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัดเดิม ต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

ไปรายงานตัว 
ว/ด/ป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1  จ านวน  4  ราย  
1 นายกมล  จันสว่าง ผอ.ร.ร. วัดสโมสรสันนิบาต 

สพป.นศ.4 
ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 
74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 
สพป.นศ.1 

9 ธ.ค. 62 

2 นายสุดสาคร  พรมนิน ผอ.ร.ร. วัดทางพูน 
สพป.นศ.1 

วัดสระไคร 
สพป.นศ.1 

12 ธ.ค. 62 

3 นางเรณู  จุลผดุง ผอ.ร.ร. บ้านบางกระบือ 

สพป.นศ.1 

วัดโบสถ์ 

สพป.นศ.1 

9 ธ.ค. 62 

4 นางทิพรัตน์  ศรีสุภา ผอ.ร.ร. บ้านเผียน 

สพป.นศ.4 

บ้านบางกระบือ 

สพป.นศ.1 

9 ธ.ค. 62 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  จ านวน  12  ราย  

5 นายสมหมาย  สุดถนอม ผอ.ร.ร. สังวาลวิท 7 

สพป.นศ.2 

วัดล านาว 

สพป.นศ.2 

5 ธ.ค. 62 

6 นายอุกฤษฎ์  สิทธิฤทธิ์ ผอ.ร.ร. ฉวาง 

สพป.นศ.2 

วัดสามัคคีนุกู 

สพป.นศ.2 

16 ธ.ค.62 

7 นางพัชรี  พลรัฐธนาสิทธิ์ ผอ.ร.ร. วัดควน 

สพป.นศ.2 

ชุมชนบ้านไทรห้อง 

สพป.นศ.2 

9 ธ.ค.62 

8 นายสิทธิชัย  เดชาสิทธ์ิ 

 
ผอ.ร.ร. วัดหลักช้าง 

สพป.นศ.2 

บ้านโคกมะขาม 

สพป.นศ.2 

12 ธ.ค.62 

9 นายประภาส  สวนกูล 

 
ผอ.ร.ร. วัดรามแก้ว 

สพป.นศ.3 

เจริญรัชต์ภาคย์ 

สพป.นศ.2 

6 ธ.ค.62 
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ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัดเดิม ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
ไปรายงานตัว 

ว/ด/ป 

10 นางสุมาลี  โยธาภักดิ ์

 
ผอ.ร.ร. พรรณราชลเขต 

สพป.นศ.2 

บ้านนาพา 

สพป.นศ.2 

9 ธ.ค. 62 

11 นางสุกฤตา  วิษณุพงษ์พร 

 
ผอ.ร.ร. บ้านไสโป๊ะ 

สพป.นศ.2 

ชุมชนวัดอัมพวัน 

สพป.นศ.2 

9 ธ.ค. 62 

12 นายธวัชชัย  ไกรนรา 
 

ผอ.ร.ร. บ้านพรุวง 
สพป.นศ.2 

วัดศิลาราย 
สพป.นศ.2 

6 ธ.ค. 62 

13 นางสุภาพ  รัตนศรีปัญญะ 
 

ผอ.ร.ร. ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10 
สพป.นศ.2 

สังวาลวิท 7 
สพป.นศ.2 

9 ธ.ค.62 

14 นางบุศกร  ทรงแก้ว 

 
ผอ.ร.ร. วัดสุวรรณนิมิต 

สพป.ชุมพร เขต 2 

บ้านไสโป๊ะ 

สพป.นศ.2 

25 ธ.ค.62 

15 นางสุพร  วิรัตน ์

 
ผอ.ร.ร. วัดมะเฟือง 

สพป.นศ.2 

ฉวาง 

สพป.นศ.2 

9 ธ.ค. 62 

16 นายกิตติศักดิ์  จงจิตร 

 
ผอ.ร.ร. บ้านท่านุ่น  

สพป.กระบี่ 

วัดมะเฟือง 

สพป.นศ.2 

เสียชีวิตเมื่อวันที่  
3 ธ.ค.62 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  จ านวน  11  ราย  

17 นายภัคพงศ ์ แก้วมณ ี

 
ผอ.ร.ร. วัดทุ่งโพธิ์ 

สพป.นศ.3 

วัดคันธมาลี 

สพป.นศ.3 

12 ธ.ค.62 

18 นายจิตติพร  จิตตร ี

 
ผอ.ร.ร. บ้านดอนโรงมติรภาพ 

ที่ 196 
สพป.นศ.3 

วัดแดง 

สพป.นศ.3 

9 ธ.ค.62 

19 นายอณุชณ  สรุพงศามาศ 

 
ผอ.ร.ร. บ้านควนมิตร 

สพป.นศ.3 

วัดทุ่งหล่อ 

สพป.นศ.3 

11 ธ.ค. 62 

20 นางประทีป  มีเอียด 

 
ผอ.ร.ร. บ้านดอนตาสังข์ 

สพป.นศ.3 

บ้านทุ่งใคร 

สพป.นศ.3 

11 ธ.ค.62 

21 นางศุภาพิชญ์  ศรภักด ี

 
ผอ.ร.ร. บ้านโก้งโค้ง 

สพป.นศ.3 

บ้านท้องโกงกาง 

สพป.นศ.3 

9 ธ.ค.62 

22 นางขวัญจิตต์  เนียมเกต ุ

 
ผอ.ร.ร. บ้านปากบางกลม 

สพป.นศ.3 

บ้านทุ่งขวัญแก้ว 

สพป.นศ.3 

6 ธ.ค.62 

23 นางสาวเครือวัลย์  ขาวแก้ว 

 
ผอ.ร.ร. บ้านวังหอน 

สพป.นศ.3 

วัดหนา 

สพป.นศ.3 

9 ธ.ค. 62 

24 นางสุนิษา  ทองแผน 

 
ผอ.ร.ร. บ้านคลองชะอุ่น 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

ทัศนาวลัย 

สพป.นศ.3 

17 ธ.ค.62 
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ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัดเดิม ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
ไปรายงานตัว 

ว/ด/ป 

25 นายปรีชา  ขุนบุญจันทร ์

 
ผอ.ร.ร. วัดท้ายโนต 

สพป.นศ.3 

วัดบูรณาวาส 

สพป.นศ.3 

9 ธ.ค.62 

26 นางฐานิตา  แสงกระจ่าง 

 
ผอ.ร.ร. บ้านบางด้วน 

สพป.นศ.3 

บ้านน้ าบ่อ 

สพป.นศ.3 

9 ธ.ค.62 

27 นางสาวประทิว  มีเสน 

 
ผอ.ร.ร. วัดสว่างอารมณ์ 

สพป.นศ.3 

วัดท้ายโนต 

สพป.นศ.3 

12 ธ.ค.62 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  จ านวน  7  ราย  
28 นางจิระพันธ์  เรืองเมือง 

 
ผอ.ร.ร. บ้านปลายทอน 

สพป.นศ.4 
บ้านบางฉาง 
สพป.นศ.4 

9 ธ.ค. 62 

29 นายณฐกฤต  ช่ืนชนะ 
 

ผอ.ร.ร. วัดควนป้อม 
สพป.นศ.3 

วัดขรัวช่วย 
สพป.นศ.4 

9 ธ.ค.62 

30 นายอรุณ  ศรรีัตน ์

 

ผอ.ร.ร. บ้านปราบราษฎร์อุทิศ 

สพป.นศ.4 
วัดถ้ าเทียนถวาย 

สพป.นศ.4 

6 ธ.ค.62 

31 นายมานะจติต์  รตันมณ ี

 

ผอ.ร.ร. วัดนากุน 

สพป.นศ.4 

วัดสโมสรสันนิบาต 

สพป.นศ.4 
9 ธ.ค.62 

32 นายวิริยะ  วุฒิมานพ 

 

ผอ.ร.ร. บ้านผาเยอ 

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 

บ้านปลายทอน 

สพป.นศ.4 

16 ธ.ค. 62 

33 นางปาณิสรา  ศิริวัฒน ์

 

ผอ.ร.ร. บ้านเขาทราย 

สพป.นศ.4 

วัดนากุน 

สพป.นศ.4 

12 ธ.ค. 62 

34 นายกิตติศักดิ์  บุญชูช่วย 

 

ผอ.ร.ร. วัดคงคาเลียบ 

สพป.นศ.4 

วัดจอมทอง 

สพป.นศ.4 

12 ธ.ค.62 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  จ านวน  16  ราย  

35 นายสุภาพ  เต็มรตัน ์

 
ผอ.ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 

พระศรีนครินทร์  
นครศรีธรรมราช 
สพม.12 

ปากพนัง 

สพม.12 

6 ธ.ค.62 

36 นายสมพงษ ์ ปานหงษ์ 

 
ผอ.ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช  

สพม.12 

โยธินบ ารุง 

สพม.12 

6 ธ.ค.62 

37 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 

 
ผอ.ร.ร. คีรีราษฎร์พัฒนา 

สพม.12 

ทุ่งสงวิทยา 

สพม.12 

12 ธ.ค.62 

38 นายจีรวิทย์  มั่นคงวัฒนะ 

 
ผอ.ร.ร. แหลมราษฎร์บ ารุง 

สพม.12 

สิชลประชาสรรค์ 

สพม.12 

6 ธ.ค.62 
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ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัดเดมิ ต าแหน่งท่ีไดร้ับแต่งตั้ง ไปรายงานตัว 
ว/ด/ป 

39 นายสันติ  นาด ี

 
ผอ.ร.ร. ท่านครญาณวโรภาศอุทิศ 

สพม.12 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ 
สพม.12 

3 ธ.ค. 62 

40 นายวิชัย  สุขพันธุ ์

 
ผอ.ร.ร. เสาธงวิทยา 

สพม.12 

ช้างกลางประชานุกูล 

สพม.12 
3 ธ.ค. 62 

41 นางสิริวรรณ  มณีโชต ิ

 
ผอ.ร.ร. วัดจอมทอง 

สพป.นศ.4 

วังหินวิทยาคม 

สพม.12 

11 ธ.ค.62 

42 นายอรุณ  รอดสันติกลุ 

 
ผอ.ร.ร. ทรายขาววิทยา 

สพม.12 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 
พระศรีนครินทร์  
นครศรีธรรมราช 

สพม.12 

13 ธ.ค.62 

43 นายเกียรติศักดิ์  บุญรวบ 
 

ผอ.ร.ร. โศภนคณาภรณ์ 
สพม.12 

สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สพม.12 

11 ธ.ค.62 

44 นายสุธีรุจ  อุปถัมภ ์
 

ผอ.ร.ร. เขาพังไกร 
สพม.12 

ท่านครญาณวโรภาศ
อุทิศ 
สพม.12 

6 ธ.ค. 62 

45 นายปรีชา  ปัญญานฤพล 

 

ผอ.ร.ร. เสมด็จวนวิทยาคม 

สพม.12 
เสาธงวิทยา 

สพม.12 

12 ธ.ค.62 

46 นายสมศักดิ์  คงแป้น 

 

ผอ.ร.ร. ธัญญาวดีศึกษา 

สพม.12 

คีรีราษฎร์พัฒนา 

สพม.12 

16 ธ.ค.62 

47 นางวิมล  หนชุูม 

 

ผอ.ร.ร. ทุ่งสังพิทยาคม 

สพม.12 

เสมด็จวนวิทยาคม 

สพม.12 
16 ธ.ค.62 

48 นายวิชัย  ราชธานี 

 

ผอ.ร.ร. วัดวังฆ้อง 

สพม.นศ.3 

ทรายขาววิทยา 

สพม.12 

12 ธ.ค.62 

49 นางสาวกรรณิกา  จอมทอง 

 

ผอ.ร.ร. บ้านลานนา 

สพป.นศ.3 

แหลมราษฎร์บ ารุง 

สพม.12 

11 ธ.ค.62 

50 นายมณี  เอียดเสน 

 

ผอ.ร.ร. วัดบางคุระ 

สพป.นศ.3 

โศภนคณาภรณ์ 

สพม.12 
11 ธ.ค.62 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 6 ราย  

1 นายธีระพันธ ์ ฑียาพงศ ์

 

รอง ผอ.ร.ร. ทุ่งสง 

สพม.12 

กัลยาณีศรีธรรมราช 

สพม.12 

16 ธ.ค.62 

2 นายสุทิน  อยู่สบาย 

 

รอง ผอ.ร.ร. ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 

สพม.12 
เบญจมราชูทิศ 

สพม.12 
 

13 ธ.ค.62 
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ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัดเดมิ ต าแหน่งท่ีไดร้ับแต่งตั้ง ไปรายงานตัว 
ว/ด/ป 

3 นางสาวพัชราพร ทวยสงฆ ์

 

รอง ผอ.ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 
พระศรีนครินทร์  
นครศรีธรรมราช 

สพม.12 

ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 

สพม.12 
13 ธ.ค.62 

4 นายอธิศ  ระแบบเลิศ 

 

รอง ผอ.ร.ร. ปากพนัง 

สพม.12 

โยธินบ ารุง 

สพม.12 

6 ธ.ค.62 
 

5 นางปริมภาภรณ์ แก้วเทวา 

 

รอง ผอ.ร.ร. ทุ่งสงวิทยา 

สพม.12 

ทุ่งสง 

สพม.12 

16 ธ.ค.62 

6 นายวัฒนา  แก้วนพรัตน์ 

 

รอง ผอ.ร.ร. ทางพูนวิทยาคาร 

สพม.12 

ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 

สพม.12 
13 ธ.ค.62 
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 3.2.4 เรื่อง  การร้องทุกข์ 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (รอบ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) จ านวน 1 ราย 
 

 
 
                          3.2.5 เรื่อง  ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ ต าแหน่งเลขที่ 107285                        
โรงเรียนบางขันวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ยังคงเป็นต าแหน่งว่าง สามารถน าไปใช้ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ต่อไป 

      

 
 

 3.2.6 เรื่อง  รายงานวิจัย เรื่อง การใช้กระบวนการนิเทศรูปแบบ ซีพีดีเดอร (CPDDER)  
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2559-2560 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 (ร้อยละ 
43.19, 44.04) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การใช้กระบวนการนิเทศ
รูปแบบซีพีดีเดอร์ (CPDDER) พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน  ของครูผู้สอนในโรงเรียน
เอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET 
เป็นฐาน 2) ประเมินคุณภาพพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ O-NET เป็นฐาน  และ 3) ประเมินพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET  เป็นฐาน ผู้วิจัยใช้กระบวนการนิเทศ CPDDER (ซีพีดีเดอร์) จ านวน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) ขั้นตรวจสอบ (Check-C)  อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสอบ O-NET  โดยให้ครูผู้สอนวิเคราะห์ค่าร้อยละของ
นักเรียนที่ตอบถูกจากข้อสอบทั้งฉบับ  และเลือกค่าร้อยละที่ตอบถูกน้อยที่สุด ล าดับที่  1 -5 ของผลสอบ                  
O-NET ให้ครูภาษาไทยปรับเปลี่ยนวิธีสอน เทคนิคการสอนทั้งแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้   2)               
ขั้นวางแผนการนิเทศ (Plan-P)  3) ขั้นสร้างเครื่องมือนิเทศ (Develop-D)  4) ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Do-D) จ านวน 
2 ครั้ง ครั้งที่  1 ตรวจสอบแผนการจัด     การเรียนรู้  ครั้งที่  2 สังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  5)                      
ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluate-E) และ 6) ขั้นรายงานผลการนิเทศ (Report-R)  การพัฒนาดังกล่าวท าให้ ผล
สอบ O-NET ปี การศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.68 เพ่ิมจากปีการศึกษา 2561  
เท่ากับ 5.64 ผลการวิจัย พบว่า ครูภาษาไทยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน อยู่ในระดับปาน
กลาง  คุณภาพพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน อยู่ในระดับพอใช้  และมีคะแนนพัฒนาการอยู่
ในระดับต้น (บางโรงมีค่าร้อยละที่ตอบถูก เท่ากับ 0 หมายถึง นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตอบไม่ถูกในข้อนั้น เช่น 
เรื่อง ค าท่ีมาจากภาษาบาลี สันสกฤต) 
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ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผลสอบ O-NET เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1. ด้านครู 
     1.1 ควรศึกษาเทคนิคการสอน วิธีสอนเพ่ือปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ได้ใช้ประสาทสัมผัสเพ่ือกระตุ้นการคิดและการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้การ
เรียนรู้มีความคงทนและยั่งยืน 
     1.2 ควรศึกษาองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดท าให้ถูกต้องตามหลักการเพ่ือประโยชน์
ในการจัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในการน าไปใช้สอน
แทน การนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์และฝ่ายบริหาร 
    1.3 ควรศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามหลักการและ
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการวัดผลและประเมินผล และการใช้ค าถามกระตุ้นการคิดและเปิดโอกาสให้
นักเรียนหยุดคิดหาค าตอบ อยู่ในระดับปรับปรุง  

   1.4 การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ควรเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปิดภาคเรียนที่ 2 น าผลสอบ O-
NET มาวิเคราะห์เพ่ือทราบจุดพัฒนา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีสอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
น าไปใช้สอนในปีการศึกษาถัดไป รายงานผลหลังจัดการเรียนรู้และรายงาน   ผลสอบ O-NET เพ่ือน าผลมาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง  
 2. ด้านศึกษานิเทศก์ 

   2.1 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน เป็นวิธีที่ช่วยให้ครูรู้จุดควรพัฒนาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของตนเองได้ชัดเจน และสามารถน าข้อมูลไปปรับเปลี่ยนทั้งการเลือกใช้วิธีสอนการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ เครื่องมือวัดผล และเกณฑ์การประเมินผล  จึงควรมีการส่งเสริม เผยแพร่ให้ศึกษานิเทศก์ เข้าใจและน าไปใช้
เพ่ือการพัฒนาผลการสอบ O-NET อย่างต่อเนื่อง  

   2.2 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ควรเริ่มด าเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่  1 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดบางตัวที่ต้องจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 และการด าเนินการนิเทศเป็นไปตามก าหนดและ
ต่อเนื่อง เพ่ือผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีระดับพัฒนาการที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา  

   2.3 จากผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ O-NET เป็นฐาน อยู่ ในระดับปานกลาง            
ในการพัฒนาครั้งต่อไป ควรเพ่ิมวันเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 วัน เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติ
กิจกรรมตั้งแต่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และร่วมก าหนดการนิเทศร่วมกัน  

   2.4 จากผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ค่ารอ้ยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่
ละข้อจากผลการทดสอบ O-NET น้อยที่สุด ล าดับที่ 1-5  ปีการศึกษา 2561 บางโรงมีค่าร้อยละลดลงและเป็น
เรื่องเดียวกัน  ในการพัฒนาครั้งต่อไปควรอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะ 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ ลักษณะของประโยค แต่งโคลงสี่
สุภาพ ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ การเขียนจดหมายกิจธุระ ค าพังเพยและสุภาษิต ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
การอ่านวิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง และการสรุปเนื้อหาวรรณคดี 

   2.5 ควรประชุมชี้แจงผู้บรหิารโรงเรียนเป็นการเฉพาะ เพ่ือจะได้เร่งรัด ก ากับ ติดตามให้ครูผู้สอน
ด าเนินงานตามแผนนิเทศ 

3. ด้านผู้บริหาร 
    3.1 ผู้บริหารโรงเรียนต้องจริงจังต่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยใช้  O-NET เป็นฐานโดยศึกษา

ความรู้เรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยเติมเต็มสร้างความม่ันใจในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งศึกษา
แบบประเมินคุณภาพพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสังเกตการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ
สะท้อนผลการท างาน สรุปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
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   3.2 ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ICT ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

   3.3 ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ และอ านวยความสะดวกให้ครูภาษาไทยเข้า
ร่วมพัฒนาตนเอง ทั้งการอบรม การประชุม สัมมนากับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ  เพ่ือพัฒนาตนเองใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ 

   3.4 ผู้บริหารโรงเรียนควรติดตามผลการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ O-NET  
เป็นฐาน เพื่อน าผลมาวางแผน ปรับปรุง แก้ไขให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนไปปีต่อไป 

 

ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ค่าร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ                  
จากผลสอบ O-NET น้อยที่สุด ล าดับที่ 1-5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560-2561 จ านวน 23 โรง ใน
โรงเรียนเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีคะแนนพัฒนาการ โดยรวมอยู่ในระดับต้น (18.63) เมื่อพิจารณาล าดับที่ 
พบว่า ล าดับที่ 1 มีผลพัฒนาการสูงสุด (25.72)  รองลงมา คือ ล าดับที่ 4 (21.12) และ คะแนนพัฒนาการต่ าสุด 
คือ ล าดับที่ 5 (10.84) ดังตาราง   
ตาราง 1  คะแนนพัฒนาการของค่าร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อจากผลสอบ O-NET  
            ต่่าสุด ล่าดับที่ 1 -5  
 

ล าดับที่ X Y DS ระดับพัฒนาการ 
1 7.12 31.00 25.72 ระดับต้น 
2 10.01 23.26 14.72 ระดับต้น 
3 12.98 31.04 20.75 ระดับต้น 
4 14.27 32.46 21.12 ระดับต้น 
5 16.85 25.87 10.84 ระดับต้น 

เฉลี่ย 12.25 28.73 18.63 ระดับต้น 
ตาราง 2  ค่าร้อยละที่ตอบถูกต่่าสุด ล่าดับที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
            ปีการศึกษา 2560-2561 

              โรงเรียน                    เนื้อหาสาระ 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม/ลด 
2560 2561 

กาญจนศึกษา ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 0.00 100 100 
กาญจนศึกษาพัฒนาการ ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 6.41 8.89 2.48 
เจริญวัยวิทยา ค าพังเพย สุภาษิต 8.65 12.12 3.47 
เจริญวิทยา การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 3.03 29.17 26.14 
เจริญมิตร การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 4.14 26.21 22.07 
จุฑาวิทย์ ลักษณะของประโยค 2.77 17.22 14.45 
ชะอวดวิทยา การสรุปเนื้อหาวรรณคดี 11.13 40.77 29.64 
ดรุณศึกษา แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 15.97 12.97 -3.00 
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              โรงเรียน                    เนื้อหาสาระ 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม/ลด 
2560 2561 

ไตรภูมิวิทยา การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 4.23 33.74 29.51 
ท้าวราษฏร์สงเคราะห์ การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 2.78 55.91 53.13 
บ ารุงวิทยา ค าพังเพย สุภาษิต 8.34 43.75 35.41 
ประสาทธรรมวิภัช ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 6.16 16.67 10.51 
ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ ค าพังเพย สุภาษิต 8.72 50.34 41.62 
ประทีปศาสน์ การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 9.05 41.67 32.62 
มัธยมพณิชยการทุ่งสง การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 10.76 23.04 12.28 
มัธยมบุญคงอุปการ ลักษณะของประโยค 4.23 20.83 16.60 
มัธยมวีรศิลปิน ค าพังเพย สุภาษิต 5.61 62.44 56.83 
มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 6.16 26.87 20.71 
มูลนิธิสหมิตรศึกษา การพูดอภิปราย 9.89 39.86 29.97 
ร่อนพิบูลย์วิทยา แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 27.78 2.07 -25.71 
ศรีธรรมราชศึกษา การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 7.85 23.96 16.11 
สุขสวัสดิ์วิทยา การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 0.00 22.22 22.22 
หนองนกประสาทศิลป์ แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 0.00 2.38 2.38 

รวม 7.12 31.00 23.89 
ตาราง 3  ค่าร้อยละที่ตอบถูกต่่าสุด ล่าดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
             ปีการศึกษา 2560-2561 

              โรงเรียน                    เนื้อหาสาระ 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม/ลด 
2560 2561 

กาญจนศึกษา การอ่านวิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง 0.00 0.00 0.00 
กาญจนศึกษาพัฒนาการ ค าพังเพย สุภาษิต 7.83 9.02 1.19 
เจริญวัยวิทยา การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 10.80 13.89 3.09 
เจริญวิทยา ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 7.20 5.92 -1.28 
เจริญมิตร ค าพังเพย สุภาษิต 10.77 45.59 34.82 
จุฑาวิทย์ แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 2.77 12.50 9.73 
ชะอวดวิทยา คุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 12.24 52.96 40.72 
ดรุณศึกษา การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 9.28 11.05 1.77 
ไตรภูมิวิทยา ลักษณะของประโยค 9.65 8.86 -0.79 
ท้าวราษฏร์สงเคราะห์ ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 4.64 24.96 20.32 
บ ารุงวิทยา การสรุปข้อคิดจากการอ่านน าไปใช้ในชีวิต 24.61 65.28 40.67 
ประสาทธรรมวิภัช ลักษณะของประโยค 6.95 16.67 9.72 
ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 13.67 20.81 7.14 
ประทีปศาสน์ ค าพังเพย สุภาษิต 10.80 30.88 20.08 
มัธยมพณิชยการทุ่งสง ค าพังเพย สุภาษิต 13.45 42.37 28.92 
มัธยมบุญคงอุปการ แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 8.34 22.22 13.88 
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              โรงเรียน                    เนื้อหาสาระ 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม/ลด 
2560 2561 

มัธยมวีรศิลปิน ค าพังเพย สุภาษิต 6.40 22.71 16.31 
มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน ค าพังเพย สุภาษิต 6.95 23.57 16.62 
มูลนิธิสหมิตรศึกษา ค าพังเพย สุภาษิต 10.10 20.26 10.16 
ร่อนพิบูลย์วิทยา ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 22.78 5.00 -17.78 
ศรีธรรมราชศึกษา ค าพังเพย สุภาษิต 12.60 51.23 38.63 
สุขสวัสดิ์วิทยา แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 4.17 20.14 15.97 
หนองนกประสาทศิลป์ ค าพังเพย สุภาษิต 14.29 9.00 -5.29 

รวม 10.01 23.26 13.34 
 
ตาราง 4  ค่าร้อยละที่ตอบถูกต่่าสุด ล่าดับที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
            ปีการศึกษา 2560-2561 
 

              โรงเรียน                    เนื้อหาสาระ 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม/ลด 
2560 2561 

กาญจนศึกษา การสรุปเนื้อหาวรรณกรรม 0.00 0.00 0.00 
กาญจนศึกษาพัฒนาการ ลักษณะของประโยค 10.70 5.56 -5.14 
เจริญวัยวิทยา ค าพังเพย สุภาษิต 13.29 28.42 15.13 
เจริญวิทยา ค าพังเพย สุภาษิต 9.25 82.00 72.75 
เจริญมิตร แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 11.41 10.77 -0.64 
จุฑาวิทย์ ค าพังเพย สุภาษิต 2.88 45.85 42.97 
ชะอวดวิทยา การวิเคราะห์วิถีไทยจากการอ่านวรรณคดี 12.35 68.29 55.94 
ดรุณศึกษา ลักษณะของประโยค 13.62 28.33 14.71 
ไตรภูมิวิทยา ค าพังเพย สุภาษิต 10.78 8.32 -2.46 
ท้าวราษฏร์สงเคราะห์ การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 11.64 23.02 11.38 
บ ารุงวิทยา ชนิดและหน้าที่ของค า 26.61 41.66 15.05 
ประสาทธรรมวิภัช ระดับภาษา 10.19 16.67 6.48 
ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ การสรุปข้อคิดจากการอ่าน 17.33 54.76 37.43 
ประทีปศาสน์ คุณค่าของวรรณคดี 11.19 49.54 38.35 
มัธยมพณิชยการทุ่งสง ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 16.44 24.71 8.27 
มัธยมบุญคงอุปการ ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 14.07 17.59 3.52 
มัธยมวีรศิลปิน การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 7.50 31.34 23.84 
มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 10.19 23.63 13.44 
มูลนิธิสหมิตรศึกษา ความหมายของค าโดยนัย 14.52 23.66 9.14 
ร่อนพิบูลย์วิทยา การเขียนจดหมายกิจธุระ 35.83 11.31 -24.52 
ศรีธรรมราชศึกษา ค าพังเพย สุภาษิต 14.59 51.23 36.64 
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              โรงเรียน                    เนื้อหาสาระ 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม/ลด 
2560 2561 

สุขสวัสดิ์วิทยา ค าพังเพย สุภาษิต 7.50 57.64 50.14 
หนองนกประสาทศิลป์ ลักษณะของประโยค 16.67 9.53 -7.14 

รวม 12.98 31.04 18.06 
ตาราง 5  ค่าร้อยละที่ตอบถูกต่่าสุด ล่าดับที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
            ปีการศึกษา 2560-2561 

              โรงเรียน                    เนื้อหาสาระ 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม/ลด 
2560 2561 

กาญจนศึกษา 
การวิเคราะห์และวิจารณ์เพ่ือน าข้อคิดมาใช้
ในชีวิต 

0.00 100 100 

กาญจนศึกษาพัฒนาการ การสรุปเนื้อหาวรรณคดี 12.01 13.10 -1.09 
เจริญวัยวิทยา ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 16.50 41.51 25.01 
เจริญวิทยา การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี 18.43 53.13 34.70 
เจริญมิตร ค าบาลี สันสกฤต 16.24 11.77 -4.47 
จุฑาวิทย์ ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 5.55 4.16 -1.39 
ชะอวดวิทยา การสรุปเนื้อหาวรรณกรรม 13.13 51.96 38.83 
ดรุณศึกษา แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 15.97 21.27 5.30 
ไตรภูมิวิทยา แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 12.13 5.00 -7.13 
ท้าวราษฏร์สงเคราะห์ ค าพังเพย สุภาษิต 11.78 77.12 65.34 
บ ารุงวิทยา ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 28.93 86.11 57.18 
ประสาทธรรมวิภัช ระดับภาษา 10.88 16.17 5.29 
ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ จดหมายกิจธุระ 17.83 26.10 8.27 
ประทีปศาสน์ ระดับภาษา 12.35 16.78 4.43 
มัธยมพณิชยการทุ่งสง แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 17.69 14.16 -3.53 
มัธยมบุญคงอุปการ ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 15.58 6.28 -9.30 
มัธยมวีรศิลปิน แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 8.69 7.43 -1.26 
มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 10.88 35.13 24.25 

มูลนิธิสหมิตรศึกษา 
การอ่านตีความและประเมินคุณค่าแนวคิด
จากงานเขียน 

14.62 34.58 19.96 

ร่อนพิบูลย์วิทยา ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 18.06 12.14 -5.92 
ศรีธรรมราชศึกษา ลักษณะของประโยค 14.78 12.27 -2.51 
สุขสวัสดิ์วิทยา ค าพังเพย สุภาษิต 7.50 57.64 50.14 
หนองนกประสาทศิลป์ ค าประสม 28.57 42.86 14.29 

รวม 14.27 32.46 18.10 
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ตาราง 6  ค่าร้อยละที่ตอบถูกต่่าสุด ล่าดับที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
            ปีการศึกษา 2560-2561 
 

              โรงเรียน                    เนื้อหาสาระ 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม/ลด 
2560 2561 

กาญจนศึกษา ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 
กาญจนศึกษาพัฒนาการ ค าพังเพย สุภาษิต 13.20 14.25 1.05 
เจริญวัยวิทยา แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 17.50 9.72 -7.78 
เจริญวิทยา ลักษณะของประโยค 19.49 6.67 -12.82 
เจริญมิตร ลักษณะของประโยค 19.75 16.35 -3.40 
จุฑาวิทย์ การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) 15.27 33.74 18.47 
ชะอวดวิทยา การสรุปข้อคิดจากการอ่าน 15.11 66.95 51.84 
ดรุณศึกษา การเขียนจดหมายกิจธุระ 17.72 14.53 -3.19 
ไตรภูมิวิทยา ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 12.73 8.32 -4.41 
ท้าวราษฏร์สงเคราะห์ ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 12.56 24.02 11.46 

บ ารุงวิทยา 
การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่    
อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ 

31.31 77.78 46.47 

ประสาทธรรมวิภัช การเขียนพรรณนา 17.59 12.42 -5.17 
ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ ลักษณะของประโยค 18.82 16.95 -1.87 
ประทีปศาสน์ ลักษณะของประโยค 16.75 11.19 -5.56 
มัธยมพณิชยการทุ่งสง ลักษณะของประโยค 18.73 14.22 -4.51 

มัธยมบุญคงอุปการ 
การตีความ และประเมินค่าแนวคิด            
จากงานเขียน 

26.16 42.68 16.52 

มัธยมวีรศิลปิน ระดับภาษา 10.74 26.08 15.34 
มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน ค าพังเพย สุภาษิต 11.57 85.95 74.38 
มูลนิธิสหมิตรศึกษา ลักษณะของประโยค 17.33 7.53 -9.80 
ร่อนพิบูลย์วิทยา ลักษณะของประโยค 18.06 12.15 -5.91 
ศรีธรรมราชศึกษา แต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 18.07 12.28 -5.79 
สุขสวัสดิ์วิทยา การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 14.17 47.91 33.74 
หนองนกประสาทศิลป์ การเขียนย่อความ 25.00 33.33 8.33 

รวม 16.85 25.87 9.02 
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  O-NET ภาษาไทย โรงเรียนเอกชน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่ 

    
ปี 

2560 
ปี 

2561 เพิ่ม/ลด 

ระดับประเทศ   48.29 54.42 6.13 

ระดับ สพฐ. 48.77 55.04 6.27 

ระดับ สช. 47.89 53.81 5.92 

ระดับ ศึกษาธิการภาค 49.86 56.49 6.63 

ระดับจงัหวัดนครศรีธรรมราช 49.51 56.15 6.64 

ระดับ ร.ร.เอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 44.04 49.68 5.64 

1 มัธยมยานากาวา อ.เมือง   67.57   

2 เจริญวิทย์ อ.ฉวาง 46.7 58.93 12.23 

3 ดรุณศึกษา อ.ร่อนพิบูลย์ 49.57 58.52 8.95 

4 เจริญวัยวิทยา อ.ทุ่งสง 36.1 55.75 19.65 

5 ปัญญาทพิย์วิทยานสุรณ์ อ.ท่าศาลา 47.63 55.5 7.87 

6 ประทีปศาสน ์ อ.เมือง 48.08 54.64 6.56 

7 ศรีธรรมราชศึกษา อ.เมือง 47.35 53.58 6.23 

8 ประชาอุทิศมูลนิธ ิ อ.นาบอน 49.03 53.38 4.35 

9 อัลมูวาห์ฮิดีน อ.เมือง 41.83 53.13 11.3 

10 สามัญศึกษาวดัแจ้ง อ.เมือง 47.25 52.57 5.32 

11 กาญจนศึกษาพฒันาการ อ.ทุ่งสง 42.8 51.32 8.52 

12 โคกครามพิชากร อ.ร่อนพิบูลย์ 38.32 51.32 0.98 

13 จรัสพิชากร อ.เมือง 44.12 50.7 6.58 

14 เจริญวิทยา อ.ทุ่งสง 44.76 50.33 5.57 

15 มุสลิมสนัติธรรมมูลนิธ ิ อ.เมือง 45.63 49.76 4.13 
 

 

 



19 

 

  O-NET ภาษาไทย โรงเรียนเอกชน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่ 

    
ปี 

2560 
ปี 

2561 เพิ่ม/ลด 

ระดับประเทศ   48.29 54.42 6.13 

ระดับ สพฐ. 48.77 55.04 6.27 

ระดับ สช. 47.89 53.81 5.92 

ระดับ ศึกษาธิการภาค 49.86 56.49 6.63 

ระดับจงัหวัดนครศรีธรรมราช 49.51 56.15 6.64 

ระดับ ร.ร.เอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 44.04 49.68 5.64 

16 ปัญญาสารธรรมมูลนิธ ิ อ.ท่าศาลา 44.54 49.22 4.68 

17 สตรีด ารงเวท อ.ท่าศาลา 39.67 48.43 8.76 

18 ร่อนพิบูลย์วิทยา อ.ร่อนพิบูลย์ 44.58 48.34 3.76 

19 พัฒนศาสน์ศึกษา อ.เมือง 42.55 48.27 5.72 

20 สุขสวัสดิ์วิทยา อ.ทุ่งใหญ่ 43.85 48.13 4.28 

21 มะฮัดอิสลามอีมานยีะฮ์มลูนิธิ อ.ท่าศาลา 39.42 47.72 8.3 

22 เกตุชาติศึกษา อ.เมือง 43.63 46.98 3.35 

23 ไตรภูมิวิทยา อ.เมือง 38.93 46.58 7.65 

24 เจริญมิตร อ.ฉวาง 42.47 46.56 4.09 

25 กาญจนศึกษา อ.ทุ่งสง 39.06 45.95 6.84 

26 บ ารุงวิทยา อ.หัวไทร 44.71 45.61 0.9 

27 ชะอวดวิทยา อ.ชะอวด 39.78 45.36 5.58 

28 ท้าวราษฏร์สงเคราะห์ อ.เมือง 45.48 45.26 -0.22 

29 ธนรัตน์อุปถัมภ์ อ.ฉวาง 42.11 44.67 2.56 

30 พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม อ.เมือง 39.55 44.11 4.56 

31 มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน อ.เมือง 41.25 43.82 2.57 

32 สหมิตรบ ารุง อ.นาบอน 38.59 43.73 5.14 
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  O-NET ภาษาไทย โรงเรียนเอกชน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่ 

    
ปี 

2560 
ปี 

2561 เพิ่ม/ลด 

ระดับประเทศ   48.29 54.42 6.13 

ระดับ สพฐ. 48.77 55.04 6.27 

ระดับ สช. 47.89 53.81 5.92 

ระดับ ศึกษาธิการภาค 49.86 56.49 6.63 

ระดับจงัหวัดนครศรีธรรมราช 49.51 56.15 6.64 

ระดับ ร.ร.เอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 44.04 49.68 5.64 

33 หนองนกประสาทศิลป ์ อ.เมือง 39.32 43.38 4.06 

34 ฆังคะทวีศิลป ์ อ.สิชล 41.32 43.36 2.04 

35 มัธยมพณิชยการทุง่สง อ.ทุ่งสง 41.09 43.17 2.08 

36 มัธยมวีรศิลปิน อ.ร่อนพิบูลย์ 36.96 43 6.04 

37 สหมิตรวิทยา อ.ปากพนัง 40.27 41.88 1.61 

38 อ ามาตย์พิทยานสุรณ์ อ.เมือง 40.76 41.87 1.11 

39 แพทยกิจวิทยา อ.ปากพนัง 40.86 41.79 0.93 

40 ประสาทธรรมวิภัช อ.สิชล 45.17 41.25 -3.92 

41 มูลนิธิสหมิตรศึกษา อ.เมือง 35.63 39.6 3.97 

42 มัธยมบุญคงอุปการ อ.ทุ่งใหญ่ 36.45 38.66 2.21 

43 รัตนศึกษาชนปรีดา อ.ทุ่งสง 35.92 37.75 1.83 

44 พึ่งตนเอง อ.ช้างกลาง 38.32 37.45 -0.87 

45 จุฑาวิทย ์ อ.ถ้ าพรรณรา 35.52 36.36 0.8 

46 อนุสรณ์พรสวัสดิ ์ อ.เมือง 42.5     
 
 
 
 



21 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

เร่ืองที่ 4.1 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 21 ราย 
 
 

ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จ านวน 21ราย 

1 นางสาวสุดารัตน์   
ชูประสูต ิ

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.วัดจันด ี

19 กรกฎาคม 
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัด
จันด ี

นางอัญชลี  สุขบรรจง 

ครูช านาญการพเิศษ 
นางพุทธชาติ ทวี  

2 ว่าท่ี ร.ต.สรศักดิ์   
คชภักด ี

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.สวนขัน 

23 กันยายน 
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
สวนขัน 

นางสาวรุ้งทิพย์  ค าแก้ว 
คร ู

นางพุทธชาติ ทวี  

3 นางสาวนารีนาฎ   
บุญทอง 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.บ้านแพรกกลาง 

23 กันยายน 
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านแพรกกลาง 

นางสาวนิภาพร   
ชิตเช่ียว 

คร ู

นางสุพิชฌาย์  ไกรนรา  

4 นางอรอนงค์  ทองจันทร์ 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.บ้านนาเส 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านนาเส 

นางกัลชนา  สกุลคง 
ครูช านาญการพเิศษ 

นางปิยกมล  พูลเสน  

5 นางสาวญนันทพร   
มุสิกพงศ ์

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.บ้านหนองหว้า 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านหนองหว้า 

นางนภาพร  รัตนบรุ ี
ครูช านาญการพเิศษ 

นางสายพิณ  
 เพชรศรีเงิน 

 

6 นางจีรวรรณ์   
กลั่นสุวรรณ 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.สหกรณ์นิคมกสิกร
รมทุ่งสง 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่ง
สง 

นางสาวชยาภรณ์   
บุญไกร 

ครูช านาญการพเิศษ 

นางอรอนงค์   
พรหมวิหาร 

 

7 นางสาววาสนา  
 สุขอนันต์ 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.วัดไมเ้รียง 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัด
ไม้เรียง 

นางดวงเดือน  จิตโรจน ์

ครูช านาญการพเิศษ 
นางปิยกมล พูลเสน  
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ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

8 นางสาวภัสสวรรณ   
คงเรือง 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.บ้านหนองหว้า 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านหนองหว้า 

นางนภาพร  รัตนบรุ ี

ครูช านาญการพเิศษ 
นางสายพิณ   

เพชรศรีเงิน 
 

9 นางสาวกฤตมุข   
ริยาพันธ ์

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.วัดมังคลาราม 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
วัดมังคลาราม 

นายภาณุรักษ์   
รักษาวงศ์ 

ครูช านาญการ 

นางวันเพ็ญ หนูกลับ  

10 นางสาวจุราภรณ์   
สังข์เกื้อ 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.วัดหน้าเขา 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัด
หน้าเขา 

นางสาวนัยนา รักษาวงศ ์

ครูช านาญการพเิศษ 
นางวันเพ็ญ หนูกลับ  

11 นางสาวผกากรอง   
งามผิว 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.วัดจันด ี

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัด
จันด ี

นางอัญชลี  สุขบรรจง 
ครูช านาญการพเิศษ 

นางพุทธชาติ ทวี  

12 นางสาวนิตยกานต์   
บุญเกื้อ 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.วัดโคกหาด 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัด
โคกหาด 

นางมีนา   นภุักดิ ์
ครูช านาญการ 

นางปิยกมล  พูลเสน  

13 นายธีระยุทธ  พูลสวัสดิ ์
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.บ้านหนองเจ 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านหนองเจ 

นางจารุณี  จันทรม์งคล 
ครูช านาญการ 

นางกรุณา   โชติวัน  

14 นายวันชัย  วิทา   
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.บ้านหนองหว้า 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านหนองหว้า 

นางนภาพร  รัตนบรุ ี

ครูช านาญการพเิศษ 
นางสายพิณ   

เพชรศรีเงิน 
 

15 นางสาวเบญจมาศ   
สมมาตร 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.บ้านหนองหว้า 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านหนองหว้า 

นางนภาพร  รัตนบรุ ี
ครูช านาญการพเิศษ 

นางสายพิณ   
เพชรศรีเงิน 

 

16 นางสาวกรรณิกา   
รักษายศ 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.วัดก้างปลา 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัด
ก้างปลา 

นางเครือวัลย์   
แพะปลอด 

ครูช านาญการพเิศษ 

นางกาญจนา  
จิตรส ารวย 

 

17 นางสาวเพ็ญจันทร์   
ทองนุ่น 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.บ้านวังยวน 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านวังยวน 

นางเพ็ญศรี  นกแก้ว 

ครูช านาญการพเิศษ 
นางกาญจนา  

จิตรส ารวย 
 

 



23 

 

 

ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

18 นางลัดดาพร  มีบัว 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.วัดสามคัคีนุกูล 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัด
สามัคคีนุกลู 

นางสาวประไพ   
ศิลารตัน ์

ครูช านาญการพเิศษ 

นางปิยกมล พูลเสน  

19 นางเบญจมาศ   
ปาลรตัน ์

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.วัดสามคัคีนุกูล 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัด
สามัคคีนุกลู 

นางสาวประไพ   
ศิลารตัน ์

ครูช านาญการพเิศษ 

นางปิยกมล พูลเสน  

20 นางสาวสุรยี์พร   
พรมเดช 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
ราชประชานุเคราะห์ ๖ 

นางสุชาดา  
นิธิสกุลกาญจน ์

ครูช านาญการพเิศษ 

นางกาญจนา   
จิตรส ารวย 

 

21 นางสาวอัจฉรา  รัตนบรุ ี
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม 

22 สิงหาคม  
2562 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านสามัคคีธรรม 

นางสาวอังคนา   
ราษฎรเ์ดิม 

ครูช านาญการ 

นางอรอนงค์  
พรหมวิหาร 
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เร่ืองที่ 4.2 
 

เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยซึ่ง 

ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ด ารงต าแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 16 ราย 
 
 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 

 
โรงเรียน 

 
หมายเหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 7 ราย 
1 นางวินิตา  เกตุชาติ ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งกรวด/ทุ่งใหญ่  
2 นางธารทิพย์  เกตุนารายณ์ ครูผู้ช่วย บ้านวังยวน/ทุ่งสง  
3 นายประเสริฐผล  ริยาพันธ์ ครูผู้ช่วย บ้านวังยวน/ทุ่งสง  
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา                  

              กรงุไกรจักร 
ครูผู้ช่วย บ้านคลองตูก/ทุ่งสง  

5 นางสาวปิยะดา  สุทธิพูน ครูผู้ช่วย บ้านบนควน/ทุ่งสง  
6 นางอัจฉรา  ทองปี ครูผู้ช่วย วัดท่ายาง/ทุ่งใหญ่  
7 นางจุฑาทิพย์  อาศัย ครูผู้ช่วย วัดท่ายาง/ทุ่งใหญ่  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 9 ราย 
8 นายสัญธชัย เพ็ชรัตน์กุล ครูผู้ช่วย ราชประชานุเคราะห์  
9 นายสามารถ ลิขิตกาญจน์ ครูผู้ช่วย วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง  

10 นางขวัญฤดี ช่วยจันทร์ ครูผู้ช่วย วัดทะเลปัง  

11 นางสาวมณทิรา อักษรน า ครูผู้ช่วย วัดปากควน  

12 นางสาวจุฑาภรณ์ ยมพมาศ ครูผู้ช่วย บ้านท่าเตียน  

13 นายไผ่ทอง ธรรมชาติ ครูผู้ช่วย วัดสมควร  

14 นางสาวนันธิยา บุญญาธิการ ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร  

15 นางสาวเสาวคนธ์ สุทธมุสิก ครูผู้ช่วย วัดชัยสุวรรณ  

16 นางจิรนันท์ พลพินิจ ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งเลน  
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เร่ืองที่ 4.3 
 

เรื่อง การน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.นครศรีธรรมราช  ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กศจ.สงขลา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา น าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี
คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้ของ กศจ.สงขลา  ดังนี้ 
  1) วิชาคณิตศาสตร์  จ านวน 3 ราย 
  2) วิชาดนตรีสากล  จ านวน 5 ราย 
  3) วิชาคอมพิวเตอร์  จ านวน 7 ราย 
  4) วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 2 ราย 
 
     

 
 

เร่ืองที่ 4. 4 
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัตใิห้ นางสาวจิรา รุ่มโรย ผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ล าดับที่ 19                  

ซึ่งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สังกัดส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
โมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) ต าแหน่ง
เลขที่ 8954 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วย และต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทั้งนี้ให้นับ 
อายุราชการต่อเนื่อง 
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ระเบียบวาระที่ 4.5 
เรื่อง   การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา                   

สายงานการสอน (ต าแหน่งว่าง) 
 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจาก

สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดไปก าหนดใหม่เป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลัง
ครูสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน  57 อัตราดังนี้ 

ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
ต าแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ 

ไปก าหนดใหม่ 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

เงินเดือน 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา อันดั

บ 
ขั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 6 อัตรา 
1 3400 ครูผู้ช่วย บ้านสันยูง คศ.2 41,620 3400 ครูผู้ช่วย วัดไสมนาว 
2 3996 ครูผู้ช่วย บ้านสันยูง คศ.3 48,540 3996 ครูผู้ช่วย บ้านห้วยยูง 
3 3963 ครูผู้ช่วย วัดมหาชัยวนาราม คศ.2 41,620 3963 ครูผู้ช่วย วัดสระแก้ว 
4 3411 ครูผู้ช่วย วัดกัด คศ.3 46,040 3411 ครูผู้ช่วย วัดชัน 
5 10492 ครูผู้ช่วย วัดวังหงส์ คศ.3 58,390 10492 ครูผู้ช่วย วัดพังยอม 
6 731 ครูผู้ช่วย บ้านไสใหญ ่ คศ.3 56,610 731 ครูผู้ช่วย ราษฎร์บ ารุง /ลานสกา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 39 อัตรา 
7 10241 คร ู ชุมชนบ้านนาวา คศ.2 39,360 10241 คร ู วัดมะเฟือง 
8 5081 ครูผู้ช่วย บ้านคลองขุด คศ.3 46,040 5081 ครูผู้ช่วย วัดทุ่งนาใหม่ 
9 5091 ครูผู้ช่วย บ้านเกาะยวน คศ.3 48,540 5091 ครูผู้ช่วย องค์การสวนยาง 3 

10 3922 ครูผู้ช่วย วัดกะเปียด คศ.3 49,420 3922 ครูผู้ช่วย องค์การสวนยาง 3 
11 2396 ครูผู้ช่วย บ้านห้วยทรายขาว คศ.3 48,540 2396 ครูผู้ช่วย บ้านน้ าพุ 
12 10247 ครูผู้ช่วย องค์การสวนยาง 2 คศ.3 49,420 10247 ครูผู้ช่วย บ้านน้ าพุ 
13 9715 ครูผู้ช่วย วัดคงคาเจริญ คศ.3 58,390 9715 ครูผู้ช่วย บ้านไสโคกเกาะ 
14 10623 ครูผู้ช่วย บ้านหนองปลิง คศ.3 49,420 10623 ครูผู้ช่วย บ้านไสโคกเกาะ 
15 5449 ครูผู้ช่วย บ้านวังหิน คศ.3 48,540 5449 ครูผู้ช่วย บ้านเกาะปราง 
16 1661 ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดสุวรรณาราม คศ.3 58,390 1661 ครูผู้ช่วย วัดมะนาวหวาน 
17 2282 ครูผู้ช่วย วัดโบราณาราม คศ.3 48,540 2282 ครูผู้ช่วย บ้านโคกมะขาม 
18 1721 ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดสุวรรณาราม คศ.3 49,420 1721 ครูผู้ช่วย วัดควนสูง 
19 10242 ครูผู้ช่วย บ้านคลองงา คศ.3 48,540 10242 ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านไทรห้อง 
20 

9358 
ครูผู้ช่วย 

บ้านปากน้ า คศ.3 49,420 9358 
ครูผู้ช่วย วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 

227 
21 

8779 
ครูผู้ช่วย 

บ้านนาท่อม คศ.3 33,140 8779 
ครูผู้ช่วย ตชด.ช่างกลปทุมวัน

อนุสรณ์ 10 
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ที่ 

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
ต าแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ 

ไปก าหนดใหม่ 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

เงินเดือน ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

อันดับ ขั้น 
22 

9359 
ครูผู้ช่วย 

บ้านห้วยปริก คศ.2 38,470 9359 
ครูผู้ช่วย สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่ง

สง 
23 1834 ครูผู้ช่วย บ้านปากน้ า คศ.3 47,660 1834 ครูผู้ช่วย วัดล านาว 
24 10773 ครูผู้ช่วย บ้านปากน้ า คศ.3 58,390 10773 ครูผู้ช่วย วัดล านาว 
25 2232 ครูผู้ช่วย วัดควนส้าน คศ.3 49,420 2232 ครูผู้ช่วย ราชประชานุเคราะห์ 6 
26 2240 ครูผู้ช่วย วัดควนส้าน คศ.3 47,660 2240 ครูผู้ช่วย ราชประชานุเคราะห์ 6 
27 2077 ครูผู้ช่วย บ้านหนองปลิง คศ.3 49,420 2077 ครูผู้ช่วย วัดควนชม 
28 

9311 
ครูผู้ช่วย บ้านสระนาง

มโนราห ์
คศ.2 35,050 9311 

ครูผู้ช่วย 
วัดเทวสิทธิ ์

29 9790 ครูผู้ช่วย วัดหนองดี คศ.3 48,540 9790 ครูผู้ช่วย บ้านชายคลอง 
30 2528 ครูผู้ช่วย บ้านวังหิน คศ.3 56,610 2528 ครูผู้ช่วย บ้านแพรกกลาง 
31 9202 ครูผู้ช่วย บ้านเขาตาว คศ.3 49,420 9202 ครูผู้ช่วย บ้านนาพา 
32 5256 ครูผู้ช่วย มหาราช 3 คศ.3 48,540 5256 ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 
33 9823 ครูผู้ช่วย บ้านไสยูงปัก คศ.3 49,420 9823 ครูผู้ช่วย วัดธรรมเผด็จ 
34 

5948 
ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านปาก

เสียว 
คศ.3 49,420 5948 

ครูผู้ช่วย 
บ้านคอกช้าง 

35 10514 ครูผู้ช่วย บ้านปลายเส คศ.3 58,390 10514 ครูผู้ช่วย วัดวังรีบุญเลิศ 
36 5164 ครูผู้ช่วย บ้านวังยาว คศ.2 36,250 5164 ครูผู้ช่วย บ้านนิคมวังหิน 
37 1898 ครูผู้ช่วย บ้านพูน คศ.3 46,040 1898 ครูผู้ช่วย บ้านไสส้าน 
38 5779 ครูผู้ช่วย บ้านห้วยกลาง คศ.3 49,420 5779 ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านสี่แยก 
39 2070 ครูผู้ช่วย วัดควนกอ คศ.3 48,540 2070 ครูผู้ช่วย บ้านควนประชาสรรค ์
40 2464 ครูผู้ช่วย วัดโบราณาราม คศ.3 58,390 2464 ครูผู้ช่วย วัดโคกหาด 
41 2085 ครูผู้ช่วย บ้านควนล าภ ู คศ.3 52,060 2085 ครูผู้ช่วย วัดมังคลาราม 
42 9803 ครูผู้ช่วย บ้านบางรูป คศ.3 48,540 9803 ครูผู้ช่วย จุฬาภรณ์พิชญาคาร 
43 10563 ครูผู้ช่วย บ้านหนองใหญ ่ คศ.3 55,720 10563 ครูผู้ช่วย บ้านสามัคคีธรรม 
44 9893 ครูผู้ช่วย วัดควนสระบัว คศ.3 48,540 9893 ครูผู้ช่วย บ้านหนองหว้า 
45 5881 ครูผู้ช่วย บ้านคลองตูก คศ.3 48,540 5881 ครูผู้ช่วย วัดสามัคคีนุกูล 
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ที่ 

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
ต าแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ 

ไปก าหนดใหม่ 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

เงินเดือน 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา อันดั

บ 
ขั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 4 อัตรา 
46 10312 ครูผู้ช่วย ชุมชนพิบูล

สงคราม 

คศ.3 53,950 10312 ครูผู้ช่วย ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 

47 11307 ครูผู้ช่วย ชุมชนพิบูล
สงคราม 

คศ.3 39,370 11307 ครูผู้ช่วย วัดปากตรง 

48 9124 ครูผู้ช่วย ชุมชนพิบูล
สงคราม 

คศ.3 48,540 9124 ครูผู้ช่วย วัดโคกพิกุล 

49 6621 ครูผู้ช่วย บ้านอายเลา คศ.2 41,620 6621 ครูผู้ช่วย บ้านบางน้อย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 อัตรา 
50 9592 ครูผู้ช่วย บ้านหน้าเขาวัด คศ.3 48,540 9592 ครูผู้ช่วย บ้านท่าสูง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   จ านวน  8  อัตรา 
51 110456 

 
คร ู ท่านครญาณวโร

ภาสอุทิศ 
คศ.2 54,100 110456 

 
คร ู ร่อนพิบูลย์เกยีรตสิุนธรา

ภิวัฒก ์
52 25240 คร ู ฉลองรัฐราษฎร์

อุทิศ 
คศ.2 27,260 25240 คร ู ฉวางรัชดาภิเษก 

53 5930 คร ู ทุ่งสังพิทยาคม คศ.2 41,620 5930 คร ู สตรีทุ่งสง 

54 24724 คร ู วังหินวิทยาคม คผช. 15,050 24724 คร ู ทุ่งสง 

55 121309 คร ู ตรีนิมติรวิทยา คศ.2 41,620 121309 คร ู ทางพูนวิทยาคาร 

56 7437 คร ู ชะอวด คศ.2 41,620 7437 คร ู เฉลิมราชประชาอุทิศ 

57 129759 คร ู ชะอวด คศ.2 41,620 129759 คร ู ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 

58 6721 คร ู สิชลประชาสรรค ์ คศ.3 49,420 6721 คร ู กัลยาณีศรีธรรมราช 
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เรื่องที่ 4.6 
เรื่อง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งเลขท่ีต าแหน่งเลขที่ อ 26  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ  เงินเดือน 48,440 บาท  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
ไปก าหนดใหม่ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

 2. อนุมัติการโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งเลขท่ีต าแหน่งเลขที่ อ 10 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ เงินเดือน 43,600 บาท  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช                
เขต 3  ไปก าหนดใหม่ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดังนี้ 
 

ที ่ หน่วยงานการศึกษา
ต้นทาง 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อต าแหน่ง ระดับ อัตรา
เงินเดือน 

หน่วยงานการศึกษา
ปลายทาง 

1. สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต 2 

อ 26 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 48,440 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 

2. สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

อ 10 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ช านาญการ 49,270 สพม.14 

 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.7 
 

เรื่อง   การเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน             
ตามมาตรา 38 ค.(2)  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2       
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

      

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางนัยเนตร  ศิลปรัศมี  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่               
อ 11  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ต าแหน่งเลขที่  อ 11 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 2 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2              
ได้รับผลงานครบถ้วนสมบูรณ์  
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        เร่ืองที่ 4.8 
เรื่อง  การขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการ (ต่อเนื่อง) 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยราชการต่อเนื่อง ต่อไป   มีก าหนด 1 ปี                        

ทั้ง 2 ราย หากเลยเวลาที่ก าหนดให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป 
    

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งและโรงเรียน
เดิม 

ต าแหน่งและ
โรงเรียนที่ช่วย
ราชการปัจจุบัน 

ประสงค์ช่วยราชการ 
โรงเรียน 

เหตุผล 

1. นางนัยนา 
     หมื่นห่อ 

ครู/ 
โรงเรียนเชียรใหญ่
สามัคคีวิทยา 

ครู/ 
โรงเรียนตะโหมด 
 

โรงเรียนตะโหมด ติดตามคู่สมรส 

2. นางพวงเพ็ชร 
    ขุนช านาญ 

ครู/ 
โรงเรียนสตรี 
ปากพนัง 

ครู/ 
โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช 
 

โรงเรียนกัลยาณี                  
ศรีธรรมราช 

เจ็บป่วยต้องรักษา
ตัวต่อเนื่อง                
(โรครูมาตอยด์) 
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         เร่ืองที่ 4.9 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ 

จ านวน 25 ราย 
 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 25 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะ
ประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 6 ราย 

1 นางธัญลักษณ์ 
คงพิทักษ์ 

คร ู ร.ร.บ้านหนองหว้า
(ชมายนุกูล) 

การงานอาชีพฯ 

  2 นายวิจารณ์ 
แนะแก้ว 

คร ู
 

ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวัน ภาษาไทย 

  3 นางจุฑาทิพย์ 
รักษ์ศรีทอง 

คร ู
 

ร.ร.บ้านเกาะยวน ปฐมวัย 

  4 นางสาวกัลญา   
ชนะสุข 

คร ู
 

ร.ร.วัดหน้าเขา คอมพิวเตอร์ 

  5 นางทิพรัตน์  
สุตระ 

คร ู
 

ร.ร.วัดมะเฟือง การงานอาชีพฯ 

  6 นางวิภาวดี 
ปรีหะจินดา 

คร ู
 

ร.ร.พรรณราชลเขต คณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 ราย 
7 นางคนึงนิจ 

       ศักดิ์มาศ 
คร ู
 

ร.ร.บ้านคลองเหลง ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 18 ราย 
8 นายชัชวาล 

        น้อยเต็ม 
คร ู
 

ร.ร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์ สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

9 น.ส.อิงอร 
        พิมเสน 

คร ู
 

ร.ร.ขนอมพิทยา คณิตศาสตร์ 

10 น.ส.วิไลวรรณ 
        เอ่ียมศิริ 

คร ู
 

ร.ร.ขนอมพิทยา สังคมศึกษาฯ 

11 นางสุนันทา 
       ผกากรอง 

คร ู
 

ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว) 

12 นายวรุณ 
        กาฬพันธ์ 

คร ู
 

ร.ร.เบญจมราชูทิศ สังคมศึกษาฯ 
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 3. ทั้งนี้ กรรมการได้เสนอความเห็นว่า กรรมการคนที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม ควรตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

13 น.ส.นงเยาว ์
          แก้วบัว 

คร ู
 

ร.ร.ชะอวด ภาษาอังกฤษ 

14 นายชาตรี 
           ชูช่วย 

คร ู
 

ร.ร.ขอนหาดประชา
สรรค ์

สังคมศึกษาฯ 

15 น.ส.ธัญญานุช 
       อุปนันท์ 

คร ู
 

ร.ร.บ้านเกาะวิทยา ภาษาอังกฤษ 

16 นางทิพย์วรรณ 
        ใจสมุทร 

คร ู
 

ร.ร.ประสาธน์ราษฎร์
บ ารุง 

ภาษาอังกฤษ 

17 น.ส.ชนิดา 
          ยิสมัน  

คร ู
 

ร.ร.ควนเกยสุทธิวิทยา สังคมศึกษาฯ 

18 นายธีรพล 
         ชนะภัย 

คร ู
 

ร.ร.สตรีทุ่งสง วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

19 นายวรวุฒ ิ
      พูลพิพัฒน์  

คร ู
 

ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์
ศึกษา 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์ 

20 น.ส.กริษฐา 
   บุญญาพิทักษ์  

คร ู
 

ร.ร.ทุ่งสง การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) 

21 นางวรรณนิษา 
            ขุนศรี  

คร ู
 

ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณฯ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว) 

22 น.ส.ปวีณา 
     เหมือนพาล  

คร ู
 

ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก ศิลปะ 

23 นายศุภนัส 
        นงค์นวล 

คร ู
 

ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณฯ 

คณิตศาสตร์ 

24 น.ส.วริดา 
          ไกรนรา 

คร ู
 

ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ ภาษาไทย 

25 นางปูริดา 
                         ชัยประดษิฐ์ 

คร ู
 

ร.ร.เชียรใหญ ่ ภาษาไทย 
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        เร่ืองที่ 4.10 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 
       ด้านความรู้ความสามารถ ด้นที่ 3 ด้านผลการปฎิบัติงาน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ            
       (กรณีขอเปลี่ยนประธานกรรมการ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ช านาญการ กรณีขอเปลี่ยนประธานกรรมการ รายนางสาวศิริวรรณ  สโมสร  ต าแหน่งครู  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)  

 
 

 
ที่ 

ชื่อต าแหน่ง คณะกรรมการประเมิน 
สถานศึกษา/สาขา คนที่ ๑ (เดิม) คนที่ 1 (ใหม่) หมายเหตุ 
ที่ขอรับการประเมิน (ประธานกรรมการ) (ประธานกรรมการ)  

1 น.ส.ศิริวรรณ  สโมสร  
ต าแหน่งคร ู 
ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก 
สาขากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน (แนะแนว) 

ผอ.ร.ร.ทุ่งสงวิทยา ผอ.ร.ร.ฉวางรัชดาภเิษก กรรมการ คนท่ี 2 และ  
คนท่ี 3 คงเดิม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

      เร่ืองที่ 4.11 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. อนุมัตกิารประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 15 ราย 
ต้ังแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 4 ราย 

1 นางสุปาณิตา 
ไชยเสน 

คร ู
 

บ้านวังยวน คณิตศาสตร์ 

2 น.ส.สุมาล ี
ศรีรัตน์ 

คร ู
 

ชุมชนวัดอัมพวัน ภาษาไทย 

3 นางพรทิพย์ 
ศรีภักดี 

คร ู
 

ชุมชนบ้านสี่แยก ภาษาไทย 

4 นางวรรณดี   
สวัสด ี

คร ู
 

บ้านนา วิทยาศาสตร์ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 1 ราย 

5 นางปราณี       
บริโท 

คร ู ตชด.บ้านท่าข้าม ภาษาไทย 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 3 ราย 

6 นางสาวกาญจนา   
เชษฐวรรณสิทธิ์ 

คร ู วัดพระเลียบ  ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

7 นางกฤติมา   
       พรประเสริฐ 

คร ู เคียงศิริ  ภาษาไทย 

8 นางสาวมูไรนะ 
          โต๊ะอิสอ 

คร ู บ้านท่าสู ง  ปฐมวัย 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 7 ราย 

9 น.ส.สุรีย์     ทรงอนงค์ คร ู โยธินบ ารุง สังคมศึกษาฯ 
10 น.ส.สุรีย์พร      พันทวีศักดิ์ คร ู โยธินบ ารุง ภาษาไทย 
11 นายวุฒิชัย      จีนเมือง 

 
คร ู สตรีทุ่งสง วิทยาศาสตร์(เคมี) 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

12 น.ส.สุรีพร  บัวแก้ว 
           

คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ สังคมศึกษาฯ 

13 นายชญานิน ธรรมประเสริฐ คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ สังคมศึกษาฯ 
14 นายเนตรณรงค์    ขวัญสุย คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
15 นายจักรรัตน์ ภักดีกิจ คร ู อินทร์ธานีวิทยาคม คอมพิวเตอร์ 
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เรื่องที่ 4.12 

เรื่อง  การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็น                  

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ราย นางกรุณา  โชติวัน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

2.  อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  ราย นางกรุณา  โชติวัน ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  
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เรื่องที่ 4.13 

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

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1  จ านวน 5 ราย เพ่ือให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 2 ราย 

1 นางกัณฐมณี 
คุณชน 

ครูช านาญการ บ้านคอกช้าง ดนตรี 

2 นางพิไลลักษณ์ 
อาญาพิทักษ์ 

ครูช านาญการ บ้านคอกช้าง ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 3 ราย 
3 
 

นางสุวรรณา  
        หัตประดิษฐ์ 

ครูช านาญการ ขุนทะเลวิทยาคม วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

4 
 

นายสถาพร  
            แสงระว ี

ครูช านาญการ 
 

เบญจมราชูทิศ 
การงานอาชีพฯ (งาน

ช่าง) 
5 
 

นางสาวสาวิตรี   
             อินพรหม 

ครูช านาญการ ทุ่งสง คณิตศาสตร์ 
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เร่ืองที่ 4.14 
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
      (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 24 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

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

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 2 ราย 
1 นางสาวพัทธนันท์ 

ร าเพย 
ครูช านาญการ วัดจันดี ภาษาอังกฤษ 

2 น.ส.บุญราศี 
เจริญผล 

ครูช านาญการ บ้านกุยเหนือ ภาษาอังกฤษ 
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3. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แจ้งมติให้ทราบ จ านวน 10 ราย 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 10 ราย 

1 นางสาวจุฑารัตน์   
         สังขนุกิจ 

ครูช านาญการ 
สิชลคุณาธารวิทยา วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

2 นางอมรรัตน์  
         พิกุลทอง 

ครูช านาญการ 
ก้างปลาวิทยาคม วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

3 นางศิริพร  
         รัตนพันธ์ 

ครูช านาญการ 
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

4 นางณัฐรดา        
          เครือยศ 

ครูช านาญการ 
สตรีทุ่งสง วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

5 นางจุฑารัตน์   
        ทองค าชุม 

ครูช านาญการ 
ทุ่งสง 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

6 นางสาวจินดา   
       พราหมณ์ชู 

ครูช านาญการ ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์
รัชมังคลาภิเษก 

วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

7 นางนงค์รัตน์  
    กัญจนกาญจน์ 

ครูช านาญการ 
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา) 

8 
นางจิรัชญา   

        พัดศรีเรือง 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
ช านาญการ 

ทุ่งใหญ่วิทยาคม วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

9 นางอมรรัตน์  
          เลขาผล 

ครูช านาญการ 
สตรีปากพนัง 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

10 นางสุจิตรา  
    สุวรรณบรรจง 

ครูช านาญการ 
กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
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4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  12  ราย 
     

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 1 ราย 
1 นางสุภาพร  

กาญจนเพชร 
ครูช านาญการ วัดธรรมเผด็จ ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 11 ราย 

2 นางรัชนีวรรณ    
           ชอบผล 

ครูช านาญการ 
นาบอน 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

3 นายปิยะ   
พละคช 

ครูช านาญการ 
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

4 นายอุดม   
         ช่วยคงคา 

ครูช านาญการ 
เสาธงวิทยา 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา) 

5 นางธัญรส  
        เหมจินดา 

ครูช านาญการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

6 นางสายใจ  
           พลเดช 

ครูช านาญการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

7 นางสาวศุภลักษณ์       
          ถูวะการ 

ครูช านาญการ 
ตระพังพิทยาคม วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

8 นางจีรภรณ์  
     เพียรอนุรักษ์ 

ครูช านาญการ 
สตรีทุ่งสง วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

9 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ ์   
        ศรีสุวรรณ 

ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

10 นางสาวพวงน้อย  
          บิลมาส 

ครูช านาญการ 
ฉวางรัชดาภิเษก วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

11 นายกิตติศักดิ์  
          สกุลหน ู

ครูช านาญการ 
คงคาประชารักษ์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

12 นางสาวอรพรรณ     
         ริยาพันธ์ 

ครูช านาญการ 
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา) 
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เร่ืองที่ 4.15 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 18 ราย 
 2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 18 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  

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

1 นางวันเพ็ญ   
ยานพะโยม 

 

ครูช านาญการ วัดมุขธารา ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 6 ราย 

2 นางสาวธิดารัตน์   
ส้มเขียวหวาน 

ครูช านาญการ บ้านคอกช้าง สุขศึกษาและพลศึกษา 

3 นางพรพิมล 
เอียดทวน 

ครูช านาญการ โสตทัศนศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 นางสาวสรพัฒร์ 
สุพรรณ 

ครูช านาญการ บ้านคลองงา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 นางสุภาวดี 
สุวรรณน้อย 

ครูช านาญการ ชุมชนวัดอัมพวัน คณิตศาสตร์ 

6 นางสาวอารีย์ 
สุขใส 

ครูช านาญการ วัดหลักช้าง วิทยาศาสตร์ 

7 นางสาวกิตติมา 
รังสรรค์ศิริ 

ครูช านาญการ 
ชุมชนวัดกระทูนเหนือฯ คณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 3 ราย 
8 นางกมลรัตน์   

              พลไชย 
ครูช านาญการ บ้านเหนือคลอง ภาษาอังกฤษ 

9 นางณิชา  
          เพชรใหญ่ 

ครูช านาญการ วัดแร่ราษฎร์-สุทัศน์ คณิตศาสตร์ 

10 นางวงศ์วิลัย     
            อินทร์ชัย 

ครูช านาญการ วัดควนชะลิก คณิตศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 2 ราย 
11 นางวรรณา 

             มั่นคง 
ครูช านาญการ 

ร.ร.ท่าศาลา ภาษาไทย 

12 นายอภิชัย   
        หวันนุรัตน ์

ครูช านาญการ 
ร.ร.บ้านหนองหว้า สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 6 ราย 
13 นางจิราพร  

             รัตนบุร ี
ครูช านาญการ สตรีทุ่งสง ภาษาไทย 

14 นางวันดี  
           ช่วยทุกข์ 

ครูช านาญการ ทุ่งสงสหประชาสรรค์ สังคมศึกษาฯ 

15 นางสุกัญยา  
สุทธิ์ทองแท้ 

ครูช านาญการ ทุ่งใหญ่วิทยาคม สังคมศึกษาฯ 

16 นางเครือวัลย์  
           แก้วผ่อง 

ครูช านาญการ สิชลคุณาธารวิทยา สังคมศึกษาฯ 

17 นางณัฏฐธิดา  
        คงประพันธ์ 

ครูช านาญการ 
โยธินบ ารุง สังคมศึกษาฯ 

18 นางวาสนา      
          ไชยวรรณ ์

 

ครูช านาญการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 
 

ดนตรี - นาฏศิลป์ 
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เร่ืองที่ 4.16 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 1 ราย 

1  นางกาญจนา   
         ปัญญานฤพล  

ครูช านาญ
การ 
 

รร.บ้านทวดทอง  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 9 ราย 
2  นางพรศรี  

ศรีสุข  
ครูช านาญ
การ 
 

รร.วัดคอนใคร  

3 นางอุไรวรรณ   
        จินตนะรุ่งโรจน์ 

ครูช านาญ
การ 
 

รร.ท่าศาลา 
 

 

4 นางโกศล  
นวลวิลัย 

ครูช านาญ
การ 
 

รร.วัดสระประดิษฐ์  

5 
 

นางภิญยู  
อินนุพัฒน์ 

ครูช านาญ
การ 
 

รร.บ้านคลองวัง  

6 นางสมยา  
ด านวล 

ครูช านาญ
การ 
 

รร.วัดสระประดิษฐ์  

7 นางวริศรา   
ดีช่วย 

ครูช านาญ
การ 
 

รร.ชุมชนวัดสระแก้ว 
 

 

8 นางกนกวรรณ   
ชูโชต ิ

ครูช านาญ
การ 
 

รร.วัดโคกเหล็ก  

9 นางสุจิตรา   
นาภูม ิ

ครูช านาญ
การ 
 

รร.บ้านประชาอารี 
 

 

10 นางอุษา  
ปานด า  

ครูช านาญ
การ 
 

รร.บ้านทุ่งเกราะ 
 

 



44 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 3 ราย 
11 นางเกตุรวี  

ศรีชาย 
ครูช านาญ
การ 
 

รร.สิชลคุณาธารวิทยา  

12 นายอภิชัย  
ณ นคร 

ครูช านาญ
การ 
 

รร.สิชลประชาสรรค ์
 

 

13 นายทวีวัฒน์  
  ศรีสุวรรณ  

ครูช านาญ
การ 
 

รร.วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 
 

 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
   5.1 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลงาน คศ.3 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
         มอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เร่งรัดการด าเนินการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ราย นางสุจิตรา  สุวรรบรรจง ต าแหน่งครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้เร็วที่สุด และรายงานความคืบหน้า                   
การด าเนินการให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบในการประชุมครั้ง ต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


