
ระเบียบวาระที่ ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อจดบันทึกรายงานการประชุมและ

อำนวยความสะดวกต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายงานการ 

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งท่ี ๕/ ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี

ประธาน

จ
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุม 
เพื่อให้การรับรอง

เพ ื่อความถูกต้องและเป ็นไปตามที่ประชุมได้ม ีมติและอนุม ัต ิให ้ดำเน ินการ 
จ ึงขอให ้ท ่านได ้ตรวจสอบรายละเอ ียดการประช ุม หากม ีข ้อผ ิดพลาดหรือไม ่ตรง 
ตามที่เสนอให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ (ะ/๒๕๖๓
เมีอวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑.๑ เรื่อง การดำเนินการตามมติ กศจ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอผลการดำเนินการ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ ๕^๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ร)๕ วาระ ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบผลการดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
๓.๒.® เรื่อง การรายงานการดำเนินการทางวิน ัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๑ ราย

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการรายงานการดำเนินการทางวินัยช้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 
จำนวน ๑ ราย

๓.๒.๒ เรื่อง การปฏิบ ัต ิตามคำพิพากษา (อุทธรณ์) ศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๑ ราย

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบและแจ้งให้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา 
(อุทธรณ์) ศาลปกครองสูงสุด ต่อไป
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๓.๒.๓ เรื่อง ตอบข้อหารือรอบปีการศึกษาหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราขการครู 
และบ ุคลากรทางการส ิกษา ตำแหน ่งคร ู ม ีว ิทยฐาน ะและเล ื่อน ว ิทยฐาน ะ ตามหน ังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว  ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการตอบข้อหารือการนับระยะเวลาของปีการศึกษา 
ให ้เป ็น ไปตามระเบ ียบกระทรวงศ ึกษ าธ ิการว ่าด ้วยป ีการศ ึกษา การเป ็ดและป ีดสถานศ ึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ ข้อ ๖ ในรอบปีการศึกษาหนึ่งวันเริ่มด้นปีการศึกษา คือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
และวันสิ้นปีการศึกษา คือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ของปีถัดไป

๓.๒.๔ เรื่องแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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๓.๒.๕ เรื่อง โครงการจัดตั้งสภาพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช (สพ.กศ.)

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบโครงการสภาพัฒนาการศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

๑.เพื่อเป็นองค์กรจิตอาสาร่วมกันระหว่างภาคพลเมือง พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ก ับ ภ าค ร าช ก าร เพ ื่อ ห าแ น ว ท าง พ ัฒ น าก าร ศ ึก ษ าข อ งจ ังห ว ัด ให ้ม ีค ุณ ภ าพ ม าก ข ึ้น  ให ้สอดคล ้องก ับ  
นครแห่งอารยธรรม และเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาคใต้

๒.เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
เพ ื่อให้ผู้เร ียนมีค ุณสมบัติพ ึงประสงค์ ๓ ประการ คือเป ็นคนดี ม ีความร ู้ และม ีท ักษะ ที่พ ื่งตนเองได้ โดยให้ 
สถานศึกษากำหนดใบรับรองประเมินผล ท้ัง ๓ ด้านให้ผู้สำเร็จการศึกษา

๓.เพื่อเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสมุน ให้ครูอาจารย์ ได้มีโอกาส 
ผึเกอบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ระบบใหม่

๔.เพื่อเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือ สนับสมุนให้สถานศึกษาแต่ละระดับสร้าง 
เครือข่ายซึ่งกันและกันบนพื้นฐานกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาต่อยอด 
การศึกษา ไต้ในระดับท่ีสูงขึ้น

๔.เพื่อส่งเสริม สนับสมุน เยาวชนให้สนใจสิ่งแวดล้อม งานศึลปวัฒนธรรมและ 
งานภูมีปิญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของความเป็น“นครแห่งอารยธรรม”
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เร่ืองท่ี ๔.๑
เรื่อง การพิจารณารายงานการดำเน ินการทางวิน ัยไม่ร ้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑ ราย

มติคณะกรรมการสืกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อน ุม ัต ิงดโทษให้โดยให ้ทำท ัณฑ ์บนเป ็นหนังส ือไว้ต ่อผู้บ ังค ับบ ัญชาตามมาตรา ๑ ๐ ๐  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕;๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๔๔๑ ซ่ึง ข้าราชการครูรายดังกล่าว ได้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามหนังสือทัณฑ์บน ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒
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เร่ืองท่ี ๔.๒
เรื่อง การแต่งตั้งครูผ ู้ช ่วยซึ่งผ ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู

มติคผะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่ง 

ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดเติม โดยได้รับ 
เงินเดือนอันดับ คศ.๑ เมื่อวันกัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน ๑ ราย คือ

ที่ ข่ือ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑ ราย

๑ นางสาวพียกา ศรีใส ครูผู้ช่วย หัวไทร (เรือนประซาบาล)
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เร ื่องท ี่ ๔.๓

เรื่อง การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.นครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กศจ.อื่น 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง นำบัญชีรายซื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีคณะกรรมการ 

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรืถทางหรือสาขาวิชาเลกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา และ 
ฟิสิกส์ จำนวน ๑ อัตรา ไปขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ต่อไป
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เร่ืองท่ี ๔.๔
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โอนไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู 

เทศบาล

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ราย นายสว่างพงศ์ ยุเหล็ก ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเถลิง 

ก ิตต ิยาราม สำนักงานเขตพื้นท ี่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ โอนไปดำรงตำแหน่งครู ใน 
ตำแหน่งว่างชองโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สำน ักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ตาม 
ประสงค์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
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เร่ืองท่ี ๔.๕
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม 
มาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๔๖๒) ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ 
การสืกษาฃั้นพื้นฐาน

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการดืกษ'าอื่น ตาม 
มาตรา ๓๘ค.(๒) ครั้งที่ ๒(๑ ตุลาคม ๒๔๖๒)ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ช้ันพื้นฐาน รวมท้ังส้ิน จำนวน ๖๔ คน ดังนี้

สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๓๓ คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๓๒ คน
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เร่ืองท่ี ๔.๖
เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราฃ เขต ๔

มติคณะกรรมการสิกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข

อนุม ัต ิการเล ื่อนระดับตำแหน่งของข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง 
การศ ึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งที่ส ูงขึ้น สำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๒ ราย คือ

๑. นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ เลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.๘ กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

๒. นางสิริวรรณา สาริปา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.๑๔ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
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เร่ืองท่ี ๔.๗
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

(อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการ ราย นางสุพานี ยิ่งยง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียน 

บ้านทุ่งขันหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
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เร่ืองท่ี ๔.๘
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข
อนุมัติคุณสมบัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะ1ชำนาญการ ท้ัง ๓๔ ราย

๑. อนุมัติคุณสมบัติชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ฃอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ 
จำนวน ๓๔ ราย

๒. อนุม ัต ิการแต่งต ั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ชองข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาผู้ฃอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๓๔ ราย

ท่ี ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๑๐ ราย
๑ นางศุภรัตน์

พรหมทอง
ค รู ร.ร.บ้านปลายคลอง วิทยาศาสตร์

๒ นายทรงวุฒิ
ซสุวรรณ

ครู ร.ร.วัดมหาชัย 
วนาราม

คณิตศาสตร์

๓ นางฉัตรสุดา
สาเหล้

ครู ร.ร.วัดโพธ้ีเสด็จ คณิตศาสตร์

(̂ นางสาวอาริษา
ปิญญาทิพย์

ครู ร.ร.บ้านห้วยระย้า ภาษาไทย

๔ นางสุพิซฌาย์
สามพิมพ์

ครู ร.ร.วัดพระมหาธาตุ คณิตศาสตร์

๖ นายพงศ์พิพัฒน์ 
วุฒิมงคล

ค รู ร.ร.วัดดินดอน สังคมศึกษา

๗ นางสาวอรัญญา
ดาบเงิน

ค รู ร.ร.วัดโบสถ์ คณิตศาสตร์

๘ น.ส.อุไรวรรณ
สุดคีรี

ค รู ร.ร.อนุบาล 
นครศรีธรรมราชฯ

สังคมศึกษา

๙ น.ส.ปริศนา 
นาคนาสักดี้

ครู ร.ร.อนุบาล 
นครศรีธรรมราชๆ

ปฐมวัย

๑๐ น.ส.ยุพิน
ปรีดาศักดิ้

ค รู ร.ร.อนุบาล 
นครศรีธรรมราชา

ภาษาไทย
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ท่ี ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราข เขต ๒ จำนวน ๑๖ ราย
(5)(5) นางบุษกร

แก้วพิทักษ์
ค รู ร.ร.บ้านไสโปีะ ภาษาไทย

๑๒ น.ส.ลัดดาวัลย์
พัฒศรีเรือง

ครู ร.ร.บ้านควนประซาสรรค์ ภาษาอังกฤษ

๑๓ นางพัฒซรี
แซ่เขา

ครู ร.ร.พรรณราซลเซต วิทยาศาสตร์

๑๔ นางเอกมล
จันทร์เรือง

ครู ร.ร.จุหาภรณ์พิซญาคาร ภาษาไทย

๑๔ น.ส.,ปริณภักดี้
ซ้ายหั่น

ครู ร.ร.บ้านเซาวง ปฐมวัย

๑๖ นางเบ็ญจวรรณ
ดิษฐาน

ครู ร.ร.วัดประดีษฐาราม ภาษาไทย

๑๗ นางฐิริญญา
พรหมศร

ค รู ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒน 
ศึกษา

คณิตศาสตร์

® น .ส .ธาร ิต า
นพสุวรรณ

ค รู ร.ร.ว ัด จันดี ภาษาไทย

๑๙ น.ส.ศิริลักษณ์
ซนะดี

ค รู ร.ร.บ้านโคกมะขาม สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

๒๐ นายสุระขัย
เมฆคต

ครู ร.ร.วัดลำนาว สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

๒๑ นายธีระนันท์
รัตตะ

ครู ร.ร.วัดลำนาว ภาษาไทย

๒๒ น.ส.ธนิดา
เพิซรดำ

ครู ร.ร.บ้านเกาะปราง ภาษาอังกฤษ

๒๓ นางธนาภรณ์
ลักษณาวิบุลย์กุล

ครู ร.ร.สหกรณ์นิคมกสิ 
กรรมทุ่งสง

ภาษาไทย

๒๔ นายอดีศักดิ๋
รักษ์ศรีทอง

ค รู ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม สุขศึกษาและพล 
ศึกษา

๒๔ น.ส.สุภาวดี
จันทร์ส่อง

ค รู ร.ร.วัดควนล้าน วิทยาศาสตร์

๒๖ นางซญานิษฐา
สุวรรณรัตน์

ครู ร.ร.วัดธรรมเผด็จ คณิตศาสตร์



14

ท ี่ ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การดีกษามัธยมดีกษา เขต ๑๒ จำนวน ๙ ราย
๒๗ นายต่อลักดิ้

ศรีแก้วแฝก
ครู โรงเรียนสิชลประซาสรรค์ ภาษาอังกฤษ

๒๘ น.ส.ปรีดาภรณ์
ติยจันทร์

ค รู โรงเรียนพิปูนลังฆรักษ์ 
ประชาอุทิศ

คณิตศาสตร์

๒๙ นายลักดี้มงคล
ย ี่ม ี

ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์)

๓๐ น.ส.เมธ์วดี
บุญทอง

ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 
เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์

๓๑ นายเจษฎา
อยู่ชำ

ครู โรงเรียนบางขันวิทยา คณิตศาสตร์

๓๒ น.ส.ดามันญา
ลักษณะวิลาส

ครู โรงเรียนปากพนัง ภาษาไทย

๓๓ น.ส.จุฬาลักษณ์
จันทร์อินแก้ว

ครู โรงเรียนปากพนัง คณิตศาสตร์

๓๔ นางรวมพร
ผิวจิตร

ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง ภาษาจีน

๓๕ นายไพรัช
สุคตะ

ค รู โรงเรียนซะอวด ศิลปะ(ทัศนศิลป)



15

เร่ืองท่ี ๔.๙
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน ๖ ราย ดังนี้ 
๑. อนุมัต ิการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้าน 

ความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ชองคณะกรรมการประเมิน
๒. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน ๖ ราย ตั้งแต่ 

วันที่คุณสมบัติครบถ้วน

ท ี่ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เชต ๒ จำนวน ๕ ราย

๑ นายพรดักด
ชชาว

ครู บ้านนาเหนือ คอมพิวเตอร์

๒ นางจุฑาทิพย์
รักษ์ศรีทอง

ครู บ้านเกาะยวน ปฐมวัย

๓ นางสุภาวรรณ
ล้อประเสริฐกุล

ครู บ้านบางตะเภา ภาษาไทย

(̂ น.ส.พุทธชาด
เนินหนุ

ค รู วัดจันดี ทัศนศึลบ้

๕ น.ส.ปรีดา
ชนะพล

ค รู บ้านหนองใหญ่ วิทยาศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๑ ราย
๖ น.ส.กริษฐา

บุญญาพิทักษ์
ครู ทุ่งสง การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
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เร่ืองท่ี ๔.๑๐
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน 
เป ็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการ ชุดที่ ๑ จำนวน ๑ ราย เพื่อให้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมติกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) พร้อมทั้งผล 
การประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ให้คณะกรรมการประเมิน 
ชุดท่ี ๒ ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป

ท ี่ ช่ือ - สกล ตำแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราข เขต ๒ จำนวน ๑ ราย

๑ นายโกวิทย์
เอียดเนตร

ผอ.สถานศึกษา/ 
ผอ.ชำนาญการ

บ้านเขาวง บริหารสถานศึกษา
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เรืองที ๔.๑๑
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ ื่อเล ื่อนเป ็นวิทยฐานะผู้อำนวยการขำนาญการพิเศษ (กรณีอนุมัติผลด้านที่ ๓ ตำแหน่งครู)

มติคณะกรรมการสืกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข
อนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา ที่ขอเลื่อนเป็นวิทย 
ฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา 
อนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษาที่ฃอเลื่อนเป็นวิทย 
ฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย

๒. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ 
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย

ท่ี 1 ซ ื่อ -ส ค ุล ตำแหน่ง ตำแหน่งปีจจุบัน วิชาเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๑ ราย

๑ นางพิมพ์พร
ยอดพุฒ

ครู/
ครูชำนาญการ

ผู้อำนวยการชำนาญการ คณิตศาสตร์
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เร่ืองท่ี ๔.๑๒
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ผลการประเมินด้านที่ ๓ (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ ๑ )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราซการครูและบุคลากรทางการติกษา 

จำนวน ๘ ราย
๒. อนุม ัต ิให้ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการติกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป ็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

จำนวน ฅเ ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องผ่านการ 
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ท่ี ชื่อ - สกล ตำแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การติกษาประถมติกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๕ ราย

๑ นางวรรณพร
ดำศรี

ครู/
ศรชำนาญการ

วัดพระมหาธาตุ สังคมศึกษา

๒ นายสมภูมิ
ทองน้อย

ว ั^ ^  
ครูชำนาญการ

บ้านทวดทอง สุขศึกษาและ 
พลศึกษา

๓ นายสมควร
สังข์จันทร์

ครู/
ครูชำนาญการ

วัดแพร่ สุขศึกษาและ 
พลศึกษา

(ริ̂ นางทักษิณา
รอดศรี

ครู/
ศรชำนาญการ

วัดบางใหญ่ ภาษาอังกฤษ

๕ บางกอบกุล
สงสุวรรณ

^ น ุ^
ครูชำนาญการ

อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การติกษามัธยมติกษา เขต ๑๒ จำนวน ๒ ราย
๖ นางสุจิตรา

สุวรรณบรรจง
ครู/
ครูชำนาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ (เคมี)

๗ นางสุธีกานต์
ช่วยพิทักษ์

ครู/
ครูชำนาญการ สตรีทุ่งสง สังคมศึกษาฯ

๒. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิฃาการครั้งที่ ๒ ภายในเวลา ๓ เดือน นับจากสำนักงานเขตพื้นที่ 
การติกษาแจ้งมติให้ทราบ จำนวน ๑ ราย

ท ี่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๑ ราย

๑ นางรสิตา
ดีมาก

ครู/
ครูชำนาญการ

บ้านย่านชื่อ ภาษาอังกฤษ
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เรืองที ๔.๑๓
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ว ิชาช ีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก'เชี่ยวชาญ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อน ุม ัต ิการต ั้งคณะกรรมการประเม ิน ชุดที่ ๑ ประเม ินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้ง 
คณ ะกรรมการกล ั่นกรองเอกสารและผลงานทางว ิชาการ (ด้านที่ ๓) เพ ื่อเล ื่อนเป ็นว ิทยฐานะศึกษาน ิเทศก ์ 
เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย

ท ี่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก
๑ นางบำเพ็ญ

หนุกลัใ.
ศึกษานิเทศก์/ศึกษานิเทศก' 
ชำนาญการพิเศษ

สพป.นศ.๒ นิเทศการศึกษา
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เร่ืองท่ี ๔.๑๔
เรื่อง ขออนุมัต ิการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ น ุม ัต ิก าร แ ต ่งต ั้งข ้าร าช ก ารค ร ูแ ล ะ บ ุค ล าก รท างก าร ศ ึก ษ าเล ื่อ น เป ็น ว ิท ยฐ าน ะ ค ร ูเช ี่ยว ช าญ  
จำนวน ๑ ราย

ท ี่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๑ ราย

๑ นางจิราวรรณ

ปรีชา

ครู/
ครูชำนาญการพิเศษ

พระพรหมพิทยาบุสรณ์ สังคมศึกษา
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เร่ืองท่ี ๔.๑๔
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๔๖๓

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข อน ุม ัต ิการแต ่งต ั้งคณ ะกรรมการประเม ิน ภาค ข
ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ในการค ัดเล ือกบ ุคคลเพ ื่อบรรจ ุและแต ่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน ่งรองผ ู้อำนวยการสถานศ ึกษา สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๔๖๓
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เร่ืองท่ี ๔.๑๖
เรื่อง การลอบแข ่งข ัน เพ ื่อบรรจ ุและแต ่งต ั้งบ ุคคลเข ้าร ับราชการเป ็นข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการ 
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๔๖๓

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุนัติ ดังนี้
๑. อนุมัติกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิซาเอก เพื่อใข้ในการสอบแข่งขัน ตามความต้องการจำเป็นของ 

สถานศึกษา รวมทั้งสินจำนวน ๑๐ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวน ๑๐๙ อัตรา ดังนี้
๑) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย 
๒) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา 
๓) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
๔) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาชาวิชาเอกศึลปศึกษา 
๔) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
๖) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีไทย 
๗) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล 
๘) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา 
๙) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน 
๑๐) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาชาวิชาเอกภาษาไทย

จำนวน ๓๖ อัตรา 
จำนวน ๔ อัตรา 
จำนวน ๑๙ อัตรา 
จำนวน ๒ อัตรา 
จำนวน ๑๒ อัตรา 
จำนวน ๒ อัตรา 
จำนวน ๒ อัตรา 
จำนวน ๖ อัตรา 
จำนวน ๑ อัตรา 
จำนวน ๒๔ อัตรา

๒. อน ุม ัต ิการกำหนดวันยื่นเอกสารการประเมินภาค ข และการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฎิษัติงานในสถานศึกษา และประกาศผลการสอบแข่งชันเมื่อตำเนินการประกาศรายซื่อ 
ผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมิสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค แล้วเสร็จ

๓. อน ุม ัต ิเป ็นหลักการมอบให ้สำน ักงานศึกษาธ ิการจ ังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเน ินการเก ี่ยวก ับ 
การประกาศรับสมัคร และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสพฐ. 
กำหนด จนแล้วเสร็จ

๔. อนุมัติเป ็นหลักการมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการคัดเลือก และ
แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไต้ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม

๔. อนุมัติให้ผู้ม ิอำนาจตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา พ.ศ.๒๔๔๗ และที่แก้ไชเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ไต้รับการดัดเลือก ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ไปรายงานตัวเช้า 
ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

๖. อนุมัติกรณีเรียกตัวผู้สอบแข่งขันไต้ ตามข้อ ๔. ไม่มารายงานตัว มอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช เรียกตัวผู้สอบแข่งขันไต้ลำดับถัดไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการเป็นช้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จนครบจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศ

๗. อนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการหาก ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. 
แจ้งมีการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการให้แล้วเสร็จ แล้วรายงานให้
กศจ. ทราบ
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เร่ืองท่ี ๔.๑๗
เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ และ 
ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมสิกษา 
นครศรีธรรมราชเขต ๑-๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษามัธยมสิกษา เขต ๑๒

มติคณะกรรมการสีก'ษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข
เห็นชอบ รายงาน ผลการดำเน ิน งาน ตามแผน ป ฏ ิบ ัต ิการป ระจำป ีงบ ป ระมาณ  พ.ศ. ๒๔๖๒ และ 

ร ่างแผน ป ฏ ิบ ัต ิการป ระจำป ีงบ ป ระมาณ  พ.ศ. ๒๔๖๓ ของส ำน ักงาน เขตพ ื้น ท ี่การศ ึกษ าป ระถม ศ ึกษ า 
นครศรีธรรมราช เขต ๑-๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.® เรื่อง ตรวจสอบขบวนการหลอกลวงครู
๕.๒ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพตามกลไกของ กศจ.


