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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
และระบบออนไลน์ (google meet)
..................................................
เริ่มประชุมเวลา

09.30 น.
เมื่อถึงเวลาการประชุม นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช (ประธาน กศจ.) ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้กระผมทาหน้าที่แทนใน
วันนี้ และขอเปิดการประชุม มอบเลขานุการ เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ขออนุญาตผู้เข้าร่วมประชุม

ประธาน

ได้กล่าวต้อนรับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช และอนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 12 คน

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติรับทราบการดาเนิน การตามมติคณะกรรมการ
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2564 เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2564
จานวน 24 วาระ

2

3.2 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
3.2.1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข
การสอบแข่ งขั น เพื่ อบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งบุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มี ม ติ รั บ ทราบประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิแ ละไม่ มี สิ ท ธิ
สอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค คลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 เป็นผู้มีสิทธิ
สอบภาค ก และ ภาค ข จานวน 2,907 ราย และผู้ไม่มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข จานวน 83 ราย จาแนก
ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ดนตรีศึกษา
นาฏศิลป์
ดุริยางศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
คอมพิวเตอร์
เกษตร
คหกรรม
ประถมศึกษา
ปฐมวัย
บรรณารักษ์
การเงิน/การบัญชี
รวม

ผู้สมัคร/ราย

ผู้มีสิทธิสอบ/ราย

ผู้ไม่มีสิทธิสอบ/ราย

101
216
151
393
79
43
40
551
434
16
61
3
27
228
10
21
43
548
7
18
2,990

101
214
148
367
79
43
40
540
428
15
61
3
8
221
9
20
42
546
6
19
2,907

0
2
3
26
0
0
0
11
6
1
0
0
19
7
1
1
1
2
1
2
83
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ทั้งนี้ กรณีขาดคุณสมบัติผู้ไม่มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข จานวน 83 ราย สรุปได้ดังนี้
ที่

เหตุผลที่ไม่ผ่าน

1 ขาดใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of
Record) ฉบับภาษาไทย
2 ไม่แนบใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
ไม่แนบสาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
และสาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcipt of Record) ฉบับภาษาไทย
3 คุณวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับ
ต าแหน่ ง รายละเอี ย ดตามที่ ร ะบุ ไว้ ในรายละเอี ย ด
ตาแหน่ ง กลุ่ มวิช า หรื อทาง หรือสาขาวิช าเอกที่ รับ
สมัครสอบ
4 แนบหนังสือให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ /แนบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพหมดอายุ/ไม่ได้แนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน
รวม

จานวน/ราย
1
1

71

ตามประกาศรับสมัครฯ
ข้อ 6.2 (2)
ข้ อ 3.2 (5) และ ข้ อ 6.2
(2) (7)
ข้ อ 3.2 (1) และ ข้ อ 6.2
(2)
ข้อ 3.2 (2) และ ข้อ 6.2
(9)

10
83
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3.2.2 เรื่อง ประกาศสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เรื่อง มอบหมายผู้แทนสานักงาน ก.ค.ศ.เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบการแต่ ง ตั้ ง นายสมพร ปานด า ผู้ แ ทน
สานักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้แทนในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.2.3 เรื่อง ให้ผู้อานวยการสถานศึกษา มาปฏิบัติราชการที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นการชั่วคราว
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ การแก้ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรีย นบ้ านหน้ าศาล ตามมาตรา 70 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ได้ สั่ ง ให้ นางพรรั ต น์ ทิ พ ย์ ก องลาศ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นบ้ า นหน้ า ศาล มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564
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เรื่องที่ 4.1
เรื่อง

ขอความเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 44 ราย

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 39 ราย
1 นางสาวศุภาวรรณ
1 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางสาววารุณี ชูศรี
เทพรักษ์
2563
บ้านคอกช้าง
ครูชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านคอกช้าง
2 นางสาววรรณิศา
1 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางจุฑารัตน์ ทานันท์
กลับเอียด
2563
เจริญรัชตภาคย์
ครูชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.เจริญรัชตภาคย์
3 นางสาวณภาส์ณัฐ
1 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางสมจิต มลิวลั ย์
เพ็ชร์รัตน์
2563
จุฬาภรณ์พิชญาคาร ครูชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญา
คาร
4 นางสาวสลิลทิพย์
1 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางวาสนา
การดี
2563
บ้านคลองเสาเหนือ
กาญจนเสน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านคลองเสา
เหนือ
5 นายปริญญา รัสปะ
1 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางอัญชลี สุขบรรจง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2563
วัดจันดี
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดจันดี
6 นางสาวสุวรรณี
1 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางโสภา บุญทอง
เกษีสม
2563
บ้านควนประชาสรรค์ ครูชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านควนประชา
สรรค์

นางสายพิน
เพชรศรีเงิน
นางกรุณา โชติวนั

นางบาเพ็ญ หนูกลับ

นางกรุณา โชติวนั

นางพุทธชาติ ทวี
นายถาวร
ปลอดชูแก้ว
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ที่

7

8

9
10
11

12

13
14
15
16
17

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

นางสาวศิริพร
สุขเกษม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปลายรา
นางสาวปานิตา
อัสลักเคน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไร่มุสลิม
นางสาวสิริยา สัมพันธ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ฉวาง
นายจรกฤตย์ แป้นแก้ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนส้าน
นางสาวกาญจนาพร
กาญจนสุวรรณ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมังคลาราม
นายธวัชชัย โยธารักษ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณา
ราม
นางสาวเมธาวี ทวีรัตน์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสยูงปัก
นายศุภากร ศรีล้า
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหนองคล้า
นางชญานี อยู่เย็น
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควน
นางสาวธัญญา ปานดา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านแพรกกลาง
นางสาวปิยะดา
สองทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านพอโกบ

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางเพ็ญศรี ศรีทอง
บ้านปลายรา
ครูชานาญการพิเศษ

นางสุพิชฌาย์
ไกรนรา

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน
น.ส.ศรีสุดา ศรีสุกใส
บ้านไร่มุสลิม
ครูชานาญการ

นายถาวร
ปลอดชูแก้ว

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางวนิดา ดีทองแก้ว
ฉวาง
ครูชานาญการพิเศษ

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวเนตรชนก
นางพุทธชาติ ทวี
วัดควนส้าน
มณีฉาย
ครู
ผู้อานวยการโรงเรียน นางวจีนันท์ แซ่ซิ่น
นางบาเพ็ญ หนูกลับ
วัดมังคลาราม
ครูชานาญการพิเศษ

1 ธันวาคม
2563

นางปิยกมล พูลเสน

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวณัฐวรรณ
นายนิติธร ปิลวาสน์
ชุมชนวัดสุวรรณา
ทองมณี
ราม
ครูชานาญการพิเศษ

1 ธันวาคม
2563

นายจารัส สุขเล็ก

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวจิรา
บ้านไสยูงปัก
พงศ์ทองเมือง
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวศิริเพ็ญ
บ้านหนองคล้า
สุขสม
ครูชานาญการ
ผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวสาวิตรา
วัดควน
ชูแก้ว
ครูชานาญการ
ผู้อานวยการโรงเรียน นายวีรชน ชูมณี
บ้านแพรกกลาง
ครูชานาญการพิเศษ

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางกฤษดา นาบุญ
บ้านพอโกบ
ครูชานาญการ

นางสาวปรีดา
จานงจิต

1 ธันวาคม
2563
1 ธันวาคม
2563

นายถาวร
ปลอดชูแก้ว
นายถาวร
ปลอดชูแก้ว
นางสุพิชฌาย์
ไกรนรา

7

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

18 นางสาวมัญชุภา
จินดาวงศ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหนองยาง
19 นางสาวพัณณิตา
ริยาพันธ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดสวนพิกุล
20 นางสาวภณิชชา
ตรัยรัตน์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านคลองงา
21 นายศรัณภัทร
เกลี้ยงเกิด
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดสาโรง
22 นางสาวนันทิยา
ทองชัย
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านน้าพุ
23 นายณัฎฐภาคิน
มัฎฐพันธ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดกะทูน
เหนือ มิตรภาพที่
218
24 นางสาวหทัยชนก
สุดใจ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านจันดี
25 นางสาวชนาพร
ศรีสุวรรณ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดไม้เรียง

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางไมตรี จันทวี
บ้านหนองยาง
ครูชานาญการพิเศษ

นายจารัส สุขเล็ก

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางจินตนา ชนะพงศ์
วัดสวนพิกุล
ครูชานาญการพิเศษ

นางสุพิชฌาย์
ไกรนรา

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางรัชนีย์ ขอบขา
บ้านคลองงา
ครูชานาญการ

นางพุทธชาติ ทวี

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางลัดดาวัลย์
นางสายพิน
ชุมชนวัดสาโรง
เก่งล้วนหวัด
เพชรศรีเงิน
ครูชานาญการพิเศษ

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางสารภี อรัญพฤกษ์ นางสายพิน
บ้านน้าพุ
ครูชานาญการพิเศษ
เพชรศรีเงิน

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางสุภาภรณ์
นางบาเพ็ญ หนูกลับ
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ
ชายสวัสดิ์
มิตรภาพที่ 218
ครูชานาญการ

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นาพนัชสยา
นางพุทธชาติ ทวี
บ้านจันดี
กาญจนนุกลู
ครูชานาญการพิเศษ

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางจานัญ
นางปิยกมล พูลเสน
วัดไม้เรียง
จันทร์สว่าง
ครูชานาญการพิเศษ

8

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

26 นายนันตชัย แซ่จั่ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสยูงปัก
27 นางสาวอนุสรา
บุญลือ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดเสม็ดจวน
28 นางสาวสุฑาทิพย์
ช่วยด้วง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโคกหาด
29 นางสาวรุ่งรวิน
กาจัดภัย
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปลายเส
30 นางสาวพจนารถ
จันทมณี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปลายรา
31 นายพิทยาธร
รักษ์พงศ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านทะเลสองห้อง
32 นางสาวเมธินี ศรีรัตน์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมังคลาราม
33 นางสาวกมลพรรณ
ไชยศร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ราชเวชพิศาล
34 นางสาวจุฬาลักษณ์
ศรีสุข
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านนาใหญ่

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

1 ธันวาคม
2563
1 ธันวาคม
2563

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวจิรา
นายจารัส สุขเล็ก
บ้านไสยูงปัก
พงศ์ทองเมือง
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวจิตราภรณ์
นายถาวร
วัดเสม็ดจวน
ลิ้มเต้
ปลอดชูแก้ว
ครู

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นายประมวล
นางปิยกมล พูลเสน
วัดโคกหาด
ศรีอินทร์
ครู

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางจิตตนา ทิพยดี
บ้านปลายเส
ครูชานาญการพิเศษ

นางสุพิชฌาย์
ไกรนรา

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางเพ็ญศรี ศรีทอง
บ้านปลายรา
ครูชานาญการพิเศษ

นางสุพิชฌาย์
ไกรนรา

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางจินตนา ไชยฤกษ์
บ้านทะเลสองห้อง
ครูชานาญการพิเศษ

นายถาวร
ปลอดชูแก้ว

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางนิตยา ราชรักษ์
วัดมังคลาราม
ครูชานาญการ

นางบาเพ็ญ หนูกลับ

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นางโสภา บุญทอง
ราชเวชพิศาล
ครูชานาญการพิเศษ

นายถาวร
ปลอดชูแก้ว

1 ธันวาคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน นายวิชัยกาญจน์
นางสาวปรีดา
บ้านนาใหญ่
สิยาพันนท์
จานงจิต
ครูชานาญการ

9

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

35 นางสาวปรางทิพย์
1 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางไมตรี จันทวี
ลั่นนุ้ย
2563
บ้านหนองยาง
ครูชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหนองยาง
36 นางสาวจันทร์เพ็ญ
1 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวสาวิกา
ถนนทิพย์
2563
บ้านบางปรน
มาอูน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครู
ร.ร.บ้านบางปรน
37 นางสาวอรษา
1 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางนงคราญ
อิ้ววังโส
2563
บ้านควนประ
ศรีสะอาด
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านควนประ
38 นางสาวสุรัตนา
1 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางสารภี อรัญพฤกษ์
อินทรจงจิตร
2563
บ้านน้าพุ
ครูชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านน้าพุ
39 นางสาวนิสรีน
15 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางอาพัดสริน
วนัสติศร
2563
ราษฎร์ประชาอุทิศ
รัตนบุรี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครูชานาญการ
ร.ร.ราษฎร์ประชาอุทิศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 5 ราย
40 นางสาวปวีณ์พร
1 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางปิยนุช อิ้ววังโส
ชนูดหอม
2563
บางขันวิทยา
ครูชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บางขันวิทยา
41 นางสาวนาชนีน
1 ธันวาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางปิยนุช อิ้ววังโส
พัชรี
2563
บางขันวิทยา
ครูชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บางขันวิทยา
42 นางสาวเจนชุดา
23 มีนาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นางปิยนุช อิ้ววังโส
เตชะภาส
2564
บางขันวิทยา
ครูชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บางขันวิทยา

นายจารัส สุขเล็ก

นายถาวร
ปลอดชูแก้ว
นางกรุณา โชติวนั

นางสายพิน
เพชรศรีเงิน
นางจัตติมา
สวนจันทร์

นายสุรนิ ทร์ ไชยศร

นายสุรนิ ทร์ ไชยศร

นายสุรนิ ทร์ ไชยศร

10

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

43 นางสาวสุพรรษา
ศรีสวัสดิ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.นพคุณประชา
สรรค์
44 นางสาวรัชนก
บัวอ่อน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ขนอมพิทยา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

23 มีนาคม ผู้อานวยการโรงเรียน นายธวัชชัย แก้สวัสดิ์
2564
นพคุณประชาสรรค์ ครูชานาญการ

นายประสงค์
จันทร์ทอง

1 ตุลาคม
2563

นายกาพล
มีชัย

ผู้อานวยการโรงเรียน นายกฤษณะ สุขพันธ์
ขนอมพิทยา
ครู

2. ในรายผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา ในคราวประชุมครั้งถัดไปให้เพิ่มตาแหน่งของบุคคล นั้น
มาประกอบการพิจารณาของ อกศจ.(บริหารงานบุคคล) และ กศจ.ด้วย

11

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ดารงตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยซึ่ง
ผ่านการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดารงตาแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 28 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 11 ราย
1
นายศักรียา เหมมันต์
ครูผู้ช่วย
บ้านนาเส/ฉวาง
2
นางสาวอังคณา เมืองน้อย
ครูผู้ช่วย
วัดสามัคคีนุกูล/ฉวาง
3
นางสาวอารีรัตน์ คงรอด
ครูผู้ช่วย
บ้านก่องาม/ทุ่งใหญ่
4
นางสาวมนฑิตาพรรณ บัลลังค์
ครูผู้ช่วย
บ้านถ้าตลอด/ทุ่งสง
5
นางสาววนารี วาตา
ครูผู้ช่วย
วัดนางเอื้อย/พิปนู
6
นางหนึง่ ฤดี แซ่เอือง
ครูผู้ช่วย
บ้านวังหิน/ทุง่ ใหญ่
7
นางจุรีพร แก้วพวง
ครูผู้ช่วย
ราชเวชพิศาล/ทุง่ ใหญ่
8
นายสุริยา รัตนพันธ์
ครูผู้ช่วย
บ้านควนประชาสรรค์/ทุ่งใหญ่
9
นายเอกพจน์ หลักบ้าน
ครูผู้ช่วย
ราชประชานุเคราะห์ 6/ทุ่งสง
10 นายนาถพงษ์ คงเจริญ
ครูผู้ช่วย
บ้านคลองเสาเหนือ/บางขัน
11 นางสาวกาญจนา มะโณเรศ
ครูผู้ช่วย
บ้านคลองเสาเหนือ/บางขัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 14 ราย
12 นางสาวศิรินธร เหล็บหยะ
ครูผู้ช่วย
วัดทองพูน/เชียรใหญ่
13 นางสาวศิริวรรณ คงเกื้อ
ครูผู้ช่วย
วัดควนเคร็ง/ชะอวด
14 นางสาวบุษรินทร์ เกื้อเกตุ
ครูผู้ช่วย
บ้านทุ่งโชน/ชะอวด
15 นางสาวชนิดา สุจริต
ครูผู้ช่วย
บ้านศาลาตะเคียน/เชียรใหญ่
16 นางสาวธัญชนิต เดชสถิตย์
ครูผู้ช่วย
วัดหนองจิก/ชะอวด
17 นายทิวตั ถ์ ศิริประภา
ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดท่าลิพง/เชียรใหญ่
18 นางยุวนาถ คงแหล่
ครูผู้ช่วย
บ้านควนมิตร/ชะอวด
19 นางสาวภัทระดา ดวงเกิด
ครูผู้ช่วย
วัดแดง/เชียรใหญ่
20 นางสาวนฤมล สันรัมย์
ครูผู้ช่วย
บ้านยางกาญจน์/เชียรใหญ่
21 นางฮากีกะห์ จงศิริ
ครูผู้ช่วย
บ้านควนมิตร/ชะอวด
22 นางสาวกนกวรรณ พรรณศรี
ครูผู้ช่วย
วัดทองพูน/เชียรใหญ่
23 นางนิธิพร ยุติธรรม
ครูผู้ช่วย
บ้านวังหอน/ชะอวด
24 ว่าที่ ร.ต.สิทธิชยั มณีธรรม
ครูผู้ช่วย
วัดสว่างอารมณ์/หัวไทร
25 นางสาวกัลยรัตน์ พันธ์แจ่ม
ครูผู้ช่วย
วัดสามัคยาราม/ร่อนพิบูลย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 3 ราย
26 นางสาวผกามาศ ผลถึง
ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดอินคีรี
27 นางสาวเพียงพลอย สุทธิธรรม
ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดสระแก้ว
28 นางสาวภาวิไล โปสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
วัดพระเลียบ
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง ขออนุมัติการใช้ตาแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติตาแหน่งว่าง โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 4
โรงเรียน ที่มีแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาจีน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

โรงเรียน

อาเภอ

อัตรา
กาลัง
(ข้อมูล 20
ก.ค.63)

วิชาเอกตาม
ความต้องการ
ของสถานศึกษา

เชียรใหญ่

-3

ภาษาจีน

26161

ที่

ตาแหน่ง

ตาแหน่งเลขที่

1

ครู

เชียรใหญ่

2

ครู

ชะอวดวิทยาคาร ชะอวด

-6

ภาษาจีน

3810

3

ครู

ขนอมพิทยา

ขนอม

-4

ภาษาจีน

24832

4

ครู

กรุงหยันวิทยา
คาร

ทุ่งใหญ่

-1

ภาษาจีน

25422

2. อนุ มั ติ เรี ย กตั ว ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ เพื่ อ บรรจุ และแต่ งตั้ งเข้ ารับ ราชการเป็ น ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 29 กันยายน
2563 วิชาเอก ภาษาจีน จานวน 4 อัตรา
ที่

1

กลุ่มวิชาหรือวิชาเอก
ที่เรียกบรรจุ

ภาษาจีน
รวม

บัญชี กศจ.นศ.
( 29 ก.ย. 2563)

สพท.ที่ขอใช้บัญชี
(เรียกบรรจุครั้งนี้
รอบที่ 5)

จานวนที่ขึ้น
บัญชี

คงเหลือ

สพม.นครศรีธรรมราช

7

4
4

4
4

รวม
(เรียกบรรจุ
ครั้งนี้)

4
4

หมายเหตุ

หมดบัญชี

3 .อนุมัตใิ ห้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเดิมจากตาแหน่งครูเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
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4. อนุ มัติการเปลี่ ยนตาแหน่ ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด จนแล้วเสร็จทุกกระบวนการ
5. อนุมัติการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด จนแล้ว
เสร็จทุกกระบวนการ
6. อนุมัติให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ทั้ งนี้ ไม่ก่อนวันที่ไปรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง ขออนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน (ตาแหน่งที่มีผู้ดารงตาแหน่ง)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตาแหน่งที่มีคนครอง)
เนื่องจากโรงเรียนต้นสังกัดมีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา มาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 อัตรา ดังนี้
ที่
ชื่อ/ตาแหน่ง/ระดับ
1
นายสมนึก
พรหมทอง
ครู/ ชานาญการพิเศษ
2

ตาแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ
ไปกาหนดใหม่

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
โรงเรียน
วัดป่าระกา /
อ.ปากพนัง
สพป.นศ .3

เงินเดือน
ตาแหน่ง
โรงเรียน
อัตรา ตาแหน่ง
เลขที่ ระดับ
เงินเดือน
6627 คศ.3 59,680
ครู
วัดนางพระยา /อ.เมืองฯ
สพป.นศ.1

ตาแหน่ง
เลขที่
6627

(อัตรากาลัง -1)

(อัตรากาลัง +3)
นางประไพศรี
ชุมชนวัดจันทาราม/
ทองไสยพร
อ.ท่าฉาง /
ครู/ ชานาญการพิเศษ สพป.สฎ .2
(อัตรากาลัง +1)

2556

คศ.3

35,140

ครู

วัดมะม่วงตลอด /
อ.พระพรหม/
สพป.นศ.1
(อัตรากาลัง -1)

2556
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เรื่องที่ 4.5
เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาภายใน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาเป็นการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้นายธะราพงศ์ สองทอง ตาแหน่งครู โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัดลานาว
เป็นการชั่วคราวมีกาหนด 1 ปี

เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดารงตาแหน่งนิติกรได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีได้รับเงิน พ.ต.ก.ครั้งแรก และการเบิกจ่ายเงินสาหรับ ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดารงตาแหน่งนิติกร ได้รับเงิน สาหรับตาแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร กรณี ให้ ได้รับเงิน พ.ต.ก. ครั้งแรก และการเบิกจ่ายเงินสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)
ราย นายวีระพันธ์ โชติวัน ในอัตราที่ 4,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติให้ นางสาวทัฬห์ณิชา ชูศิริ ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านปากลง โอนไปสังกัดครู โรงเรียนเทศบาล
วัดธาราสถิตย์ เทศบาลตาบลโคกชะงาย จังหวัดพัทุลง ได้ตามประสงค์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ กศจ.มีมติอนุมัติ
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง ขออนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี พ.ศ.2563
(ครั้งที่3)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารย้ า ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจ าปี
พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3) กรณีปกติ จานวน 3 ราย
ที่

ตาแหน่งว่าง

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ราย
1 วัดท่างาม
นางมาลีพันธ์ ภูมา
ผอ.ร.ร.
(ขนาดเล็ก)
นร. 101 คน
ตาแหน่งเลขที่ 431
2 วัดพังสิงห์
นางอัญญารัตน์
ผอ.ร.ร.
(ขนาดเล็ก)
ธานีรัตน์
นร. 62 คน
ตาแหน่งเลขที่ 1405
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
3 บ้านศาลาตะเคียน
นายศุภชัย
ผอ.ร.ร.
(ขนาดเล็ก)
กาญจนาประดิษฐ์
นร. 102 คน
ตาแหน่งเลขที่ 4065

โรงเรียน
วัดพังสิงห์
สพป.นศ.1
บ้านคอกวัว
ปฏิบัติราชการ
ร.ร.วัดอัฒฑศาสนา
ราม
สพป.นศ.3
วัดบางยิ่ว
สพป.นศ.3
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง ขออนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ของทางราชการเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.อนุมัติประกาศใช้ตาแหน่งว่างโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ตาแหน่งเลขที่ 2771 อาเภอร่อนพิบูลย์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นโรงเรียนที่สามารถแต่งตั้งผู้อานวยการสถานศึกษาได้
2. เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม จึงอนุมัติให้ นายธีระวิทย์ สกุณา
ตาแหน่ งผู้ อ านวยการสถานศึกษาโรงเรีย นวัด เถลิ งกิตติ ยาราม ปฏิ บัติห น้ าที่ ผู้ อานวยการสถานศึก ษาโรงเรีย น
บ้านทุ่งโชน ย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณีเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา ไปดารง
ต าแหน่ งผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นบ้ านทุ่ งเลน ต าแหน่ งเลขที่ 2771 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เรื่องที่ 4.10
เรื่อง ขออนุมัติเป็นหลักการ การส่งคาร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปี พ.ศ. 2564 ไประหว่างจังหวัดหรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติเป็นหลักการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้ายให้เป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนั งสื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวั น ที่ 12
พฤษภาคม 2564
2. อนุมัติเป็น หลักการให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ส่ งคาร้องขอย้ายผู้ที่มีคุณ สมบั ติครบ พร้อมเอกสาร
ประกอบ ถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
3. อนุมัติเป็น หลักการให้ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รายงานข้อมูลการเขียนคาร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายทุกราย
(ที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบ) ให้ กศจ.ทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป (ครั้งที่ 4/2564)

18

เรื่องที่ 4.11
เรื่อง ขออนุมัติการกาหนดจานวนสัดส่วนตาแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจาปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัตกิ ารกาหนดสัดส่วนของตาแหน่งว่างก่อนการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (รอบที่ 1) ดังนี้
ที่
1.

ตาแหน่ง/ประเภท

การกาหนดสัดส่วน

ผู้อานวยการสถานศึกษาประถมศึกษา รับย้ายมากกว่าคัดเลือก จานวน 1 อัตรา
หมายเหตุ : กรณีตาแหน่งว่างมีเพียงตาแหน่งเดียวใช้
สาหรับการรับย้าย

2.

ผู้อานวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา

หมายเหตุ
กรณีสัดส่วน
เท่ากันกาหนดใน
อัตราเท่ากัน

คัดเลือกมากกว่ารับย้าย จานวน 1 อัตรา
หมายเหตุ : กรณีตาแหน่งว่างมีเพียงตาแหน่งเดียวใช้
สาหรับการคัดเลือก

3.

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ประถมศึกษา

รับย้ายมากกว่าบรรจุ จานวน 1 อัตรา
หมายเหตุ : กรณีตาแหน่งว่างมีเพียงตาแหน่งเดียวใช้
สาหรับการรับย้าย

4.

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
มัธยมศึกษา

คัดเลือกมากกว่าบรรจุ จานวน 1 อัตรา
หมายเหตุ : กรณีตาแหน่งว่างมีเพียงตาแหน่งเดียวใช้
สาหรับการบรรจุ

กรณีสัดส่วน
เท่ากันกาหนดใน
อัตราเท่ากัน
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง ขออนุมัติรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-เขต 4 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติให้ นางพริตา ยอดสุรางค์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ระงับการย้าย
2.อนุมัติผลการประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมสาหรับตาแหน่งผู้ที่ขอ ย้าย และขอโอน
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน
21 ราย
ที่
ตาแหน่งว่าง
ผู้ได้รับการคัดเลือก/สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 3 อัตรา

1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่ม
ตาแหน่งเลขที่ อ 36
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 38
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางพรรณี พงศ์ยี่ล่า
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ 36
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายไกรศร คงสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชานาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางธนวรรณ เภรีฤกษ์
นักวิชาการพัสดุชานาญการ/ชานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่งเลขที่ อ 16
ระดับชานาญการ
3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

กรณีย้าย

กรณีย้าย

กรณีโอน
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ที่
ตาแหน่งว่าง
ผู้ได้รับการคัดเลือก/สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 10 อัตรา
กลุ่มอานวยการ
นักจัดการงานทั่วไประดับชานาญการพิเศษ
4 ผู้อานวยการกลุ่ม
นางจาเริญสุข ภู่ดอก
ตาแหน่งเลขที่ อ 1
นักประชาสัมพันธ์ระดับชานาญการ
กลุ่มอานวยการ
พิเศษ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มอานวยการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

หมายเหตุ

กรณีย้าย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่ม
ตาแหน่งเลขที่ อ 8
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นายโกศล มณีชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชานาญการพิเศษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

กรณีย้าย

6

นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 10
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางทัสนี งามประดิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชานาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

กรณีย้าย

7

นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 16
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสุภาภร บุณยะเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กลุ่มอานวยการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

กรณีย้าย

5
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ที่

ตาแหน่งว่าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก/สังกัด

หมายเหตุ

8

กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่ม
ตาแหน่งเลขที่ อ 32
กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสิริพร บัวจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชานาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

กรณีย้าย

9

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 34
กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางจุรีรัตน์ สุดใจ
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

กรณีย้าย

10 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 24
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นครศรีธรรมราช

นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ
นักประชาสัมพันธ์
ระดับชานาญการ
กลุ่มอานวยการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 41
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช 2

นางจุลีพร โภชนาทาน
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

12. นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 43
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช

นางสาวโสภา วงศ์โถง
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สนง.ศธจ.นครศรีธรรมราช

กรณีย้าย

กรณีย้าย

กรณีโอน
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ที่
ตาแหน่งว่าง
13 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
ตาแหน่งเลขที่ อ 49
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ผู้ได้รับการคัดเลือก/สังกัด
นางสุนิสา เพียรดี
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับชานาญงาน
กลุ่มอานวยการ
สพม.นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ
กรณีย้าย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 3 อัตรา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
14. นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 11
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

นางจินตนา ตั้งเส้ง
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับชานาญการ
กลุ่มอานวยการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

กรณีย้าย

15. นักวิชาการพัสดุ
ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
ตาแหน่งเลขที่ อ 17
สพป.นครศรีธรรมราช 3

นายอภิชัย ศรีสุขใส
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชานาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

กรณีย้าย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16. นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ อ 49
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

นางเยาวเรศ ศรีจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

กรณีย้าย
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ที่
ตาแหน่งว่าง
ผู้ได้รับการคัดเลือก/สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 5 อัตรา

หมายเหตุ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
17. ระดับชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่ม
ตาแหน่งเลขที่ อ 7
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชานาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

กรณีย้าย

18 นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่ม
ตาแหน่งเลขที่ อ 16
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

นางวันวิภา ชะอุ่มดี
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

กรณีย้าย

19. นิติกร
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 25
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

นางกัลยา เวทมาหะ
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

กรณีโอน

20. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่ม
ตาแหน่งเลขที่ อ 34
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

นางอรศรี มากเกตุ
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

กรณีย้าย

21. กลุ่มอานวยการ
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 2
กลุ่มอานวยการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

นางสาวพนิดา มณี
นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.นครศรีธรรมราช

กรณีย้าย
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3. อนุมัติเป็นหลักการให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน การ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมสาหรับตาแหน่งผู้ที่ขอเปลี่ยนตาแหน่ง
ย้าย และการโอน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 – 4 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช
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เรื่องที่ 4.13
เรื่ อง ขอเปลี่ยนแปลง มติ กศจ.นครศรี ธรรมราช ในคราวประชุมครั้ งที่ 13/2563 เมื่ อวันที่ 13 พฤศจิ กายน
2563 วาระที่ 4.15 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2563) รายนายพินิจ เทพมณี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู โรงเรียนนาบอน
เป็นการเฉพาะราย นอกนั้นคงเดิม
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบ เปลี่ ย นแปลงมติ กศจ.ในคราวประชุ มครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2563 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรอบการประเมิน ระหว่างวันที่ 1
เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กัน ยายน 2563 เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ราย นายพินิจ
เทพมณี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู โรงเรียนนาบอนเป็นการเฉพาะราย จากให้เลื่อน
เงินเดือนร้อยละ 2.80 ของฐานคานวณ เป็นเงิน 1,390 บาท ให้ได้รับเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563 อันดับ คศ.3
ขั้ น 50,690 บาท เป็ น ไม่ ให้ เลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 อั น ดั บ คศ.3
ขั้น 49,300 บาท กรณีถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า โทษภาคทัณฑ์ ตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (2)

เรื่องที่ 4.14
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
จานวน 15 ราย
2. อนุ มั ติก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ด้ านที่ 1 ด้ านที่ 2 และด้ านที่ 3 ของข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 15 ราย
ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
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ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วุฒิ/วิชาเอก

รวม
วัน/
เดือน/ปี
ถึง
ปัจจุบัน

ภาระงาน
ที่สอนต่อ
สัปดาห์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 6 ราย
1 นายสมชาย
ครู/
บธ.บ./คอม
4 ปี
22 ชม./
เกตุพงศ์ ร.ร.จุฬาภรณ์
พิวเตอร์ธุรกิจ 1 เดือน สัปดาห์
พิชญาคาร
ค.ม./
18 วัน
การบริหาร
การศึกษา
2

นางธัญวรัชต์
แผ่นทอง

ครู/
ร.ร.บ้านไสยูงปัก

ค.บ./
ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม./
การบริหาร
การศึกษา

4 ปี
19 ชม./
1 เดือน สัปดาห์
20 วัน

3

นางรุ่งฤดี
เนาวพันธ์

ครู/
ร.ร.วัดมะเฟือง

ค.บ./
ประถมศึกษา

6 ปี
25 ชม./
- เดือน สัปดาห์
1 วัน

4

นางเนาวรัตน์
ครู/
ปราณีตพลกรัง ร.ร.บ้านทอนวัง
ปราง

ค.บ./
ภาษาไทย

6 ปี
27 ชม./
- เดือน สัปดาห์
17 วัน

5

นางสาวชฎาพร
ปั้นวงศ์

ครู/
ร.ร.บ้านหนอง
ใหญ่

ค.บ./
คอมพิวเตอร์
ศึกษา

6 ปี
24 ชม./
- เดือน สัปดาห์
17 วัน

6

นางสาววิกาวี
ชายคง

ครู/
ร.ร.บ้านไสส้าน

ศศ.บ./ภาษาเพื่อ 5 ปี
21 ชม./
การพัฒนา
1 เดือน สัปดาห์
ค.ม./การสอน 18 วัน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาการและงาน
อาชีพ

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง

คอมพิวเตอร์/
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
รายงานผลการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน
ภาษาอังกฤษ/
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
รายงานผลการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน
ภาษาไทย/
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
รายงานการสังเคราะห์
ผลการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน
ภาษาไทย/
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
รายงานการสังเคราะห์
ผลการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน
ภาษาไทย/
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
รายงานการสังเคราะห์
ผลการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน
ภาษาอังกฤษ/
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
รายงานการสังเคราะห์
ผลการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน

วันที่ยื่นคาขอ

28 เมษายน
2564

30 เมษายน
2564

3 พฤษภาคม
2564

12 พฤษภาคม
2564

18 พฤษภาคม
2564

20 พฤษภาคม
2564
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ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วุฒิ/วิชาเอก

รวม
วัน/
เดือน/ปี
ถึง
ปัจจุบัน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน
7 นายฮัสสัน
ครู/
วท.บ.
6 ปี 8
จิตรบรรทัด ร.ร.บ้านห้วไทร
(สาธารณสุข)
เดือน
2 วัน
8

นางสาวศิยานันท์

9

นางขนิษฐา
รัตนสุนทร

อินทร์แก้ว

10 นางเสาวลักษณ์
สิงห์คุ้ม

ครู/
ร.ร.วัดสระโพธิ์

ภาระงาน
ที่สอนต่อ
สัปดาห์
6 ราย
21
ชั่วโมง/
สัปดาห์

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง

สาขาคณิตศาสตร์
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2
วิทยาศาสตร์
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่
5

วันที่ยื่นคาขอ

25 มีนาคม
2564

4 ปี 20
- เดือน ชั่วโมง/
1 วัน
สัปดาห์

ครู/
ร.ร.บ้านปลายราง

บธ.บ.
(ธุรกิจเทคโน
สารสนเทศ)
ศษ.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)
ศศ.บ.
(ประถมศึกษา)

1 เมษายน
2564

6 ปี - 12
เดือน ชั่วโมง/
9 วัน สัปดาห์

ภาษาไทย
19 เมษายน
รายงานผลการพัฒนา 2564
คุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครู/
ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต

ค.บ.
(ปฐมวัย)

6 ปี 1 24
เดือน ชั่วโมง/
8 วัน สัปดาห์

ปฐมวัย
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3

9 เมษายน
2564
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ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วุฒิ/วิชาเอก

11 นางเกตกัญญา
ชูสุทน

ครู/
ร.ร.วัดสระแก้ว

ศศ.บ.
(ภาษาไทย)

12 นางสาวรุ่งทิวา
บุญสุวรรณ์

ครู/

ที่

รวม
วัน/
เดือน/ปี
ถึง
ปัจจุบัน

ภาระงาน
ที่สอนต่อ
สัปดาห์

6 ปี 1 29
เดือน ชั่วโมง/
3 วัน สัปดาห์

วท.บ.
4 ปี - 24
ร.ร.วัดเนกขัมมาราม
(เทคโนโลยี
เดือน ชั่วโมง/
คอมพิวเตอร์ฯ)
15 วัน สัปดาห์
ค.ม.
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 3 ราย
13 นางนุชจะรีย์
ครู/
ศศ.บ.
6 ปี 22 ชม./
รัตติโชติ ร.ร.บ้านเขาฝ้าย (ภาษาอังกฤษ)
3 เดือน สัปดาห์
5 วัน

14 นางสาวจรรยา
หนูมี

ครู/
ร.ร.บ้านในถุ้ง

ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

15 นางสาวศศิญา
จุลพันธ์

ครู /
ร.ร.วัดใหม่

ค.บ.
(การ
ประถมศึกษา)

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง

วันที่ยื่นคาขอ

ภาษาไทย
11 พฤษภาคม
รายงานผลการพัฒนา 2564
คุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยาศาสตร์และ
11 พฤษภาคม
เทคโนโลยี
2564
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาต่างประเทศ
5 พฤษภาคม
(ภาษาอังกฤษ) / เรื่อง 2564
การพัฒนาทักษะการจา
คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของใน
ห้องเรียน โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ สาหรับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
6 ปี 20ชม./ คณิตศาสตร์ / เรื่อง
17
2 เดือน สัปดาห์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
พฤษภาคม
3 วัน
ทางการเรียน เรื่อง
2564
ความยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
โดยใช้วิธีสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนของ
นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนบ้านในถุ้ง
6 ปี
23 ชม./ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) /
24
2 เดือน สัปดาห์
เรื่อง การพัฒนา
พฤษภาคม
24 วัน
จินตนาการด้วย
2564
สีชอล์ค ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

29

เรื่องที่ 4.15
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 8 ราย ตั้งแต่
วันที่คุณสมบัติครบถ้วน
รับเงินเดือน
สถานศึกษา/
ตาแหน่ง
โรงเรียน
เลขที่
อันดับ ขั้น(บาท)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 4 ราย
1 นางสาวพัธรา
ครู
1718
คศ.1 26,230 วัดหน้าเขา
หนูน้อย
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สาขาวิชา

วันที่ส่งผลงาน

ภาษาไทย

9 ตุลาคม
2563

2

นางสาวเพ็ญนภา
ริยาพันธ์

ครู

9387

คศ.1 27,490

วัดหน้าเขา

ปฐมวัย

3 พฤศจิกายน
2563

3

นายพิทักษ์สิน
ภักดี

ครู

2334

คศ.1 27,980

สังวาลย์วิท 7

ศิลปะ

9 พฤศจิกายน
2563

4

นางผกาวิลาศ
หนูเอียด

ครู

2072

คศ.1 29,030

บ้านคลองโอม

คณิตศาสตร์

13 พฤศจิกายน
2563

วิทยาศาสตร์

28 ธันวาคม
2563

ภาษาไทย

คอมพิวเตอร์

25 มกราคม
2564
28 ธันวาคม
2563
28 ธันวาคม
2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 4 ราย
5 นางสาวเยาวเรศ
ครู
3909
คศ.1 23,680 บ้านนางหลง
บัวขาว
6
7
8

นางปานฉัตร
นาคแก้ว
นางกันยารัตน์
ชูแก้ว
นางสาวสุภาภรณ์
สามใหม่

ครู

9197

คศ.1

ครู

9246

คศ.1

22,330 วัดห้วยแหยง
(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)
26,440 บ้านควนมิตร

ครู

7220

คศ.1

23,080 บ้านควนมิตร

ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.16
เรื่อง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 4 ราย
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่ อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 4 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

สถานศึกษา/
โรงเรียน

รวม
วัน/เดือน/ปี
ถึงปัจจุบัน

ภาระ
งานที่
สอนต่อ
สัปดาห์

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 4 ราย
บริหารจัด บริหารสถานศึกษา /
1 นายสิทธิรัก
ผอ.ร.ร./
วัดสโมสร
9 ปี
ศิขิวัฒน์ ผอ.ชานาญการ
7 เดือน การศึกษาใน การประเมินโครงการ
สถานศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม
18 วัน

2

เต็มเวลา

จริยธรรมด้วยคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการของ
นักเรียนโรงเรียนวัด
สโมสร สังกัด สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 4

11 ปี
11 เดือน
6 วัน

บริหารจัด
การศึกษา
ใน
สถานศึกษา
เต็มเวลา

บริหารสถานศึกษา /

บริหารสถานศึกษา /
รายงานการประเมิน
โครงการเรียนรู้คู่
คุณธรรมหนุนนา
ชีวิตโรงเรียนวัดธาร
น้าฉา สพป.
นครศรีธรรมราช
เขต 4
บริหารสถานศึกษา /
รายงานการประเมิน
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมพื้นฐาน
8 ประการของ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านเปร็ต

นางจันทร์จิรา
ศิขิวัฒน์

ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

บ้านพังหรัน

3

นางสาวพรพิมล
เบ้าวงศ์สกุล

ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

วัดธารน้าฉา

12 ปี
10 เดือน
28 วัน

บริหารจัด
การศึกษา
ใน
สถานศึกษา
เต็มเวลา

4

นายวิชาญ จินพล ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

บ้านเปร็ต

25 ปี
11 เดือน
8 วัน

บริหารจัด
การศึกษา
ใน
สถานศึกษา
เต็มเวลา

รายงานการประเมิน
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม
8 ประการ ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านพังหรัน
สังกัด สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 4

วันที่ยื่นคาขอ

20
พฤษภาคม
2564

20
พฤษภาคม
2564

20
พฤษภาคม
2564

20
พฤษภาคม
2564

31

เรื่องที่ 4.17
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กรณีอนุมัติผลด้านที่ 3 ตาแหน่งครู)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
สาขาวิชาที่อนุมัติ
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง/
ปัจจุบัน
วิทยฐานะ
(เดิม)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
1 นางสุนิดา
ครู/
ดนตรี-นาฎศิลป์ ผู้อานวยการ
ศรีสมบัติ ครูชานาญการ
ชานาญการ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
เลขที่

อัตราเงินเดือน

วันที่อนุมัติ
ผลงาน

107285

29,490

17 กุมภาพันธ์
2564
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เรื่องที่ 4.18
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 (กรณีอนุมัติผลด้านที่ 3 ตาแหน่งครู)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 2 ราย
2. อนุ มัติให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตาแหน่ง/
สาขาวิชาที่
ตาแหน่งปัจจุบัน ตาแหน่งเลขที่ อัตรา
วิทยฐานะ
อนุมัติ
เงินเดือน
(เดิม)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 2 ราย
1 นายสุทธิเดช
สังคมศึกษา
6853
ครู/
ผู้อานวยการ
30,410
คุณประสพ ครูชานาญการ ศาสนาและ
สถานศึกษา
วัฒนธรรม
ที่

ชื่อ – สกุล

วันที่อนุมัติ
ผลงาน
4 มกราคม
2564

3. อนุ มั ติ ให้ ป รับ ปรุ งผลงานทางวิช าการครั้งที่ 2 ภายในเวลา 3 เดื อ น นั บ จากส านั กงาน เขตพื้ น ที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 1 ราย

ตาแหน่ง/
สาขาวิชาที่
ตาแหน่งปัจจุบัน ตาแหน่งเลขที่ อัตรา
วิทยฐานะ
อนุ
ม
ต
ั
ิ
เงินเดือน
(เดิม)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 2 ราย
2 นางปรียา อนุโต ครู/
6789
ภาษาไทย
ผู้อานวยการ
30,490
ครูชานาญการ
สถานศึกษา
ที่

ชื่อ – สกุล

วันที่อนุมัติ
ผลงาน
20 กุมภาพันธ์
2563
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เรื่องที่ 4.19
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานายการ เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ว 21/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มั ติ ก ารให้ ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะครู ช านาญการ
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 จานวน 3 ราย ดังนี้
ลาดับ
ตาแหน่ง/
ชื่อ-สกุล
สถานศึกษา
ที่
วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
1 นางเพ็ญศรี รักษ์พงศ์
ครู/ชานาญการ/
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38
(บ้าน้าร้อน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
2 นางสุณีรัตน์ ขุนรัตน์
ครู/ชานาญการ/
โรงเรียนบ้านทุ่งชน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 1 ราย
3 นางสาวกชพรรณ ทองกระจ่าง ครู/ชานาญการ/
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
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เรื่องที่ ๔.20
เรื่อง ขอทบทวนการคัดเลือกบุคคลเพื่ อ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ตาแหน่งเลขที่
อ 20 โดยผู้ครองตาแหน่งคือ นางสาวซัลมา สุมาลี ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นการเฉพาะราย
_____________________________________________________________________________
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการนับระยะเวลาเกื้อกูล นางสาวซัลมา สุมาลี ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ให้เป็นไป
ตามมติ กศจ.ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คือมีคุณสมบัติครบในวันที่ 15 พฤศจิกายน
2562
2. อนุมัติผลการคัดเลือกบุคคล ผลงานและผลการประเมิน การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและ
แต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 20 โดยผู้ ครองตาแหน่งคือ นางสาวซัลมา สุมาลี
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3. อนุ มัติ ให้ นางสาวซั ล มา สุ ม าลี ต าแหน่งนั กทรัพ ยากรบุ คคลปฏิบั ติการ เลื่ อนและแต่ งตั้งให้ ด ารง
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 20 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน คือ วันที่ 15
พฤศจิกายน 2562 เป็นการเฉพาะราย

เรื่องที่ 4.21
เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการเลิกสถานศึกษา โรงเรียนวัดถ้าใหญ่ อาเภอทุ่งสง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕o หมวดที่ 3
การเลิกสถานศึกษา ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 กาหนดว่า ในกรณีที่มีความจาเป็นที่ไ ม่อาจมีหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในระเบียบมาใช้กับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนาเสนอ
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
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เรื่องที่ 4.22
เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจาปีการศึกษา 2564
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เห็นชอบการอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่ ครอบครัวในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ครอบครัว ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2564
ข้อมูลครอบครัว

ที่

ข้อมูล
ผู้จัดการ
ศึกษา

ชือ่ -สกุล
บิดา มารดา

ที่อยู่
ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล

1 นายมนตรี
ผอมขา
นางเพ็ขรโสภา
ผอมขา
(บ้านเรียน
ต้นหว้า)

175/14
หมู่ 2
ต.ท่าซัก
อ.เมือง
จ.นครศรีฯ

นางเพ็ชร
โสภา
ผอมขา

2 นายอุกฤษฏ์
หนูจุ้ย
น.ส.มณินทร
คงจันทร์
(บ้านเรียน
แสงรุ้ง)

77/1
น.ส.มณินทร
ถ.ศรี ธ รรม
คงจันทร์
โศก
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครศรีฯ

ข้อมูลผู้เรียน

ข้อมูลการจัดการศึกษา

ชือ่ -สกุล

ว/ด/ป
เกิด

จบระดับ
ชัน้

สถาน
ศึกษา

ด.ช.เข็มเพชร
ผอมขา

30
ธ.ค.
2557

อ. 3

บ้าน
เรียน
ต้นหว้า

ด.ช.ภาคิน
หนูจุ้ย

16
ม.ค.
2558

อ.3

บ้าน
เรียน
แสงรุ้ง

ระดับ
ชัน้
ขอจัด
ป.1 –
ป.6

ป.1 –
ป.6

ว/ด/ป
ที่อนุญาต

ว/ด/ป
ที่ขอยกเลิก

1/2564

2/2569

1/2564

2/2569

2.เห็นชอบการร่วมมือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ให้รายงานผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่อยู่ใน
การกากับดูแลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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เรื่องที่ 4.23
เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
โดยผ่านกลไก กศจ.
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาโดยผ่าน
กลไกของ กศจ. ในปีงบประมาณ 2564 จานวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. การจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ
2. การจัดทาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด
3. การกากับ ติดตาม และประเมินผล
4. การสรุปและรายงานผลการดาเนินการ

เรื่องที่ 4.24
เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การ
แพร่เชื้อโรคโควิด – 19 ผ่านช่องทางดาเนินการ จานวน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบเดิม (ตามศักยภาพของครู)
2. รูปแบบใหม่ ส่งเสริมครูผู้สอนมีสื่อของตนเอง
3. รูปแบบครูเก่ง (ครูอาสาสมัคร) เป็นสื่อเสริมให้ครูในห้องเรียน
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เรื่องที่ 4.25
เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อกศจ.บริหารงานบุคคล)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบให้ นายประชา ฤทธิผล ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทาหน้าที่ ผู้แทน ใน อกศจ.(บริหารงานบุคคล)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่น ๆ
-ไม่ม-ี

