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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 (ชั้น 2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และระบบออนไลน์ (Google meet) 

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

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
    เมื่อถึงเวลาการประชุม นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
   นครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   นครศรีธรรมราช (ประธาน กศจ.) ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้กระผมท าหน้าที่ 
   ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ และขอเปิดการ 
   ประชุม มอบเลขานุการ เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อท่ีประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง  ขออนุญาตผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธาน        ได้กล่าวต้อนรับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   นครศรีธรรมราช และอนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 6 คน 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 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 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงาน           
การประชุมต่อที่ประชุมเพ่ือให้การรับรอง 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
                              3.1.1 เรื่อง การด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
      รับทราบการด าเนินการตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  จ านวน 25  วาระ  
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   3.2 เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                  3.2.1 เรื่อง  ชะลอการด าเนินการคัดเลือกต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) การคัดเลือกฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการสอบแข่งขันฯ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช     รับทราบการชะลอการคัดเลือกต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) การคัดเลือกฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และ       
การสอบแข่งขันฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 ออกไปก่อน 
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะแจ้งก าหนดการสรรหา
บุคลากร ปี พ.ศ.2564 ให้ทราบต่อไป 
 

 
 
 3.2.2 เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ก.ค.ศ.ได้ปรับเพ่ิมกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช                   
จ านวน 12 แห่ง จากเดิม แห่งละ 60 อัตรา เป็นแห่งละ 72 อัตรา และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามแนวทางการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. สงวนอัตราว่างเพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู จากนักศึกษาทุนผู้ส าเร็จการศึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 อัตรา 
  2. สงวนอัตราว่างเพ่ือน าไปใช้สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 อัตรา 
  3. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอน 
ให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ านวน 6 อัตรา              
 ทั้งนี้ ในส่วนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ได้รับอนุมัติจัดสรร
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน เพ่ิมเติมจากเดิม จ านวน 12 อัตรา โดย ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด แล้ว ดังนี้ 
   1 .สงวน อัตราว่าง จ านวน  5  อัตรา เพ่ือบรรจุนั กศึกษาทุนผู้ ส า เร็จการศึกษาใน                       
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จ านวน  5 อัตรา 
ดังนี้ 
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ล าดับที่ 

หน่วยงานทางการศึกษา/ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี งบฯ60 ที่คปร.จัดสรรคืน หน่วยงานทางการศึกษา/ต าแหน่งที่ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งใหม่ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง/ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ต าแหน่งเลขที ่

ข้ันเงินเดือน ต าแหน่ง/ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

ข้ันเงินเดือน 

อันดับ เงินเดือน อันดับ เงินเดือน 

1 ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง/                     
จ.นครศรีธรรมราช 

24058 คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลยั/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช 

24058 คศ.3 58,390 ทุน สควค. 
ฟิสิกส์ 

2 ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง/                           
จ.นครศรีธรรมราช 

25058 คศ.3 56,610 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลยั/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช 

25058 คศ.3 56,610 ทุน สควค. 
เคม ี

3 ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง/                        
จ.นครศรีธรรมราช 

26108 คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลยั/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช 

26108 คศ.3 58,390 ทุน สควค. 
ชีววิทยา 

4 ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง/                          
จ.นครศรีธรรมราช 

26395 คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลยั/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช 

26395 คศ.3 58,390 ทุน สควค. 
คณิตศาสตร์ 

5 ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง/                     
จ.นครศรีธรรมราช 

132215 คศ.2 41,620 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลยั/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช 

132215 คศ.2 41,620 ทุน สควค. 
คอมพิวเตอร์ 

 

 2. สงวนอัตราว่างเพ่ือน าไปใช้สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ งข้าราชการครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ส าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ยังไม่มี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
 

ล าดับที่ 

หน่วยงานทางการศึกษา/ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี งบฯ60 ที่คปร.จัดสรรคืน หน่วยงานทางการศึกษา/ต าแหน่งที่ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งใหม่ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง/ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

ข้ันเงินเดือน ต าแหน่ง/ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

ข้ันเงินเดือน 

อันดับ เงินเดือน อันดับ เงินเดือน 

6 ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/                
จ.นครศรีธรรมราช 

24359 คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลยั/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช 

24359 คศ.3 58,390 ภาษาญ่ีปุ่น 

 

       3. ต าแหน่งว่างที่เหลือ น าไปสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้สอน แต่ละสาขาวิชา ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นอกเหนือจาก 1) และ 2) ให้
เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง จ านวน 6 อัตรา 
 

ล าดับที่ 

หน่วยงานทางการศึกษา/ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี งบฯ60 ที่คปร.จัดสรรคืน หน่วยงานทางการศึกษา/ต าแหน่งที่ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งใหม่ 

ต าแหน่ง/ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ต าแหน่งเลขที ่

ข้ันเงินเดือน ต าแหน่ง/ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

ข้ันเงินเดือน 

อันดับ เงินเดือน อันดับ เงินเดือน 

7 ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/                 
จ.นครศรีธรรมราช 

25313 คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลยั/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช 

25313 คศ.3 58,390 

8 ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/               
จ.นครศรีธรรมราช 

26999 คศ.2 41,620 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลยั/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช 

26999 คศ.2 41,620 

9 ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/               
จ.นครศรีธรรมราช 

29660 คศ.2 41,620 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลยั/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช 

29660 คศ.2 41,620 

10 ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/         
จ.นครศรีธรรมราช 

65764 คศ.2 41,620 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลยั/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช 

65764 คศ.2 41,620 

11 ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/          
จ.นครศรีธรรมราช 

100389 คศ.2 41,620 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลยั/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช 

100389 คศ.2 41,620 

12 ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/            
จ.นครศรีธรรมราช 

100423 คศ.2 41,620 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลยั/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช 

100423 คศ.2 41,620 
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 3.2.3 เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช                         
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แก้วอ่อน 
ต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป คราวละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
 

 
 
 3.2.4 เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว.7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับ ท ราบ  ก ารส ร้ า งค วาม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ  เรื่ อ ง 
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/      
ว.7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
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                               3.2.5 เรื่อง โครงการทุนการศกึษาเฉลิมราชกุมารี 

 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่  ๒     
รุ่นที่  ๕  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  และรับทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
รวมทั้งสิ้น 8 ราย สรุปได้ดังนี้ 
      ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  ๓  ราย ดังนี้ 
  ๑.  สามเณรณัฐภัทร       เมฆฉาย  วัดสระเรียง  
       อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒.  สามเณรไกรนรินทร์   รอดสีเสน    วัดมะนาวหวาน  พระอารามหลวง 
       อ าเภอช้างกลาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๓.  สามเณรกานนท์       แก้วเลียม   วัดไตรวิทยาราม 
       อ าเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
           วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ านวน  5  ราย ดังนี้ 
  4.  นายชาญวิทย์  ปราบภัย  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
       อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  5.  นางสาวเกวลิน   รินทอง  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
       อ าเภอพระพรหม   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  6. นายกิตติพงศ์   โบกระณี  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
      อ าเภอพระพรหม   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  7. นางสาววรรณวิษา  กันตะนะ  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  8. นางสาวพรสุดา  สมทอง  วิทยาลัยศิลปะหัตกรรม 
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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      เร่ืองที่ 4.1 
 

เรื่อง ขออนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนน และการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยซึ่ง

ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ด ารงต าแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 30 ราย 

 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 10 ราย 
1 นางชนิภา  วิศาล ครูผู้ช่วย วัดพระมหาธาต/ุเมืองฯ 
2 นางสาวแพรวพรรณ  ไชยชนะ ครูผู้ช่วย วัดสระไคร/เฉลิมพระเกียรติฯ 
3 นางสาวขวัญสิรี  ขาวมัน ครูผู้ช่วย วัดสระแก้ว/เมืองฯ 
4 นางสาวเยาวรัตน์  หวัดเพ็ชร์ ครูผู้ช่วย วัดนาวง/เมืองฯ 
5 นางสาวมัทนี  พรรณเผือก ครูผู้ช่วย บ้านปากน้ าเก่า/เมืองฯ 
6 นางสาวปารวีย์  บรรเทิงจิตร์ ครูผู้ช่วย วัดหนองบัว/เมืองฯ 
7 นางอัญชลี  จิตตะเสโน ครูผู้ช่วย วัดมะม่วงทอง/เมืองฯ 
8 นางสาวกัทริดา  ประทุมทอง ครูผู้ช่วย ชุมชนลานสกา/ลานสกา 
9 นางสาวฮุลัยฟะฮ์  กะแหมะเตบ ครูผู้ช่วย บ้านนาเคียน/เมืองฯ 

10 นางสาวมณฑานีย์  นลิละออ ครูผู้ช่วย วัดกัด/พระพรหม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 6 ราย 
11 นางสาวสุภาภรณ์  มีบัว ครูผู้ช่วย จุฬาภรณ์พิชญาคาร/พปิูน 
12 นางสาวจิดาภา  อินทรัศมี ครูผู้ช่วย บ้านคอกชา้ง/ทุง่สง 
13 นางสาวอรธนา  วงศ์เมฆ ครูผู้ช่วย วัดวังรีบุญเลิศ/ถ้ าพรรณรา 
14 นายองอาจ  พรมคง ครูผู้ช่วย วัดจันดี/ช้างกลาง 
15 นางสุวิมล  พรหมมะ ครูผู้ช่วย วัดจันดี/ช้างกลาง 
16 นางสาวศิริวรรษา  ไชยภูม ิ ครูผู้ช่วย บ้านนาต าเสา/บางขัน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 5 ราย 
17 นางสาวอัษฎา  ลิมโกมลวลิาศ ครูผู้ช่วย บ้านเกาะนางโดย/ปากพนัง 
18 นางสาวณัฐณิช  แซมลิวรรณ ครูผู้ช่วย บ้านโก้งโค้ง/ปากพนัง 
19 นางเสาวณีย์  ภักดีกิจ ครูผู้ช่วย วัดเทพมงคล/ร่อนพิบลูย ์
20 นางเสาวนีย์  ไชยวรรณ ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดท่าลิพง/เชียรใหญ่ 
21 นางสาวชลิดา  วงศ์อุทัย ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร/เชียรใหญ่ 
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ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 ราย 
22 นางสาวปองขวัญ  ชนะภัย ครูผู้ช่วย วัดคงคาวด ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 8 ราย 
23 นางสาวสุวารี  แก้วจันทร์ ครูผู้ช่วย หัวไทรบ ารุงราษฎร์/หัวไทร 
24 นางสาวกนกทพิย์  สมาธ ิ ครูผู้ช่วย ทุ่งสง/ทุ่งสง 
25 นางสาวอุดมลักษณ์  เรืองนิ่ม ครูผู้ช่วย กัลยาณีศรีธรรมราช/เมือง 
26 นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย ชะอวดวิทยาคาร/ชะอวด 
27 นางสาวอังคณา  วิชัยดษิฐ ครูผู้ช่วย ร่อนพิบูลย์เกียรติฯ/ร่อนพิบลูย ์
28 นายฉัตรบดนิทร์  สุวรรณเลิศ ครูผู้ช่วย เสม็ดจวนวิทยาคม/ทุ่งใหญ ่
29 นางสาวทัศนีย์  ภู่ร้อย ครูผู้ช่วย นางเอ้ือยวิทยา/พิปนู 
30 นางสาวจิราวรรณ  จันทร์ทองออ่น ครูผู้ช่วย พรหมคีรีพิทยาคม/พรหมคีรี 
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เร่ืองที่ 4.2 

เรื่อง    ขอความเห็นชอบการก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 เห็นชอบการวางแผนก าหนดอัตราก าลัง สายงานการสอน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 ทีม่ีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1 – 40 คน ให้มีอัตราก าลังสายงานการสอน   ดังนี้ 

1. จ านวนนักเรียน 1 ห้องเรียน (1 ชั้นเรียน) ให้มีอัตราก าลังครูผู้สอน  จ านวน 1 อัตรา 
2. จ านวนนักเรียน 2 ห้องเรียน (2 ชั้นเรียน) ให้มีอัตราก าลังครูผู้สอน  จ านวน 2 อัตรา 
3. จ านวนนักเรียน 3 ห้องเรียน (3 ชั้นเรียน) ให้มีอัตราก าลังครูผู้สอน  จ านวน 3 อัตรา 
4. จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 4 ห้องเรียน (4 ชั้นเรียน) ขึ้นไป ให้มีอัตราก าลังครูผู้สอน  จ านวน 4 อัตรา 

 
 
 

       เร่ืองที่ 4.3 
เรื่อง    ขออนุมัติใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาภายใน   
          เขตพื้นที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อนุมัติดังนี้ 

1. อนุมัติให้ นางวิภาวรรณ  รัตนุกูล ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังยาว ไปปฏิบัติราชการเป็นการ 
ชั่วคราวที่โรงเรียนชุมชนวัดส าโรง เป็นการชั่วคราวมีก าหนด 1 ปี  

2. กรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
ด าเนินการตามกระบวนการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว กรณีไม่มีมูลสั่งให้ยุติเรื่อง แต่หากกรณีมีมูลก็ ให้ด าเนินการ                   
ทางวินัยสถานใดสถานหนึ่ง ต่อไป 
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เรื่องที่ 4.4 

เรื่อง  ขออนุมัติให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาอ่ืน 
       เป็นการชั่วคราว 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อนุมัตใิห้ นางพรรัตน์  ทิพย์กองลาศ  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหน้าศาล ไปปฏิบัติหน้าทีใ่น 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยางกาญจน์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 3 เป็นการชั่วคราว มีก าหนด 1 ปี 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.5 
 เรื่อง  ขออนุมัติรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ)  
        สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  อนุมัติดังนี้ 
            1. อนุมัติประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อประกอบการด าเนินการย้าย ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช     

   2. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในประกาศรายละเอียดองค์ประกอบ                    
การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1) 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แทนประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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เร่ืองที่ 4.6 
เรื่อง    ขออนุมัติผลการประเมินและอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
          ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
          การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๑. อนุมัติผลการประเมินคุณสมบัติ  ผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคล และผลการประเมินผลงาน  
ตามมตคิณะกรรมการประเมิน ราย นางสาวอลิศรา  สายวารี   
     2. อนุมัติแต่งตั้ง  นางสาวอลิศรา  สายวารี   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ  ให้ด ารง
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 40  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑   ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน (วันที่ 9 มิถุนายน 2564)   
 
 
 

 
    เร่ืองที่ 4.7 

เรื่อง  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
       

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ 
จ านวน 29 ราย    
 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่  1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 29 ราย 
 ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน 
 
 

 
ที ่

 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/สถานศึกษา สาขาวิชา/ 

ช่ือผลงานเรื่อง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 8 ราย 
  1 นางสาวนิชนันท์ 

     เสนีกาญจน ์
ครู/ 
ร.ร.วัดวังหงส ์

วิทยาศาสตร ์
 

  2 นางสาวสุมาล ี
             มนิล 

ครู/ 
ร.ร.บ้านไสใหญ ่

คณิตศาสตร ์
 

  3 นางสุภาภรณ ์
          กิ่งแก้ว 

ครู/ 
ร.ร.วัดมหาชัยวนาราม 

การศึกษาปฐมวัย 
 

  4 นางสาวภาวินันท ์
  ละม้าย 

 

ครู/ 
ร.ร.วัดทุ่งแย ้

ภาษาอังกฤษ 
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ที ่

 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/สถานศึกษา สาขาวิชา/ 

ช่ือผลงานเรื่อง 

  5 นางนันทิกา 
        กล่ ากลาย 

ครู/ 
ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

การศึกษาปฐมวัย 
 

  6 นายชาคริต 
  เรืองประพันธ์ 

ครู/ 
ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

คณิตศาสตร ์
 

  7 น.ส.ปริชญา 
            นะนุ่น 

ครู/ 
ร.ร.วัดท่านคร 

คณิตศาสตร ์
 

  8 น.ส.ณิชมน 
        บุญรัตน ์

ครู/ 
ร.ร.วัดชัน 

คณิตศาสตร ์
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 5 ราย 

  9 นางพิมพ์ใจ 
       ปั้นรอบรู้ 

ครู/ 
ร.ร.บ้านควน   ล าภ ู

ภาษาไทย 

 10 นางรัตยา 
       สงอุปการ 

ครู/ 
ร.ร.วัดวังหีบ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 11 น.ส.ปิยมาภรณ ์
          จันใหม่ 

ครู/ 
ร.ร.วัดนางเอื้อย 

ภาษาอังกฤษ 

 12 นางยุวดี 
        นุ่นรักษา 

ครู/ 
ร.ร.บ้านควน 
ล าภ ู

การศึกษาปฐมวัย 

 13 นางปวริศา 
         ศรีวิสุทธ์ิ 

ครู/ 
ร.ร.วัดเพ็ญญาต ิ

สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ที ่

 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/สถานศึกษา สาขาวิชา/ 

ช่ือผลงานเรื่อง 

 14 นายพลวัฒน์ 
    เขียวพะวงศ์ 

ครู.รร./ 
วัดดอนมะปราง 

คณิตศาสตร ์
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จ านวน 3 ราย 

15 นางสาวทิพวรรณ 
         ยอดยิ่ง 

ครู/ 
ร.ร.ท่าศาลา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิทยาศาสตร์)  
 

16 นางฉวีวรรณ 
         ช่วยสงค์   

ครู/ 
ร.ร.วดัสโมสรสนันิบาต 

ปฐมวัย  

17 นายส ารวม 
           ช่วยสงค ์

ครู / 
ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต 

สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช  จ านวน 12 ราย 

18 นายเกรียงไกร                    
       ดวงพาพล 

ครู/ 
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

19 นางสาวอัญญาณี      
           สุมน 

ครู/ 
ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก 

คณิตศาสตร ์
 

20 นางสาวศิริพร   
        พุทธแก้ว 

ครู/ 
ร.ร.สิชลประชาสรรค ์

ภาษาไทย 
 

21 นาง พ.พิรพัทร   
         ค าวิจิตร 

ครู/ 
ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 

สังคมศึกษา 

22 ว่าที่ ร้อยตรีสมชาย  
        ราหมาด 

ครู/ 
ร.ร.ปากพนัง 

สงัคมศึกษา 

23 นายวรวุฒิ  
    ฐาปนภาคย์ 

ครู/ 
ร.ร.กลัยาณ ี
ศรีธรรมราช 

การงานอาชีพ 

24 นายธเนศ  
       สมาพงษ์ 

ครู/ 
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม 

คณิตศาสตร ์
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ที ่

 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/สถานศึกษา สาขาวิชา/ 

ช่ือผลงานเรื่อง 

25 
 

นางสาวสุวณี   
        นาคฤทธิ์ 

ครู/ 
ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร 

คณิตศาสตร์ 
  

26 นางสาวปฐมพร  
       เกตุก าพล 

ครู/ 
ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม 

ภาษาจีน 
 

27 นางธัญวรรณ  
       บัวพรหม 

ครู/ 
ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม 

คอมพิวเตอร์ 
 

28 นางสาววีรียา   
         จุลสัตย ์

ครู/ 
ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 

ภาษาอังกฤษ 
 

29 นางสาวจุฑารัตน์   
             มีสุข 

ครู/ 
ร.ร.ทุ่งสง 

การงานอาชีพ 
 

 
 

 3. มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศ               
ตั้งกรรมการประเมินฯ แทน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  เร่ืองที่ 4.8 
เรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
 
 

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

2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน  12 ราย 
ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน  
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 6 ราย 
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพลิน        

            หนูนวล 
คร ู วัดชัน ภาษาอังกฤษ 

2 น.ส.อุทุมพร 
         ก้อนอ าพร 

คร ู วัดพระมหาธาต ุ คณิตศาสตร ์

3 นายเฉลมิพล 
              บุรีศรี 

คร ู วัดสระไคร สังคมศึกษา 

4 นายวิทยา 
          สุขสวัสดิ ์

คร ู วัดศรีมงคล ภาษาอังกฤษ 

5 นางขนิษฐา 
        ศรีราเพ็ญ 

คร ู วัดหนองแตน ภาษาอังกฤษ 

6 
 

นางสุกัญญา     
            พิทักษ์ 

คร ู วัดกัด การศึกษาปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 2 ราย 
7 นางสาวหฤดี 

    ประทมุสุวรรณ 
คร ู วัดก้างปลา ภาษาอังกฤษ 

8 นางธาริดา 
           จ านงนิจ 

คร ู บ้านบางตะเภา คณิตศาสตร ์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 1 ราย 

9 นางสาวเมธาพร    
          เหมเดโช 

คร ู วัดควนเกย ภาษาไทย 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  จ านวน 3 ราย 
10 นางวิชุนันท์                   

           น้ าเพชร 
คร ู ทุ่งสง 

 
ภาษาอังกฤษ 
 

11 นางสาวกวิสรา                
             ชูทอง 

คร ู เชียรใหญส่ามัคคี
วิทยา 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

12 นางสาวเกศริน  
         สิทธิฤกษ์ 

คร ู ชะอวดวิทยาคาร 
 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 
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 เร่ืองที่ 4.9 

เรื่อง  ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น          
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)  
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อนุมัติ  ดังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 18 ราย  

2.  อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน  18  ราย  
 

 

ที ่
 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1  จ านวน 9 ราย 
  1 นางนรมน 

        แก้ววิเชียร 
ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 
 

บ้านคดศอก 
 

บริหารสถานศึกษา 
 

   2 นายจักรกฤช 
       ก าพลวรรณ 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

วัดใหม่ทอน บริหารสถานศึกษา 
 

   3 นายณฤทธิ ์
        หนูสมแก้ว 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

วัดเจดีย ์ บริหารสถานศึกษา 
 

  4 นางสาวสุรีพร 
           ทิพย์ยาน 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

ราษฎร์บ ารุง 
อ.เฉลิมพระเกียรต ิ

บริหารสถานศึกษา 
 

  5 นางสาวอนุธิดา 
           อักษรกูล 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

วัดน้ ารอบ 
อ.เมืองฯ 

บริหารสถานศึกษา 
 

   6 น.ส.นิภา 
แก้วประคอง 

 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

ชุมชนลานสกา บริหารสถานศึกษา 
 

   7 นางภัสรา  ชูเสน 
 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

บ้านทวดเหนือ บริหารสถานศึกษา 
 

  8 นางกรกนก   
           ณ นคร 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

วัดโดน บริหารสถานศึกษา 
 

  9 น.ส.สฑุารัตน์   
        ทองเกลี้ยง 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

บ้านหนองหนอน บริหารสถานศึกษา 
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ที ่
 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  จ านวน 1 ราย 
  10 นางสุพัตรา 

     กาญจนโรจน ์
 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 
 

บ้านคลองโอม 
 

บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  จ านวน 6 ราย 
 11 นางตุ๊กตา   

           บุญศิริ 
 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 
 

บ้านตูล 
 

บริหารสถานศึกษา 

 12 นางสุวนิตย ์
       โสมจันทร์ 
 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 
 

บ้านหัวปอ 
 
 

บริหารสถานศึกษา 

  13 น.ส.ลักษณาวดี  
    พรหมชัยศรี 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

วัดสระแก้ว 
 

บริหารสถานศึกษา 

 14 นางพัชรวัลย์ 
       จินดาวงค์ 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

วัดชัยสุวรรณ 
 

บริหารสถานศึกษา 

 15 นางศรัณยา 
       เพ็งจันทร์ 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

วัดท้ายทะเล 
 

บริหารสถานศึกษา 

 16 นางสุทธิรา   
        สมเนียม 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

วัดควนชะลิก 
 

บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  จ านวน 2 ราย 
 17 นางกัลยา       

        สุวรรณคช             
ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

บ้านคลองตีนเปด็ 
 

บริหารสถานศึกษา 

 18 นายนฤทธ์ิ   
            จันมณี 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

บ้านเราะ (อุทัยประชา
สรรค์) 

บริหารสถานศึกษา 

 
 

3. มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศ               
ตั้งกรรมการประเมินฯ แทน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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        เร่ืองที่ 4.10 

เรื่อง  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ      
        และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
        เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (กรณีอนุมัติผลด้านที่ 3 ต าแหน่งครู) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็น                
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ราย  

2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน  1 ราย  
 
 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/               
วิทยฐานะ (เดิม) 

สาขาวิชาที่อนุมัต ิ ต าแหน่งปัจจุบัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 1 ราย 
1 นายสุทธิเดช   

       คุณประสพ   
ครู/ 
ครูช านาญการ 
 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการช านาญการ 

 
 

3. มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งกรรมการ
ประเมินฯ แทน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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     เร่ืองที่ 4.11 

เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน 
        เป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (กรณีอนุมัติผลด้านที่ 3 ต าแหน่งครู) 
 
  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๑. อนุมัติผลการประเมินฯ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ ๒ 
ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  จ านวน 2 ราย 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
สถานศึกษา/

โรงเรียน 
สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 2 ราย 
1 นายธีรศักดิ์ 

          ทองมั่นคง 
ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ร.ร.ช านาญการ 

วัดวิสุทธิวงศ์ บริหารสถานศึกษา 

2 นางภุมรินทร์ 
          บุญคล่อง 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ร.ร.ช านาญการ 

บ้านบางปรน บริหารสถานศึกษา 

 
 

๒. อนุมัติแต่งตั้งเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ  จ านวน 2 ราย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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   เร่ืองที่ 4.12 

เรื่อง  การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          ผลการประเมินด้านที่ 3 (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 1 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 7 ราย 
 

ที ่
 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน  3  ราย 
๑ น.ส.ลดัดา 

            บุญทรง 
ครู/ 
ครูช านาญการ 

ชุมชนบ้านไทรห้อง สังคมศึกษาฯ 

2 นางสุมลรัตน ์
      ล าทุมลักษณ ์

ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดหน้าเขา สังคมศึกษาฯ 

3 นางพิมพ์ใจ 
            ผลอ่อน 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ชุมชนวัดส าโรง ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช   จ านวน  4   ราย 
4 

นางสาวอจัฉราพร   
         ปรีชาชาญ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ปากพนัง 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
 
 

5 
นางสาวดุจหทัย   
         วิเวกอรุณ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ท่าศาลาประสิทธ์ิ
ศึกษา 
 

ภาษาอังกฤษ 
 
 

6 
นางสาวสุขษิริ  
        สุขราษฎร ์

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ทุ่งสง 
 
 

สังคมศึกษาฯ 
 
 

7 
นายสุชาติ  โรวัฒน ์
 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ทุ่งสงวิทยา 
 
 

สังคมศึกษาฯ 
 
 

 
 2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 7 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตัง้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
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เร่ืองที่ 4.13 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เห็นชอบจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว  ให้แก่ ครอบครัวบ้านเรียนเทพสุริยวงศ์   โดย    

พ.ท.นยเมธ เทพสุริยวงศ์  ผู้จัดการศึกษา  เด็กหญิงจิรันธนิน  เทพสุริยวงศ์ ผู้เรียน ขอจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 
 
      เรื่องท่ี 4.14 
เรื่อง  นายธีระวิทย์  สกุณา  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ขอให้ทบทวนค าสั่งย้ายผู้บริหาร  
       สถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2563 กรณีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามค าสั่ง 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 356/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
       รับทราบการขอให้ทบทวนค าสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2563 กรณีการย้ายเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 356/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 จ านวน 7 ฉบับ ดังนี้ 

1. ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ทบทวนค าสั่งย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
2. ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ทบทวนค าสั่งย้าย นายธีระวิทย์  สกุณา 
3. ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ทบทวนค าสั่งย้ายเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
4. ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ทบทวนค าสั่งกรณีกระทบสิทธิการย้ายกรณีปกติ 
5. ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ทบทวนค าสั่งทางปกครองกระทบสิทธิสอบ รอง.ผอ.สพท. 
6. ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอทราบผลการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
7. ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ทบทวนค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยก 
 

โดยมอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบ ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
   5.1 เรื่อง  การสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา 
       การศึกษา (อกศจ.พัฒนาการศึกษา) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช       รับทราบการให้คณ ะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เสนอชื่อบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา แทน                    
ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง ที่ลาออก 
 
 
   5.2 เรื่อง  การฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ได้ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
คณะผู้ที่ เกี่ยวข้องที่ ได้จัดสรรวัคซีนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับวัคซีนไปแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จะได้รับวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเร็ว โดยหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ได้
ประชาสัม พันธ์  วัคซีนทางเลื อก ระยะที่  2  (ชิ โนฟาร์ม ) หากท่ าน ใดสนใจก็ ให้ ติ ดต่อ ได้ที่ หอการค้ า                          
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

 
   
 
 
 
 


