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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดนครศรีธรรมราช (มติย่อ) 
ครั้งที่ 15/2565 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชและระบบออนไลน ์

--------------------------- 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

เมื่อถึงเวลาการประชุม นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการและ                  
อำนวยความสะดวกต่อที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 
ที่ประชุม มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะของผู้แทน ก.ค.ศ . และมีมติรับรอง

รายงานการประชุมครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
                              3.1 เรื่อง  สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  มีมติรับทราบ ตามที่ สำนักงานศึกษาธกิารจังหวดันครศรธีรรมราช ได้เสนอวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรธีรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที ่12 ตุลาคม 2565 
จำนวน 17 วาระ คณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช มมีติรับทราบการดำเนินการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 17 วาระ  
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3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   3.2.1 เรื่อง  เกณฑม์าตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     มีมติรับทราบ ตามที่ ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกเพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดทำการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาคืนครูสู่ห้องเรียน อันเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ บัดนี้ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ให้ยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(2) 
และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ก.ค.ศ. จึงมีมติให้
กำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใหม่) 
โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา 
1. กรณีสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา ให้กำหนดจำนวนครูตามวิชาเอก 

ที่กำหนดตามช่วงจำนวนนักเรียน 
2. กรณีสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้กำหนดครูวิชาเอกปฐมวัย 
3. กรณีสถานศึกษาที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ไม่ต้องกำหนดวิชาเอก

ปฐมวัย 
4. กรณีสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีวิชาเอกเพิ่มเติมได้ สามารถกำหนดวิชาเอกเพิ่มเติมให้ 

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา 

5. กรณีสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนข้ึนไป และกำหนดครูครบตามวิชาเอก 
ที่กำหนดทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว สามารถกำหนดครูในวิชาเอกเพิ่มเติมได้ตามความต้องการจำเป็นซึ่ง
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และเป็นไปตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา โดยจำนวนครูต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

6. วิชาเอกการงานอาชีพ เช่น คหกรรม, เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม ฯลฯ 
 ระดับมัธยมศึกษา 

1. จำนวนครูขั้นต่ำ หมายถึง จำนวนครูที่ใช้เป็นรากฐานในการกำหนดครูตามวิชาเอก  
(ตัวอย่างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
   2. การกำหนดจำนวนครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ควรกำหนดครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มก่อน ส่วนที่เหลือสามารถกำหนดครูในวิชาเอกเพิ่มเติมได้ตามความต้องการจำเป็น ซึ่งสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา และเป็นไปตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหลักสูตรสถานศึกษา โดยจำนวนครูต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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 3.2.2 เรื่อง  การกำหนดแนวทางและกำหนดปฏิทินการเกลี่ยอัตรากำลงัข้าราชการครูสายงาน 
การสอน ใน กศจ.นครศรีธรรมราช 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบตามที่  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เห็นชอบให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนโดยการตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่า
เกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  โดยให้ข้าราชการครูสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังเกินเกณฑ์แสดงความยินยอมในการเกลี่ยอัตรากำลังฯ ด้วย และ   ในการนี้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติในการประชุมคราวเดียวกันมอบหมายให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางและกำหนดปฏิทินการเกลี่ยอัตรากำลัง
ข้าราชการครูสายงานการสอนโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์
ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  โดยให้ข้าราชการ
ครูสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์แสดงความยินยอมในการเกลี่ยอัตรากำลังฯ แล้วนำเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบในการประชุมครั้งถัดไป  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้จัดทำร่างกำหนดแนวทางและกำหนดปฏิทินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอน
โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  โดยให้ข้าราชการครูสายงานการสอนใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์แสดงความยินยอมในการเกลี่ยอัตรากำลังฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
ดังนี้ 
                ๑)  รา่งปฏิทินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการคร ูสายงานการสอนใน กศจ.นครศรีธรรมราช 
                ๒)  รา่งหนังสือแจ้ง สพป./สพม. รายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนใน
สถานศึกษา ณ วันที่ ๑๐  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ 
                ๓)  รา่งตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอน ณ วันที่ ๑๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
                ๔)  รา่งหนังสือแจ้ง สพป./สพม. ส่งประกาศสถานศึกษาข้อมลูอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการ
สอนในสถานศึกษา ณ วนัที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  และขอให้แจ้งข้าราชการคร ูสายงานการสอนใน สังกัด
ทราบโดยทัว่กัน พร้อมทัง้ขอให้รวบรวบแบบแสดงการให้ความยินยอมส่งคืน สนง.ศธจ.นศ. 
               ๕)  ร่างประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรธีรรมราช  เรื่อง อตัรากำลังข้าราชการครูสายงาน
การสอนในสถานศึกษาจงัหวัดนครศรธีรรมราช 
               ๖)  ร่างแบบแสดงการให้ความยินยอมการเกลี่ยอตัรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังตำ่กว่าเกณฑ์ 

     คณะอนุกรรมการศกึษาธิการจังหวดันครศรธีรรมราชพิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบการ 
กำหนดแนวทางและกำหนดปฏิทินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนใน กศจ.นครศรีธรรมราช ดังนี ้
                ๑)  เห็นชอบปฏิทินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการคร ูสายงานการสอนใน กศจ.นครศรีธรรมราช 
                ๒)  เห็นชอบหนังสือแจ้ง สพป./สพม. รายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนใน
สถานศึกษา ณ วันที่ ๑๐  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ 
                ๓)  เห็นชอบตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอน ณ วันที ่๑๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
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                ๔)  เห็นชอบหนังสือแจ้ง สพป./สพม. ส่งประกาศสถานศึกษาข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูสายงาน
การสอนในสถานศึกษา ณ วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  และขอให้แจ้งข้าราชการครู สายงานการสอนใน สังกัด
ทราบโดยทัว่กัน พร้อมทัง้ขอให้รวบรวบแบบแสดงการให้ความยินยอมส่งคืน สนง.ศธจ.นศ. 
               ๕)  เห็นชอบประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช  เรื่อง อัตรากำลังข้าราชการครูสาย
งานการสอนในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
               ๖)  เห็นชอบแบบแสดงการให้ความยินยอมการเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังตำ่กว่าเกณฑ์ 
รายละเอียดดังนี้ 

ปฏิทินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู สายงานการสอน ใน กศจ.นครศรีธรรมราช 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

๑.  อกศจ.(บริหารงานบุคคล) ประชุมพิจารณา 
     กำหนดแนวทางการเกลี่ยอัตรากำลังฯ ตามที ่ 
     กศจ. มอบหมาย 

ภายในวันที่  ๕  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ 

๒,  สนง.ศธจ. แจ้ง สพป./สพม.ทุกเขตดำเนินการ 
     ตามแนวทางการเกลีย่อัตรากำลังฯ 

ภายในวันที่  ๑๐  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ 
 

๓.  สพป./สพม. รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่มี 
     อตัรากำลังเกินเกณฑ์ (กรณีที่มตีำแหน่งคนครอง) 
     สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ (กรณีทีม่ี 
     ตำแหน่งว่าง)  และสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง 
     ต่ำกว่าเกณฑ ์ต่อ สนง.ศธจ. 

ภายในวันที่  ๒0  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ 
 

๔.  สนง.ศธจ. ประกาศขอ้มูลสถานศึกษาที่มี 
     อตัรากำลังเกินเกณฑ์ (กรณีที่มตีำแหน่งคนครอง)  
     และสถานศึกษาที่มอีัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑใ์ห้ 
     ทราบโดยทั่วกัน 

ภายในวันที่  ๒๕  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ 
 

๕.  กศจ.พจิารณารับทราบแนวทางการเกลี่ยอัตรา 
     กำลังฯ ตามที่ อกศจ.กำหนด 

ภายในวันที่  ๒๘  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ 
 

๖.  ข้าราชการครู สายงานการสอน แสดงความ 
     ยินยอมให้เกลี่ยอัตรากำลังจากสถานศึกษาทีม่ี     
     อตัรากำลังเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มี 
     อตัรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ผ่านสถานศึกษา/ผ่าน  
     สพป./สพม. ต้นสังกดั 

ระหว่างวันที ่ ๑-๑๐  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 
 

๗.  สพป./สพม. จดัส่งเอกสารแสดงความ 
     ยินยอมให้เกลี่ยอัตรากำลังจากสถานศึกษาทีม่ี     
     อตัรากำลังเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มี 
     อตัรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ให้ สนง.ศธจ. 

ภายในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

๘.  อกศจ.(บริหารงานบุคคล) ประชุมกลั่นกรองการ 
     ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในการเกลีย่     
     อตัรากำลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกนิ 
     เกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังตำ่กวา่ 
     เกณฑ ์

ภายในวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
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๙.  กศจ.อนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา 
     เงินเดือนในการเกลี่ยอัตรากำลังจากสถานศกึษา 
     ที่มีอตัรากำลังเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่ม ี
     อตัรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ 

ภายในวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ลงนามในคำสั่งตดัโอน 
      ตำแหนง่และอัตราเงินเดือนการเกลี่ยอัตรากำลัง 
      จากสถานศึกษามีอตัรากำลังเกินเกณฑ์ไปยัง 
      ที่สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกวา่เกณฑ์      

ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑. สนง.ศธจ. แจ้งคำสัง่ไปยัง สพป./สพม.ทุกเขต 
      ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ และรายงาน  
      ก.ค.ศ. 

ภายในวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๖ 
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ที่ ศธ ๐๒๗๗/                                                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช 
                                                                        เลขที่ ๑๓๘ หมูท่ี่ ๘  ถนนศรีธรรมราช 
                                                                        ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมือง นศ.  ๘๐๐๐๐ 
                                                                ๑๐  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนในสถานศึกษาทีม่ีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนด 
        ในสถานศึกษาที่มอีัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต ๑-๔ /ผู้อำนวยการ 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
สิง่ที่ส่งมาด้วย    1. ปฏิทินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการคร ูสายงานการสอน ใน กศจ.นครศรธีรรมราช 
                    จำนวน 1 ชดุ 

2. ตวัอย่างแบบฟอร์มรายงานข้อมูล        จำนวน  ๑ ชดุ 

                   ด้วยมติของคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวดันครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ 
ตุลาคม  ๒๕๖๕  เห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู
สายงานการสอนโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  โดยให้ข้าราชการครูสายงาน
การสอนในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์แสดงความยินยอมในการเกลี่ยอัตรากำลังฯ  
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใคร่ขอให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษานี้รายงาน 
ข้อมูลนกัเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ข้อมูลอัตรากำลังครูปัจจุบัน ณ  วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ของ
ข้าราชการครูสายงานการสอนในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ (อัตราที่มีคนครองและอัตราว่าง) และโรงเรียนที่
มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ตามตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  ภายในวันที่  ๒0  พฤศจิกายน  
๒๕๖๕  เพื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะได้ประกาศให้ข้าราชการครูสายงานการสอนในสถานศึกษาภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทราบโดยทั่วกัน  ก่อนดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังในครั้งนี้ 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ 
                                                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                   (                               ) 
                                             ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กลุ่มบริหารงานบคุคล 
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๕๒, ๐๘-๔๘๗๐-๙๓๔๖ 
E-mail : nusang7@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:nusang7@gmail.com
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                                                                                     (ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานข้อมูล) 

ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................................................... 

****************** 

 

๑.  ข้อมูลสถานศึกษาทีม่ีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
     (อัตรากำลังครูปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 
      

ที่ โรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

ณ วันที่ 10 
มิ.ย.65 

อัตรากำลัง
ตามเกณฑ ์
ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

อัตรากำลังครู ตาม จ.18 
จำนวนที่เกิน

เกณฑ์ คนครอง ตำแหน่งว่าง 

๑. 
๒. 
  . 
  . 
  . 
  . 

      

2.  ข้อมูลสถานศึกษาทีม่ีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
     (อัตรากำลังครูปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 

ที่ โรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

ณ วันที่ 10 
มิ.ย.65 

อัตรากำลัง
ตามเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

อัตรากำลังครู ตาม จ.18 
จำนวนที่ตำ่
กว่าเกณฑ ์คนครอง ตำแหน่งว่าง 

๑. 
๒. 
  . 
  . 
  . 
  . 
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 ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 และข้อมูล
อัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอน ปัจจุบัน ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ที่ถูกต้องตามเกณฑ์
อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนดทุกประการ 

                                                                   ลงชื่อ 
                                                                         (                                  ) 
                                                                       ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                                                   สพป./สพม.................................................... 

 
 

 ความเห็น ผอ.สพป./สพม. ............................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    ลงชื่อ 
                                                                         (                                  ) 
                                                                       ผอ.สพป./สพม. ..................................... 
                                                                   สพป./สพม........................................................ 
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ที่ ศธ ๐๒๗๗/                                                       สำนักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช 
                                                                        เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๘  ถนนศรีธรรมราช 
                                                                        ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมือง นศ.  ๘๐๐๐๐ 

                                                                ๒๕  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนในสถานศึกษาทีม่ีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนด 
        ในสถานศึกษาที่มอีัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต ๑-๔ /ผู้อำนวยการ 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช ที่ ศธ......./............  ลงวันที ่๑๐  พฤศจิกายน 
          พ.ศ.๒๕๖๕ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ประกาศสำนักงานศกึษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง อัตรากำลังข้าราชการครูสาย 
                       งานการสอนในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ ๒๕  เดือน พฤศจกิายน 
                       พ.ศ.๒๕๖๕                                                                  จำนวน  ๑ ชุด 
                   ๒. แบบแสดงการให้ความยินยอมการเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา 
                       เงินเดือนจากสถานศึกษาที่มอีัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง 
                       ต่ำกวา่เกณฑ์                                                                  จำนวน  ๑ ชุด 

                   ตามหนังสือที่อ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราชขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษารายงานข้อมูลอัตรากำลัง ณ  วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ของข้าราชการครูสายงานการสอนใน
โรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ (อัตราที่มีคนครองและอัตราว่าง) และโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ภายใน
วันที่  ๒0  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  เพื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะได้ประกาศให้ข้าราชการครูสายงานการสอน
ในสถานศึกษาภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทราบโดยทั่วกัน  ก่อนดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลัง นั้น 
                    บัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ประกาศโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกิน 
เกณฑ์ (อัตราที่มีคนครองและตำแหน่งว่าง) และโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๑  และใคร่ขอให้สำนักงานเขตพื้นการศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 
                    ๑. แจ้งข้าราชการครูสายงานการสอนในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
                    ๒. แจ้งข้าราชการครูสายงานการสอนในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ (อัตราที่มีคนครองและ
อัตราว่าง) ที่ประสงค์แสดงการให้ความยินยอมการเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจาก 
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์   แสดงการยินยอมตาม
แบบแสดงการความให้ความยินยอม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยผ่านความเห็นของผู้อนวยการโรงเรียน 
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแนบสำเนา ก.ค.ศ. ๑๖ ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองฉบับที่
เป็นปัจจุบัน                                                                              



10 

 

 

                    ๓. รวบรวมแบบแสดงการให้ความยินยอมของข้าราชการครูสายงานการสอนในโรงเรียนที่มี
อัตรากำลังเกินเกณฑ์ (อตัราที่มีคนครองและอัตราว่าง) ตามข้อ ๒. ส่งสำนกังานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช 
ภายในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ 

              จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและดำเนินการ 

                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                   (                               ) 
                                             ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๕๒, ๐๘-๔๘๗๐-๙๓๔๖ 
E-mail : nusang7@gmail.com 
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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

             เรื่อง อัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

****************** 
             ดว้ยมติของคณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ...../๒๕๖๕ เมื่อวนัที่....... 
เดือน.............................................. พ.ศ.๒๕๖๕  เห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช 
ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนโดยการตดัโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจาก
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลงัเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลงัต่ำกวา่เกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  โดยให้ข้าราชการครูสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มอีัตรากำลังเกินเกณฑ์แสดงความยินยอมใน
การเกลี่ยอัตรากำลังฯ  

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช  จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตรากำลงัเกินเกณฑ์  
และโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ทราบโดยทัว่กัน ดังนี้ 

๑.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 

  ๑.1  ข้อมูลสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
     (อัตรากำลังครูปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 
      

ที่ โรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

ณ วันที่ 10 
มิ.ย.65 

อัตรากำลัง
ตามเกณฑ ์
ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

อัตรากำลังครู ตาม จ.18 
จำนวนที่เกิน

เกณฑ์ คนครอง ตำแหน่งว่าง 

๑. 
๒. 
  . 
  . 
  . 
  . 
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1.2  ข้อมูลสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
     (อัตรากำลังครูปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 

 

ที่ โรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

ณ วันที่ 10 
มิ.ย.65 

อัตรากำลัง
ตามเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

อัตรากำลังครู ตาม จ.18 
จำนวนที่ตำ่
กว่าเกณฑ ์คนครอง ตำแหน่งว่าง 

๑. 
๒. 
  . 
  . 
  . 
  . 

      

๒.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 

    2.1  ข้อมูลสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
          (อัตรากำลังครปูัจจุบัน ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565) 
      

ที่ โรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

ณ วันที่ 10 
มิ.ย.65 

อัตรากำลัง
ตามเกณฑ ์
ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

อัตรากำลังครู ตาม จ.18 
จำนวนที่เกิน

เกณฑ์ คนครอง ตำแหน่งว่าง 

๑. 
๒. 
  . 
  . 
  . 
  . 
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  2.2  ข้อมูลสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
     (อัตรากำลังครูปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 

ที่ โรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

ณ วันที่ 10 
มิ.ย.65 

อัตรากำลัง
ตามเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

อัตรากำลังครู ตาม จ.18 
จำนวนที่ตำ่
กว่าเกณฑ ์คนครอง ตำแหน่งว่าง 

๑. 
๒. 
  . 
  . 
  . 
  . 

      

๓.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ 

     3.๑  ข้อมูลสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
     (อัตรากำลังครูปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 
      
 

ที่ โรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

ณ วันที่ 10 
มิ.ย.65 

อัตรากำลัง
ตามเกณฑ ์
ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

อัตรากำลังครู ตาม จ.18 
จำนวนที่เกิน

เกณฑ์ คนครอง ตำแหน่งว่าง 

๑. 
๒. 
  . 
  . 
  . 
  . 
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     3.2  ข้อมูลสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
     (อัตรากำลังครูปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 

 

ที่ โรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

ณ วันที่ 10 
มิ.ย.65 

อัตรากำลัง
ตามเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

อัตรากำลังครู ตาม จ.18 
จำนวนที่ตำ่
กว่าเกณฑ ์คนครอง ตำแหน่งว่าง 

๑. 
๒. 
  . 
  . 
  . 
  . 

      

๔.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 

     4.๑  ข้อมูลสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
     (อัตรากำลังครูปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 
      
 

ที่ โรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

ณ วันที่ 10 
มิ.ย.65 

อัตรากำลัง
ตามเกณฑ ์
ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

อัตรากำลังครู ตาม จ.18 
จำนวนที่เกิน

เกณฑ์ คนครอง ตำแหน่งว่าง 

๑. 
๒. 
  . 
  . 
  . 
  . 
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4.2  ข้อมูลสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
     (อัตรากำลังครูปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 

 

ที่ โรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

ณ วันที่ 10 
มิ.ย.65 

อัตรากำลัง
ตามเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

อัตรากำลังครู ตาม จ.18 
จำนวนที่ตำ่
กว่าเกณฑ ์คนครอง ตำแหน่งว่าง 

๑. 
๒. 
  . 
  . 
  . 
  . 

      

           

๕.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

     5.๑.  ข้อมูลสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
     (อัตรากำลังครูปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 
      
 

ที่ โรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

ณ วันที่ 10 
มิ.ย.65 

อัตรากำลัง
ตามเกณฑ ์
ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

อัตรากำลังครู ตาม จ.18 
จำนวนที่เกิน

เกณฑ์ คนครอง ตำแหน่งว่าง 

๑. 
๒. 
  . 
  . 
  . 
  . 
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5.2 ข้อมูลสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
     (อัตรากำลังครูปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 

 

ที่ โรงเรียน 

จำนวน 
นักเรียน 

ณ วันที่ 10 
มิ.ย.65 

อัตรากำลัง
ตามเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

อัตรากำลังครู ตาม จ.18 
จำนวนที่ตำ่
กว่าเกณฑ ์คนครอง ตำแหน่งว่าง 

๑. 
๒. 
  . 
  . 
  . 
  . 

      

                 

       ประกาศ ณ วันที ่๒๕ เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                          ลงชื่อ                                      

                                                                (                                     ) 

                                                               ศกึษาธกิารจังหวัดนครศรธีรรมราช 
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แบบแสดงการให้ความยินยอมการเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
จากสถานศึกษาที่มีอตัรากำลังเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลงัต่ำกวา่เกณฑ์ 

****************** 
          ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................... 
ตำแหน่ง.....................................................  วิทยฐานะ................................................................................................ 
คุณวุฒิปริญญาตรี..................................สาขาวิชา ................................คุณวุฒิปริญญาโท .................................สาขา
วิชา.............................ตำแหน่งเลขที่ ...............................  เงินเดือนปัจจุบัน ............................. . บาท                    
โรงเรียน.....................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................................................... 
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ยินยอมให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตดัโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง
ต่ำกว่าเกณฑด์ังนี้ 
            ๑.  โรงเรียน................................................................................................ 
            ๒.  โรงเรียน................................................................................................ 
            ๓.  โรงเรียน................................................................................................ 
            ๔.  โรงเรียน................................................................................................ 
            ๕.  โรงเรียน................................................................................................ 

            ข้าพเจ้าได้แนบสำเนา ก.ค.ศ.๑๖ ฉบับที่เป็นปัจจุบันมาด้วยแล้ว และขอรับรองว่าเมื่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เกลี่ยอตัรากำลังฯแล้ว จะไม่ขอโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
                                                          ลงชื่อ                                     ผู้ให้ความยนิยอม 
                                                                (                                     ) 
                                                           ......... / ......................................./........... 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

                                                          ลงชื่อ                                     ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                                (                                     ) 
                                                           ......... / ......................................./........... 
ความเห็นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             ........................................................................................................................................................ 
                                                          ลงชื่อ                                     ผอ.สพป./สพม. 
                                                                (                                     ) 

 ......... / ............................./............ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
..................................................................................................... 
  3.2.3 เรื่อง คู่มือแนวทางการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดผ่านกลไก 
กศจ. 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   รับทราบคู่มือแนวทางการยกระดบัคุณภาพและประสิทธิภาพการศกึษาจังหวดัผ่านกลไก .
กศจ. 
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 3.2.4 เรื่อง ผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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                   เร่ืองที่ 4.1 

เรื่อง   ขออนุมัติการถอนมติการยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกดัสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 เป็นการเฉพาะราย 
 

มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช         อนุมัติถอนมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่  14/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2  
ครั้งที่ 2 กรณีปกติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เฉพาะส่วนราย นางสาวจันสุดา 
จันทรังษี  ตำแหน่งครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 
 
 

 
เร่ืองที่ 4.2 

เรื่อง  ขออนุมัติระงับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 เป็นการเฉพาะราย 
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    

เห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือไปยัง สำนักงาน ก.ค.ศ. ราย นายณัฐดนัย  
ผกากรอง กรณีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการออกคำสั่งรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เรียบร้อยแล้ว  แต่ข้าราชการครูประสงค์ขออระงับการย้าย ด้วยเหตุผลเพื่อดูแลบดิาที่เจ็บป่วย จะสามารถ
ขอระงับการย้ายได้หรือไม่ 
 
 
 

เรื่องที่ 4.3 
เรื่อง    การพิจารณาดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง รายนางสาวขวัญชนก ทินนิล  
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    เห็นชอบให้ลงโทษ นางสาวขวัญชนก ทินนิล โดยการ                  
ไล่ออกจากราชการ 
 

 

เร่ืองที่ 4.4 
เรื่อง    การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง รายนายธะราพงศ์ สองทอง 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช     เห็นชอบให้ลงโทษตัดเงินเดือน นายธะราพงศ ์สองทอง   
ในอัตราร้อยละสอง เป็นเวลาสามเดือน  
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เร่ืองที่ 4.5 
เรื่อง   ขออนุมัติให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางการศึกษา 
        ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว    

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช     อนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติให้ นายธะราพงศ์  สองทอง  ตำแหน่งครู โรงเรียนสังวาลวิทย์ 7 ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว                 
ที่โรงเรียนวัดลำนาว ต่อเนื่อง มีกำหนด 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 – 12 มีนาคม 2566  
 2. อนุมัติให้ นายอาคม คงไพทูรย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านคลองขุด ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่
โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน มีกำหนด 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 – 27 ตุลาคม 2566   
 

 
เร่ืองที่ 4.6 

เรื่อง   แก้ปัญหาการบรหิารงานบุคคลช่วงวาระเปลี่ยนผ่านจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
        นครศรีธรรมราช  เขต 4 มาเป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 เห็นชอบเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นการเฉพาะราย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.9/969                   
ลงวันที่  2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หารือการเพิกถอนมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ข้อ 5 กรณีบุคคลผู้ที่ได้รับรับผลกระทบจากการถูกเพิกถอนมติและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้ขอ
อนุมัติ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาต่อไป  
  

        
เร่ืองที่ 4.7 

เรื่อง   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครัง้ที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)   
 

มติคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เห็นชอบ ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1   

1.1 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มผีลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  
ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 2.25 – 5.90   จำนวน  1,122   คน 

        1.2 เห็นชอบการเลือ่นเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 
ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 0.86  – 3.29   จำนวน  20   คน  

1.3 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
 ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 1.34 – 2.72    จำนวน    6  คน   

     1.4 เห็นชอบการเลือ่นเงินเดือนให้ขา้ราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ 
ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 1.14 – 2.18   จำนวน     8  คน 

     ๑.4 เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา   จำนวน  4  คน 

   2.  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้แก่  กลุ่มที่ 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดบั คศ. 4 และ คศ.5    
                   2.1  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  
ร้อยละการเลื่อน  2.90   จำนวน 1  คน 
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     3.  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 ที่ย้ายมาจากตา่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลงัวันที่ 1 กันยายน 2565  ให้เลื่อนเงินเดือน 
 ตามผลการพิจารณาของส่วนราชการต้นสังกัดเดมิ  จำนวน  26  ราย 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
1.2  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  

ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  1.20 – 6.00   จำนวน 1,827  คน 
 1.2  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดบัดีมาก 

ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  2.30 – 3.40   จำนวน   232  คน 
        1.3  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มผีลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  

 ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  2.04 – 3.00   จำนวน  44  คน 
 1.4 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดบัพอใช้ 

ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 1.00 – 2.50    จำนวน  13  คน 
 1.5  เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือน     จำนวน  2  คน   
          1.6  เห็นชอบเป็นหลักการกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายมาจาก

ต่างสังกดั ที่มีผลกอ่นวันที่ 1 ตุลาคม  2565 ขอเลื่อนเงินเดือนตามผลการพจิารณาของสังกัดเดมิ 
 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 
1.1 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเดน่  ทุก

ประเภท ร้อยละการเลื่อน 0.25 – 5.97  จำนวน  1,648  คน 
 1.2 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ทุก

ประเภท                       ร้อยละการเลื่อน 1.82 – 3.54   จำนวน  69   คน 
 1.3  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดบัดี ทุก

ประเภท ร้อยละการเลื่อน 0.46 – 2.71    จำนวน  18  คน 
1.4 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้                    

ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 2.05 – 2.20   จำนวน  5  คน 
1.5 เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา  จำนวน  2   คน  

     1.6 กลุ่มที ่2 ข้าราชการทีร่ับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  ร้อยละการเลื่อน 2.85   
จำนวน  1  คน  
   1.7  ขอความเห็นชอบเป็นหลักการ กรณีข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา       
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 ที่ไปช่วยราชการตา่ง สพท.       
ให้เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่หน่วยงานราชการ         
ที่ไปช่วยราชการแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
   1.8 ขอความเห็นชอบเป็นหลักการ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 ที่มีผล
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ให้เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ตามผลการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนของต้นสังกัดเดิม 
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4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 
         1.1  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  

ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  0.03 – 4.94     จำนวน   1,367   คน 
                   1.2  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 
ทุกประเภท  ร้อยละการเลือ่น  2.55 – 4.17     จำนวน   25  คน 
          1.3  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 

   ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  0.51     จำนวน   1  คน 
  1.4  เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา   จำนวน   4  คน  

        1.5  กลุ่มที ่2  ข้าราชการทีร่ับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5    
เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทกุประเภท   

          ร้อยละการเลื่อน   0.10 – 5.98    จำนวน  2  คน     
 1.6 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาที่ไปช่วย
ราชการต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพจิารณาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ไปช่วยปฏิบัติราชการ  จำนวน  3 ราย 

 1.7 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาที่ย้ายมาจาก
ต่าง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ที่มีผลในวันที่ 1 ตลุาคม 2565 ให้เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2   (1 ตลุาคม 2565) 
ตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของต้นสังกัดเดิม  จำนวน  17  ราย  
 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
   1.1 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดบัดีเด่น  
ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  2.00 – 5.40  จำนวน  2,762 คน   
   1.2 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดมีาก  

 ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  1.24 – 3.70  จำนวน  139  คน 
  1.3  เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับด ี  
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน  0.84 – 2.90   จำนวน  14  คน 

  1.4 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้  
ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  1.15   จำนวน  1 คน 

   1.5  ไม่เลื่อนเงินเดือนใหแ้ก่ข้าราชการในสถานศกึษา  จำนวน   8  คน  
       1.6 กลุ่มที ่2  ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5    
                        1.6.1 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเดน่  
                                ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  2.59 – 3.27    จำนวน  2   คน  

   1 .7  เห็ นชอบการ เลื่ อน เงิน เดื อนของข้ าราชการและบุ คลากรทางการศึ กษ า                    
(ช่วยราชการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จากสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) กรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 1 คน 
คือ  นางสาวอภิญญา  จันทร์พัฒน์  เสียชีวิต 12 กันยายน 2565  (ให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ตาม กฎ ก.ค.ศ.ฯ ข้อ 18) 

 1.8 เห็นชอบเป็นหลักการให้ความเห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษาทีไ่ปช่วยปฏิบัติราชการตา่งเขตพื้นที่การศึกษา และตา่งสังกัด สพฐ. ให้เลื่อนเงินเดือน  
    ครั้งที่ 2   (1 ตุลาคม 2565) ตามที่หน่วยงานราชการที่ไปชว่ยปฏิบัติราชการแจ้งผลการพจิารณามา  
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 1.9 เห็นชอบเป็นหลักการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยา้ยมาจากตา่ง 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ที่มีผลก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของส่วน     
    ราชการต้นสังกัดเดิม 

 1.10 เห็นชอบเป็นหลักการหากมีปัญหาในการดำเนินการข้างต้น ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในฐานะผู้บังคับบัญชา พิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้  เมื่อ
ดำเนินการแล้วเสรจ็ ใหร้ายงาน กศจ.นครศรีธรรมราช เพื่อทราบต่อไป  

  6. เห็นชอบมอบหมายผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นการ  
 เฉพาะรายตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 9  ดังนี้  
     6.1 ผอ.สพท. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศกึษาขั้นพื้นฐาน        
(ถ้ามี) ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน สพท. ทราบ 
              6.2  ผู้ อำนวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงิน เดือนให้  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                             
และข้าราชการสายงานการสอน ทราบ 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ืองที่ 4.8 
เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เห็นชอบ ดังนี้  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 
          เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง

การศกึษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต ๑ จำนวน  
๓๗  คน  ดังนี้  

๑.  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มผีลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่น 

คะแนนประเมินระหว่าง  ๙๖.๖๘ - ๑๐๐ %    เลื่อนร้อยละ ๓.๙๒   จำนวน  ๑๖  คน 
  ๒.  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มผีลการประเมินการปฏิบัติราชการ  อยู่ในระดับ
ดีเด่น  คะแนนประเมินระหว่าง ๙๓.๓๔ – ๙๖.๖๗ %   เลื่อนร้อยละ ๓.๗๒  จำนวน  ๑๕  คน  
  ๓.  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มผีลการประเมินการปฏิบัติราชการ  อยู่ในระดับ
ดีเด่น  คะแนนประเมินระหว่าง ๙๐.๐๐ – ๙๓.๓๓ %   เลื่อนร้อยละ ๓.๕๒  จำนวน  ๕  คน 
  ๔.  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มผีลการประเมินการปฏิบัติราชการ  อยู่ในระดับดี  
คะแนนประเมินระหว่าง ๗๐.๐๐ – ๗๓.๓๓ %   เลื่อนร้อยละ ๒.๓๒  จำนวน  ๑  คน 

2. สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
1. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) 

ร้อยละ 3.65  จำนวน  3 ราย  ใช้เงินเลื่อน จำนวน  4,310  บาท 
2.  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอืน่ตามมาตรา 38ค.(2)  

ร้อยละ 3.60  จำนวน 36 ราย ใช้เงินเลือ่น จำนวน 50,311.76 บาท 
3.  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอืน่ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ร้อยละ 2.50 จำนวน  2 รายใช้เงินเลื่อน จำนวน 2,466.50 บาท 
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 
           เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 38 คน  

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 

          เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ดังนี้  

1.  เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  อยู่ในระดับดีเด่น 
คะแนนประเมินระหว่าง  96.68 – 100 %    เลื่อนร้อยละ 3.600   จำนวน  11  คน 
  2.  เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  อยู่ในระดับดีเด่น  
คะแนนประเมินระหว่าง 93.34 – 96.67 %   เลื่อนร้อยละ 3.418  จำนวน  13  คน 

3.  เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  อยู่ในระดับดีเด่น    
คะแนนประเมินระหว่าง 90.00 – 93.33 %   เลื่อนร้อยละ 3.236  จำนวน  5   คน  

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามที่เสนอ จำนวน 33 คน 

2. เห็นชอบเป็นหลักการให้ความเห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามการกำหนด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ ให้เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565) ตามที่หน่วยงานราชการที่ไป
ปฏิบัติหน้าที่แจ้งผลการพิจารณามา จำนวน 1 ราย ดังนี้    

  นา งสาวอนงค์น าฎ  หน่วย แก้ว  นัก วิ เค ราะห์น โยบายและแผน  สพม .นครศรีธ ร รมราช       
ไปปฏิบัติหน้าที่ สพม.พัทลุง 

3. เห็นชอบเป็นหลักการหากมีปัญหาในการดำเนินการข้างต้น และ สพฐ.จัดสรรวงเงินเพิ่ม                    
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในฐานะผู้บังคับบัญชา พิจารณาดำเนินการ
ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงาน กศจ.นครศรีธรรมราช เพื่อทราบต่อไป 
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เร่ืองที่ 4.9 
เรื่อง  ขอความเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   
 

ติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 5 ราย  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ/ตำแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งตัง้ 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ดำรงตำแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 5 ราย 

1 นางสาวรุ่งนภา 
รักสวัสดิ์ 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร 

1 
ตุลาคม 
2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร 

นางสาวนันทรัตน์ 
คงทน 

ครชูำนาญการ 
โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร 

นายมนตรี   
โยธารักษ์ 

ประธาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

2 นายสุทธิเกียรติ 
พงษ์เดชา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร 

1 
ตุลาคม 
2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร 

นางสุกานดา 
เงินแก้ว 

ครชูำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร 

นายมนตรี   
โยธารักษ์ 

ประธานคณะกรรม 
การสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 

3 นางสาวปรารถนา 
อินทรสมเคราะห์ 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนละอายพิทยา
นุสรณ์ 

1 
ธันวาคม 
2563 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนละอายพิทยา
นุสรณ์ 

นางสุนิดา 
วัฒนา 

ครชูำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนละอายพิทยา
นุสรณ์ 

นายโสภณ  
บุรีแสง 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 

4 นายอิทธิพล 
เพียรสกุล 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

7 
กรกฎาคม 
2565 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

นางจิตติมา 
จู้ทิ่น 

ครชูำนาญการ 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

นายชัยพิภัทร 
รัตนบุรี 

ประธานคณะกรรม 
การสถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

 

5 นายธิติสรรค ์
สงพราหมณ์ 

ตำแหน่งครูผูช้่วย 
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

7 
กรกฎาคม 
2565 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

นางพะงาลักษณ์ 
จาง 

ครชูำนาญการ 
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

นายอนุชิต 
ศรีใส 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 
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เร่ืองที่ 4.10 
เรื่อง    ขออนุมัติการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม                     

ให้ดำรงตำแหน่งคร ู  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ
สองปี ให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 32 ราย ดังนี้ 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน วันที่บรรจ ุ
วันที่แต่งตั้ง 

ให้ดำรง
ตำแหน่งครู 

1. นางสาวสุนันทา  ศรีประสิทธิ์ บ้านอายเลา/จุฬาภรณ์ 3 กันยายน 
2563 

3 กันยายน 
2565 

2. นางสาวอุษา  คงรักษา บ้านตรอกแค/ชะอวด 3 กันยายน 
2563 

3 กันยายน 
2565 

3. นางสาวโศรญา  มณี วัดทุ่งหล่อ/ชะอวด ๑ ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

4. นางสาวกาญจนา  คะนึง วัดถลุงทอง/ชะอวด ๑ ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

5. นางสาวอรยา  แก้วตาทิพย์ บ้านชายทะเล/ปากพนัง ๑ ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

6. นางสาวสุภางค์พิชญ์  ณะมณี วัดปากควน/ชะอวด ๑ ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

7. นางสาววรรทิชา  เพชรจุ้ย วัดสระ/ปากพนัง ๑ ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

8. นางสาวธัญลักษณ์  ทัฬหกิจ วัดเนกขัมมาราม/ร่อนพิบูลย์ ๑ ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

9. นางสาวนิตยา  สร้อยสังทอง วัดธาราวง/ร่อนพิบูลย ์ ๑ ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

10. นางสาวอุบลรัตน์  สุขศรี วัดปากตรง/ปากพนัง ๑ ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

11. นางสาวบุณสิตา  บุญญะ วัดทุ่งโพธิ์/จุฬาภรณ ์ ๑ ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

12. นางสาวสุดารัตน์  ศักดิ์จ้าย วัดศรีสุวรรณาราม/ปากพนัง ๑ ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

13. นางสาวสุนันทา  ศรีประสิทธิ์ บ้านอายเลา/จุฬาภรณ์ 3 กันยายน 
2563 

3 กันยายน 
2565 

14. นางสาวอุษา  คงรักษา บ้านตรอกแค/ชะอวด  3 กันยายน 
2563 

 3 กันยายน 
2565 

15. นางสาวปวันรัตน์   จันทวี ฉวางรัชดาภิเษก 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

16. นางสาวจิตสุภา  สงคง ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1 ตุลาคม 2563 
 

1 ตุลาคม 
2565 
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ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน วันที่บรรจ ุ
วันที่แต่งตั้ง 

ให้ดำรง
ตำแหน่งครู 

17. นางสาวชนนิกานต์  ศรตะบำ สตรีปากพนัง 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

18. นางสาวนิลุบล  ศิลปธนู สตรีปากพนัง 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

19. นางสาวปัทมาวรรณ  แก้ววิเชียร ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์ 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

20. นางสาวพิรญาณ์  ทองนุ่น โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก์ 

1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

21. นางสาวเสาวณีย์  คำทอง ก้างปลาวิทยาคม 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

22. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี ทุ่งสงวิทยา 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

23. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ชะอวดวิทยาคาร 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

24. นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ ชะอวดวิทยาคาร 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

25. นายฉัตรปกรณ์   อวยศิลป ์ ขอนหาดประชาสรรค์ 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

26. 
นางสาวสุพัตรา   ชุมคง 

เกาะขันธ์ประชาภิบาล 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

27. นางสาวกาญจนาภรณ์   ทองเทพ เกาะขันธ์ประชาภิบาล 16 ตุลาค 2563 16 ตุลาคม 
2565 

28. นางสาวชญานิศ  ศรีใหม่ หัวไทรบำรุงราษฎร์ 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

29. นายอนุชา  มุหะหมัด เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 17 มิถุนายน 
2563 

17 มิถุนายน 
2565 

30. นางสาวรัชนก  บัวอ่อน ขนอมพิทยา 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

31. นายอุดมศักดิ์  จันทร์เพชร ทุ่งสง 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 

32. นางสาวหทัยชนก  ทะวงศ์ กรุงหยันวิทยาคาร 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 
2565 
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เร่ืองที่ 4.11 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ   
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ                      
จำนวน 17 ราย    
 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 17 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะ
ประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/วิชาเอก 

รวม  
วัน/เดือน/ปี 
ถึงปัจจุบัน 

ภาระงาน
ที่สอนต่อ
สัปดาห ์

สาขาวิชา/ 
ชื่อผลงานเร่ือง 

 
วันที่ยื่นคำขอ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน  1 ราย 
1 นางสาวเยาวดี 

  อรชร 
   

ครู/ร.ร. 
วัดโคกโพธิ์สถิตย ์

ค.บ./ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

6ปี  
4 เดือน 
13 วัน 

22 ชม./ 
สัปดาห ์

ภาษาอังกฤษ/  
รายงานการสังเคราะห์
ผลการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนทางการ
เรียนการสอน 

20 
ก.ย. 

2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน  5 ราย 
2 นางจุฑาทิพย์ 

แก้วจำนงค ์
ครู/โรงเรียน 
บ้านไสยาสน์ 

ศษ.ม./ 
การบริหาร
การศึกษา 

4 ปี  
8 เดือน 
23 วัน 

30 ชม./
สัปดาห์ 

คณิตศาสตร์/
รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และรายงาน
การสังเคราะห์ผล
การแก้ปัญหาและ
พัฒนาผูเ้รียน 

7 กันยายน 
2565 

 

3 น.ส.ชลดา 
ไหมแก้ว 

ครู/โรงเรียน 
บ้านปาก
แพรก 

ค.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

6 ปี  
- เดือน 
28 วัน 

22 ชม./
สัปดาห์ 

ภาษาอังกฤษ/
รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และรายงาน
การสังเคราะห์ผล
การแก้ปัญหาและ
พัฒนาผูเ้รียน 

12 กันยายน 
2565 

 

4 น.ส.ทิพวรรณ 
บุญอ่อน 

ครู/โรงเรียน 
วัดกะโสม 

ศศ.บ./ 
รัฐศาสตร์ 

6 ปี  
4 เดือน 
15 วัน 

24 ชม./
สัปดาห์ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม/
รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และรายงาน
การสังเคราะห์ผล
การแก้ปัญหาและ
พัฒนาผูเ้รียน 

23 กันยายน 
2565 
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ที ่

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/วิชาเอก 

รวม  
วัน/เดือน/ปี 
ถึงปัจจุบัน 

ภาระงาน
ที่สอนต่อ
สัปดาห ์

สาขาวิชา/ 
ชื่อผลงานเร่ือง 

 
วันที่ยื่นคำขอ 

5 น.ส.ปิ่นวิไล 
คุ่ยยกสุย 

ครู/โรงเรียน 
บ้านเกาะขวัญ 

ศศ.บ./ 
ดนตร ี

6 ปี  
4 เดือน 
18 วัน 

24 ชม./
สัปดาห์ 

ดนตรี/รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และรายงาน
การสังเคราะห์ผล
การแก้ปัญหาและ
พัฒนาผูเ้รียน 

26 กันยายน 
2565 

 

6 นางพิมพิมล 
ชัยวิชิต 

ครู/โรงเรียน 
วัดมณีเจริญ
มิตรภาพที่ 
227 

ค.บ./ 
การ

ประถมศึกษา 

6 ปี 
2 เดือน 
23 วัน 

30 ชม./
สัปดาห์ 

ภาษาไทย/รายงาน
ผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
และรายงานการ
สังเคราะห์ผลการ
แก้ปัญหาและ
พัฒนาผูเ้รียน 

29 กันยายน 
2565 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 12 ราย 
7 นางสาวลัดดาวรรณ  

อักษรเดช 
ครู/ 
โรงเรียนชะอวด
เคร่งธรรมวิทยา 
 

ค.บ./ 
คณิตศาสตร ์

6 ป ี
3 เดือน 
28 วัน 

 

28 ชม./
สัปดาห์ 

คณิตศาสตร์/ 
 การพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาโดยใช้
เทคนิค KWDL (Know-
Want-Do-Learned) เร่ือง 
ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ ของ นร. ชั้น ม.4 

12 กันยายน 
2565 

8 นายเอกศักดิ์  
ปลอดอ่อน 

ครู/ 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
ภาคใต้ 
 

วท.บ./
คอมพิวเตอร์ 

 

6 ป ี
11 
เดือน 
15 วัน 

 

18 ชม./
สัปดาห ์

คอมพิวเตอร์/ 
การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
เครือข่าย เรื่องการเก็บ
รวบรวมและสำรวจข้อมูล 
รายวิชา วิทยาการคำนวณ 2 
สำหรับ นร.ชั้น ม.5  
รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  

15 กันยายน 
2565 

9 นางสาวชนกพร  
ทองปาน 

ครู/ 
โรงเรียน
ทรายขาววิทยา 
 

วท.บ./ผลิต
กรรมชีวภาพ 

7 ป ี
0 เดือน  
0 วัน 

 

20 ชม./
สัปดาห ์

ชีววิทยา/ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
เร่ืองเซลล์ของสิ่งมีชวีิต ของ
นักเรียน ชั้น ม.5  โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และ การเรียนรู้ด้วย
มัลติมีเดีย 

15 กันยายน 
2565 

10 ว่าที่ร้อยตรี ปกธรรม  
เชาวนกฤษณกุล 

ครู/ 
โรงเรียนพรหม
คีรีพิทยาคม 
 
 

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

6 ปี  
4 เดือน 
20 วัน 

26 ชม./
สัปดาห ์

ภาษาอังกฤษ/ 
 การพัฒนาความรู้ 
ทางหลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม
เป็นฐานของนักเรียน  
ชั้น ม.3 รร.พรหมคีรีพิทยา
คม 

27 กันยายน 
2565 
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ที ่

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/วิชาเอก 

รวม  
วัน/เดือน/ปี 
ถึงปัจจุบัน 

ภาระงาน
ที่สอนต่อ
สัปดาห ์

สาขาวิชา/ 
ชื่อผลงานเร่ือง 

 
วันที่ยื่นคำขอ 

11 นางสาวอุไรวรรณ  
บุญเนือง 

ครู/ 
โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 
 
 

ศศ.บ./
ภาษาจีน 

6 ปี  
3 เดือน 
18 วัน 

21 ชม./
สัปดาห ์

ภาษาจีน/ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาจีน 
เร่ืองการอ่านออกเสียง
ภาษาจีนกลางของนักเรียน
ระดับชั้น ม.4  
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

27 กันยายน 
2565 

12 นางสาวอจลา  
นุน่สมบูรณ์ 

ครู/ 
โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์  
นครศรีธรรมราช 
 

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

6 ปี  
4 เดือน 
20 วัน 

24 ชม./
สัปดาห ์

ภาษาอังกฤษ/ 
การพัฒนาความรู้ทางหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
โดยใช้เกมเป็นฐานของ
นักเรียน ชั้น ม.3  
รร.พรหมคีรีพิทยาคม 

27 กันยายน 
2565 

 

13 นางสาวโกศล   
ซ้วนลิ่ม 

ครู/ 
โรงเรียนทุ่ง
ใหญ่วิทยาคม 
  

บช.บ./ 
การบัญชี 

6 ปี  
3 เดือน 
20 วัน 

18 ชม./
สัปดาห ์

การเงิน/ 
 การศึกษาพฤติกรรมความ
รับผิดชอบของนักเรียน  
ชั้น ม.4/2 รร.ทุ่งใหญ่
วิทยาคม เรื่องการไม่ส่งงาน 
รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม 

28 กันยายน 
2565 

 

14 นางสาววิไลวรรณ  
ขวัญใจ 

ครู/ 
โรงเรียนทุ่ง
ใหญ่วิทยาคม 
 

ค.บ./
คณิตศาสตร ์
ค.ม./ 
การบริหาร
การศึกษา 

4 ปี  
8 เดือน 
14 วัน 

18 ชม./
สัปดาห ์

คณิตศาสตร์/ 
 การพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
ของนักเรียน ชั้น ม.5  
รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม 
 

28 กันยายน 
2565 

15 นางรัตติกา  
ชลสิทธิ์ 

ครู/ 
โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

ค.บ./ 
สังคมศึกษา 
ศน.ม./สังคม
วิทยา 

4 ป ี
6 เดือน 
4 วัน 

25 ชม./
สัปดาห ์

สังคมศึกษา/ 
 การเสริมสร้างองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วย
กิจกรรม Active Learning 
ด้วยการใช้ Timeline 

28 กันยายน 
2565 

16 นางวราสินี  
วรรณชาตรีพัชร ์

ครู/ 
โรงเรียน 
บางขันวิทยา 

ศษ.บ./
นาฏศิลป์ไทย 

6 ปี  
6 วัน 

22 ชม./
สัปดาห ์

นาฏศิลป์/ 
 การแก้ปัญหานักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมขาดการกล้า
แสดงออก 

30 กันยายน 
2565 

17 นายเชาวพันธุ์  
พลชะติน 

ครู/ 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
ภาคใต ้

ค.บ./ 
ดนตรีศึกษา 
(ดนตรีสากล) 

6 ปี  
4 เดือน 
23 วัน 

18 ชม./
สัปดาห ์

ดนตรี/ 
 การแก้ปัญหานักเรียน 
ท่ีมีพฤติกรรมขาดการกล้า
แสดงออก 

30 กันยายน 
2565 

____________________________________________________________________________________
_ 
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เร่ืองที่ 4.12 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ   
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติดังนี้  
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อนเป็น

วิทยฐานะชำนาญการ นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว และอนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 ไปตรวจสอบภาระงานของรองผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์                     
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563                 
เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 7.1.2 กำหนดให้ตำแหน่งผู้รองอำนวยการ
สถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรายงานให้ กศจ.ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 1 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน 
ได้ครั้งละ  ไม่เกิน 2 คน 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สถานศึกษา 

 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวิชา/ 

ชื่อผลงานเร่ือง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 1 ราย 

1 นายอนิรุทธิ ์
อมรแก้ว 

รอง ผอ.ร.ร./ 
ร.ร.บ้านทวดทอง 

ค.บ./ 
(คณิตศาสตร)์ศษ.ม. 

(การบริหารการศึกษา) 
  

บริหารสถานศึกษา/  
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
สถานศึกษา และ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสถานศึกษา 

 
 

____________________________________________________________________________________
_ 



32 

 

 

เร่ืองที่ 4.13 
เรื่อง   ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติ ดังนี ้

1. อนุมัติและเสนอแนะการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ             
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติและเสนอแนะการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ          
จำนวน 46 ราย ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน  
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

สาขาวิชา วันที่ส่งผลงาน 

อันดับ    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 1 ราย 
1 ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณิตา   

ทองเติม 
คร ู 10492 คศ.1 

 
วัดพังยอม คณิตศาสตร ์ 2 ส.ค. 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 12 ราย 
2 นายวัลลภ 

ชมจันทร ์

คร ู 6237 คศ.1 บ้านวังยวน สุขศึกษาฯ 9 กุมภาพันธ ์
2565 

3 น.ส.กัลยณัฎฐ ์
หมื่นสาย 

คร ู 1949 คศ.1 วัดไม้เรียง คณิตศาสตร ์ 9 พฤษภาคม 
2565 

4 น.ส.ป่ินอนงค์  
หลวงจำเริญ 

คร ู 6025 คศ.1 บ้านทอนวัง
ปราง 

การศกึษา
ปฐมวัย 

9 พฤษภาคม 
2565 

5 น.ส.ธรรมพร   
จีนใหม่ 

คร ู 1682 คศ.1 ชุมชนวัด
สุวรรณาราม 

ภาษาไทย 9 พฤษภาคม 
2565 

6 นายอานนท์   
จันทนุพงศ ์

คร ู 10384 คศ.1 บ้านหนอง
ปลิง 

คณิตศาสตร ์ 9 พฤษภาคม 
2565 

7 น.ส.ปิยวรรณ 
ทองจีน 

คร ู 2115 คศ.1 บ้านทอนวัง
ปราง 

คณิตศาสตร ์ 11 พฤษภาคม 
2565 

8 น.ส.กนิษฐา 
            จินดาวงค ์

คร ู 8210 คศ.1 โสตทัศนศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การงาน
อาชีพ 

12 พฤษภาคม 
2565 

9 ว่าที่ ร.ต.หญิงดารุณี 
รัตนพล 

คร ู 5473 คศ.1 บ้านบ่อมอง ภาษาไทย 17 พฤษภาคม 
2565 

10 นายวรวัฒน์ 
หนูเนียม 

คร ู 9218 คศ.1 วัดสวนขัน ภาษาไทย 17 พฤษภาคม 
2565 

11 น.ส.ฤทัยรัตน์ 
ทุมรัตน ์

คร ู 5272 คศ.1 วัดควนยูง ปฐมวัย 23 พฤษภาคม 
2565 

12 นายศุภชัย 
พิทักษ์วงค ์

คร ู 5089 คศ.1 วัดกะโสม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

30 พฤษภาคม 
2565 
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ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

สาขาวิชา วันที่ส่งผลงาน 

อันดับ    

13 น.ส.วิภาวดี 
อินทรจงจติร 

คร ู 6052 คศ.1 ตชด.บ้านยูง
งาม 

ภาษาไทย 30 พฤษภาคม 
2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 7 ราย 

14 นางสาวอารยา 
             ทองมณี 

คร ู 3467 
(0100313) 

คศ.1 บ้านน้ำบ่อ คณิตศาสตร์ 19  พฤษภาคม  
2565 

15 นางสาวปวีณา  
          ศรีทันเดช 

คร ู 6736 
(0100990) 

คศ.1 หัวไทร 
(เรือนประชาบาล) 

คณิตศาสตร์ 4 กรกฎาคม  
2565 

16 นางสาวรัตนา   
               ชูวิชัย 

คร ู 6452 
(0101200) 

คศ.1 วัดคันธมาลี คณติศาสตร์ 11  พฤษภาคม  
2565 

17 นางสาวสุทิตยา 
                ส้มชู 

คร ู 2637 
(0176699) 

คศ.1 วัดหน้าสตน คณิตศาสตร์ 4 กรกฎาคม  
2565 

18 นางสาวหทัย   
           ตันติวัทย์ 

คร ู 7527 
(0099789) 

คศ.1 บ้านชะอวด วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17  พฤษภาคม  
2565 

19 นางสาวนันทิดา 
             เรืองศร ี

คร ู 4001 
(0100350) 

คศ.1 บ้านปากเชียร ภาษาอังกฤษ 25 กรกฎาคม  
2565 

20 นายวัชระ  หนูเกตุ คร ู 11315 
(0101805) 

คศ.1 วัดบ้านด่าน สังคมศึกษา 17  พฤษภาคม  
2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 7 ราย 
21 นางอายาตี 

       โต๊ะหมาด            
ครู 4972 คศ.1 โรงเรียนบ้านทุ่ง

ชน 
ปฐมวัย 24 มิถุนายน 

2565 

22 นางอุไรวรรณ 
           แก้วหนู 

ครู 8454 คศ.1 โรงเรียนวัดชนสังข
รณพิจิตร 

คณิตศาสตร ์ 7 กรกฎาคม 
2565 

23 นางวันทนา 
           สุขสวัสดิ์ 

ครู 8064 คศ.1 โรงเรียนวัดประ
ทุมทายการาม 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

11 กรกฎาคม 
2565 

24 นางสาวณิชนันท์ 
             ยังอุ่น 

ครู 10747 คศ.1 โรงเรียนวัดดอน
ใคร 

ปฐมวัย 26 กรกฎาคม 
2565 

25 นางฐิติวรรณ 
   เครือเขื่อนเพชร 

ครู 9539 คศ.1 โรงเรียนบ้านเขา
หัวช้าง 

วิทยาศาสตร์
และ 
เทคโนโลยี 

27 กรกฎาคม 
2565 

26 นางสาวสุจิตรา 
        แกล้วกล้า 

ครู 4285 คศ.1 โรงเรียนท่าศาลา คณิตศาสตร ์ 4 สิงหาคม 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 19 ราย 

27 นางสาวสุกัญญา 
        รักษาคง 

ครู 4107 คศ.1 โรงเรียนวัดปลัก
ปลา 

วิทยาศาสตร์
แลเทคโนโลยี 

19 สิงหาคม 
2565 
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ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

สาขาวิชา วันที่ส่งผลงาน 

อันดับ    

28 นางสาวแก่นแก้ว  
สุขล้ิม 

ครู 24630 คศ.1 
 

ฉวางรัชดาภิเษก สุขศึกษาและ
พลศึกษา   
(พลศึกษา) 

24 มีนาคม
2565 

29 นายจิรวัฒน์  
โสมแก้ว 

ครู 133267 คศ.1 
 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

ดนตร ี 19 พฤษภาคม 
2565 

30 นางสาวพรสุภา  
สุดสวาสดิ ์

ครู 103288 คศ.1 
 

สิชลคุณาธาร
วิทยา 

ภาษาจีน 23 พฤษภาคม
2565 

31 นางสาวฉันทลักษณ์ 
 ทานทน 

ครู 73795 คศ.1 
 

สิชลคุณาธาร
วิทยา 

ภาษาไทย 30 พฤษภาคม
2565 

32 นางสาวศุภราภรณ์  
โหราโชต ิ

ครู 24943 คศ.1 
 

ขนอมพิทยา คณิตศาสตร ์ 29 ธันวาคม 
2564 

33 นางเรวดี เทียมเทพ ครู 4299 คศ.1 
 

ฉลองรัฐราษฎร์
อุทิศ 

สังคมศึกษา 25 มีนาคม 
2565 

34 นางสาวอนัญชนา  
สิทธิรักษ ์

ครู 24658 คศ.1 
 

ทุ่งสง ภาษาไทย 29 เมษายน 
2565 

35 นางสาวณัฐธนา  
                ขุนทอง 

ครู 25894 คศ.1 
 

ทุ่งสง ภาษาไทย 10 พฤษภาคม 
2565 

36 นางเพชรลดา  
นวะกะ 

ครู 25651 คศ.1 
 

ทุ่งสง แนะแนว 10 พฤษภาคม 
2565 

37 นางสาวรัชนี  
เจนการ 

ครู 9197 คศ.1 
 

สตรีทุ่งสง วิทยาศาสตร์ 
(เคมี) 

1 มีนาคม 
2565 

38 นางสาวสุธาสินี  
นาคกรด 

ครู 24514 คศ.1 
 

สตรีทุ่งสง สังคมศึกษา 28 เมษายน 
2565 

39 นางสาวจิราวรรณ  
จิตรเอียด 

ครู 2199 คศ.1 
 

สตรีทุ่งสง ภาษา
ฝรั่งเศส 

1 มิถุนายน 
2565 

40 นายขวัญชัย  
ฤทธิ์ศักดิ ์

ครู 24117 คศ.1 
 

กัลยาณีศรี
ธรรมราช 

การงาน
อาชีพ 

9 พฤษภาคม 
2565 

41 นางสาวสุวิมล  
ลำทุมลักษณ์ 

ครู 76669 คศ.1 
 

ฉวาง
รัชดาภิเษก 

ภาษาไทย 22 กรกฎาคม 
2565 

42 นางสาวสิริกร  
ถนนแก้ว 

ครู 27238 คศ.1 
 

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

คณิตศาสตร ์ 7 มิถุนายน 
2565 

43 นายนาคฤทธิ์  
มณีฉาย 

ครู 25641 คศ.1 
 

นาบอน ทัศนศิลป์ 20 มิถุนายน 
2565 
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ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

สาขาวิชา วันที่ส่งผลงาน 

อันดับ    

44 นายศรีสุวรรณ  
บรมสุข 

ครู 25264 คศ.1 
 

พรหมคีรีพิทยา
คม 

สังคมศึกษา 22 กุมภาพันธ์ 
2565 

45 นางกนกกานต์  
ลบลาย 

ศึกษา 
นิเทศก์ 

21 คศ.1 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
สพม.นศ 

นิเทศ
การศึกษา 

4 กรกฎาคม 
2565 

46 นางสาวขวัญจิรา  
รัตนพงษ ์

ศึกษา 
นิเทศก์ 

17 คศ.1 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
สพม.นศ 

นิเทศ
การศึกษา 

29 มิถุนายน 
2565 

 
 
 

 
 

เรื่องที่ 4.14 
เรื่อง  ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนมุัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติและเสนอแนะคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ราย  

2.  อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่  2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1 ราย  

 

  

ที ่

 

ชื่อ – สกุล 

 
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

 
สถานศึกษา/ 

โรงเรียน 

รวม  
วัน/เดือน/ปี 
ถึงปัจจุบัน 

ภาระงานที่สอนต่อ
สัปดาห ์ สาขาวิชา/ 

ชื่อผลงานเร่ือง 

 
วันทีย่ื่น 
คำขอ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1  จำนวน 1 ราย 
1 น.ส.บุญญา 

  ทรัพย์โสม 
 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
ชำนาญการ 
 

วัดคีรีกันทร ์ 3 ปี 
2 เดือน 

เต็มเวลา บริหารสถานศึกษา/ 
การประเมินโครงการ
การพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนวัดวัง
ฆ้อง ปีการศึกษา2563 

23 
ก.ย. 

๒๕๖5 

______________________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่ 4.15 
เรื่อง  ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติ ดังนี้  

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ราย  

2.  อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่  2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1 ราย  

 

  

ที ่

 

ชื่อ – สกุล 

 
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

 
สถานศึกษา/ 

โรงเรียน 

รวม  
วัน/เดือน/ปี 
ถึงปัจจุบัน 

ภาระงานที่สอนต่อ
สัปดาห ์ สาขาวิชา/ 

ชื่อผลงานเร่ือง 

 
วันที่ยื่น 
คำขอ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  จำนวน 1 ราย 
1 นางกมลทิพย์ 

สินยัง 
ศึกษานิเทศก์/
ศึกษานิเทศ
ชำนาญการ 

สพป.นศ.2 2 ปี 7 เดือน 
13 วัน 

เต็มเวลา นิเทศการศึกษา/
รายงานผลการพัฒนา
ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ของครู
ปฐมวัย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

30 ก.ย. 
65 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่ 4.16 
เรื่อง  ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1) 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   อนุมัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นายธนากร  คงช่วย และอนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ไปตรวจสอบภาระงานของรองผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์                    
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563                 
เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 7.1.2 กำหนดให้ตำแหน่งผู้รองอำนวยการ
สถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรายงานให้ กศจ.ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

 
2.  อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

และด้านที่  2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทา งการศึกษาเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1 ราย  
 

  

ที ่

 

ชื่อ – สกุล 

 
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

 
สถานศึกษา/ 

โรงเรียน 

รวม  
วัน/เดือน/ปี 
ถึงปัจจุบัน 

สาขาวิชา/ 
ชื่อผลงานเร่ือง 

 
วันที่ยื่น 
คำขอ 

3 นายธนากร 
คงช่วย 

รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

รร.เฉลิมพระ
เกียรติสมเดจ็
พระศรีนครินทร์
นครศรีธรรม  
ราช 

2 ปี 0 เดือน 
1 วัน 

บริหารสถานศึกษา/
รายงานการประเมิน
โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์
นครศรีธรรมราช ปี
การศึกษา 2564 

30 ก.ย. 
65 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
เร่ืองที่ 4.17 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
      (กรณีเปลี่ยนกรรมการ) 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   อนุมัติดังนี้ 

1. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  และด้านที่ 3 ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้มวีิทยฐานะชำนาญการ (กรณีขอเปลี่ยนกรรมการ) คนที่ 3 จำนวน 1 ราย  ตามที่เสนอ และมอบ
ฝ่ายเลขาหารือไปยังสำนักงานก.ค.ศ.ในกรณีดังกล่าว 
___________________________________________________________________________ 
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รื่องที่ 4.18 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 จำนวน 5 รายดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา วันที่อนุมัติ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 1 ราย 
1  นางสาวขวัญฤทัย รัตยบุษย ์ ครู/ชำนาญการ โรงเรียนวัดไสมะนาว 1  มีนาคม  2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 1 ราย 
2 นางกัลยารตัน์  อุบลกาญจน์  ครู/ชำนาญการ โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่  25 ตุลาคม 2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 3 ราย 
3 นางสโรชา  สวุรรณจินดา  ครู/ชำนาญการ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 5  เมษายน  2564  
4 นายเอกรัฐ เพชรรกัษ์  ครู/ชำนาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 6   กันยายน 2565  
5 นางสาวอรัญญา  จันทรทพิย์  ครู/ชำนาญการ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์  18 ตุลาคม  2564 

____________________________________________________________________________________ 
 

เร่ืองที่ 4.19 

เรื่อง  ขออนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560 (กรณีพิจารณารับเอกสาร) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เห็นชอบให้หารือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. กรณีการยื่น     
คำขอพร้อมเอกสารหลักฐานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์ ตำแหน่งครู 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 หรือไม่  

 

 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ/
สถานศึกษา 

วิทยฐานะ
ที่ขอรับ

การ
ประเมิน 

ยื่นผลงานฯ 
ปีการศึกษา 

วันที่ส่งคำขอ
ต่อเขตพื้นที่ 

วันที่ส่งคำขอ 
ต่อสนง.ศธจ. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
1 นางเพ็ญนภา   

    คูวิบูลย์ศิลป์  
ตำแหน่งครู/ 
ชำนาญการพิเศษ/   
ร.ร..คีรีราษฏร์
พัฒนา  

เช่ียวชาญ ปีการศึกษา  
2560-2564 

28 กันยายน 
2565  

30 ก.ย. 2565  



39 

 

 

เร่ืองที่ 4.20 
เรื่อง  การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ. นครศรีธรรมราช ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กศจ.อื่น                  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัต ิดังนี ้
1. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังและกระบี ่นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครู 

ผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มวิชาเอก สังคมศึกษา ฟิสิกส์ การเงิน/
การบัญชี ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ 
  

ท่ี จังหวัดที่ขอใช้บัญชี กลุ่มวิชาเอกที่ขอใช้บัญชี จำนวนที่ใช้บัญชี หมายเหต ุ
1 ตรัง สงัคมศึกษา 6  

2 กระบ่ี ฟิสิกส ์
การเงิน/การบัญช ี

2 
1 

 

  

2. อนุมัติเป็นหลักการให้คณะกรรมการศึกษาธิการต่าง ๆ นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ในกลุ่มวิชาเอกที่คงเหลือในบัญชีคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

___________________________________________________________________________ 
 

เร่ืองที่ 4.21 
เรื่อง  การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษยีณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (เพิม่เติม) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 อนุมัติการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด คือ มีจำนวน
นักเรียนตั้งแต่ 250 คนข้ึนไป จำนวน 8 อัตรา 

 
ท่ี 

ตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม 
การพิจารณาจัดสรร 

 
หมายเหต ุตำแหน่ง ตำแหน่ง

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

1 คร ู 9523 ครู/ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.พรหมคีรี คศ.3 47,660 ชุมชนบ้านบางโหนด  
2 คร ู 9577 ครู/ร.ร.วัดเขาปูน/อ.พรหมคีรี คศ.3 46,760 ราชประชานุเคราะห์ 8  
3 คร ู 9579 ครู/ร.ร.วัดเขาปูน/อ.พรหมคีรี คศ.3 53,080 วัดสโมสรสันนิบาต  
4 คร ู 9548 ครู/ร.ร.บ้านคลองแคว/อ.พรหมคีรี คศ.3 50,290 บ้านโรงเหล็ก  
5 คร ู 1868 ครู/ร.ร.บ้านในตูล/อ.นบพิตำ คศ.3 46,040 วัดประทุมทายการาม  
6 คร ู 4598 ครู/ร.ร.เคียงศิริ/อ.นบพิตำ คศ.4 61,110 บ้านบางฉาง  
7 คร ู 4727 ครู/ร.ร.วัดโรงเหล็ก/อ.นบพิตำ คศ.3 58,390 ปทุมานุกูล  
8 คร ู 4762 ครู/ร.ร.บ้านพังหรัน/อ.นบพิตำ คศ.3 48,540 วัดประทุมทายการาม  

 
____________________________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่ 4.22 
เรื่อง  ขออนุมัตินับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหนง่ในสายงานที่จะ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรการศกึษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อน
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมตัิ ดังนี้ 
 1. อนุมัติการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงาน เชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตำแหน่งเลขที่ อ 10 รายนางอารยา จันทร์เชาว์ (รวมระยะเวลาการ
ดำรงตำแหน่ง รวม 4 ปี 4 เดือน 6 วัน) 
        2. อนุมัติเป็นหลักการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 
แก้ไขกำหนดการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกฯ) ตาม
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๑  ตามประกาศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑              
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามลำดับ 
___________________________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่ 4.23 
เรื่อง    ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ขอเปลี่ยนกรรมการประเมินคนที่ 3) 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช         
  อนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการ ด้านที่ 1    ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ราย นางสาวธฤตา  ชนะสิทธิ์  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตามที่เสนอขอเปลี่ยนกรรมการประเมินคนที่ 3 
 
______________________________________________________________________________ 

 

เร่ืองที่ 4.24 

เรื่อง      การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
             ชำนาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)  กรณีขอเปลี่ยนกรรมการ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    อนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อนเป็น

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทั้ง 5 ราย และอนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ไปตรวจสอบภาระงานของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์                    
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563    
เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 7.1.2 กำหนดให้ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรายงานให้ กศจ.ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
 2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการชุดที ่1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชพี และดา้นที่ 2 ดา้นความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาให้เลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สาขา 
1 นางสาวปราณี  ช่วยชู 

 
ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา 

 
โรงเรียนวัดควน 
 

บริหารสถานศึกษา 

2 นางสาวชญาภา  เพชรา 
 

ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมะนาวหวานช บริหารสถานศึกษา 

3 นายภาณุรักษ์  รักษาวงศ์ 
 

ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพรุวงดจันดี 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

บริหารสถานศึกษา 

4 นางบุศกร  ทรงแก้ว ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา ผูโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ บริหารสถานศึกษารส 
 

5 นางยุพิน  หนูในน้ำ ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังยาว 
นองหนุร 2 

บริหารสถานศึกษานวยการ
สถานศึกษ 

 3. มอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หารือ การขอ
เปลี่ยนกรรมการ หากช่วงเวลาที่ กศจ. แต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน ต่อมาได้เปลี่ยนตำแหน่ง จะสามารถกลับไป
ประเมินในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งได้หรือไม่ 
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เร่ืองที่  4.25 
เรื่อง   ขออนุมัติผลประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
         และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
         เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของ
คณะกรรมการ ชุดที่ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ราย 
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และ เขต 4 ได้ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้าน
ที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ให้กับ
คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขาวิชานั้นๆ พิจารณาต่อไป 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ โรงเรียน 
 

สาขา/สายงาน 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 3 ราย 
1 นางสาวปรียา  

            อนุโต 
ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ร.ร.ชำนาญการ 

วัดปิยาราม สายงานบริหาร
สถานศึกษา 

2 นายเอกพิชัย   
ชัยทอง 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ร.ร.ชำนาญการ 

บ้านไสหินตั้ง สายงานบริหาร
สถานศึกษา 

3 นายสมทบ  
    วงศ์กลุวิจติร 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ร.ร.ชำนาญการ 

บ้านดอนตาสังข์ สายงานบริหาร
สถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 1 ราย 
4 นางสาวอัซรดีา 

           อามิน ี
ผอ.ร.ร. / 
ผอ.ชำนาญการ 

บ้านเขาทราย บริหารสถานศึกษา 
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เร่ืองที่ 4.26 
เร่ือง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
         (ผลการประเมินด้านที่ 3) 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช     

1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ตำแหน่ง
เลขที่ 

โรงเรยีน 
กลุ่มสาระ/ 

วิชา 
วันที่ส่งผลงาน/ 

วุฒิบัตรฯ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 2 ราย 
1 นายธวัชชัย 

สวัสดิ ์
ผู้อำนวยการ/ 
ผู้อำนวยการชำนาญ

การ 

2148 โรงเรียนวัดควนกอ บริหาร
สถานศึกษา 

9 กรกฎาคม 
2564 

2 นายอภิเชษฐ ์
พังยาง 

ผู้อำนวยการ/ 
ผู้อำนวยการชำนาญ

การ 

2285 โรงเรียนบ้านคลองงา บริหาร
สถานศึกษา 

30 กันยายน 
2564 

 

2. ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 จำนวน 1 ราย 
 

3 
นายณัศท์ธศักดิ์ 
ภาญาดา 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/ 
ชำนาญการ 

122996 ตระพังพิทยาคม 
บริหาร

สถานศึกษา 
23 มี.ค. 2565/ 
7 พ.ย. 2564 
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เร่ืองที่ 4.27 
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
          วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้าน
ที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย       
 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 
ตำแหน่ง 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

สาขาวิชา/ 
ชื่อผลงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 2 ราย 
1 นายถาวร 

ปลอดชูแก้ว 
  

 

ศึกษานิเทศก์/
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
พิเศษ 

สพป.นศ.2 นิเทศการศึกษา 
 

2 นางปรีดา   
สุทธิชาต ิ

  
 

ศึกษานิเทศก์/
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
พิเศษ 

สพป.นศ.2 นิเทศการศึกษา 
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เร่ืองที่ 4.28 
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
          วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้าน
ที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 8 ราย       
 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 
ตำแหน่ง 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

สาขาวิชา/ 
ชื่อผลงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 10 ราย 
1 นางพัชรินทร ์

แผนทอง 
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/
ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ 

ร.ร.บ้านวังยวน  บริหารสถานศึกษา/การ
วิจัยและพัฒนา   
 
 

2 นางศุภกัญญารตัน ์
บุญรัตน์ 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/
ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ 

ร.ร.วัดกะโสม บริหารสถานศึกษา/การ
วิจัยและพัฒนา   
  

3 น.ส.ตาวัน 
รักชุมพล 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/
ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ 

ร.ร.วัดเขาโร บริหารสถานศึกษา/การ
วิจัยและพัฒนา   
 
 

4 นาง 
นัยยะนันท์ 
ชุมบัวจันทร ์

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/
ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ 

ร.ร.ราชเวชพิศาล บริหารสถานศึกษา/การ
วิจัยและพัฒนา   
 

5 นางสุดารัตน ์
สารักษ ์

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/
ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ 

ร.ร.วัดใหม ่ บริหารสถานศึกษา/การ
วิจัยและพัฒนา   
 
 
 

6 นายสมหมาย 
สุดถนอม 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/
ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ 

ร.ร.วัดลำนาว บริหารสถานศึกษา/การ
วิจัยและพัฒนา   
 

 

 

 



46 

 

 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 
ตำแหน่ง 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

สาขาวิชา/ 
ชื่อผลงาน 

7 นายวัชรินทร ์
ศรีสุขใส 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/
ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ 

ร.ร.วัดประดิษฐาราม บริหารสถานศึกษา/การ
วิจัยและพัฒนา   
 

8 น.ส.วัชรีย ์  
หนูสมแก้ว 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/
ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ 

ร.ร.บ้านน้ำพ ุ บริหารสถานศึกษา/การ
วิจัยและพัฒนา   
 
 

 
 

เรื่องที่ 4.29 
เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
         และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลือ่นเป็น 
         วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)    
    

 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน 2 ราย เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3 ) ซึ่งประกอบด้วย
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่  1 ด้านที่  2           
และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดำเนินการ    
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สาขา/วิชา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 1 ราย 

1 นางวรวรรณ   
     สังสัพพันธ์ 

ศึกษานิเทศก์/ชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 1 ราย 

2 นางภัคนันท์      
   สุวรรณรัตน์ 

ศึกษานิเทศก์/ชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา 
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เรือ่งที่ 4.30 
เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
         และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลือ่นเป็น 
         วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน 1 ราย  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)   ซึ่งประกอบด้วย
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดำเนินการก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาอนุมัติ            
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

โรงเรียน สาขา/วิชา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 1 ราย 

1 นางสาวสุจีรา   
       จุลสัตย ์

คร/ู 
ครชูำนาญการ
พิเศษ 

วัดพิศาลนฤมิต ภาษาไทย 

 
 
 

 

เรื่องที ่4.31 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  
   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
1. อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการ

เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย คือ นายสันติ ทะเดช แต่งตั้งในวันที่ 29 กันยายน 2559  
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา 
รับเงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 

(บาท) 
สาขาวิชา วันที่อนุมัติ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 1 ราย 
1 นายสันติ  ทะเดช ผู้อำนวยการ

สถานศึกษา/ 
ชำนาญการพิเศษ 

7594 
(0100019) 

วัดกาโห่ใต ้ คศ.3(4) 
(60,150 ) 

สายงานบริหาร
สถานศึกษา 

29 กันยายน 
2559 
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เร่ืองที่ 4.32 

เรื่อง      การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
             เชี่ยวชาญ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1) กรณีขอเปลี่ยนกรรมการ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติดังนี ้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อนเป็น

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทั้ง 3 ราย และอนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 ไปตรวจสอบภาระงานของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์   และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563   เรื่อง 
เกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 7.1.2 กำหนดให้ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรายงานให้ กศจ.ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ตามที่เสนอ  
          3. อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  (กรณีเปลี่ยนกรรมการ)  

 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 
ตำแหน่ง 
วิทยฐานะ 

สถาน ศึกษา สาขาวิชา/ชื่อผลงาน 

1 นางวนิดา      
       บุญมั่น 

ผู้อำนวยการ 
สถานศึกษา/ 
 

ร.ร.วัดสระแกว้ 
 

บริหารสถานศึกษา 
 

2 นายขจรศักดิ ์
เขียวน้อย 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา/
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ร.ร.บ้านวังเตา่ บริหารสถานศึกษา  
 
  

3 นายสิทธิชัย 
เดชาสิทธิ ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา/
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

ร.ร.บ้านโคกมะขาม บริหารสถานศึกษา 
 

 
 4. มอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หารือ การขอ
เปลี่ยนกรรมการ หากช่วงเวลาที่ กศจ. แต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน ต่อมาได้เปลี่ยนตำแหน่ง จะสามารถกลับไป
ประเมินในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งได้หรือไม่ 
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เร่ืองที่ 4.33 

เรื่อง   ขออนุมัติตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
          สายงานนิเทศการศึกษา 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช        
 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สายงานนิเทศการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามที่เสนอ  
 
 

เร่ืองที่  4.34 

เรื่อง ขออนุมัติตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
          สายงานบริหารสถานศึกษา  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช         
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สายงานบริหารสถานศึกษา               
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
  
 เร่ืองที่  4.35 
เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
เร่ืองที่ 4.36 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2566 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช                  
ปีการศึกษา 2566 และเห็นชอบเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ดำเนินการแก้ไขตัวแทนตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ข้อ 7. ทั้งนี้ให้
สอดคล้องกับข้อ 8. และข้อ 9. ด้วย (หากข้อ 7.ตั้งชื่อบุคคล ข้อ 8 และข้อ 9 ก็ให้ตั้งชื่อบุคคลด้วย) 
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เร่ืองที่ 4.37 
เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การจัดทำรายละเอียดและเสนอแนะแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในระดับก่อน
ประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 ( 3 ปบีริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับ
นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาล 1 ( 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2566  
 2. เห็นชอบการเสนอขอเปิดชั้นเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ให้โรงเรียนที่มี
ความพร้อมและประสงค์จะเปิดให้เสนอขอเปิดอนุบาล 3 ขวบ ภายในเดือนมกราคม 2566 
 3. เห็นชอบเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชปรับข้อความในข้อ 4.2 ให้
สอดคล้องกับประกาศฯ และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 

เร่ืองที่ 4.38 
เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  
มติคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ไม่อนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 ผู้จัดการศึกษา นางพุทธธิดา  ศรศรีธรรม เนื่องจากสถานที่จัดการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน สภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนยังไม่พร้อมและยังไม่เพียงพอ
ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 
  

เร่ืองที่ 4.39 
เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ผู้จัดการศึกษา นางสาวอนามิกา  จันทวิมล จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับ
ปฐมวัย ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 
 

เร่ืองที่ 4.40 
เรื่อง การเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เน่ืองจากมีประเด็น เรื่องความชัดเจนในประเด็น ระเบียบ กฎหมาย จึงมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช นำระเบียบวาระ เรื่อง การเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลับไปทบทวนอีกครั้ง แล้วนำเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาใหม่ ต่อไป 
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เร่ืองที่ 4.41 
เรื่อง ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มติคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เน่ืองจากมีประเด็น เรื่องความชัดเจนในประเด็นการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมก สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในเรื่องของการเลิกสถานศึกษาว่าเลิกสถานศึกษาในภาค
เรียนและปีการศึกษาใด จึงมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำระเบียบวาระ เรื่อง การเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมก กลับไปทบทวนอีกครั้ง  แล้วนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช พิจารณาใหม่ ต่อไป 
 
 

เร่ืองที่ 4.42 
เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบไว้เป็นหลักการ แต่ เพื่อให้ เกิดความรอบคอบ มอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช นำ (ร่าง) คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปศึกษาใน
รายละเอียด หากมีข้อเสนอแนะแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ ในการ
ประชุมครั้งถัดไป 
 
เลิกประชุมเวลา  18.30 น. 


