
 
มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่  1/2566 
วันจันทร์ที่  30  มกราคม  2566  เวลา 13.30 น. 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting 

ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 

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

เรื่องที่ประชุมพิจารณา 
เรื่องที่ ๔.1 

เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ 
          ครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติและการต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑  
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน  2 ราย ดังนี้ 
 1. นางสาวธนสิตา  ราชมนตรี ตำแหน่งคร ู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. พัทลุง 
 2. นายนพดล  หมัดยาซา  ตำแหน่งครู  โรงเรียนพัทลุง  สพม. พทัลุง  

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 2 ราย ตามเสนอ 
2. อนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
จำนวน 2 คณะ ตามเสนอ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศต้ังคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 
เรื่องที่ 4.2 

เรื่อง   การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีวทิยฐานะครูชำนาญการ              
        (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และแต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

1. นางเบญจวรรณ  บุญจัน  ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอำนวย) สพป.พัทลุง เขต 1 
2. นางสาวพัชณีย์  ขวัญแก้ว  ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป.พัทลุง เขต 1 
3. นางบุษบรรณ  แก้วขาว  ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้  สพป.พัทลุง เขต 1 
4. นางสาวกิติมา  เกื้อเกตุ  ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านสวนโหนด  สพป.พัทลุง เขต 1 
5. นางสาวสุธิษา  ไกรเทพ  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด  สพป.พัทลุง เขต 1 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓  ตามมติของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 5 ราย 

ตามที่เสนอ 
2. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 

จำนวน 5 ราย ตามที่เสนอ 
 
 



๒ 
 

เรื่องที่ 4.3 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมี              

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและต้ังคณะกรรมการ 
ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  
และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ  จำนวน 1 ราย คือ นายมานะ  ศรีทาพักตร์  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบคุณสมบั ติของผู้ ขอรับการประเมิน เพื่ อขอมีวิทยฐานะรองผู้ อำนวยการชำนาญการ   
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 1 ราย 
 2. อนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ 
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ขอรับการประเมินเพื่อขอมวีิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ จำนวน 1 คณะ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศต้ังคณะกรรมการประเมินฯ  
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 
เรื่องที่ 4.4 

เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเล่ือนเป็น              
          วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  (คณะกรรมการชุดที่ ๑) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและต้ังคณะกรรมการ
ชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่  ๒ ด้านความรู้
ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
จำนวน 5 ราย ได้แก ่
 1. นายตุลยวัต เขียวจีน  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 
 2. นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนควนขนุน สพม. พัทลุง 
 3. นางสาวประภาศรี นุ่นเกลี้ยง  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 
 4. นางสาวลัดดา  แสงจันทร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. พัทลุง 
 5. นางสาวโสมสุดา วิจิตรพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเขาชัยสน  สพม. พัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 5 ราย 
 2. อนุมัติต้ังคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพื่อประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิช าชีพ  และ ด้านที่  ๒  ด้านความรู้ ความสามารถ  สำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา 
ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 คณะ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศต้ังคณะกรรมการประเมินฯ  
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
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เรื่องที่ 4.5 
เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเล่ือนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ 
  ชำนาญการพิเศษ  (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน  1  ราย คือ นางชื่นจิตร  แก้วสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา โรงเรยีนบ้านปรางหมู่ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

มติ กศจ.พัทลุง 
 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ตามมติของคณะกรรมการประเมิน ชุดท่ี ๑ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
จำนวน  1  ราย ตามเสนอ 

 
เรื่องที่ 4.6 

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเล่ือนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
(ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ) 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาวิชาชีพ และด้านที่  ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  3  ราย ได้แก ่

1. นายขรรค์ชัย  เหน็บบัว ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกงหราพิชากร สพม.พัทลุง 
2. นางกฤติกา  อินใหม่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนประภัสสรรังสิต  สพม.พัทลุง 
3. นางสาวนันทรัตน์  ไพรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม.พัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับ

การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ตามที่เสนอ 
2. เห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ

ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ตามที่เสนอ 
 

เรื่องที่ 4.7 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเล่ือนเป็นวิทยฐานะ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1) 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและอนุมัติ ต้ัง

คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒  
ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการพิเศษ จำนวน  6  ราย ได้แก่ 

1. นางมนภัสสร์  มากจันทร์  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ  สพป. พัทลุง เขต 1 
2. น.ส.จินดา  คงแก้ว  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ    สพป. พัทลุง เขต 1 
3. นายพงพัฒน์  รักด้วง  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ   สพป. พัทลุง เขต 1 
 
 



๔ 
 

4. น.ส.วีรินทร์ญา  หนูนัง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สพป. พัทลุง เขต 1 
5. นางจิรายุ  เพชรบรรจบ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สพป. พัทลุง เขต 1 
6. นายกายเพชร  สมเพชร  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สพป. พัทลุง เขต 1 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิ เศษ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 6 ราย 
 2. อนุมัติต้ังคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพื่อประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ จำนวน 6 คณะ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศต้ังคณะกรรมการประเมินฯ  
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 
เรื่องที่ ๔.8 

เรื่อง   การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  ๒๕60   
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญ

การ และเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 89 ราย ดังนี้ 
1. ขอให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 24 ราย 

ที ่ ผู้ขอประเมิน โรงเรียน สังกัด 

1 นางสาวจุฑาทิพ  จันทขันทร์ โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ สพป. พท. 2 
2 นางสาวญาดา  หมาดหนุด โรงเรียนบ้านควนหมอทอง สพป. พท. 2 
3 นางสาวพัชรวดี  อินทรภักด์ิ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พท. 2 
4 นายศรัณยู  ทองรุด โรงเรียนตะโหมด สพม.พัทลุง 
5 นางจิราภรณ์  ราชสมบัติ โรงเรียนบ้านยางขาคีม สพป. พท. 2 
6 นางสุพรรณี  พรหมสวัสด์ิ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 

(มิตรภาพที่ 150) 
สพป. พท. 2 

7 นางสาวพัชรี  ชุมมินทร ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป. พท. 2 
8 นางสาวชรัญญา  คงนาลึก โรงเรียนเขาชัยสน สพม.พัทลุง 
9 นางวชิลดา  คำเขียว โรงเรียนเขาชัยสน สพม.พัทลุง 

10 นางสาวซานียะฮ์  สุดบู โรงเรียนบ้านควนหมอทอง สพป. พท. 2 
11 นางสาวจีรภา  ดำมาก โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พท. 2 
12 นางญาดามาศ  อัสโม โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม.พัทลุง 
13 นางสาวชนาธินาถ  รัตนะโข โรงเรียนพัทลุง สพม.พัทลุง 
14 นางสาวนัยน์ปพร  ชูมะณี โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พท. 1 
15 นางสาวสุวิมล  ไชยยศ โรงเรียนวัดตะแพน สพป. พท. 1 
16 นางอาภรณ์  สว่างรัตน์ โรงเรียนพัทลุง สพม.พัทลุง 
17 นางจิรนันท์  แก้วชนะ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พท. 2 



๕ 
 

ที ่ ผู้ขอประเมิน โรงเรียน สังกัด 

18 นายธีระศักด์ิ  ด้วงสีนวล โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม.พัทลุง 
19 นางสาวกรกานต์  เอียดแจ่ม โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม.พัทลุง 
20 นางสุริวัลย์  ขุนบรรเทิง โรงเรียนบ้านเกาะทองสม สพป. พท. 2 
21 นางรัชณีย์  สุขเกื้อ วัดเขาทอง สพป. พท. 1 
22 นางสาวอาภรณ์  ชูรักษ์ บ้านสวนโหนด สพป. พท. 1 
23 นางสาววริศฐามิ์  ฤทธิวงค ์ บ้านนาโหนด สพป. พท. 1 
24 นางอำพร  บัวขาว วัดบ้านสวน 

(คงวิทยาคาร) 
สพป. พท. 1 

2. ขอเลื่อนเปน็วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 65 ราย  
ที ่ ผู้ขอประเมิน โรงเรียน สังกัด 
1 นางสุธาดา  เพ็งแก้ว โรงเรียนบ้านควนนกหว้า สพป. พท. 2 
2 นายจักราวุธ  ทองสีดำ โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พท. 2 
3 นางนิตยา  เรืองน้อย โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พท. 2 
4 นางสาวจุติมา  ยังสังข์ โรงเรียนวัดลานแซะ สพป. พท. 1 
5 นางอารีฉะห์  อุดหลี โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว สพป. พท. 2 
6 นางรอฮะนีย์  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว สพป. พท. 2 
7 นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี สพม.พัทลุง 
8 นายสุเชฐ  นวลยัง โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี สพม.พัทลุง 
9 นางสาวยุวธิดา  มณี โรงเรียนวัดลอน สพป. พท. 2 

10 นางสาวรติมัย  ดลระหมาน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พท. 2 
11 นางสาวจุไรพร  คงทอง โรงเรียนบ้านปากพล สพป. พท. 2 
12 นางสุปรีญา  รัตนิยะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พท. 2 
13 นางกานดา  เอียดหมุน โรงเรียนบ้านควนโคกยา สพป. พท. 2 
14 นางสณัฏฐณัญ  ทองใหม่ โรงเรียนบ้านบางมวง สพป. พท. 2 
15 นางสาวกันต์กมล  หนูเมียน โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.พัทลุง 
16 นางสาวกุสุมา  เพ็งอินทร ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.พัทลุง 
17 นางณิชารีย์  เพชรจำรัส โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ สพป. พท. 2 
18 นางฐิตาภา  ชูรอง โรงเรียนบ้านปากพล สพป. พท. 2 
19 นายอ้ารีด  หัดดนหละ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ สพป. พท. 2 
20 นายสาโรจน์  เพ็งแก้ว โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ สพป. พท. 2 
21 นางสาวยามีละ  หมัดหมาน โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พท. 2 
22 นางสาวอัสนะ  ทิพย์ร่วง โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ สพป. พท. 2 
23 นางพรรษวรรณ  เสือสิงห์ โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พท. 1 
24 นางจิดาภา  มณีดำ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พท. 2 
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ที ่ ผู้ขอประเมิน โรงเรียน สังกัด 
25 นางนันทวรรณ  คาร ี โรงเรียนบ้านแหลม สพป. พท. 2 
26 นางสมพร  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนบ้านแหลม สพป. พท. 2 
27 นางวาสนา  หมาดโสะ โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พท. 2 
28 นางสุวรรณา  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พท. 2 
29 นางอามีนา  หมันหมาด โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พท. 2 
30 นางพรรณี  กาวชู โรงเรียนวัดควนข้ีแรด สพป. พท. 2 
31 นางสาวสุปราณี  หีมเขียว โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พท. 2 
32 นางวันดี  แวววรรณจิต โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พท. 2 
33 นายสมศักด์ิ  กิจวัง โรงเรียนบ้านคู สพป. พท. 2 
34 นางพรพิมล  ยอดตระกูลชัย โรงเรียนบ้านวังปริง สพป. พท. 2 
35 นางสาวสุมาลี  แกล้วทนงค ์ โรงเรียนบ้านแม่ขรี  

(สวิงประชาสรรค์) 
สพป. พท. 2 

36 นางจิราภรณ์  เกื้อเส้ง โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม.พัทลุง 
37 นายวุฒิชัย  อุทัยรังษี โรงเรียนบ้านควนหินแท่น สพป. พท. 2 
38 นางภัทรลภา  คงเกลี้ยง โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พท. 2 
39 นางสาวสาลนิ  รามเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พท. 2 
40 นางลภัส  สุขหอม โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช สพป. พท. 2 
41 นางสาวสารภี  เอียดปราบ โรงเรียนวัดควนเคี่ยม สพป. พท. 2 
42 นางปนดา  บัวแก้ว โรงเรียนตะแพนพิทยา สพม.พัทลุง 
43 นางอุบลวรรณ  เกิดสุวรรณ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม.พัทลุง 
44 นางวารุณี  รอเกต โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม.พัทลุง 
45 นางสาวญาณิดา  ย้ิมด้วง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.พัทลุง 
46 นางชนาทิพย์  ศักดาณรงค์ โรงเรียนพัทลุง สพม.พัทลุง 
47 นางสาวฐิตาภรณ์  มะลิ โรงเรียนพัทลุง สพม.พัทลุง 
48 นางสาวศิริรัก  บุญโยม โรงเรียนพัทลุง สพม.พัทลุง 
49 นางสาวอำนวยพร  ช่วยเอี่ยม โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พท. 2 
50 นายพัฒนพงษ์  สมเพชร โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พท. 2 
51 นายเรวัตร  เพ็งด้วง โรงเรียนพัทลุง สพม.พัทลุง 
52 นายสมควร  ไข่แก้ว โรงเรียนพัทลุง สพม.พัทลุง 
53 นายเกรียงศักด์ิ  บุญสุข โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พท. 2 
54 นายปัณจวัฒน์  คล้ายสมบัติ โรงเรียนพัทลุง สพม.พัทลุง 
55 นางนิภาพร  คล้ายสมบัติ โรงเรียนพัทลุง สพม.พัทลุง 
56 นางสาวกาญจนา ช่วยเต้า โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม.พัทลุง 
57 นางนิภาวรรณ  ท้าวสกุล วัดร่มเมือง สพป. พท. 1 
58 นางสุดใจ  คงนุ่ม บ้านศาลาน้ำ สพป. พท. 1 



๗ 
 

ที ่ ผู้ขอประเมิน โรงเรียน สังกัด 
59 นางชลา  ฉีดอิ่ม บ้านห้วยน้ำดำ สพป. พท. 1 
60 นายตระกูล  มากแก้ว บ้านไสกุน สพป. พท. 1 
61 นางพวงเพ็ญ  หนูขาว บ้านไสกุน สพป. พท. 1 
62 นางนิศากร  เรืองเกลี้ยง วัดท่าสำเภาใต้ สพป. พท. 1 
63 นางสาววรรณา  พิจารณ์ อนุบาลป่าพะยอม สพป. พท. 1 
64 นายศราวุธ  เทพสุภา อนุบาลป่าพะยอม สพป. พท. 1 
65 นางสาวสุดใจ  จันทร์คง วัดไทรงาม สพป. พท. 1 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติคุณสมบัติและผลการประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ของผู้ขอรับการประเมิน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 89 ราย 
2. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่ 

ก.ค.ศ. กำหนด ให้มวีิทยฐานะครชูำนาญการ จำนวน 24 ราย  และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ จำนวน 65 ราย   
 

เรื่องที่ 4.9 
เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 
        รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย และแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 17 ราย ประกอบด้วย 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 16 ราย 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน   1 ราย  
มติ กศจ.พัทลุง 
          1. อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดครบทั้ง  4  ครั้ง จำนวน 17 ราย ประกอบด้วย 
               1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 16 ราย ดังนี้ 
      (1) นายชนินทร์  นาควิโรจน์   โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 
   (2) นางสาวอภิฤดี  สุขคำ   โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 
  (3) นางสาวกนกวรรณ  วิสุทธิกุล  โรงเรียนวัดตะแพน 
  (4) นายฐาปน  พลเพชร   โรงเรียนบ้านไสกุน 
  (5) นางพิมพ์อัปสร  เพชรเล็ก   โรงเรียนวัดป่าตอ 
  (6) นายศาสตราวุธ  เกื้อคลัง   โรงเรียนบ้านถ้ำลา 
  (7) นางสาวแพรววดี  สุขสมบูรณ๋  โรงเรียนวัดอภยาราม 
  (8) นางสาวปิยนันท์  พึ่งแสง   โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 
  (9) นางคณิศร  แก้วปุ้ย   โรงเรียนวัดโพรงงู 
  (10) นางสาวสิณัฐริญา  วงศ์แก้ว  โรงเรียนบ้านควนพลี 
  (11) ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤตลักษณ์ คงเมือง โรงเรียนวัดควนแพรกหา 
  (12) นางสาวสวรรยา  เกิดศิริ   โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 
  (13) นางสาวธารารัตน์  เนียมสกุล  โรงเรียนวัดตะแพน 



๘ 
 

  (14) นางสาวนวมลลิ์  ยอดแก้วเรือง  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 
  (15) นางสาวเสาวณีย์  สุขราม   โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 
  (16) นางสาวชาลินี  นิ่มมณี   โรงเรียนวัดร่มเมือง 
               1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวลลนา พลเพชร    
โรงเรียนวัดพรุพ้อ 
          2.อนุ มั ติ ให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ งข้าราชการครูฯ ตำแหน่ งครูผู้ ช่ วย ที่ ดำรงตำแหน่ งอยู่                     
และผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  เป็นตำแหน่งคร ูจำนวน 17 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
          3. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง
ครู ในสถานศึกษาเดิม โดยได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมต้ังแต่วันถัดจากวันครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 17 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 

เรื่องที่ 4.10 
เรื่อง   ขอเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา ในคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 

จากภายนอกสถานศึกษา ในคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 1 ราย 

มติ กศจ.พัทลุง 
        เห็นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงผู้ทรงคุณวุ ฒิ อื่นจากภายนอกสถานศึกษา เพื่ อแต่ง ต้ังเป็นกรรมการ 
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ของโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 
จากเดิม นางยุพิณ พุทธศรี ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เปลี่ยนเป็น  
นางสมใจ ชูหนู ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิต 
 

เรื่องที่ 4.11 
เรื่อง ขออนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและ
แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
สำนั กงานศึ กษาธิการจั งหวัดพัทลุ ง   ขออนุมั ติผลการคั ด เลื อกบุคคล เพื่ อการเปลี่ ยนตำแหน่ ง  

ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืน ไปบรรจุและแต่งต้ัง  ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน  1  ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี 
ตำแหน่งเลขที่  อ 12 เลขที่เบิกจ่ายตรง  4504430 

มติ กศจ.พัทลุง 

 1. อนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
นางภิรมย์ ทองเสนอ จากตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงิน 
และบัญชี ระดับชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 

 



๙ 
 

          2. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามบรรจุแต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) นางภิรมย์ ทองเสนอ จากตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ 
ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

เรื่องที่ 4.12 

เรื่อง    ขออนุมัติผลการประเมินบุคคลเพื่ อให้ ได้รับ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับชำนาญการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขออนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒ ) ได้รับเงินประจำตำแหน่ ง  ประเภทวิชาการ  
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
จำนวน 1 ราย ได้แก่ รายนายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
ราย นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   

 2. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งให้ข้าราชการดังกล่าวได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

เรื่องที่ 4.13 

เรื่อง     การขอขยายช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ปีการศึกษา 2567    
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ขอความเห็นชอบ 
การขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ปีการศึกษา 2567 สังกัดเทศบาล
เมืองพัทลุง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

มติ กศจ.พัทลุง 
          เห็นชอบการขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว  ในปีการศึกษา 2567 
โดยให้เลขานุการสรุปผลการตรวจสอบหลักฐานตามเกณฑ์เป็นบทสรุปสำหรับผู้บริหารประกอบด้วย  
 
 

เรื่องที่ ๔.14  

เรื่อง      การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารการศึกษา 

 - ลับ – 

 

 



๑๐ 
 

เรื่องที่ ๔.15 

เรื่อง     การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขานิเทศการศึกษา 

- ลับ - 

 

 
เรื่องที่ ๔.16 

เรื่อง   การดำเนินการทางวินัย 

- ลับ - 
 

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

ลงชื่อ                       ผู้สรุปมติการประชุม  
                              (นางสาววันทน ี ชูพิฤทธิ์) 
                          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 
 
 
                     ลงชื่อ                    ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม  
                               (นายปริญญา  อนุพินิจ) 
                        นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
                     ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 

                                                   (นายศกัด์ิจิต  มาศจิตต์) 
         ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  

       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 


