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สำนักm ฃตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครคํ!ธรรมราช เขต ๔ 
๑๖๐/๔ หมู่ ๑ ตำบลทา่ศาลา อำเภอทา่ศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

|ย1ย มิถุนายน ๒๕๖๔

เร่ือง การใหข้้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเล่ือนเปน็วิทยฐานะชำนาญการพเิศษ 
เรียน. •ผ ู้̂ น วย.ก ฬ ร.งพ ยี .น ช มุ .อ น พ .ส .์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ ท่ี ศฮ ๐๔๐๗๒.๐๐๖/๐๘๕ ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. คำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี ๓๑๒/๒๕๖๔

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๔ จำนวน ๑ ชุด 
๒ .บัญชีรายการเอกสารประกอบ จำนวน ๑ ฉบบ

ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ โรงเรยีนชมุชนวดัทอนหงส ์ ไดส้ง่ผลงานทางวชิาการกรณปีรบัปรงุ 
ผลงานทางวิชาการ คร้ังท่ี ๑ พร้อมรายละเอียดในการปรับปรุงตามข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับผลงานทางวิชาการของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางอัมพร จุตติ •ตำแหนง่ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส ์
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ ซ่ึงได้ย่ืนคำขอรับการประเมินเพ่ือเล่ือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศบตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ คร้ังดำรง 
ตำแหนง่ครูโรงเรียนรษัฎานปุระดษิฐอ์นสุรณ ์ สงักัดสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๑๓ และ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๓'เม่ือวันท่ี ๙๓ มีนาคม ๒๕๖'๓ ฆีมติอนุม้ตให้ 
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ คร้ังท่ี ๑ น้ัน

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต ๔ ได้ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชมุครัง้ท ี ่๓/อ๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
มืม่ดิอบุมิตใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพเิศษ จงีไดสง่คำสัง่แตง่ตง 
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษารายดังกลา่ว เล่ือนเปน็วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพเิศษ รายละเอียด 
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ ท้ังน้ีให้ข้าราชการครูฯ ท่ีได้รับแต่งต้ังมีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จดัสง่เอกสาร 
ประกอบ รายละเอยีดตามส ิง่ท ีส่ ง่มาดว้ย ๒ จำนวน ๒ ชุด ถงึสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
นครศรีธรรมราชเขต ๔ ภายในวันที๓่๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือจะได้จัดสง่ใหส้ำนักงานก.ค.ศ.ตรวจสอบและรับทราบ 
คำส่ังต่อไป

จงึเรียนมาเพือ่ทราบและดำเนนิการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าท่ีร้อยโท
(สุเ'วศกสับศรี)

กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานกำาดู้ฒํตํพาเสํง^านเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกมศึกษานครศรีฐรรมราข เขต ร'
โทร. ๐๗๕๕๒๒๔๒๐ ต่อ ๓ 
โทรสาร ๐๗๕๕๒ ๒๔๒๐

“เขต  ๔ รสืใหม ่ ะ งานโคผล «นเปน็ส'ํข”



คำส่ังฺสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท่ี / 2564

เร่ือง ให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเล่ือนเปน็วิทยฐานะชำนาญการพเิศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกัIนพ่ิมเติม พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง 
ชา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาพ.•ศ. 2547 และทีพ่า1!1 ช เต มิ  คำล่ํงห้ททr [คณะรกัพลรามลงบแหง่ชาต ิ
ท่ี 19/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการขับเคล่ือนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันท่ี 7 เมษายน 2560 
เร่ือง คำวินิจฉัยคณะกรรมการขับเคล่ือนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลง'วันท่ี 30 กันยายน 2552 หนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศร 0206.3/ว 17 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2548 
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2554 โดยอนุมิติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2564 ใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เล่ือนเป็นวัทยฐานะชำนาญการพเิศษ จำนวน 1 ราย ดงบญัชีรายละเอยีดแนบหา้ยนึ้

ส่ัง ณ วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ

3 ^ (นางปราน คู่มณี)รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตํๆแหนนุ 
ศึกษาธิการจังหวัดนครครึฐรรนรๅดู



บญัชรีายละเอียดใหฟ้า้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเลือ่นเปน็วิทยฐานะชำนาญการพเิศษ 
(แนบท้ายคำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 31X / 2564 ส่ัง £น วันท่ี 15 มถุนายน พ.ศ. 2564)

ท่ี
ชือ่-ซือ่สกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน

วุ̂ /วขิาเอก/ 
สถานศึกษา

ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพ

ตำแหน่ง/สังกัดเดิม วัน เดีอน ปี 

ท่ีผ่าน 
การพัฒนา

ให้มีวิทยฐานะ
หมา{แหตุตำแหนง่/ 

หน่วยงานการสืกษา

ตำแหน่ง 

เลขท่ี
ตำแหน่ง
เลขท่ีจ่ายตรง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

วิทยฐานะ
รับเงินเดือน

ตั้งแต่วันที่
อันดับ อัตรา อันดับ อัตรา

1 นางอำพร จุตติ ; ค.บ. เลขที่ 60122130037812 ผู้อำนวยกา'รสถาน etfitn 9418 0103294 ผู้อำนวยการ คศ.2 28,330 25 ผู้อำนวยการ คศ.3 28,330 11
3-8011-00237-78-7 (ภาษาไทย) ออกให้ ณ วันท่ี 24 ส.ศ. 60 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ ชำนาญการ ทฤษภาคม ฟ้านาญการ'พิเศษ สิงหาคม

สถาบันราซภัฏนครศรีธรรมราช ใฃ้ไต้จนถึงวันท่ี 23 ส.ศ. 65 อำเภอพรหมคีรี 2561 2563
ศษ.ม. จังหวัดนคร(ารีธรรมราช

(การบรีหารการศึกษา) สพป.นครศรีธรรมราข เขต 4

มหาวิทยาลยัรามคำแหง
< 3 .  J ’



บญั!เรายการเอกสารประกอบการพจิารณา

ที ่ รายการ จำนวน (ชดุ) หมายเหตุ

1 สำเนาทะเบยีนประว้ติข้าราชการ ต้ังแต'เร่ิมรับราชการ 
ฉบับท่ีลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์เป็นบีจจุบัน

2 ชุด รับรองความถูกต้องโดยหัวหน้า 
หน่วยงานหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีเก็บรักษา 1

2 สำเนาเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษาต้ังแต1 2  ชุด เอกสารประกอบการพจิารณาตาม
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้ข้าราชการครูๆ
และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) รับรองความถูกต้องตามระเบียบ

3 เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) เซน หนังสือสำคัญ 2 ชุด สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การเปล่ียนซ่ือ ซ่ือสกุล และใบสำคัญการสมรส เป็นด้น งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ

ท่ีแก็ไชเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์


