
๑ 

 

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                            
ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.                                                         
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

………………………………………. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช       
   อนุมัติการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งซึ่งมี
หน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาที่ว่างอยู่ เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือใช้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  24 อัตรา ดังนี้ 

 
ที ่

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิม ต าแหน่งท่ีขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม ่
ต าแหน่ง ต าแหน่ง

เลขท่ี 

 

สถานศึกษา 
 

อันดับ 
 

ขั้น 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขท่ี 

 

สถานศึกษา 
 

อันดับ 
 

ขั้น 

ส านักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   
1. คร ู 5829 บ้านคลองเสาเหนือ คศ.2 37,460 ครูผู้ช่วย 5829 บ้านคลองเสา

เหนือ 
คศ.2 37,460 

2. คร ู 2202 สังวาลย์วิท 7 คศ.2 32,060 ครูผู้ช่วย 2202 สังวาลย์วิท 7 คศ.2 32,060 
3. คร ู 6193 สังวาลย์วิท 7 คศ.1 22,890 ครูผู้ช่วย 6193 สังวาลย์วิท 7 คศ.1 22,890 
4. คร ู 5773 ตชด.บ้านยูงงาม คศ.1 23,360 ครูผู้ช่วย 5773 ตชด.บ้านยูงงาม คศ.1 23,360 
5. คร ู 5233 ตชด.ช่างกลปทุม

วันอนุสรณ์ 10 
คศ.4 65,910 ครูผู้ช่วย 5233 ตชด.ช่างกลปทุม

วันอนุสรณ์ 10 
คศ.4 65,910 

6. คร ู 5915 บ้านไร่มุสลิม คศ.1 21,570 ครูผู้ช่วย 5915 บ้านไร่มุสลิม คศ.1 21,570 
7. คร ู 3164 ชุมชนวัดสุวรรณา

ราม 
คศ.3 29,690 ครูผู้ช่วย 3164 ชุมชนวัด

สุวรรณาราม 
คศ.3 29,690 

8. คร ู 5931 บ้านควนประชา
สรรค์ 

คศ.3 33,140 ครูผู้ช่วย 5931 บ้านควนประชา
สรรค์ 

คศ.3 33,140 

9. คร ู 5792 บ้านบนควน คศ.3(2) 43,800 ครูผู้ช่วย 5792 บ้านบนควน คศ.3(2) 43,800 
10. คร ู 5600 บ้านเกาะขวัญ คศ.1 22,000 ครูผู้ช่วย 5600 บ้านเกาะขวัญ คศ.1 22,000 
11. คร ู 5166 บ้านคลองเสาเหนือ คศ.3 28,810 ครูผู้ช่วย 5166 บ้านคลองเสา

เหนือ 
คศ.3 28,810 

12. คร ู 5526 บ้านคลองปีก คศ.3 48,540 ครูผู้ช่วย 5526 บ้านคลองปีก คศ.3 48,540 
13. คร ู 2566 สังวาลย์วิท 7 คศ.1 22,450 ครูผู้ช่วย 2566 สังวาลย์วิท 7 คศ.1 22,450 

ส านักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   
14. คร ู 6778 วัดท้ายโนต คศ.3 50,290 ครูผู้ช่วย 6778 วัดท้ายโนต คศ.3 50,290 
15. คร ู 9101 วัดปากเหมือง คศ.3 46,760 ครูผู้ช่วย 9101 วัดปากเหมือง คศ.3 46,760 
16. คร ู 3903 หั ว ไ ท ร ( เ รื อ น

ประชาบาล) 
คศ.3 51,170 ครูผู้ช่วย 3903 หั ว ไ ท ร ( เ รื อ น

ประชาบาล) 
คศ.3 51,170 

17. คร ู 24530 วัดโคกมะม่วง คศ.3 42,330 ครูผู้ช่วย 24530 วัดโคกมะม่วง คศ.3 42,330 
18. คร ู 2654 วัดเนกขัมมาราม คศ.2 39,100 ครูผู้ช่วย 2654 วัดเนกขัมมาราม คศ.2 39,100 
19. คร ู 7464 วัดควนเคร็ง คศ.3 43,080 ครูผู้ช่วย 7464 วัดควนเคร็ง คศ.3 43,080 
20. คร ู 6516 ราชประชานุ

เคราะห์ 
คศ.4 62,760 ครูผู้ช่วย 6516 ราชประชานุ

เคราะห์ 
คศ.4 62,760 

 



๒ 

 

 
ที ่

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิม ต าแหน่งท่ีขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม ่
ต าแหน่ง ต าแหน่ง

เลขท่ี 

 

สถานศึกษา 
 

อันดับ 
 

ขั้น 
 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขท่ี 

 

สถานศึกษา 
 

อันดับ 
 

ขั้น 

21. คร ู 9883 วัดท่าสะท้อน คศ.3 36,480 ครูผู้ช่วย 9883 วัดท่าสะท้อน คศ.3 36,480 

ส านักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   
22. คร ู 8102 บ้านบางฉาง คศ.3 45,290 ครูผู้ช่วย 8102 บ้านบางฉาง คศ.3 45,290 

ส านักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
23. คร ู 26374 นางเอื้อยวิทยา คศ.2 32,060 ครูผู้ช่วย 26374 นางเอื้อย

วิทยา 
คศ.2 32,060 

24. คร ู 25014 บางขันวิทยา คศ.1 20,740 ครูผู้ช่วย 25014 บางขันวิทยา คศ.1 20,740 

                                                     
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่อง ขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช       

1.   อนุมัติใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพ่ือใช้บรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 35 อัตรา ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

1. โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ เลขที่ต าแหน่ง 6202 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
2. โรงเรียนบ้านวังหิน  เลขที่ต าแหน่ง 6075 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
3. โรงเรียนวัดหน้าเขา   เลขที่ต าแหน่ง 2113 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
4. โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ เลขที่ต าแหน่ง 5829 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
5. โรงเรียนสังวาลวิท 7  เลขที่ต าแหน่ง 2202 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
6. โรงเรียนสังวาลวิท 7  เลขที่ต าแหน่ง 6193 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
7. โรงเรียนตชด.บ้านยูงงาม เลขที่ต าแหน่ง 5773 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
8. โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมฯ เลขที่ต าแหน่ง 5233 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
9. โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม  เลขที่ต าแหน่ง 5915 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
10. โรงเรียนบ้างบางรูป  เลขที่ต าแหน่ง 2099 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
11. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม  เลขที่ต าแหน่ง 3164 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกสังคมศึกษา 
12. โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์  เลขที่ต าแหน่ง 5931 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกสังคมศึกษา 
13. โรงเรียนบ้านบนควน  เลขที่ต าแหน่ง 5792 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกสังคมศึกษา 
14. โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ เลขที่ต าแหน่ง 5600 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกสังคมศึกษา 
15. โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ เลขที่ต าแหน่ง 5166 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
16. โรงเรียนบ้านคลองปีก เลขที่ต าแหน่ง 5526 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกประถมศึกษา 
17. โรงเรียนบ้านแพรกกลาง เลขที่ต าแหน่ง 1999 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกภาษาไทย 
18. โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา เลขที่ต าแหน่ง 10709 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกภาษาไทย 
19. โรงเรียนบ้านบางรูป  เลขที่ต าแหน่ง 6110 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
20. โรงเรียนบ้านห้วยปริก เลขที่ต าแหน่ง 1705 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกปฐมวัย 
21. โรงเรียนบ้านวังหิน  เลขที่ต าแหน่ง 5529 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกปฐมวัย 



๓ 

 

22. โรงเรียนชุมชมวันกะทุนเหนือฯ  เลขที่ต าแหน่ง 9231 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกปฐมวัย 
23. โรงเรียนสังวาลวิท 7  เลขที่ต าแหน่ง 2566 ต าแหน่งครูผู้ช่วย     วิชาเอกปฐมวัย 
24. โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษา  เลขที่ต าแหน่ง 5648  ต าแหน่งครูผู้ช่วย   วิชาเอกปฐมวัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
25. โรงเรียนวัดท้ายโนต  เลขที่ต าแหน่ง 6778 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
26. โรงเรียนวัดปากเหมือง เลขที่ต าแหน่ง 9101 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
27. โรงเรียนวัดไทร(เรือนประชาบาล) เลขที่ต าแหน่ง 3903  ต าแหน่งครูผู้ช่วย   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
28. โรงเรียนวัดโคกมะม่วง เลขที่ต าแหน่ง 24530 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
29. โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม เลขที่ต าแหน่ง 2654 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
30. โรงเรียนวัดควนเคร็ง  เลขที่ต าแหน่ง 7464 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกภาษาไทย 
31. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เลขที่ต าแหน่ง 6516 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกพลศึกษา 
32. โรงเรียนวัดท่าสะท้อน เลขที่ต าแหน่ง 9883 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกประถมศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
33. โรงเรียนบ้านบางฉาง  เลขที่ต าแหน่ง 8102 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
34. โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา เลขที่ต าแหน่ง 26374 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกสังคมศึกษา 
35. โรงเรียนบางขันวิทยา  เลขที่ต าแหน่ง 25014 ต าแหน่งครูผู้ช่วย    วิชาเอกภาษาจีน 
 

2.  อนุมัติใช้วิชาเอกจ านวน  10 วิชาเพ่ือใช้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 
 1. คณิตศาสตร์  จ านวน   10  อัตรา 

2. ภาษาจีน  จ านวน   1    อัตรา 
3. วิทยาศาสตร์  จ านวน   6    อัตรา 
4. สังคมศึกษา  จ านวน    5    อัตรา 
5. คอมพิวเตอร์  จ านวน   1    อัตรา 
6.  ภาษาไทย  จ านวน    3    อัตรา 
7. ภาษาอังกฤษ  จ านวน    1    อัตรา 
8. พลศึกษา  จ านวน    1    อัตรา 
9. ประถมศึกษา  จ านวน    2    อัตรา 
10. ปฐมวัย  จ านวน    5    อัตรา 
 

3. อนุมัตใิช้บัญชีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 และ วันที่ 27 เมษายน 2560 ที่มีวิชาเอกตรงตาม                 
ที่สถานศึกษาก าหนด จ านวน 35 อัตรา 
 

4. อนุมัติเป็นหลักการกรณีท่ีมีวิชาเอกท่ีสถานศึกษาก าหนดใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งไม่มีตามประกาศ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันหมดบัญชีที่ขึ้นไว้ ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 และ 
วันที่ 27 เมษายน 2560 ให้ขอใช้บัญชีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนในภาคเดียวกัน 

 



๔ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู โดยผลการ

สอบแข่งขันได้   
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช       

อนุมัติให้ย้าย นางสาวปัญจรัศมิ์  ฉิมเรือง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ไปด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านแหลมสอม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยผลการสอบแข่งขันได้   

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา   

(กรณีเรียนรวมและเลิกสถานศึกษา)   
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา กรณีเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ จ านวน  4 ราย ดังนี้  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

1. นางรวิพร  มูณีวรรณ    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตรีเอการาม                                 
ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยระย้า 

2. นางสาววิภาดา  ขุนทองจันทร์   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมุจลินทราวาส  
ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดินดอน 

3. นางพริ้มแพรว   บุญถนอม ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสะท้อน 
ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางตะพาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
4. นายอาทิตย์  เส็นหัด  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าขนาน 

ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทวยเทพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา                   
ไปรักษาการในต าแหน่ง  (กรณีเรียนรวมและเลิกสถานศึกษา)   
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช       

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ไปรักษาการในต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา กรณเีพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จ านวน  3 ราย ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

1. นางพรทิพย์  ผ่องเรียงณฐกุล  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน 
ไปรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพธิดาราม 

2. นางสุจิณณา  มาบัว  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวนอน 
ไปรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคดศอก 

3. นายธนศักดิ์  บุญโอภาส  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าไหม้ 
ไปรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรณีปกติ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช       
อนุมัตยิ้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการ 

สถานศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรณีปกติ (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3 จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

1. นางสาวอัจฉรา   ส้มเขียวหวาน   ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
         ย้ายไปด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
2. นายธีระพล   กิจเกิด  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย 

ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปลายสระ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

3. นายไพโรจน์ จุลนวล  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา 

    ย้ายไปด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7 เรื่องสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา ประจ าปี 2560 
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช       

เห็นชอบให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2560 จ านวน                
21 โรงเรียน ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

1. โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ ณ นคร อุทิศ”  อ าเภอเมือง 
2. โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  อ าเภอเมือง 
3. โรงเรียนบ้านทวดทอง   อ าเภอเมือง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
4. โรงเรียนบ้านหนองหว้า  อ าเภอทุ่งสง 
5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 อ าเภอทุ่งสง 
6. โรงเรียนวัดท่ายาง   อ าเภอทุ่งใหญ่ 
7. โรงเรียนบ้านบางตะเภา  อ าเภอทุ่งใหญ่ 
8. โรงเรียนวัดจันดี   อ าเภอช้างกลาง 
9. โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา  อ าเภอช้างกลาง 
10.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7  อ าเภอบางขัน 
11.  โรงเรียนวัดล านาว   อ าเภอบางขัน 
12.  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ  อ าเภอถ้ าพรรณรา 
13.  โรงเรียนวัดหน้าเขา   อ าเภอพิปูน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
14.  โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) อ าเภอหัวไทร 
15.  โรงเรียนบ้านชะอวด   อ าเภอชะอวด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
16.  โรงเรียนปทุมานุกูล   อ าเภอท่าศาลา 
17.  โรงเรียนท่าศาลา   อ าเภอท่าศาลา 
18.  โรงเรียนปทุมทายการาม  อ าเภอสิชล 
19.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 อ าเภอท่าศาลา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
20.  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง 
21.  โรงเรียนสตรีทุ่งสง   อ าเภอทุ่งสง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช       

เห็นชอบประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

 

 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................. 
   เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา                            

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
........................................................................ 

  เพ่ือให้การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..............................  เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม บังเกิดผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษา ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและราชการเป็นส าคัญ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

  อาศัยอ านาจความตามมาตราในข้อ 10.1 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด                     
ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 
มิถุนายน 2559  เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                      
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560   

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  และในคราวประชุม              
ครั้ งที่  6/2560 เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2560  จึงก าหนดรายละเอียดในการประเมินศักยภาพ                     
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้น า ความรู้ความสามารถ         
ในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโส
ตามหลักราชการ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ งหรือปฏิบัติ งานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน                        
เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๙ 

 

1. รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาและสัดส่วนคะแนน                                                                  
1.1 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า    15 คะแนน                                                                
1.2 ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 15 คะแนน                                                              
1.3 ผลการปฏิบัติงาน    30 คะแนน                                                                               
1.4 ประสบการณ์     10 คะแนน                                                                          
1.5 คุณวุฒิ      5 คะแนน                                                                                                      
1.6 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ   10 คะแนน                                                                  
1.7 ความอาวุโสตามหลักราชการ   10 คะแนน                                                                   
1.8 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
 หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 5 คะแนน                                                         

    รวม         100 คะแนน 

2. กรอบการพิจารณา วิธีการน าเสนอ และเอกสารอ้างอิง                                                                          

องค์ประกอบที่ 1   วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า  (15 คะแนน) 
ให้ผู้ขอย้ายเสนอเป็นเอกสารความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์         

(ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ) ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น าของตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษา สู่ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหัวข้อต่อไปนี้    

1. ครอบคลุมภารกิจทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา                                                                                                  
2. การคาดการณ์ในอนาคตมีความเป็นได้ในทางปฏิบัติ                                                                                        
3. สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดทุกระดับ                                                                                                
4. มีการก าหนดเป้าหมาย กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์                                                                                           
5. การน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์  

วิธีการประเมิน   ให้ อกศจ.(บริหารงานบุคคล) มอบหมายตัวแทนใน อกศจ.(บริหารงานบุคคล)  
จ านวน 5 คน เป็นผู้ประเมินฯ จากเอกสารหลักฐาน และน าเข้าสู่ อกศจ.เพื่อเห็นชอบต่อไป 

องค์ประกอบที่ 2  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา    (15 คะแนน) 
2.1   การพัฒนาตนเอง (5 คะแนน)  

พิจารณาจากการเข้ารับการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (เริ่มนับถึงวันยื่นค าขอย้าย โดยใช้ผลการศึกษา อบรมสัมมนา การศึกษา
ดูงาน ในปีใดปีหนึ่งหรือรวม 3 ปีก็ได้) โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

1) เกิน 60 ชั่วโมงข้ึนไป   5 คะแนน                                                                             
2) 51 – 60 ชัว่โมง  4 คะแนน                                                                                        
3) 41 – 50 ชัว่โมง  3 คะแนน                                                                                           
4) 31 – 40 ชัว่โมง  2 คะแนน                                                                                     
5) 30 ชั่วโมงลงมา  1 คะแนน 
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน  0 คะแนน 
 

 



๑๐ 

 

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเป็นจ านวนวัน ให้คิดวันละ 6 ชั่วโมง หากมีมากกว่า               
ให้แนบตารางอบรมด้วย 

2.2 ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา (10 คะแนน)                                                            
 พิจารณาจากเอกสารซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึงความสามารถในแต่ละเรื่อง                     

(นับย้อนหลังจากวันยื่นค าขอย้าย 3 ปี) 
2.2.1 เป็นวิทยากรบรรยาย หรือสาธิต หรือวิทยากรฝึกอบรมในหน่วยงานตนเอง 

หรือหน่วยงานอื่น  
   2.2.2 เป็นคณะกรรมการ/คณะท างานตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่ข้ึนไป     
   2.2.3 เป็นโรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  
 ตามนโยบาย สพฐ.   
   2.2.4 เป็นการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารนอกเหนือจากงบประมาณต้นสังกัด   

  2.2.5 ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการอ่ืน                                                       
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้                                                                                                                             

- มีเอกสารหลักฐานครบทั้ง 5 ข้อ  10 คะแนน                                                                                            
- มีเอกสารหลักฐาน 4 ข้อ  8   คะแนน                                                                                          
- มีเอกสารหลักฐาน 3 ข้อ   6   คะแนน                                                                          
- มีเอกสารหลักฐาน 2 ข้อ   4   คะแนน                                                                              
- มีเอกสารหลักฐาน 1 ข้อ  2   คะแนน   

   - ไม่มีเอกสารหลักฐาน       0  คะแนน 

วิธีการประเมิน  ประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ส่งมาแนบค าร้องขอย้าย เช่น ประกาศ ค าสั่ง หรือหนังสือ
เชิญ หนังสือรับรอง ฯลฯ 

องค์ประกอบที่ 3  ผลการปฏิบัติงาน  (30 คะแนน)   

3.1 พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน (10 คะแนน) 
3.1.1 ผลการสอบ O-NET (5 คะแนน)  (ระดับใดระดับหนึ่ง) 

1) ผลการสอบ  O-NET ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับชาติ       ได้  5  คะแนน                                            

2) ผลการสอบ  O-NET ค่าเฉลี่ยรายกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ย                     
รายกลุ่มสาระระดับชาติ 4 กลุ่มสาระ  ได้  4  คะแนน                           

3) ผลการสอบ  O-NET ค่าเฉลี่ยรายกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ย         
รายกลุ่มสาระระดับชาติ 3 กลุ่มสาระ   ได้  3  คะแนน                                                   

4) ผลการสอบ  O-NET ค่าเฉลี่ยรายกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
รายกลุ่มสาระระดับชาติ 2 กลุ่มสาระ  ได้  2  คะแนน                                                           

5) ผลการสอบ  O-NET ค่าเฉลี่ยรายกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
รายกลุ่มสาระระดับชาติ 1 กลุ่มสาระ   ได้  1 คะแนน       

6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน  ได้  0  คะแนน 

 

 



๑๑ 

 

- โรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา ใช้ผล O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
หากไม่มีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีล่าสุด 

- โรงเรียนสังกัดประถมศึกษา ใช้ผล O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีล่าสุด 

3.1.2 ผลงานดีเด่นที่เป็นเลิศของนักเรียน (5 คะแนน)                                                                                          
เกณฑ์การพิจารณาส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

1) นักเรียนมีผลงานระดับนานาชาติ 5 คะแนน                                                                                      
2) นักเรียนมีผลงานระดับชาติ  4 คะแนน                                                                    
3) นักเรียนมีผลงานระดับภาค  3 คะแนน                                                                   
4) นักเรียนมีผลงานระดับจังหวัด  2 คะแนน                                                               
5) นักเรียนมีผลงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  1 คะแนน   
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน   0 คะแนน    

เกณฑ์การพิจารณาส าหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
1) นักเรียนมีผลงานระดับนานาชาติ 5 คะแนน                                                                                      
2) นักเรียนมีผลงานระดับชาติ  4 คะแนน                                                                    
3) นักเรียนมีผลงานระดับภาค  3 คะแนน                                                                   
4) นักเรียนมีผลงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  2 คะแนน                                                               
5) นักเรียนมีผลงานระดับจังหวัด  1 คะแนน   
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน   0 คะแนน  

3.2 พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู (10 คะแนน)  
3.2.1 ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา (5 คะแนน)  

เกณฑ์การพิจารณาส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
1) ผู้บริหารมีผลงานระดับนานาชาติ 5 คะแนน                                                                                      
2) ผู้บริหารมีผลงานระดับชาติ  4 คะแนน                                                                    
3) ผู้บริหารมีผลงานระดับภาค  3 คะแนน                                                                   
4) ผู้บริหารมีผลงานระดับจังหวัด  2 คะแนน                                                               
5) ผู้บริหารมีผลงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  1 คะแนน      
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน   0 คะแนน    

เกณฑ์การพิจารณาส าหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
1) ผู้บริหารมีผลงานระดับนานาชาติ 5 คะแนน                                                                                      
2) ผู้บริหารมีผลงานระดับชาติ  4 คะแนน                                                                    
3) ผู้บริหารมีผลงานระดับภาค  3 คะแนน                                                                   
4) ผู้บริหารมีผลงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   2 คะแนน                                                               
5) ผู้บริหารมีผลงานระดับจังหวัด  1 คะแนน      
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน   0 คะแนน    

 
 
 



๑๒ 

 

3.2.2 ผลงานของข้าราชการครู (5 คะแนน) 

เกณฑ์การพิจารณาส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
1) ข้าราชการครูมีผลงานระดับนานาชาติ 5 คะแนน                                                                                      
2) ข้าราชการครูมีผลงานระดับชาติ 4 คะแนน                                                                    
3) ข้าราชการครูมีผลงานระดับภาค 3 คะแนน                                                                   
4) ข้าราชการครูมีผลงานระดับจังหวัด 2 คะแนน                                                               
5) ข้าราชการครูมีผลงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 คะแนน      
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน   0 คะแนน    

เกณฑ์การพิจารณาส าหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
1) ข้าราชการครูมีผลงานระดับนานาชาติ 5 คะแนน                                                                                      
2) ข้าราชการครูมีผลงานระดับชาติ 4 คะแนน                                                                    
3) ข้าราชการครูมีผลงานระดับภาค 3 คะแนน                                                                   
4) ข้าราชการครูมีผลงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 2  คะแนน                                                               
5) ข้าราชการครูมีผลงานระดับจังหวัด 1 คะแนน    
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน   0 คะแนน    

3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา (10 คะแนน)                                                                                                        
สถานศึกษาได้รับการพัฒนามีผลงานในระดับต่างๆ  

เกณฑ์การพิจารณาส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
1) สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 10 คะแนน                                                                                      
2) สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ 8 คะแนน                                                                    
3) สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับภาค 6 คะแนน                                                                   
4) สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับจังหวัด 4 คะแนน                                                               
5) สถานศึกษาได้รับรางวัลเขตพ้ืนที่การศึกษา  2 คะแนน   
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน   0 คะแนน    

เกณฑ์การพิจารณาส าหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
1) สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 10 คะแนน                                                                                      
2) สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ 8 คะแนน                                                                    
3) สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับภาค 6 คะแนน                                                                   
4) สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 4  คะแนน                                                               
5) สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับจังหวัด 2 คะแนน 
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน   0 คะแนน    

วิธีการประเมิน   พิจารณาจากหลักฐานที่อ้างอิงได้ โดยเสนอรางวัลสูงสุดมารางวัลเดียว 

 

 

 



๑๓ 

 

องค์ประกอบที่ 4  ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา (10 คะแนน)   
4.1 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง (10 คะแนน)   
พิจารณาจากระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ให้นับจากการด ารงต าแหน่ง

ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  และรองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                                                                                                                                                                                                         
          นับถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีที่ยื่น เศษของปี 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี พิจารณาให้

คะแนน ดังนี้                                          
1) ตั้งแต่  20 ปี ขึ้นไป  10 คะแนน                                                                              
2) 15 – 19  ป ี  8 คะแนน                                                                                
3) 10 – 14  ป ี  6 คะแนน                                                                                                     
4) 5 – 9  ป ี   4 คะแนน                                                                                                      
5) ต่ ากว่า  5  ปี   2 คะแนน     

 วิธีการประเมิน   พิจารณาจากระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5  คุณวุฒิ (5 คะแนน)   

พิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษาที่ได้รับ ซึ่งเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง   
1) ปริญญาเอก      5 คะแนน                                                                                       
2) ปริญญาโท การบริหารการศึกษา       4 คะแนน                                                                       
3) ปริญญาโทสาขาอ่ืนๆ และ ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา  3 คะแนน                                       
4) ปริญญาตรี การบริหารการศึกษา       2 คะแนน                                                                 
5) ปริญญาตรี และ/หรือ  ป.บัณฑิต  การบริหารการศึกษา 1 คะแนน 

วิธีการประเมิน   พิจารณาจากเอกสารที่แนบและ/หรือส าเนาที่แสดงถึงคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดของ
ตัวเอง   

องค์ประกอบที่ 6  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ (10 คะแนน) 
 6.1  การรักษาวินัย (5 คะแนน) 

1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  5 คะแนน                                                                                       
2) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์  3 คะแนน                                       
3) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน 1  คะแนน    

   

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

6.2  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (5 คะแนน)  
1) ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นระดับคุรุสภา 5 คะแนน                                                                                       
2) ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นระดับคุรุสภาเขต 4 คะแนน                                                                       
3) ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นระดับอ าเภอ 3 คะแนน                                       
4) ไม่ได้รับรางวัลแต่ไม่เคยถูกว่ากล่าวตักเตือนทางจรรยาบรรณ  2 คะแนน  
5) ถูกว่ากล่าวตักเตือน/ภาคทัณฑ์ทางจรรยาบรรณ 1 คะแนน 
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน    0 คะแนน    

วิธีการประเมิน    พิจารณาเอกสารหลักฐานค าสั่งที่รับรองส าเนา 

องค์ประกอบที่ 7  ความอาวุโสทางราชการ (10 คะแนน) 
7.1 การมีวิทยฐานะ พิจารณาจากวิทยฐานะของผู้ขอย้าย (5 คะแนน)   

1) เชี่ยวชาญพิเศษ  5 คะแนน                                                                                       
2) เชี่ยวชาญ       4 คะแนน                                                                       
3) ช านาญการพิเศษ  3 คะแนน                                                    
4) ช านาญการ   2 คะแนน                                                                 
5) ไม่มีวิทยฐานะ   1 คะแนน 

7.2  อายุราชการ (5 คะแนน) นับถึง 30 กันยายนของปีที่ยื่นค าขอ (กรณีเกิน 6 เดือน           
ให้นับเป็น 1 ปี)   

1)  ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป  5 คะแนน                                                                                       
2)  22 – 29 ปี       4 คะแนน                                                                       
3)  15 – 21 ปี   3 คะแนน                                                    
4)  7 – 14 ปี       2 คะแนน                                                                 
5)  ต่ ากว่า 7 ปี   1 คะแนน 
6) ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน  0 คะแนน    

วิธีการประเมิน    พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร 

 

 

 

 

 

 
 

 



๑๕ 

 

องค์ประกอบที่ 8  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน (5 คะแนน) 
พิจาณาจากระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน นับย้อนหลังถึงวันที่ 30 

กันยายน ของปีที่ขอย้าย (กรณีเกิน 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี)  
1)  ตั้งแต่  10 ปี 5 คะแนน                                                                                       
2)  8 – 9  ปี      4 คะแนน                                                                       
3)  6 – 7  ปี   3 คะแนน                                                    
4)  4 – 5  ปี  2 คะแนน                                                                 
5)  ตั้งแต่  3  ปี ลงมา 1 คะแนน 

วิธีการประเมิน    พิจารณาจากค าสั่งแต่งตั้ง หรือส าเนา กพ.7 

หมายเหตุ  เอกสารหลักฐานที่ส่งต้องรับรองส าเนาทุกแผ่น 

กรณีองค์ประกอบท่ี 1 -8  มีคะแนนเท่ากันให้ยึดหลักความอาวุโสทางราชการตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.06/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 

 

ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์                  
(ต าแหน่งประเภทท่ัวไป)  และต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช       

อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะต าแหน่งระดับ 8 ลงมา  จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

 

ที ่
ช่ือ – สกุล 

ผู้ขอรับการประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมิน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
1. น.ส.สุฎารัตน์  เกษา 

ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 
ระดับช านาญการ  
กลุ่มอ านวยการ 

1. นายเสนอ ทองจีน  
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    นครศรีธรรมราช เขต 4                                              ประธาน 
2. นายสุวัฒน์  รัตนพันธ์ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม            กรรมการ 
    นครศรีธรรมราช เขต 2  
3. นายพนม  บุญใส       ผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ              กรรมการ                                  

2. นางจ าเริญสุข  ภู่ดอก 
ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
ระดับช านาญการ  
กลุ่มอ านวยการ 

1. นายเสนอ ทองจีน  
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    นครศรีธรรมราช เขต 4                                              ประธาน 
2. นายสุวัฒน์  รัตนพันธ์ 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม            กรรมการ 
    นครศรีธรรมราช เขต 2  
3. นายพนม  บุญใส       ผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ               กรรมการ                                 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
3. นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ 

ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
ระดับช านาญการ  
กลุ่มอ านวยการ 

1. นายไพบูลย์  พรหมด า     ศึกษานิเทศก์                            ประธาน 
    วิทยะฐานะ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ                                                                              
2. นายจาตุรงค์  สุขแก้ว      รอง.ผอ.สพม.เขต 12                 กรรมการ 
3. นางสุภาพร  ดาราจิตร    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 
4. นางสุจารี  สินภิบาล       นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ      
                                                                              กรรมการ 
5. นางสาวยุพยงค์  เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
                                                             กรรมการและเลขานุการ               
                                             

 


