ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
เรื่อง รายละเอียดในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาผูป้ ระสงค์ขอย้าย (ย้ายกรณีปกติ)
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554)
*****************************************
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10
มิถุนายน 2559 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1646 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 จึงกำหนด
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบและคะแนน
องค์ประกอบ
1. วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ
2. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา
3. ผลการปฏิบัติงาน
4. ประสบการณ์
5. คุณวุฒิ
6. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
7. ความอาวุโสตามหลักราชการ

คะแนน
15 คะแนน
15 คะแนน
30 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

8. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานใน
หน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
รวม

10 คะแนน
100
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1. วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ (15 คะแนน)
1.1 วิสัยทัศน์ (5 คะแนน)
พิจารณาจากการเขียนวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นแนวคิดในการ
พัฒนาของผู้ขอย้ายในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา โดยเขียนอธิบายวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ และ
สามารถนำไปใช้กับทุกโรงเรียน
1.2 แนวทางหรือแผนพัฒนาสถานศึกษาที่แสดงถึงภาวะผู้นำที่สามารถนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ (10 คะแนน)
พิจารณาจากการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ เทคนิค วิธีการ ในการวางแผน การบริหารสถานศึกษา
ให้ประสบความสำเร็จ ให้ผู้ขอย้ายจัดทำเอกสารที่แสดงถึงแผนการดำเนินงานที่มีเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
มาตรการ หรือส่วนประกอบที่จำเป็นในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน หรือ
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายอาจสอบสัมภาษณ์เป็นรายกรณีได้
2. ความรูค้ วามสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา (15 คะแนน)
การใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ เทคนิค วิธีการ ในการบริหารสถานศึกษาปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จให้
ครอบคลุมขอบข่ายการบริหาร 4 ด้าน (งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป)
โดยให้เขียนรายงานที่ประสบความสำเร็จในรอบ 4 ปีการศึกษา นับถึงวันที่ 15 สิงหาคม ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้ายให้
ครอบคลุมขอบข่ายงานการบริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 1 โครงการ
3. ผลการปฏิบัติงาน (30 คะแนน)
3.1 พิจารณาจากผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกวิชา เลือกมา 1 ระดับชั้นที่มคี ะแนนสูงสุด ของปีการศึกษาล่าสุดของสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการ (10 คะแนน)
1) เฉลี่ยร้อยละ 61 ขึ้นไป
10 คะแนน
2) เฉลี่ยร้อยละ41–60
8 คะแนน
3) เฉลี่ยร้อยละ 21–40
6 คะแนน
4) เฉลี่ยร้อยละ 20 ลงมา
2 คะแนน
3.2 รางวัลทีผ่ ู้บริหารได้รับ (5 คะแนน)
ให้แสดงรางวัลที่ผู้ประสงค์ขอย้ายได้รับ ซึ่งเป็นรางวัลที่มีการประกวด แข่งขันที่ได้รางวัลชนะเลิศ/
ดีเด่น/เหรียญทองและเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ประสงค์ขอย้ายดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน
4 ปี (นับถึงวันที่ 15 สิงหาคม ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย) โดยจะพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
1) รางวัลระดับประเทศ/ระดับสูงกว่าระดับประเทศ
5 คะแนน
2) รางวัลระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4 คะแนน
3) รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด
3 คะแนน
4) รางวัลระดับสหวิทยาเขต/กลุ่มเครือข่าย/อำเภอ
2 คะแนน
5) รางวัลต่ำกว่าระดับสหวิทยาเขต/กลุ่มเครือข่าย/อำเภอ 1 คะแนน
6) ไม่มีรางวัล/ไม่มีหลักฐานมาแสดง
0 คะแนน
3.3 รางวัลทีค่ รูได้รับ (5 คะแนน)
ให้แสดงรางวัลที่ครูได้รับ ซึ่งเป็นรางวัลที่มีการประกวด แข่งขันที่ได้รางวัลชนะเลิศ/ดีเด่น/เหรียญ
ทองและเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ประสงค์ขอย้ายดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี (นับถึงวันที่
15 สิงหาคม ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย) โดยจะพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
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1) รางวัลระดับประเทศ/ระดับสูงกว่าระดับประเทศ
5 คะแนน
2) รางวัลระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4 คะแนน
3) รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด
3 คะแนน
4) รางวัลระดับสหวิทยาเขต/กลุ่มเครือข่าย/อำเภอ
2 คะแนน
5) รางวัลต่ำกว่าระดับสหวิทยาเขต/กลุ่มเครือข่าย/อำเภอ
1 คะแนน
6) ไม่มีรางวัล/ไม่มีหลักฐานมาแสดง
0 คะแนน
3.4 รางวัลทีน่ ักเรียนได้รับ (5 คะแนน)
ให้แสดงรางวัลที่นักเรียนในสถานศึกษาได้รับ ซึ่งเป็นรางวัลที่มีการประกวด แข่งขันที่ได้รางวัล
ชนะเลิศ/ดีเด่น/เหรียญทองและเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ประสงค์ขอย้ายดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาย้อนหลัง
ไม่เกิน 4 ปี (นับถึงวันที่ 15 สิงหาคม ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย)โดยจะพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
1) รางวัลระดับประเทศ/ระดับสูงกว่าระดับประเทศ
5 คะแนน
2) รางวัลระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4 คะแนน
3 คะแนน
3) รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด
4) รางวัลระดับสหวิทยาเขต/กลุ่มเครือข่าย/อำเภอ
2 คะแนน
5) รางวัลต่ำกว่าระดับสหวิทยาเขต/กลุ่มเครือข่าย/อำเภอ
1 คะแนน
6) ไม่มีรางวัล/ไม่มีหลักฐานมาแสดง
0 คะแนน
3.5 ให้แสดงรางวัลที่สถานศึกษาได้รับในการบริหารงานสถานศึกษาทีส่ ่งผลต่อ นักเรียน ครู หรือ
สถานศึกษาและได้รับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลที่มีการประกวด แข่งขันที่ได้รางวัลชนะเลิศ/ดีเด่น/เหรียญทองและเป็น
รางวัลที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ประสงค์ขอย้ายดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี (นับถึงวันที่ 15
สิงหาคม ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย) โดยจะพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ (5 คะแนน)
1) รางวัลระดับประเทศ
5 คะแนน
2) รางวัลระดับภาค/เขตตรวจราชการ
4 คะแนน
3) รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด
3 คะแนน
2 คะแนน
4) รางวัลระดับสหวิทยาเขต/กลุ่มเครือข่าย/อำเภอ
5) รางวัลต่ำกว่าระดับสหวิทยาเขต/กลุ่มเครือข่าย/อำเภอ
1 คะแนน
6) ไม่มีรางวัล/ไม่มีหลักฐานมาแสดง
0 คะแนน
4. ประสบการณ์ (10 คะแนน)
4.1 พิจารณาจากระยะเวลาอายุราชการ ตั้งแต่วันบรรจุถึงวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอย้าย
(นับถึงวันที่ 15 สิงหาคม ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย) เศษ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี (5 คะแนน)
1) 25 ปีขึ้นไป
5 คะแนน
4 คะแนน
2) 20 – 24 ปี
3) 15 – 19 ปี
3 คะแนน
4) 10 – 14 ปี
2 คะแนน
5) 9 ปีลงมา
1 คะแนน
4.2 พิจารณาจากระยะเวลาในการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาถึงวันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง
ขอย้าย (นับถึงวันที่ 15 สิงหาคม ของปีทยี่ ื่นคำร้องขอย้าย) เศษ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี (5 คะแนน)
1) 21 ปีขึ้นไป
5 คะแนน
2) 16 – 20 ปี
4 คะแนน
3) 11 – 15 ปี
3 คะแนน
4) 6 – 10 ปี
2 คะแนน
1 คะแนน
5) 5 ปีลงมา
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5. คุณวุฒิ (5 คะแนน)
พิจารณาจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับ ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง
1) ปริญญาเอก
5 คะแนน
2) ปริญญาโท
4 คะแนน
3) ป.บัณฑิต
3 คะแนน
4) ปริญญาตรี
2 คะแนน
6. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ (5 คะแนน)
พิจารณาจากการตรวจสอบหลักฐานที่ ปรากฏในสมุดทะเบี ยนประวัติ (ก.พ.7) หรือ ก.ค.ศ.16
ให้พิจารณาจากการเคยหรือไม่เคยถูกลงโทษแม้ว่าจะได้รับการล้างมลทินแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด ดังนี้
1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และไม่เคยผิดจรรยาบรรณ
5 คะแนน
2) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์
4 คะแนน
3) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรือผิดจรรยาบรรณ
ถูกพักใบประกอบวิชาชีพไม่เกิน 6 เดือน
3 คะแนน
4) เคยถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน หรือผิดจรรยาบรรณโดยโทษ
ถูกพักใบประกอบวิชาชีพไม่เกิน 6 เดือน
2 คะแนน
7. ความอาวุโสตามหลักราชการ (10 คะแนน)
7.1 พิจารณาจากการมีวิทยฐานะ (5 คะแนน)
1) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
5 คะแนน
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
4 คะแนน
3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3 คะแนน
4) วิทยฐานะชำนาญการ
2 คะแนน
5) ไม่มีวิทยฐานะ
1 คะแนน
7.2 พิจารณาจากการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (5 คะแนน)
1) ป.ม.ขึ้นไป
5 คะแนน
2) ท.ช.
4 คะแนน
3) ท.ม.
3 คะแนน
4) ต.ช.
2 คะแนน
1 คะแนน
5) ต.ม.
8. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบตั ิงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน (10 คะแนน)
พิ จ ารณ าจากระยะเวลาในการดำรงตำแห น่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษ าในโรงเรี ย นปั จ จุ บั น
โดยนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอย้าย (นับถึงวันที่ 15 สิงหาคม
ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย) เศษ 6 เดือน ขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี
1) 10 ปี ขึ้นไป
10 คะแนน
2) 5 – 9 ปี
8 คะแนน
3) 4 ปี ลงมา
6 คะแนน

/ หมายเหตุ ......

-๕-

หมายเหตุ
1. การนำเสนอรายละเอียดในการประเมินศักยภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเคร่งครัด
2. กรณีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ให้คะแนนประเมิน ข้อ 2 (ความรู้ความสามารถในการพัฒนา
สถานศึกษา) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนประเมิน ข้อ 2 เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมิน ข้อ 3
(ผลการปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนประเมิน ข้อ 3 เท่ากัน ให้ได้ผใู้ ห้คะแนนประเมิน
ข้อ 4 (ประสบการณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนประเมินข้อ 4 เท่ากัน อีกให้ดลู ำดับอาวุโสโดย
เรียงลำดับ อาวุโสตามเกณฑ์ ดังนี้
(2.1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีวิทยฐานะสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
(2.2) ถ้าเป็นผูท้ ี่มีวิทยฐานะเท่ากันผู้ใดได้รบั การเลื่อนวิทยฐานะนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
(2.3) ถ้าเป็นผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะพร้อมกันผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่า
ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
(2.4) ถ้าเป็นผูท้ ี่ได้รับเงินเดือนเท่ากันผู้ใดมีอายุราชการมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
(2.5) ถ้าเป็นผูท้ ี่มีอายุราชการเท่ากันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นที่สูงกว่า ถือว่าผู้นั้น
อาวุโสกว่า
(2.6) ถ้าเป็นผูท้ ี่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
นั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
(2.7) ถ้าเป็นผูท้ ี่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันผู้ใดมีอายุแก่กว่า
ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
3. กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี พิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

( นายสมบัติ จันทร์มีชัย )
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

