
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย สายงานบริหารสถานศึกษา 

 

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

เพ่ือให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2560  ที่ ศธ 
0206.4/ว 9  ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2554  ที่ ศธ 0206.4/ว 1024  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  
2556  ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10  มิถุนายน  2559  ที่ ศธ 0206.4/1646  ลงวันที่  29  
ธันวาคม  2559  ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560   สั่ง ณ วันที่  3  
เมษายน  2560  โดยความเห็นชอบของ กศจ.ปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2560  จึงก าหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย สายงานบริหารสถานศึกษา 
ดังต่อไปนี้  

 1. วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า (20 คะแนน) 
              พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4   

(ไม่ต้องมีภาคผนวกหรือเอกสารประกอบอ่ืน) ทั้งนี้ อกศจ. หรือ กศจ. อาจจะให้แสดงวิสัยทัศน์ โดยการ
สัมภาษณ์และให้ตอบข้อซักถามเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ ดังนี้ 

     1.๑ มีเป้าหมายชัดเจน     ได ้ 5  คะแนน 
  1.๒ มีความท้าทาย     ได ้ 5  คะแนน 
  1.๓ มีความเป็นไปได ้     ได ้ 5  คะแนน 
  1.๔ มีแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ    ได ้ 5  คะแนน 

   2. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา (20 คะแนน) 
 พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาไม่ เกิน5 

หน้ากระดาษเอ 4  (ไม่ต้องมีภาคผนวกหรือเอกสารประกอบอ่ืน) ทั้งนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย หรือ 
อกศจ. หรือ กศจ. อาจจะสัมภาษณ์และให้ตอบข้อซักถาม เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ ดังนี้ 

  2.1 ความรู้ความสามารถในการบริหารวิชาการ  ได ้ 5  คะแนน 
  2.๒ ความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคล ได ้ 5  คะแนน 
  2.๓ ความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป           ได ้ 5  คะแนน 
  2.4 ความรู้ความสามารถในการบริหารงบประมาณ ได ้      5  คะแนน 

 

/3.ผลการปฏิบัติงาน... 
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 3. ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน (10 คะแนน) 
     พิจารณาจาก เอกสารที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและตามที่
ได้รับมอบหมายที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างได้ ย้องหลัง 3 ปี ในต าแหน่งปัจจุบันโดย
นับถึงวันสุดท้ายของวันที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้ายในแต่ละปีหรือแต่ละครั้ง แล้วแต่กรณี (ให้แนบเอกสาร
ประกอบ เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร ภาพถ่าย โล่รางวัล หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ เพ่ือประกอบการพิจารณา) 
                         3.1 ระดับ กลุ่มโรงเรียน/ศูนย์โรงเรียน ได้        6  คะแนน 
                         3.๒ ระดับ สพท./จังหวัด     ได ้      8  คะแนน 
                         3.๓ สูงกว่าระดับ สพท./จังหวัด    ได ้     10   คะแนน 

4. ประสบการณ์เข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (10 คะแนน) 
              พิจารณาจากระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา แล้วแต่กรณี นับถึงวันที่  31  ตุลาคม ของปีที่ยื่นค าร้องขอย้าย (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
ให้นับเป็น 1 ปี) 
         4.๑ ประสบการณ์ ต่ ากว่า 6 ปี  ได้   6  คะแนน 
         4.๒ ประสบการณ์ 6 – 10 ปี      ได ้       8  คะแนน 
         4.๓ ประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป      ได้      10  คะแนน 

 5. คุณวุฒิทางการศึกษา (10 คะแนน) 
 พิจารณาจากระดับการศึกษา ที่เป็นคุณวุฒิทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. 

รับรอง โดยแนบหลักฐานใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่จบหลักสูตร หรือใบรับรองคุณวุฒิที่
อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย ที่แสดงว่าจบการศึกษาในระดับนั้น 
        5.๑ ระดับปริญญาตรี      ได ้      6  คะแนน 
        5.๒ ระดับปริญญาโท      ได้       8  คะแนน 
        5.๓ ระดับปริญญาเอก     ได ้     10 คะแนน 

 6. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ (10 คะแนน) 
 พิจารณาจากเคยหรือไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่เริ่มรับราชการ นับถึงวันที่  31  

ตุลาคม ของปีที่ขอย้าย 
        6.๑ ถูกลงโทษ ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน            ได้      2  คะแนน 
        6.๒ ถูกลงโทษภาคภัณฑ์     ได้      4  คะแนน 
 6.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย     ได้     10 คะแนน 

 7. ความอาวุโสตามหลักราชการ (10 คะแนน) 
       พิจารณาจากการจัดล าดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                  
ที่ ศธ 0206.6/ว22  ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2555 
                7.1 ไม่มีวิทยฐานะ      ได ้    4  คะแนน 
                         7.๒ วิทยฐานะช านาญการ      ได้     6  คะแนน 
                         7.๓ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ     ได้     8  คะแนน 
      7.๓ วิทยฐานะช านาญการเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ  ได้    10 คะแนน 

/8. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง... 
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 8. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน  
(10 คะแนน) 

             พิจารณาจากระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา แล้วแต่กรณีในสถานศึกษาปัจจุบัน นับถึงวันที่  31  ตุลาคม  ของปีที่ยื่นค าร้องขอย้าย (เศษของ
ปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี)  
        8.๑ ระยะเวลา ต่ ากว่า 4 ปี      ได ้   6  คะแนน 
       8.๒ ระยะเวลา 4 – 8 ปี      ได ้   8  คะแนน 
       8.๓ ระยะเวลา 9 ปี ขึ้นไป      ได ้  10 คะแนน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   14  กันยายน พ.ศ.2560 

 

                  
                        (นายสามารถ   รังสรรค์) 

                     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รักษาราชการแทน 
                                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
 


