ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรนิ ทร์
เรือ่ ง รายละเอียดการประเมิน ศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓
และสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
เพือ่ ให้ก ารดำเนิน การย้ายข้าราขการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา สายงานผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา
ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการสถานศึก ษา และรองผูอ้ ำนวยการสถานศึก ษา ให้ด ำรงตำแหน่ง ในสถานศึก ษาสัง กัด
สำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษาประถมศึก ษาสุร นิ ทร์ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ และสำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษา
มัธยมศึก ษา เขต ๓๓ เป็น ไปด้วยความเรียบร้อ ย บริสทุ ธิ้ ยุตธิ รรม บังเกิด ผลดีต อ่ การพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา
มุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน พัฒ นาคุณ ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิฃาชีพของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตลอดจนมุง่ ประโยชน์สว่ นรวมและราชการเป็นสำคัญ
อาศัยอำนาจตามคำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑Gฬ ร๕๖๐ เรือ่ งการปฏิรปู การศึกษา
ในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อ (๗) (๘) ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
๐๒๐๖.๔/'ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรือ่ ง การแกิไขหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๖๘๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรนิ ทร์
ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สุรนิ ทร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรือ่ ง รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้าย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรนิ ทร์ และใช้ประกาศฉบับนีแ้ ทน โดยมิรายละเอียด ดังนี้
๑. ให้ใช้รายละเอียดการประเมิน ศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึกษา สังกัด
สำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษาประถมศึก ษาสุร นิ ทร์ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ และสำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ฉบับนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีก ารเปลีย่ นแปลง
๒. ผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา หมายถึง ผูด้ ำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึก ษา และผูอ้ ำนวยการ
สถานศึก ษา ตามมาตรา ๓๘ ข. (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญ ญัต ริ ะเบีย บข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๓. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรนิ ทร์ มีอำนาจตีความและวิน จิ ฉัยบีญ หาเกีย่ วกับ รายละเอียด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(บางวิมลมาลย์ รินไธสง)
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

๒
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
------------------------------1. องค์ประกอบหลักและน้าหนักคะแนน
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย สายผู้บริหารสถานศึ กษา คะแนนเต็ม
100 คะแนน โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบการประเมินและคะแนน ดังต่อไปนี้
๑.๑ วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นา
10 คะแนน
๑.๒ ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา
40 คะแนน
๑.๓ ผลการปฏิบัติงาน
25 คะแนน
๑.๔ ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
5 คะแนน
๑.๕ คุณวุฒิ
๕ คะแนน
๑.๖ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
5 คะแนน
๑.๗ ความอาวุโสตามหลักราชการ
๕ คะแนน
๑.๘ ระยะเวลาการดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
5 คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน

๓
ที่ องค์ประกอบ คะแนน
กรอบการพิจารณา
๑ วิสัยทัศน์
10 1.1 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นา (๕ คะแนน)
ความเป็น
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน การพิมพ์
ผู้นา
ให้ใช้ตัวอักษร ThSarabun PSK ขนาด 16 Points และต้องเป็นตัวอักษร
แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 หรือให้มีการนาเสนอ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
และความเหมาะสมของคณะกรรมการ โดยพิจารณา ดังนี้
(ก) วิสัยทัศน์ สอดคล้องกับภารกิจ บริบท และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ค่านิยม มีความชัดเจน ทันสมัย
และเป็นไปได้สูง
(ข) วิสัยทัศน์ สอดคล้องกับภารกิจ บริบท และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ค่านิยม มีความชัดเจน ทันสมัย
และเป็นไปได้ในระดับค่อนข้างสูง
(ค) วิสัยทัศน์ สอดคล้องกับภารกิจ บริบท และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ค่านิยม มีความชัดเจน ทันสมัย
และเป็นไปได้ในระดับปานกลาง
(ง) วิสัยทัศน์ สอดคล้องกับภารกิจ บริบท และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ค่านิยม มีความชัดเจน ทันสมัย
และเป็นไปได้ในระดับน้อย
(จ) วิสัยทัศน์ สอดคล้องกับภารกิจ บริบท และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ค่านิยม มีความชัดเจน ทันสมัย
และเป็นไปได้ในระดับน้อยที่สุด
1.2 จัดทาแนวทางแผนพัฒนาสถานที่ศึกษาที่ขอย้ายไป (๕ คะแนน)
กาหนดเป้าหมาย แนวทาง และกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาที่ขอย้าย
ไปด ารงต าแหน่ ง การพิ มพ์ ให้ ใช้ ตั ว อั ก ษร ThSarabun PSK ขนาด 16
Points และต้ อ งเป็ น ตั ว อั ก ษรแบบเดี ย วกั น ตลอดทั้ ง เล่ ม ไม่ เ กิ น 5
หน้ากระดาษ A4 โดยพิจารณา ดังนี้
(ก) ความสอดคล้องกับภารกิจ บริบท และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ค่านิยม มีความชัดเจน ทันสมัย
และเป็นไปได้ในระดับสูง
(ข) ความสอดคล้องกับภารกิจ บริบท และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ค่านิยม มีความชัดเจน ทันสมัย
และเป็นไปได้ในระดับค่อนข้างสูง
(ค) ความสอดคล้องกับภารกิจ บริบท และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ค่านิยม มีความชัดเจน ทันสมัย
และเป็นไปได้ในระดับปานกลาง
(ง) ความสอดคล้องกับภารกิจ บริบท และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ค่านิยม มีความชัดเจน ทันสมัย
และเป็นไปได้ในระดับน้อย
(จ) ความสอดคล้องกับภารกิจ บริบท และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ค่านิยม มีความชัดเจน ทันสมัย
และเป็นไปได้ในระดับน้อยที่สุด

หมายเหตุ

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

1 คะแนน

๔
ที่

องค์ประกอบ

คะแนน

กรอบการพิจารณา

2

ความรู้
ความสามารถ
ในการพัฒนา
สถานศึกษา

40

2.1 การพัฒนาตนเอง (๕ คะแนน)
ในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง (นับถึงวันที่ 15 สิงหาคม ของปีที่ยื่นคาร้อง
ขอย้ าย) มี การพั ฒ นาตนเองด้ านการศึ กษา โดยแนบเกี ยรติ บั ตร วุ ฒิ บั ตร
หนังสือราชการ ภาพถ่าย หรือสมุดเยี่ยม เป็นต้น และสรุปรายงานการพัฒนา
ตนเอง ตลอดจนมีการนามาขยายผลอย่างไร โดยพิจารณา ดังนี้
(ก) 10 ครั้ง
(ข) 8 - 9 ครั้ง
(ค) 6 - 7 ครั้ง
(ง) 4 - 5 ครั้ง
(จ) ต่ากว่า 4 ครั้ง
2.2 ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา (25 คะแนน)
พิจารณาจากความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยพิจารณา
จากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือแผนปฏิบัติ
การประจาปี หรือ SAR เป็นต้น
หรื อประเมิ น ตามสภาพจริ งในสถานศึ กษา ให้ ขึ้ น อยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ
ของคณะกรรมการพิจารณากลั่ นกรองการย้าย หรือคณะกรรมการชุ ดอื่นที่
กศจ.สุรินทร์ แต่งตั้งเป็นกรรมการประเมิน โดยมีองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ดังนี้
(ก) ด้านวิชาการ ประกอบด้วย
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(ข) ด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
3. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. การส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียน
5. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
(ค) ด้านงบประมาณ ประกอบด้วย
1. การวางแผนงบประมาณ
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3. การบริหารการเงิน/การบัญชีและพัสดุ
4. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
(ง) ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
1. การวางแผนอัตรากาลัง
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. การพัฒนาบุคลากร
4. การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การสนับสนุนและส่งเสริมมาตรฐานวิชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเหตุ

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

(5 คะแนน)
มี 5 ข้อ 5 คะแนน
มี 4 ข้อ 4 คะแนน
มี 3 ข้อ 3 คะแนน
มี 2 ข้อ 2 คะแนน
มี 1 ข้อ 1 คะแนน
ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน
(4 คะแนน)
มี 5 ข้อ 4 คะแนน
มี 3 - 4 ข้อ 3 คะแนน
มี 1 – 2 ข้อ 2 คะแนน
ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน
(3 คะแนน)
มี 5 ข้อ 3 คะแนน
มี 3 - 4 ข้อ 2 คะแนน
มี 1 – 2 ข้อ 1 คะแนน
ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน
(3 คะแนน)
มี 5 ข้อ 3 คะแนน
มี 3 - 4 ข้อ 2 คะแนน
มี 1 – 2 ข้อ 1 คะแนน
ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน

๕
ที่ องค์ประกอบ คะแนน

3 ผลการ
ปฏิบัติงาน
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หมายเหตุ
(จ) การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ/ผลการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 10 เรื่องขึ้นไป 10 คะแนน
มอบหมาย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด/กศจ.
9 เรื่อง 9 คะแนน
สุรินทร์/หน่วยงานต้นสังกัด
8 เรือ่ ง 8 คะแนน
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
7 เรือ่ ง 7 คะแนน
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ต้ อ งมี โครงการหรือ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และ
6 เรือ่ ง 6 คะแนน
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
5 เรือ่ ง 5 คะแนน
4 เรื่อง 4 คะแนน
3 เรื่อง 3 คะแนน
2 เรื่อง 2 คะแนน
1 เรื่อง 1 คะแนน
ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน
2.3 การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน (10 คะแนน)
(5 คะแนน)
(1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็ นไทยและวิถีชีวิต ตามหลัก มี 5 โครงการขึ้นไป 5 คะแนน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มี 4 โครงการ 4 คะแนน
(มีโครงการและผลการดาเนินงานตามโครงการ)
มี 3 โครงการ 3 คะแนน
มี 2 โครงการ 2 คะแนน
มี 1 โครงการ 1 คะแนน
ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน
(2) การพั ฒ นานั กเรี ยนให้ มี ทั กษะชี วิ ต ทั กษะการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด
(5 คะแนน)
สร้ างสรรค์ ทั กษะการสื่ อสารอย่ างสร้ างสรรค์ และทั กษะด้ านเทคโนโลยี มี 5 โครงการขึ้นไป 5 คะแนน
สารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย
มี 4 โครงการ 4 คะแนน
(มีโครงการและผลการดาเนินงานตามโครงการ)
มี 3 โครงการ 3 คะแนน
มี 2 โครงการ 2 คะแนน
มี 1 โครงการ 1 คะแนน
ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน
3.1 ผลที่เกิดกับนักเรียน (5 คะแนน)
3.1.1 ให้น าผลสอบ O-NET ชั้ น ป.6 และหรือ ม.3 และหรือ ม.6
ในปีที่ผ่านมา
ทั้ งนี้ ใช้ ผ ลสอบ O-NET เฉลี่ ย ทุ กระดั บ ชั้ น ในช่ว งระยะเวลา
ที่ตนเองดารงตาแหน่งอยู่ในสถานศึกษานั้น โดยพิจารณา ดังนี้
(ก) มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับชาติ/สพฐ.
5 คะแนน
(ข) มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับหรือสูงกว่าระดับชาติ/สพฐ.
4 คะแนน
(ค) มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับเขตพื้นที่
3 คะแนน
(ง) มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่
2 คะแนน
(จ) มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระต่ากว่าระดับเขตพื้นที่
1 คะแนน

๖
ที่

องค์ประกอบ

คะแนน
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3.1.2 ผลงานของนักเรียน (5 คะแนน)
ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง (นับถึงวันที่ 15 สิงหาคม ของปี
ที่ ยื่ น ค าร้อ งขอย้ า ย) ต้ อ งเป็ น รางวั ล ที่ นั ก เรีย นได้ รับ จากการประกวด/
แข่งขัน/ประเมิน/พัฒนาตามเกณฑ์ รางวัลชนะเลิศ หรือเหรียญทอง หรือ
เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง (ยกเว้นรางวัลนักเรียนพระราชทาน รางวัล
ชมเชยให้นับเป็นระดับภาค) โดยพิจารณารางวัลที่ ก.ค.ศ.รั บรอง หรือรางวัล
ที่ สพฐ. เที ยบเคี ยง หรือรางวั ลที่ ได้ รับจากหั วหน้ าส่ วนราชการระดั บกรม
ขณะด ารงต าแหน่ ง ในสถานศึ ก ษาปั จ จุ บั น โดยให้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของ
อกศจ.สุรินทร์ หรือ กศจ.สุรินทร์ ดังนี้
(ก) ระดับชาติ/สพฐ.
(ข) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
(ค) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
(ง) ระดับสหวิทยาเขต/เครือข่าย
(จ) ระดับสถานศึกษา
(ช) ไม่มีหลักฐาน
3.2 ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา (5 คะแนน)
ในระยะเวลา 3 ปี ย้ อนหลั ง (นั บ ถึงวั น ที่ 15 สิ ง หาคม ของปี ที่ ยื่ น
คาร้องขอย้าย) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับรางวัลที่เกิดจาก
การประกวด/แข่งขัน/ประเมิน/พัฒนาตามเกณฑ์ ซึ่งได้รับจากองค์กร หรือ
หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา มูลนิธิ สมาคม โดยพิจารณา
จากรางวัลที่ ก.ค.ศ.รับ รอง หรือรางวัลที่ สพฐ. เที ยบเคียง หรือรางวัล ที่
ได้รับจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ขณะดารงตาแหน่งในสถานศึกษา
ปัจจุบัน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ อกศจ.สุรินทร์ หรือ กศจ.สุรินทร์ ดังนี้
(ก) ระดับชาติ/สพฐ.
(ข) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
(ค) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
(ง) ระดับสหวิทยาเขต/เครือข่าย
(จ) ระดับสถานศึกษา
(ช) ไม่มีหลักฐาน
3.3 ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (5 คะแนน)
ต้องเป็นรางวัลที่ผู้บริหารได้รับจากการประกวด/แข่งขัน/ประเมิน/พัฒนา
ตามเกณฑ์ ซึ่งได้รับจากองค์กร หรือหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา
มู ล นิ ธิ สมาคม โดยพิ จารณาจากรางวั ล ที่ ก.ค.ศ.รับ รอง หรือ รางวัล ที่ สพฐ.
เที ยบเคี ยง หรือ รางวัลที่ ได้ รับ จากหั วหน้าส่ วนราชการระดับ กรม ขณะด ารง
ตาแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ อกศจ.สุรินทร์
หรือ กศจ.สุรินทร์ ดังนี้
(ก) ระดับชาติ/สพฐ.
(ข) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
(ค) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
(ง) ระดับสหวิทยาเขต/เครือข่าย
(จ) ระดับสถานศึกษา

(ช) ไม่มีหลักฐาน

หมายเหตุ

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

๗
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องค์ประกอบ

4 ประสบการณ์

5 คุณวุฒิ

6 การรักษา
วินัยและ
จรรยาบรรณ

คะแนน

5

5

5

กรอบการพิจารณา

3.4 รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ (5 คะแนน)
ในระยะเวลา 3 ปี ย้ อนหลั ง (นั บ ถึงวั น ที่ 15 สิ ง หาคม ของปี ที่ ยื่ น
คาร้องขอย้าย) ต้องเป็นรางวัลที่ผู้บริหารได้รับจากการประกวด/แข่งขัน/
ประเมิ น /พั ฒ นาตามเกณฑ์ ซึ่ ง ได้ รั บ จากองค์ ก ร หรื อ หน่ ว ยงานของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร คุรุส ภา มู ล นิ ธิ สมาคม โดยพิ จ ารณาจากรางวั ล
ที่ ก.ค.ศ.รับ รอง หรือ รางวั ล ที่ สพฐ.เที ย บเคี ย ง หรือ รางวั ล ที่ ได้ รับ จาก
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรม ขณะด ารงต าแหน่ ง ในสายงานบริห าร
สถานศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ อกศจ.สุรินทร์ หรือ กศจ.สุรินทร์ ดังนี้
(ก) ระดับชาติ/สพฐ.
(ข) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ
(ค) ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
(ง) ระดับสหวิทยาเขต/เครือข่าย
(จ) ระดับสถานศึกษา
(ช) ไม่มีหลักฐาน
- ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา (รวมระยะเวลา
รัก ษาราชการในต าแหน่ ง /รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา
ตาแหน่ งรองผู้ อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ ช่ วยผู้ อานวยการสถานศึกษา)
ให้ พิจารณานับ อายุการดารงตาแหน่ งสายงานบริหารสถานศึกษา จนถึง
วันที่ 31 ตุลาคม ของปีที่ยื่นคาร้องขอย้าย (5 คะแนน)
(ก) 15 ปีขึ้นไป
(ข) ตั้งแต่ 12 – 14 ปี
(ค) ตั้งแต่ 9 – 11 ปี
(ง) ตั้งแต่ 6 – 8 ปี
(จ) ต่ากว่า 6 ปี
- คุณวุฒิ (5 คะแนน)
พิจารณาจากคุณวุฒิที่ได้รับ ดังนี้
(ก) ปริญญาเอก
(ข) ปริญญาโท
(ค) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(ง) ปริญญาตรี
(จ) ต่ากว่าปริญญาตรี
6.1 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ (3 คะแนน)
(ก) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย
แต่ได้รับการล้างมลทินตามกฎหมาย
(ข) เคยถูกลงโทษทางวินัย
6.2 พฤติกรรมการบริหาร บทบทหน้าที่ หรือการมีส่วนร่วมกับชุมชน
(2 คะแนน)
ได้เข้าร่วมเป็นคณะทางาน/คณะกรรมการกับองค์กร, สมาคม, ชมรม
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ก) ระดับชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน
(ข) ระดับเขต/จังหวัด/หรือสูงกว่า

หมายเหตุ

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน

2 คะแนน
1 คะแนน

๘
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7 ความอาวุโส
ตามหลัก
ราชการ

คะแนน
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7.1 ความอาวุโสตามหลักราชการ (5 คะแนน)
(ก) อาวุโสลาดับที่ 1
(ข) อาวุโสลาดับที่ 2
(ค) อาวุโสลาดับที่ 3
(ง) อาวุโสลาดับที่ 4
(จ) อาวุโสลาดับที่ 5 เป็นต้นไป
หมายเหตุ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดลาดับอาวุโสในราชการ
8 ระยะเวลา
5
- ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน
การดารง
(5 คะแนน) นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีที่ยื่นคาร้องขอย้าย
ตาแหน่งหรือ
(ก) 5 ปีขึ้นไป
ปฏิบัติงาน
(ข) 4 ปี
ในหน่วยงาน
(ค) 3 ปี
การศึกษา
(ง) 2 ปี
ปัจจุบัน
(จ) 1 ปี
หมายเหตุ ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง เศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ให้นับเป็น 1 ปี หากเศษของเดือนไม่ถึง 6 เดือน ให้ปัดทิ้ง
หมายเหตุ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุ

5

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

บันทึกแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
1. ให้ผู้ยื่นคาร้องขอย้ายรายงานข้อมูลแนบคาร้องขอย้ายตามแบบที่กาหนด
2. รายการใดที่ ผู้ ยื่ น ค าร้ อ งขอย้ า ยไม่ ไ ด้ แ สดงข้ อ มู ล ตามองค์ ป ระกอบและเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ประกาศไว้จนไม่สามารถประเมินได้ จะพิจารณาประเมินให้ 0 คะแนน
3. กรณีที่จะต้องนับระยะเวลาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ แล้วแต่กรณี

