




 

 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์ 

                            และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
------------------------------------------------------ 

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  สั่ง   ณ   วันที่  3  เมษายน  พุทธศักราช 2560   ข้อ 1 (1) ให้ยกเลิก 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  21 มีนาคม พุทธศักราช 2559  และ ข้อ 1 (2) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 11/2559  เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  21  
มีนาคม  พุทธศักราช 2559  เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีการก าหนดมาตรการและ
กลไกเพ่ิมเติม อีกท้ังจากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการประเมินศักยภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง  กรอบและหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพ
ของผู้ประสงค์ขอย้ายในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกาศ  ณ  วันที่  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการก าหนดรายละเอียดในการ
ประเมินศักยภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือ
เป็นการแก้ไขสภาพปัญหาที่ปรากฎ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8, 11 และ 21 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  สั่ง   ณ  วันที่  3  เมษายน  
พุทธศักราช 2560  ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  
ข้อ 9, 10 และ 11   และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่  31         
กรกฎาคม  2560  มีมติ ให้ยกเลิกประกาศของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กรอบและหลักเกณฑ์
การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศ   ณ  วันที่  27  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  และเห็นชอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดท าประกาศรายละเอียดการ
ประเมินศักยภาพ เพ่ือบังคับใช้กับการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีรายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                /รายละเอียดการประเมิน... 
 



2 
รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  

 
ที ่ องค์ประกอบ คะแนน 
1 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า 10 
2 ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 20 
3 ผลการปฏิบัติงาน 

3.1 ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษา 
3.2 ผลงานที่เกิดกับตนเอง 
3.3 ผลงานที่เกิดกับครู 
3.4 ผลงานที่เกิดกับนักเรียน 
3.5 ผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับชุมชน  
3.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

35 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 
(10) 

4 ประสบการณ์ 
4.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4.2 ขนาดของสถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน  

10 
(5) 
(5) 

5 คุณวุฒิ 5 
6 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 10 
7 ความอาวุโสตามหลักราชการ 5 
8 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 5 
 คะแนนรวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  

ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

รายการประเมิน คะแนน กรอบการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
1. วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า  10 

คะแนน 
 

พิจารณาจากวิสัยทัศน์ท่ีมีการน าเสนอภาพ
แห่งความส าเร็จที่แสดงถึงแนวคิด 
ทิศทาง รูปแบบวิธีการท างานท่ีมุ่งมั่นพัฒนา
สะท้อน ให้เห็นศักยภาพความเป็นผู้น าท่ี
สร้างสรรค์ และมคีวามเป็นไปได้จริง 
หมายเหตุ 
1. เขียนวิสัยทัศน์พร้อมค าบรรยายไม่เกิน 5 
หน้ากระดาษ เอ 4 ของทุกโรงเรียนที่ขอย้าย   
2. อกศจ./กศจ. อาจให้ผู้ขอย้ายมาน าเสนอ
วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น าประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้   
 

ตัวชี้วัดการประเมิน 
(1) มีหลักแนวคิด ทิศทางในการท างานท่ีมีความ
เหมาะสมกับสถานศึกษา 
(2) มีรูปแบบวิธีการท างานท่ีมุ่งมั่นการพัฒนา 
(3) แสดงให้เห็นศักยภาพความเปน็ผู้น าที่สรา้งสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
(4) ภาวะผู้น าในการบรหิารจดัการตามภารกิจของ
สถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 
ระดับดีมาก (9-10 คะแนน) = ครอบคลุม 4 ตัวช้ีวัด 
              และมีความเป็นไปได้จริง 
ระดับดี      (7-8 คะแนน)  = ครอบคลุม 3 ตัวช้ีวัด 
ระดับพอใช้ (5-6 คะแนน)  = ครอบคลุม 2 ตัวช้ีวัด  

2. ความรู้ความสามารถ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

20 
คะแนน 

 

พิจารณาตามขอบข่ายและภารกิจของ 
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษากระจาย  
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา   
จากความส าเร็จในการพัฒนาสถานศึกษา    
ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ ในการ
พัฒนาสถานศึกษาที่สามารถขับเคลื่อน
นโยบายและจดุเน้นสูค่วามส าเร็จ การมี 
ส่วนร่วม  การบริหารความยุ่งยากและแก้ไข
ปัญหา ความเหมาะสมกับสภาพและ
ลักษณะของสถานศึกษา มีนวัตกรรมการ
บริหารที่ดโีดยเห็นผลเป็นที่ประจกัษ์  
และได้รับการยอมรับอันเกิดจากความรู้
ความสามารถ  
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
   1.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
   1.2 การพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ 
   1.3 การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ 
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   1.4 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการ 
บริหารจดัการงานอ่ืน ๆ ตามภารกิจงานด้าน
การบริหารงานวิชาการ 
 

ตัวชี้วัดการประเมิน 
1) มีหลักฐานร่องรอยการท างาน 
2) มีผลการปฏิบัติที่บ่งบอกถึงความสามารถในการ 
ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด  
3) มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
4) มีการบริหารงานบนความยุ่งยากและสามารถ  
   แก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) มีการบริหารงานเหมาะสมกับสภาพและลักษณะ 
    ของสถานศึกษา 
6) มีนวัตกรรมการบริหารงานท่ีดีโดยเห็นผลเป็น 
    ที่ประจักษ ์
7) มีหลักฐานที่แสดงถึงการได้รบัการยอมรับจาก 
   หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน 
น้้าหนักค่าคะแนนในแต่ละด้าน 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ             (5 คะแนน) 
2. ด้านการบริหารงานบุคคล               (5 คะแนน) 
3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ        (5 คะแนน) 
4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป                (5 คะแนน) 
ระดับคุณภาพของแต่ละด้าน 
ระดับดีมาก (5 คะแนน) = ครอบคลุม 6 – 7 ตัวช้ีวัด 
ระดับดี      (4 คะแนน) = ครอบคลุม  4 – 5 ตัวช้ีวัด 
ระดับพอใช้ (3 คะแนน) = ครอบคลุม  1 – 3 ตัวช้ีวัด 

 



4 
รายการประเมิน คะแนน กรอบการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

2. ความรู้ความสามารถ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา 
(ต่อ) 

 2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
   2.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
   2.2 การส่งเสริมวินัย คณุธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
   2.4 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคนิค 
การบริหารจัดการงานอ่ืน ๆ ตามภารกิจ       
ด้านการบริหารงานบุคคล 
3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
   3.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอ 
ตั้งงบประมาณ การจดัท าแผนปฏบิัติการใช้จ่ายเงิน 
  3.2 การระดมทรัพยากรและการลงทุน 
เพื่อการศึกษา 
  3.3 การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
  3.4 การบริหารงานการเงินและบัญชี 
  3.5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคนิค 
การบริหารจัดการงานอ่ืน ๆ ตามภารกิจงาน 
ด้านการบริหารงบประมาณ 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
   4.1 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
   4.2 งานกิจการนักเรียน 
   4.3 การด าเนินงานธุรการ 
   4.4 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
   4.5 การพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการบริหาร 
จัดงานอ่ืน ๆ ตามภารกิจงานดา้นบริหารทั่วไป 
   4.6 การแก้ปัญหายาเสพติด ไดม้ีนโยบาย 
การแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
หมายเหตุ   

1. ให้เขียนบรรยายแสดงถึงความรู้ความสามารถ 
ในการพัฒนาสถานศึกษาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ เอ 4 
และแนบหลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา 
(ภาคผนวก) ไม่เกิน 40 หน้ากระดาษ เอ 4 รวมทั้ง
หมดแล้วไมเ่กิน 50 หน้า กระดาษ เอ 4 
    2. อกศจ./กศจ. อาจให้ผู้ขอย้ายมาน าเสนอความรู้
ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้   
 

 

 
 
 
 



5 
รายการประเมิน คะแนน กรอบการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
3. ผลการปฏิบัติงาน 35 

คะแนน 
    พิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีเกดิจาก 
การบริหารจัดการของตนเอง โดยให้แนบ 
หลักฐานประกอบการพิจารณาทุกข้อ 
ในสถานศึกษาปัจจุบัน ระยะเวลาย้อนหลัง 
ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 
ของทุกปี (กรณีรักษาการในต าแหน่ง 
ให้น าผลงานของสถานศึกษาปัจจบุันและ 
สถานศึกษาเดมิรวมกันได้)  
    1. ผลงานท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
    2. ผลงานท่ีเกิดกับตนเอง 
    3. ผลงานท่ีเกิดกับคร ู
    4. ผลงานท่ีเกิดกับนักเรียน 
    5. ผลการปฏิบัติงานท่ีเกดิประโยชน์ 
       กับชุมชน  
    6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
หมายเหตุ 
1) รางวัลระดับชาติ หมายถึง รางวัลที่ ก.ค.ศ.  
ประกาศรับรอง เพื่อประกอบ 
การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
หรือรางวัลที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า
เป็นรางวัลที่เทียบเคียงระดับชาตไิด้  
2) หลักฐานแสดงถึงระดับรางวัล จะพิจารณา    
จากโล่ หรือ เกียรติบัตร หรือ เอกสารอื่น 
ที่แสดง หรือระบุถึงที่มา ระดับหรอื 
หน่วยงานท่ีให้ โดยระบุช่ือผู้รับรางวัลหรือ
สถานศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลนั้น ๆ 
3) ผลการปฏบิัติงานท่ีเกิดประโยชน์กับชุมชน 
พิจารณาจากร่องรอยเอกสาร หลกัฐาน 
ภาพถ่ายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม โดยผูน้ าชุมชน
รับรอง ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึง
วันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปี 
4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้พิจารณาจากผล
การสอบ O – Net ช้ัน ป.6 หรือ ม.3 หรือ   
ม.6 ช้ันใดชั้นหน่ึงที่มีผลการสอบคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดของปีการศึกษาท่ีผ่านมา หากในปีท่ีผ่าน
มาไมม่ีระดับชั้นที่ก าหนดให้ดูปีการศึกษา
ย้อนหลังไปก่อนหน้านั้น โดยให้แนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง การพิจารณาใช้ข้อมลู 2 ปีย้อนหลัง 
โดยพิจารณาเลือกปีใดปีหนึ่ง  ท่ีมคี่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุด หรอืมีค่าเฉลีย่ 
ของผลสอบครั้งสุดท้ายกับปีท่ีผ่านมาเพิ่มขึ้น  

3.1 ผลงานท่ีเกิดกับสถานศึกษา (5 คะแนน) 
     1) ระดับนานาชาติ 1 รางวัลขึน้ไปหรือระดับชาต ิ
        3 รางวัลขึ้นไป                          (5 คะแนน) 
     2) ระดับชาติ 1 - 2 รางวัล               (4 คะแนน) 
     3) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ         (3 คะแนน) 
     4) ระดับจังหวัดหรือระดับเขตพื้นที่ฯ   (2 คะแนน) 
     5) ระดับต่ ากว่าเขตพื้นทีการศึกษา (อาทิกลุ่มโรงเรียน  
         หรือสหวิทยาเขต หรือโรงเรียนอ่ืนท่ีมิใช่โรงเรยีน 
         ของตนเอง)                             (1 คะแนน) 
3.2 ผลงานเกิดกับตนเอง  (5 คะแนน) 
     1) ระดับนานาชาติ 1 รางวัลขึน้ไปหรือระดับชาติ 
        3 รางวัลขึ้นไป                          (5 คะแนน) 
     2) ระดับชาติ 1 - 2 รางวัล               (4 คะแนน) 
     3) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ         (3 คะแนน) 
     4) ระดับจังหวัดหรือระดับเขตพื้นที่ฯ   (2 คะแนน) 
     5) ระดับต่ ากว่าเขตพื้นท่ีการศึกษา (อาทิกลุ่มโรงเรียน  
         หรือสหวิทยาเขต หรือโรงเรียนอ่ืนท่ีมิใช่โรงเรยีน 
         ของตนเอง)                             (1 คะแนน) 
3.3 ผลงานเกิดกับครู  (5 คะแนน) 
     1) ระดับนานาชาติ 1 รางวัลขึน้ไปหรือระดับชาติ 
        3 รางวัลขึ้นไป                          (5 คะแนน) 
     2) ระดับชาติ 1 - 2 รางวัล               (4 คะแนน) 
     3) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ         (3 คะแนน) 
     4) ระดับจังหวัดหรือระดับเขตพื้นที่ฯ   (2 คะแนน) 
     5) ระดับต่ ากว่าเขตพื้นท่ีการศึกษา (อาทิกลุ่มโรงเรียน  
         หรือสหวิทยาเขต หรือโรงเรียนอ่ืนท่ีมิใช่โรงเรยีน 
         ของตนเอง)                              (1 คะแนน) 
3.4 ผลงานเกิดกับนักเรียน (5 คะแนน) 
     1) ระดับนานาชาติ 1 รางวัลขึน้ไปหรือระดับชาติ 
        3 รางวัลขึ้นไป                            (5 คะแนน)          
     2) ระดับชาติ 1 - 2 รางวัล                (4 คะแนน) 
     3) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ          (3 คะแนน)    
     4) ระดับจังหวัดหรือระดับเขตพื้นที่ฯ    (2 คะแนน)  
     5) ระดับต่ ากว่าเขตพื้นท่ีการศึกษา (อาทิกลุ่มโรงเรียน  
         หรือสหวิทยาเขต หรือโรงเรียนอ่ืนท่ีมิใช่โรงเรยีน 
         ของตนเอง)                              (1 คะแนน)  
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รายการประเมิน คะแนน กรอบการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 
3. ผลการปฏิบัติงาน 
   (ต่อ) 

  
 
 
 
 
 
 
  

3.5 ผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชน์กับชุมชน (5 คะแนน) 
     1)  มีผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชน์กับชุมชน 
          จ านวน 20 ครั้งขึ้นไป                    (5 คะแนน) 
     2)  มีผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชน์กับชุมชน 
          จ านวน 15 – 19 ครั้ง                    (4 คะแนน)    
     3) มีผลการปฏิบัติงานท่ีเกดิประโยชน์กับชุมชน  
         จ านวน  11 – 14 ครั้ง                    (3 คะแนน) 
      4) มีผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชน์กับชุมชน  
          จ านวน 6 – 10 ครั้ง                      (2 คะแนน) 
       5) มีผลการปฏิบตัิงานท่ีเกิดประโยชน์กับชุมชน     
           จ านวน 5 ครั้งลงมา                      (1 คะแนน) 
3.6 ค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน (10 คะแนน) 
     1) ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศหรือมีค่าเฉลี่ย 
        ของผลสอบครั้งสดุท้ายกับปีท่ีผ่านมาเพิม่ขึ้น 
        ร้อยละ 3 ข้ึนไป                             (10 คะแนน)   
     2) ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวดั (สพป.)/ค่าเฉลี่ยสูงกวา่ 
         ระดับเขต (สพม.) หรือมีค่าเฉลี่ยของผลสอบครั้งสุดท้าย 
        กับปีท่ีผ่านมาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ข้ึนไป   (8 คะแนน) 
     3) ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพืน้ท่ี( สพป.)/ค่าเฉลี่ย  
         สูงกว่าระดับจังหวัด (สพม.) หรือมีค่าเฉลี่ยของ 
         ผลสอบครั้งสุดท้ายกับปีท่ีผ่านมาเพิม่ขึ้น  
         ร้อยละ 1 ขึ้นไป                             (6 คะแนน) 
     4) ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดบัเขตพืน้ท่ี และค่าเฉลี่ย 
        ของผลสอบครั้งสดุท้ายกับปีท่ีผ่านมาเท่าเดิม  
        หรือเพิ่มข้ึน แต่ไม่ถึงร้อยละ 1             (4 คะแนน) 
     5) ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดบัเขตพืน้ท่ี และค่าเฉลี่ยของ 
        ผลสอบครั้งสุดท้ายกับปีท่ีผา่นมาลดลง   (2 คะแนน) 
     

4. ประสบการณ ์ 10 
คะแนน 

     ให้พิจารณาจากระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษาและ
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาตาม
ขนาดของโรงเรียน ดังนี ้
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผู้บรหิาร
สถานศึกษา 
   1. การนับระยะเวลา ให้นับถึงวันที่ 30 
กันยายน ของปีท่ียื่นค าร้องขอย้าย เศษของปี 
ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป ให้นับเป็น 1 ป ี
 

4.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา 
     หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   (5 คะแนน) 
     1) ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป                      (5 คะแนน) 
     2) 15 – 19 ปี                              (4 คะแนน) 
     3) 10 – 14 ปี                              (3 คะแนน) 

4)  5 –  9 ปี                               (2 คะแนน) 
     5) ต่ ากว่า 5 ปี                             (1 คะแนน) 
4.2 ขนาดของสถานศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
     (5 คะแนน) 
     1) ขนาดใหญ่พิเศษ                          (5 คะแนน) 
     2) ขนาดใหญ่                                 (4 คะแนน) 
     3) ขนาดกลาง                                (3 คะแนน) 
     4) ขนาดเล็ก                                  (2 คะแนน) 
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4. ประสบการณ์ (ต่อ)  2. การนับระยะเวลาในการด้ารงต้าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ดังนี ้
        2.1 การนับระยะเวลาประสบการณ ์
ของต าแหน่งในฐานะหัวหน้าสถานศึกษา 
หรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้นับเต็มระยะเวลา 
       2.2 การนับระยะเวลาประสบการณ์ที่
เคยด ารงต าแหน่งในฐานะผู้ช่วยหรือ 
รองหัวหน้าสถานศึกษาหรือต าแหน่งเทียบเท่า 
ให้นับระยะเวลาได้กึ่งหนึ่งของระยะเวลา 
ที่ด้ารงต้าแหน่ง  
3. การนับระยะเวลาในการด้ารงต้าแหน่ง 
รองผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
นับระยะเวลาประสบการณ์การด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือต าแหน่ง  
ในฐานะผู้ช่วย หรือรองหัวหน้าสถานศึกษา 
หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
4. ขนาดของสถานศึกษา 
1. ขนาดใหญ่พิเศษ  นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป 
2. ขนาดใหญ่   นักเรียน 1,500 – 2,499 คน 
3. ขนาดกลาง  นักเรียน 500 – 1,499 คน 
4. ขนาดเล็ก    นักเรียนตั้งแต่ 499 คนลงมา  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. คุณวุฒิ 5 
คะแนน 

 
 

พิจารณาจากคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 5.1 ปริญญาเอก                              (5 คะแนน) 
5.2 ปริญญาโท                               (4 คะแนน) 
5.3 ปริญญาตรี                               (3 คะแนน) 

6. การรักษาวินัยและ 
   จรรยาบรรณ 

10 
คะแนน 

พิจารณาจากข้อมูลด้านพฤติกรรม 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตั้งแต่เริ่ม 
รับราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
แล้วแต่กรณีจนถึงวันสดุท้ายของการยื่นค าร้อง
ขอย้าย 
หมายเหตุ   การพิจารณา จะไม่ได้รับการ 
ยกเว้นส าหรับผูไ้ดร้ับการลงโทษ ถึงแม้ว่า 
ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายจะได้รับการลา้งมลทิน 
แล้วก็ตาม  
(แนบหลกัฐานทะเบียนประวัติ หนังสือ
รับรองตนเองและหนังสือรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชา) 

6.1 มีพฤติกรรมที่ดีและไม่มีประวตัิเคยถูกลงโทษ 
     ทางวินัย หรือทางจรรยาบรรณ         (10 คะแนน) 
6.2 มีพฤติกรรมเคยกระท าความผดิทางวินัย 
     หรือทางจรรยาบรรณ จนถูกลงโทษ 
     ภาคทัณฑ์                                  (8 คะแนน) 
6.3 มีพฤติกรรมเคยกระท าความผดิทางวินัย 
     หรือทางจรรยาบรรณ จนถูกลงโทษ  
     ตัดเงินเดือน                                 (6 คะแนน) 
6.4 มีพฤติกรรมเคยกระท าความผดิทางวินัย 
     จนถูกลงโทษทางวินัย หรือทางจรรยาบรรณ   
     ลดขั้นเงินเดือน                             (4 คะแนน) 
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7. ความอาวุโสตามหลัก 
   ราชการ 
 

5 
คะแนน 

 

พิจารณาจากวิทยฐานะของผู้ขอยา้ย 
โดยแนบหลักฐานทะเบยีนประวัติ  

 

7.1 ตั้งแต่เชี่ยวชาญขึ้นไป                        (5 คะแนน) 
7.2 ช านาญการพิเศษ                             (4 คะแนน) 
7.3 ช านาญการ                                    (3 คะแนน) 
7.4 ไม่มีวิทยฐานะ                                 (2 คะแนน) 
    

8. ระยะเวลาการด ารง 
   ต าแหน่งในหน่วยงาน 
   การศึกษาปัจจุบัน 

5 
คะแนน 

พิจารณาจากระยะเวลาตั้งแตไ่ปด ารง 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณ ี
และอยู่ปฏบิัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา 
ปัจจุบันนั้น 
หมายเหตุ  การนับระยะเวลา ใหน้ับถึงวันท่ี 
30 กันยายน ของปีท่ียื่นค าร้องขอย้าย 
เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป ให้นับเป็น 1 ป ี
 

1. ระยะเวลามากกว่า 10 ปีข้ึนไป              (5 คะแนน) 
2. ระยะเวลา 8 – 10 ปี                         (4 คะแนน) 
3. ระยะเวลา 5 – 7 ปี                           (3 คะแนน) 
4. ระยะเวลา 2 – 4 ปี                           (2 คะแนน) 

 
  การด าเนินการตามรายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษานี้ หากมีปัญหา 
ในการปฏิบัติ หรือมีกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือมีเหตุอันควรปฏิบัติ ที่แตกต่างไปจากนี้ ให้น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้วินิจฉัย และเห็นชอบเป็นรายกรณีไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ      ณ      วันที่   31  กรกฎาคม   พ.ศ. 2560 
 

 

                                                                      

               (นายสุมิตร    เกิดกล่ า) 
                                           รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  รักษาราชการแทน 
                                                           ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์    
                                             ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

.........................ร่าง/พิมพ์ 
……….………….........ทาน 
..........................ตรวจ 
















