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๙19 พฤษภาคม ๒๔๖๔
เร่ือง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ 
เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ
อา้งถงึ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง รายละเอยีดตวัซีว้ดัและคะแนน 

ในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การยา้ยกรณปีกต)ิ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี cn*> พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ก.ค.ศ. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกัด 
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยใหใ้ชบ้งัคบักบัทกุสว่นราขการ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เปน็ดน้ไป 
ความแจง้แลว้ น้ัน

สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานพจิารณาแลว้ เพือ่ใหก้ารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จงึกำหนด ตงันี้

๑. ขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนกัเรียน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
และขนาดใหญพ่เิศษ ดงันี้

๘ มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต่ขนาดเลก ๑๑๙ คนลงมา
ขนาดกลาง มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต่ ๑๒๐ - ๗๑๙ คน
ขนาดใหญ่ มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต่ ๗๒๐ - ๑ ,๖๗๙ คน
ขนาดใหญพ่เิศษ มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต่ ๑ ,๖๘๐ คนข้ึนไป

ทัง้นี ้การยา้ยประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ใหใ้ช้ขอ้มลูจำนวนนกัเรียน ณ วันท่ี ๑๐ มถินุายน ๒๔๖๔
และใชข้อ้มลูจำนวนนกัเรยีนดงักลา่วไปตลอดการยา้ยประจำปี

๒. รายละเอยีดตวัซีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพ
ของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(การยา้ยกรณปีกต)ิ ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

๓. สถานศึกษาท่ีต้องกำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการย้ายกรณเีพือ่ประโยขน่ 
ของทางราชการ ประเภทที ่ ๑ การยา้ยเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา กลุ่ม ๒ การยา้ยผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาทีม่สีภาพความยากลำบากในการจดัการศกึษา ข้อ ๑ สถานศกึษา 
ท ีจ่ะใชร้บัยา้ยขอ้๑.๑ เปน็สถานศกึษาทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีส่งูในถิน่ทรุกนัดารพืน้ทีเ่กาะพืน้ทีเ่สีย่งภยัหรอืขายแดน 
ท่ีสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานกำหนดโดยสำนกันโยบายและแผนการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และหรือ 
ตามประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กำหนดสำนักงานในพืน้ท่ีพเิศษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และหรือ
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ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง แกไ้ขรายขือ่สำนกังานในพืน้ทีพ่เิศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๔ และหรือ 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง กำหนดสำนกังานในพืน้ทีพ่เิศษ เพ ิม่ เตมิ  ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ 
และหรือประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กำหนดสำนกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ เปน็สำนกังาน 
ในพืน้ทีพ่เิศษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบรายขือ่สถานศกึษาดงักลา่วไตท้ี ่
h ttp ://personnel.obec.go.th  และ www.cgd.go.th

อน่ึง กรณทีีส่ำนกับริหารงานการศกึษาพเิศษพจิารณาเหน็ว่าตอ้งมกีารพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ในสถานศกึษาใดเปน็พ เิศษ สามารถดำเนนิการไดต้ามหลกัเกณ ฑ แ์ละวธิกีารยา้ยกรณ เีพ ือ่ประโยชน ์
ของทางราขการ ประเภทที ่ ๑ การยา้ยเพ ือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา กลุ่ม ๑ การยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาทัว่ไป ทัง้นีใ้หเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและดำเนนิการ

(นายอิปีพร พน:!สำ) ^ 
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สำนกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลและนติกิาร 
กลุม่บรหิารงานบคุคล ๑ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๖๖๒

http://personnel.obec.go.th
http://www.cgd.go.th


ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เร่ือง รายละเอยีดตวัฃีวั้ดและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศักยภาพของผู้ประสงคข์อย้าย 

ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การยา้ยกรณปีกต)ิ
ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที ่ ก .ค .ศ . ก ำห น ด ห ล กั เก ณ ฑ แ์ ล ะวธิ กี ารย า้ยผ ูบ้ รหิ ารส ถ าน ศ กึ ษ า สงักดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒ ๐๖.๔/ว ๗ ลงวนัที ่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
โดยใหใ้ชบ้งัคบักบัทกุสว่นราฃการ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปนีตน้ไป และประกาศสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบ 
การประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การย้ายกรณปีกต)ิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กำหนดใหใ้ชต้ั้งแตวั่นที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๕ น้ัน

เพือ่ใหก้ารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึกำหนด 
รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย 
ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ ืน้ฐาน (การยา้ยกรณ ปีกต)ิ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี้

ทัง้นี ้ ต้ังแต่วันที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วัน'ท่ี ๓ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พายอํ'แพร พิผ๗ า) 
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รายละเอียดตัวขั้วัดและคะแนนในการประเมิน 
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒<£๖๕

ดว้ย ก.ค.ศ. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ฅเ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานกำหนดรายละเอยีดตวัซีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิ 
กกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังน้ัน สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จงึกำหนดรายละเอยีดตวัซ ีว่ดและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิกกัยภาพ 
ของผู้ประสงค์ขอย้าย ดังน้ี
๑. องค์ประกอบและคะแนนการประเมิน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

องค์ประกอบ คะแนน
๑. ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ๒๔
๒. ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ๒๐
๓. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี/คุณภาพการปฏิบัติงาน ๒๐
๔. วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ๑๔
๔. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาขีพ ๑๐
๖. การประพฤติตน ๑๐
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te. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
ท ี่ องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๑ ความร้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (๒๔)

๑ . ๑  คุณวุฒิ (๔) พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
๑) ปริญญาตรี เอ ทีเปน็ปจ็จุบนัโดยมเีจ้าหนา้ทีง่านทะเบยีนประวัติ
๒) ป.บัณฑิต ๓ ลงลายมือข่ือรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) ปริญญาโท Gl

๔) ปริญญาเอก ๔
๑ .เอ การได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ (๔) พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็น
คณะทำงาน หรือวิทยากร ถึงการได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ fe คณะทำงาน หรอืวทิยากร ทไีดค้ะแนนสงูสดุ
ศูนย์เครือข่าย เพยีงรายการเดยีว ย้อนหลังไม,เกนิ ๓ ปี นับถึง

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด ๓ วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ (SL ท่ังน ี้ ผ ูป้ระสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือข่ือรับรอง

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. สำเนาถ กูต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุ กฉบับ
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ หากรายการใดไม่ลงลายมือข่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

จะไม่นำมาพจิารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร
หลักฐานใด  ๆใ,ทีได้ ๐ คะแนน

๑ .๓ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (<9)(ร̂ ) พจิารณาจากการเขยีนบทสรปุผลการปฏบิตังิาน
ให้ผ ู้ประสงค์ขอย้ายเขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงาน ในหน้าท่ี ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศ กึษา

ในหน้าท่ี ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศ กึษา ตามตวัขึวั้ดท ี่กำหนด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึง
ตามตัวช ี้วิดท ีก่ำหนด ดังน วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี

๑ . การบงัคบับญัชาขา้ราชการครูและบคุลากร โดยมเืนีอ้หาความยาว ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔
ทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา และบริหาร แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยทํ
กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ภาคผนวกหรอืเอกสารอา้งองิแนบทา้ยไม,เกนิ
และข้อบังคับ ๑๐ หน้า โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

๒. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิซาการ 
บริหารงบประมาณ และบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย 
และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

๓. การสง่เสรมิและสนบัสนนุขา้ราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้พัฒนา 
อยา่งตอ่เนอืงเตม็คกัยภาพ โดยเนน้ทกัษะการใช ้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน 
และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง  ๆ
อย่างเหมาะสม



- an

te). รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน
องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา

๔. การบริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม 
และพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์

๔ การจัดระบบดูแลซ่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือแก้บีญหา 
และพฒันาผูเ้รยีน ใหม้โีอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ํา

โด๗ ระเมินจากบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ดังน้ี 

๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย 
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง 
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก 
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากท่ีสุด

๙ 
( ร ) ( ร )  

๑๓ 
(ร)(ร!

ประสบการถทนการบริหารสถานศึกษา
๒.๑ การดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ต้ังแต่ ๑ -  ๑๙ ปี 
๒) ต้ังแต่ ๒๐ ปี ข้ึนไป

(๒๐)
(๔)

ปีละ ๐.๒๔ 
๔

พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ฅเ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ 
ทีเ่ปน็ปจีจุบนัโดยมเีจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนประวัต ิ
ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

การนบัระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ผูบ้รหิาร 
สถานศึกษาให้นับรวมท้ังตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
สถานศึกษาและตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นับถึงวันท่ี ๓๐ กนัยายน ของปทีีย่ื่นคำร้องขอย้าย 
ประจำปี

ท้ังน้ีให้เศษของปีต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไป นับเป็น ๑ ปี

๒.๒ การดำรงตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาบีจจุบัน 

๑) ตังแต่ ๑ - ๑๙ ปี 
๒) ต้ังแต่ ๒๐ ปี ข้ึนไป

(๔)

ปีละ ๐.๒๔ 
๔

พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรอื ก.ค.ศ. ๑๖ 
ทีเ่ปน็บจีจุบนัโดยมเีจ้าหนา้ทีง่านทะเบยีนประวัต ิ
ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

ก าร น บั ร ะ ย ะ เว ล าก าร ด ำร งต ำแ ห น ง่  
ในสถานศกึษาบจีจบุนั ใหน้บัตัง้แตว่นัทีม่คีำสัง่ 
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรอืผูอ้ำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณ ี นับถึง 
วันท่ี ๓๐ กันยายน ขอน้}ท่ีสีนคารอิงิข?พ้งยประจำปี 

ท้ังน้ีให้เศษของปีต้ังแต่ ๖ 'เสืรนั!hjk[ นับเป็น ๑ ปี
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน
ท ี่ องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา

๒.๓ ขนาดสถานศกึษาทีฃ่อยา้ยไปดำรงตำแหนง่ 
หรอืประเภทของสถานศกึษาและประสบการณ ์
ด้านการศึกษาพิเศษ

๒.๓.๑ ขนาดสถานศึกษาท่ีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
๑) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา 

ข้ามขนาดสถานศึกษาใกล้เคียง ๒ ขนาด
๒) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา 

ข้ามขนาดสถานศึกษาใกล้เคียง ๑ ขนาด
๓) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา 

ท่ีมีฃนาดใกล้เคียง
๔) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา 

ท่ีมีฃนาดเดียวกัน

๒.๓.๒ ประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ 
ด้านการศึกษาพิเศษ

๑) ขอย้ายจากสถานศกึษา สังกัด สพท. 
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัด สศศ. และไม่มี 
ประสบการณด้์านการศึกษาพเิศษ

๒) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สพท. 
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัด สศศ. และมี 
ประสบการณด้์านการศึกษาพเิศษ

๓) ขอยา้ยจากสถานศกึษา สังกัด สศศ. 
ไปดำรงตำแหนง่ในสถานศกึษา ตา่งประเภท 
ในสังกัด สศศ.

๔) ขอย้ายจากสถานศกึษา สังกัด สศศ. 
ไปดำรงตำแหนง่ในสถานศกึษา ประเภทเดยีวกนั 
ในสังกัด สศศ.

(๑๐)

(๑๐)
๗

๑๐

(๑๐)

๗

๑๐

พิจารณาจากขนาดสถานศึกษาท่ีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ในสถานศกึษา สงักดั สพท. ตามขอ้ ๒.๓.๑ 
ขนาดสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามทสีพฐ.กำหนด 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔ 

สำหรับการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา 
สังกัด สศศ. พจิารณาจากประเภทของสถานศกึษา 
และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ ตามข้อ ๒.๓.๒
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ี'วัด และคะแบบการประเมิน

ท ี่ องค์ประกอบ /  ตัวช้ีวัค คะแนน กรอบการพิจารณา
๓ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่/คุณภาพ 

การปฏิบัติงาน
๓.๑ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับนักเรียน

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 
ศนูย์เครือขา่ย

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด 
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราขการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกษ'ไ/เครือ'ข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
๔) ระดับ'ซาติข้ึน'โป

(๒๐)

(๔)
๒

๓
๔

๔

พิจารถภจากสำเนาเอกสารหลักฐานท่ีระบุซ่ือของนักเรียน 
ท'ีไดร้บัรางวลัระดบัสงูสดุ ยอ้นหลงัไมเ่กนิ ๓ ปี 
นบัถงึวนัสดุทา้ยของกำหนดการยืน่คำรอ้งขอยา้ย 
ประจำปี ซ่ืงแสดงให้เหนถึงผลงานและรางวัลทีเกิดจาก 
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 
สถานศึกษาไนสถานศึกษา

ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง 
สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม,ลงลายมอืซือ่รับรองสำเนาถกูตอ้ง 
จะไมน่ำมาพจิารณา และหากไม,แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้1ต้ ๐ คะแนน

๓.๒ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับข้าราชการครูและ 
บุคลากรในสถานศึกษา

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 
ศนูย์เครือขา่ย

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด 
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
๔) ระดับชาติข้ึนไป

(๔)

๓
๔

๔

พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่ 
ของขา้ราชการครแูละบคุลากรในสถานศกึษา 
ท่ีไดัรับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึง 
วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี 
ซงึแสดงใหเ้หน็ถงึผลงานและรางวลัทเีกดิจาก 
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บรืหาร 
สถานศึกษาในสถานศึกษา

ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง 
สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม,ลงลายมอืซือ่รับรองสำเนาถกูตอ้ง 
จะไม,นำมาพจิารณา และหากไม,แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้1ต้ ๐ คะแนน

๓.๓ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับสถานศึกษา
๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 

ศนูย์เครือขา่ย
๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด 
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกษVเครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
๔) ระดับชาติข้ึนไป

(๔)
๒

๓

พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่ 
ของสถานศึกษาท่ี¥เรับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน 
๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้าย 
ประจำปี ซ่ึงแสดง่ให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจาก 
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 
สถานศึกษาในสถานศึกษา

ทัง้นี ้ผ ูป้ระสงคข์อยา้ยตอ้พนอื^อรบัรอง 
สำเนาถูกต้อง'ของเอกสาร'ป?ลักอบกQฐพฉิ0รณพเุบบุบั 
หากรายการใดไมลงัลาย์มอืซืน่ีร้บรอ,งสำแ^!กตร์้ 
จะไม1น ำม าพ จิ าร ณ าแ ^ 'น ก ก !...
หลักฐานใด  ๆให้ไต้ o  ค& แ น น . '^;
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ี'วัด และคะแนนการประเมิน
ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา

๓.๔ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับตนเอง (๔) พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่
๑) ระดับสถานศึกพา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ ๒ ของตนเองท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน

ศนูย์เครือขา่ย ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืนคำร้องขอย้าย
๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกพา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ืงแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจาก
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราฃการ หรือ ๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ระดับกลุ่มสถานศึกพVเครือข่ายสถานศึกพา สังกัด สศศ. สถานศึกพาในสถานศึกพา
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้องจะ
ไม,นำมาพจิารณา และหากไม,แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้1ต้ ๐ คะแนน

๔ วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกพา (๑๔)
ใหผ้ ูป้ระสงคข์อยา้ยเขยีนวสิยัทศันใ์นการ พจิารณ าจากการเขยีนวสิยัทศันใ์นการบรหิาร

บรหิารจดัการคก์ษาทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการบรหิาร จัดการศึกพา ท่ีมืค'วามสอดคล้อง เหมาะสม เป็นไ'ป1ต้
การเปล่ียนแปลงเซิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยกำหนด เท ัอ้ห าความยาวไมเ่กนิ  ๔ หนา้ กระดาพ A๔
นโยบาย แผน กลยทุธ ์ในการพฒันาสถานศกึพา แบบอักพร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักพร ๑๖ พอยท์
รว่มกบัผ ูเ้รยีน คร ู คณะกรรมการสถานศกึพา ไมต่อ้งมเึอกสารหลกัฐานประกอบ โดยไม,รับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่าย พิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

โดยประเมินจากวิสัยทศันใ์นการบริหารจัดการ ท ัง้ i f  อาจให ผ้ ูฃ้ อยา้ยมาแส ดงวสิ ยัท ศัน ์
ศึกพา ดังน้ี ด้วยตนเองก็ไต้

๑) สอดคล้อง เหมาะสม เป็น'ไป!1ตัน้อย ๙
๒) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้ปานกลาง <9) 6 )

๓) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มาก ๑๓
๔) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มากท่ีสุด ๑๔
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te. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแบนการประเมิน

ท ี่ องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชา?พ

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนสรุปผลการพัฒนาตนเอง 
และพฒันาวิซาขพี และการนำความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะทีไ่ดจ้ากการพฒันาตนเองและวชิาขพีมาใซ ้
ใน การพ ฒั น าการบ รหิ ารจดัการส ถาน ศกึษ า 
ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด ตังน้ี

๑. การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพท่ีแสดง 
ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
ดจิทิลัเพือ่การศกึษา สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหาร 
สถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงข้ึน 

๒. การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จาก 
การพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีส่งผล 
ตอ่คณุภาพคร ู ผ ูเ้รยีน  และสอดคลอ้งกบับรบิท 
ของสถานศึกษา

โดยประเมนิจากสรปุผลการพฒันาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี และการนำความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะทีไ่ดจ้ากการพฒันาตนเองและวชิาชพีมาใช ้
ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังน้ี 

๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย 
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง 
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก 
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากท่ีสฺด

(®o)

พจิารณาจากการเขยีนสรปุผลการพฒันาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี ตามตวัชีวั้ดทีก่ำหนด ย้อนหลัง 
ไมเ่กนิ ๓ ปี นบัถงึวนัสดุทา้ยของกำหนดการยืน่ 
คำร้องขอย้ายประจำป ีโดยมีเน้ือหาความยาวไม่เกิน 
๕ หนา้กระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun PSK 
ขนาดตวัอกัษร ๑๖ พอยท ์ ภาคผนวกหรือเอกสาร 
อ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน ๑๐ หน้า โดยไม่รับพิจารณา 
เอกสารผ่านทาง QR Code

๗
๘
๙
๑๐
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๖ การประพฤติตน (๑๐)

๖.๑ การรักษาวินัย (๕) พจิารณ าจากสำเน า ก.พ. ๗ หรอื ก.ค.ศ. ๑๖
๑) เคยถูกลงโทษทางวินัยลดข้ันเงินเดือน ๒ ทเีปน็ปจัจบุนั ยอ้นหลงั ๕ ปี นบัถงีวนัแรกของ

หรือลดเงินเดือน กำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี โดยมีเจ้าหน้าท่ี
๒) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๓ งานทะเบียนประวัติลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ <ริ̂
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๕

๖.๒ การรักษาจรรยาบรรณ (๕) พจิารณาจากแบบคำรอ้งขอยา้ยทผีูป้ระสงคข์อยา้ย
๑) เคยถูกพักใข้ หรือเคยถูกเพกิถอน ๒ รายงานตามข้อมูลอ่ืน  ๆ ขอ้ ๒. กา!รกัษาวนิยัและ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณ หรือ,จากเอกส?รท่ีลกเานท่ี'ทางรา^ฤาร
๒) เคยถูกภาคทัณฑ์ ๓ กำหนดโทษการประพฤฒดิดีทา^รรยาบรรณรซาซ\
๓) เคยถูกตักเตือน ๔ ย้อนหลัง ๕ ปี น บั ถ งึ 'ว นั แ ร .ฤ ฟ ) ง a m &อ่ง
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ๕ ขอยา้ยประจำป ี 1 ) &

\ ^ \  /J. ข้^ /

หมายเหคุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถาา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) เท่ากัน ใหพ้จิารผา 
ลำดับอาวุโสในราซการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศร ๐๒๐๒.๖/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕
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