ด่วนทสด

ส่วนราชการ

บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิ าร
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

ที ศธ ๐๔๐๐๙/*าla (to
วันที <ไ*) พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรือง การย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ใช้บงั คับกับ
ทุกส่วนราชการ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปีนต้นไป นัน้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพิจารณาแล้ว เพือ่ ให้การย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐานไต้ก ำหนดรายละเอีย ดเกีย่ วกับ การย้าย
ผูบ้ ริห ารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทราบด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและแจ้งสำนัก งานศึก ษาธิก ารจังหวัด ดำเนิน การให้เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กำหนด
/
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ด่วนที่สุด

ที ศธ ๐๔ ๐๐๙/ว ราla ๙พ ,
<ะา9 พฤษภาคม ๒๔๖๕
เรือ่ ง การย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรือ่ ง รายละเอียดตัวซีว้ ดั และคะแนน
ในการประเมิน ตามองค์ป ระกอบการประเมิน ศัก ยภาพของผูป้ ระสงค์ข อย้า ย ตำแหน่ง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (การย้ายกรณีป กติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันที่ <ทร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึก ษาธิก าร โดยให้ใข้บ งั คับ กับ ทุก ส่วนราฃการ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เป็นด้นไป
ความแจ้งแล้ว นัน้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพิจารณาแล้ว เพือ่ ให้การย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงกำหนด ดังนี้
๑ . ขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนักเรียน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่พเิ ศษ ดังนี้
มีจำนวนนักเรียนตัง้ แต่ ๑๑๙ คนลงมา
ขนาดเล็ก
มีจำนวนนักเรียนตัง้ แต่ ๑๒๐ - ๗๑๙ คน
ขนาดกลาง
มีจำนวนนักเรียนตัง้ แต่ ๗๒๐ - ๑,๖๗๙ คน
ขนาดใหญ่
มีจำนวนนักเรียนตัง้ แต่ ๑,๖๘๐ คนขนไป
ขนาดใหญ่พเิ ศษ
ทัง้ นี้ การย้ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้ใช้ขอ้ มูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๔๖๔
และใช้ขอ้ มูลจำนวนนักเรียนดังกล่าวไปตลอดการย้ายประจำปี
๒. รายละเอียดตัวขีว้ ดั และคะแนนในการประเมิน ตามองค์ป ระกอบการประเมิน ศัก ยภาพ
ของผูป้ ระสงค์ข อย้าย ตำแหน่งผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา สังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน
(การย้ายกรณีป กติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามสิง่ ทีล่ ง่ มาด้วย
๓. สถานศึกษาทีต
่ อ้ งกำหนดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการย้ายกรณีเพือ่ ประโยขน์
ของทางราขการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพือ่ พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา กลุม่ ๒ การย้ายผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
เพือ่ พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาในสถานศึกษาทีม่ สี ภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา ข้อ ๑ สถานศึกษา
ทีจ่ ะใช้ร บั ย้ายข้อ ๑ .๑ เป็นสถานศึกษาทีต่ ง้ั อยูใ่ นพืน้ ทีส่ งู ในถิน่ ทุรกันดารพืน้ ทีเ่ กาะพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยหรือขายแดน
ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำหนดโดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และหรือ
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ งกำหนดสำนักงานในพืน้ ทีพ่ เิ ศษประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔และหรือ
/ประกาศ...

- ๒ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง แก้ไขรายซือ่ สำนักงานในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหรือ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กำหนดสำนัก งานในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพิม่ เติม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔
และหรือประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กำหนดสำนักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ เปีนสำนักงาน
ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทัง้ นี้ สามารถตรวจสอบรายซือ่ สถานศึก ษาดังกล่าวไต้ท ่ี
httpy/personneLobec.go.th และ vwwv.cgd.go.th
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและดำเนินการ

(นายอินพร พํนit ft)
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สำนักพัฒ นาระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิ าร
กลุม่ บริหารงานบุคคล ๑
โทร. o ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เรือ่ ง รายละเอียดตัวซีว้ ดั และคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผูป้ ระสงค์ขอย้าย
ตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (การย้ายกรณีป กติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามที่ ก.ค.ศ. กำห น ดห ลัก เกณ ฑ แ์ ละวิธ กี ารย้า ยผูบ้ ริห ารส ถาน ศึก ษ า สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
โดยให้ใช้บ งั คับ กับ ทุก ส่วนราขการ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และประกาศสำนัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรือ่ ง รายละเอียดตัวซีว้ ดั และคะแนนในการประเมิน ตามองค์ป ระกอบ
การประเมิน ศัก ยภาพของผูป้ ระสงค์ข อย้าย ตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด สำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กำหนดให้ใช้ตง้ั แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๕ นัน้
เพือ่ ให้การย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงกำหนด
รายละเอียดตัวซีว้ ดั และคะแนนในการประเมิน ตามองค์ป ระกอบการประเมิน ศักยภาพของผูป้ ระสงค์ขอย้าย
ตำแหน่งผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา สังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน (การย้ายกรณีป กติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๖
ประกาศ ณ วันที่ ๓*) พฤษภาคม พ .ศ .๒๕๖๕
>1
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รายละเอียดตัวซี้วัดและคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ป ระสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขั้น พื้นฐาน (การย้ายกรณีป กติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้วย ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึกษา ลังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำหนดรายละเอียดตัวซีว้ ดั และคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพของผูป้ ระสงค์ขอย้าย ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนัน้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จึง กำหนดรายละเอีย ดตัว ชีว่ 'ดและคะแนนในการประเมิน ตามองค์ป ระกอบการประเมิน ศัก ยภาพ
ของผูป้ ระสงค์ขอย้าย ดังนี้

๑. องค์ประกอบและคะแนนการประเมิน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. ความรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

๒. ประสบการณในการบริหารสถานศึกษา
๓. ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านในหน้าที/่ คุณภาพการปฏินตั งิ าน
๔. วิสยั ทัศนัในการบริหารจัดการศึกษา
๕. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
๖. การประพฤติตน

รวม

คะแนน
๒๕
๒๐
๒๐
๑๕
๑๐
๑๐
©oo ^ \
TM

พ ท รท ต ?ั

r<ะ/วั!น

องค์ประกอบ

๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวขี้วัด และคะแนนการประเมิน
องค์ประกอบ / ตัวขี้วัด
๑ ความวัความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

ที่

๑.๑ คุณวุฒิ
๑) ปริญญาตรี
๒) ป.บัณฑิต
๓) ปริญญาโท
๔) ปริญญาเอก

๑.๒ การได้รับแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ

คณะทำงาน หรือวิทยากร
๑) ระดับสถานศึกษา/กลุม่ โรงเรียน/สหวิทยาเขต/
ศูนย์เครือข่าย
๒) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารสืกษา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๔) ระดับชาติขน้ึ ไป

๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

ให้ผปู้ ระสงค์ขอย้ายเขียนบทสรุปผลการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
ตามตัวขีว้ ดั ทีก่ ำหนด ดังนี้
๑. การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา และบริหาร
กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ
๒. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ
บริหารงบประมาณ และบริหารทัว่ ไปของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
๓. การส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้พฒ
ั นา
อย่างต่อ เนือ งเติม คัก ยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่
และทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม

คะแนน
(๒๔)

กรอบการพิจารณา

(๔)
๒
๓
๔
๔

พิจ ารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
ทีเ่ ป็นบีจจุบนั โดยมีเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัติ
ลงลายมือชือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง

(๔)

พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงการได้รบั แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ
คณะทำงาน หรือ วิท ยากร ที'ได้คะแนนสูงสุด
เพีย งรายการเดีย ว ย้อนหลังไม,เกิน ๓ ปี นับถึง
วันสุดท้ายของกำหนดการยืน่ คำร้องขอย้ายประจำปี
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือชือ่ รับรอง
สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
หากรายการใดไม่ลงลายมือชือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
จะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร
หลักฐานใด ๆ ให้ไต้ ๐ คะแนน

๒
๓
(ริ^
๔

(๑๔)

พิจารณาจากการเขียนบทสรุปผลการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ ต้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
ตามตัวชี'้ วดั ทีก่ ำหนด ย้อนหลังไม,เกิน ๓ ปี นับถึง
วันสุดท้ายของกำหนดการยืน่ คำร้องขอย้ายประจำปี
โดยมีเนือ้ หาความยาว ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔
แบบอักษร TH Sarabun PSKขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยทํ
ภาคผนวกหรือ เอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน
๑๐ หน้า โดยไม่รบั พิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

---------------------- ^

ท

'

พ

—

-๓ ๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด
๔. การบริหารกิจการผูเ้ รียน จัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๕ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน เพือ่ แก้ปญ
ั หา
และพัฒนาผูเ้ รียน ให้มโี อกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา ลดความเหลือ่ มลํา้
โด๗ ระเมินจากบทสรุปผลการปฏิบตั งิ านใ'นหน้าที่
ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากทีส่ ด

ประสบการณ๊ในการบริหารสถานศึกษา

๒.๑ การดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๑) ดังแต่ ๑ - ๑๙ ปี
๒) ตัง้ แต่ ๒๐ ปี ขึน้ ไป

คะแนน

กรอบการพิจารณา

๙
(ร)(ร)

๑๓

๑๔
(๒๐)

พิจ ารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
ปีละ ๐.๒ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั โดยมีเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัติ
ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
๕
การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาให้นบั รวมทัง้ ตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการ
สถานศึกษาและตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีทย่ี น่ื คำร้องขอย้าย
ประจำปี
ทัง้ นีใ้ ห้เศษของปีตง้ั แต่ ๖ เดือนขึน้ ไป นับเป็น ๑ ปี
(๕ )

๒.๒ การดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
พิจ ารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
(๕)
หรือผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบนั
ทีเ่ ป็นปัจจุบนั โดยมีเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัติ
๑) ดังแต่ ๑ - ๑๙ ปี
ปีละ ๐.๒๕ ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
๒) ตัง้ แต่ ๒๐ ปี ขึน้ ไป
๕
ก ารน บั ระ ยะเวล าก ารด ำรงต ำแ ห น ง่
ในสถานศึกษาปัจจุบนั ให้นบั ตัง้ แต่วนั ที,มีคำสัง่
แต่งตัง้ ให้ตำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
หรือผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี นับถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ของPหีส่ นื คาร้อง'ข&ย้วยประจำปี
ทัง้ นีใ้ ห้เศษของปีตง้ั แต่ ๖ฬธนิชน้ ณ
้ ี นับเป็น ๑ ปี

- (SL -

๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัว$ วัด และคะแนนการประเมิน
ที่

องค์ประกอบ / ตัวขี้วัด

คะแนน

กรอบการพิจารณา

๒.๓ ขนาดสถานศึกษาทีฃอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
หรือ ประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์
ด้านการศึกษาพิเศษ
๒.๓.๑ ขนาดสถานศึกษาทีข่ อย้ายไปดำรงตำแหน่ง
๑) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
ข้ามขนาดสถานศึกษาใกล้เคียง ๒ ขนาด
๒) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
ข้ามขนาดสถานศึกษาใกล้เคียง ๑ ขนาด
๓) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
ทีม่ ขี นาดใกล้เคียง
๔) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
ทีม่ ขี นาดเดียวกัน

(๑๐)

พิจารณาจากขนาดสถานศึกษาที'่ ขอย้าย'ไปดำรงตำแหน่ง
ในสถานศึก ษา สังกัด สพท. ตามข้อ ๒.๓.๑
ขนาดสถานศึก ษาให้เป็น ไปตามทีส พฐ.กำหนด
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
สำหรับการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
สังกัด สศศ. พิจารณาจากประเภทของสถานศึกษา
และประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ ตามข้อ ๒.๓.๒

๒.๓.๒ประ๓ทของสถานศึกษาและประสบการณ์
ด้านการศึกษาพิเศษ
๑) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สพท.
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัด สศศ. และไม่มี
ประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
๒) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สพท.
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัด สศศ. และมี
ประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
๓) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึก ษา ตำงประเภท
ในสังกัด สศศ.
๔) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา ประเภทเดียวกัน
ในสังกัด สศศ.

(๑๐)

(๑๐)
๗
๘
๙
๑๐

๗
๘
๙
๑๐

-๔ ๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด
๓ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่/คุณภาพ
การปฏิบัติงาน

ที่

๓.® ผลงานและรางวลทเกดกบนกเร่ยน

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุม่ โรงเรียน/สหวิทยาเขต/
ศูนย์เครือข่าย
๒) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราขการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สคศ.
๔) ระดับขาติขึน้ ไป

๓.๒ ผลงานและรางวัลทีเ่ กิดกับข้าราชการครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา
๑) ระดับสถานศึกษา/กลุม่ โรงเรียน/สหวิทยาเขต/
ศูนย์เครือข่าย
๒) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศค.
๔) ระดับชาติขน้ึ ไป

๓.๓ ผลงานและรางวัลทีเ่ กิดกับสถานศึกษา
๑ )ระดับสถานศึกษา/กลุม่ โรงเรียน/สหวิทยาเขต/
ศูนย์เครือข่าย
๒) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๔) ระดับชาติขน้ึ ไป

คะแนน
(too)

กรอบการพิจารณา

(๔)
๒

พจารณาจากสาเนาเอกสารหล กฐานทระบุซอของนักเรืยน
ทีได้รบั รางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม,เกิน ๓ ปี
นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืน่ คำร้องขอย้าย
ประจำปี ซืง่ แสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลทีเกิดจาก
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ขณะดำรงตำแหน'งผู'้ บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซือ่ รับรอง
สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
หากรายการใดไม,ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
จะไม่นำมาพิจารณา และหากไม,แนบสำเนาเอกสาร
หลักฐานใด ๆ ไห้ไต้ o คะแนน
พิจ ารณาจากสำเนาเอกสารหลัก ฐานทีร ะบุซ อ่ื
ของข้าราขการครูแ ละบุค ลากรในสถานศึก ษา
ทีไ่ ต้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึง
วันสุดท้ายของกำหนดการยืน่ คำร้องขอย้ายประจำปี
ซึง่ แสดงให้เห็น ถึงผลงานและรางวัล ที,เกิด จาก
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ขณะดำรงตำแหน่งผูบ้ รืหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซือ่ รับรอง
สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
หากรายการใดไม,ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
จะไม,นำมาพิจารณา และหากไม,แนบสำเนาเอกสาร
หลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน

๓
(ร!.

๔

(๔)
๒
๓
๔
๔

(๔)
๒
๓
๔
๔

พิจ ารณาจากสำเนาเอกสารหลัก ฐานที'ระบุซ อ่ื
ของสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน
๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืน่ คำร้องขอย้าย
ประจำปี ซืง่ แสดง่ให้เห็นถึงผลงานและรางวัลทีเ่ กิดจาก
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ขณะดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์ขอย้ายต้อ^เลงคายนือเอรับรอง
สำเนาถูกต้องของเอกสาร'ล^ุ่ กอบการพิจารณาทุ^นับ
หากรายการใดไม,ลงลาย์มือซือ่ รับรุ อาสำเบุjffi กตอ^
จะไม,นำมาพิจารณา เ^ ป าุ่ ก ^ แ น บ่ สุ ำ ^ เ^ พื้วร
หลักฐานใด ๆ ให้ไต้
เ ฒ น พ ^ ^ L jj*

-

t o



la. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแบบการประเมิน
ที่

องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด
๓.๔ ผลงานและรางวัลทีเ่ กิดกับตนเอง

๑ )ระดับสถานศึกษา/กลุม่ โรงเรียน/สหวิทยาเขต/
ศูนย์เครือข่าย
๒) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๔) ระดับชาติขน้ึ ไป

๔ วิสัยทัศนัในการบริหารจัดการศึกษา

ให้ผ ปู้ ระสงค์ข อย้ายเขีย นวิส ยั ทัศ น์ในการ
บริหารจัดการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็น ถึงการบริห าร
การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยกำหนด
นโยบาย แผน กลยุทธ์ ในการพัฒ นาสถานศึกษา
ร่ว มกับ ผูเ้ รีย น ครู คณะกรรมการสถานศึก ษา
ผูป้ กครอง ชุมชนและเครือข่าย
โดยประเมินจากวิสยั ทัศน์ไนการบริหารจัดการ
ศึกษา ดังนี้
๑) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้นอ้ ย
๒) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้ปานกลาง
๓) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มาก
๔) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มากทีส่ ดุ

คะแนน

กรอบการพิจารณา

(๔)
๒

พิจ ารณาจากสำเนาเอกสารหลัก ฐานทีร่ ะบุซ อ่ื
ของตนเองทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน
๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืน่ คำร้องขอย้าย
ประจำปี ซึง่ แสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลทีเ่ กิดจาก
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ขณะดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซือ่ รับรอง
สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
หากรายการใดไม่ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้องจะ
ไม,นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร
หลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน

๓
๔
๔

(๑๔)

๙
<5)๑

๑๓
๑๔

พิจ ารณาจากการเขีย นวิส ยั ทัศ น์ใ นการบริห าร
จัดการศึกษา ทีม่ คิ -วามสอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้
เนือ๋ หาความยาวไม'เกิน ๔ หน้า กระดาษ A๔
แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท้
ไม,ต้อ งมีเอกสารหลัก ฐานประกอบ โดยไม,รับ
พิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code
ท ง้ั น ้ี อาจให้ผ ฃู้ อย้า ยมาแสดงวิส ยั ทัศ น์
ด้วยตนเองก็ได้

-๗ ๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัพวซี'รุว้ aัด และคะแนนการประเมิน
ท ี่

องค์ประกอบ / ตัวขี้วัด
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิขาซีพ

ให้ผปู้ ระสงค์ขอย้ายเขียนสรุปผลการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ และการนำความรู้ ความสามารถ
ทักษะทีไ่ ด้จากการพัฒ นาตนเองและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒ นาการบริห ารจัด การสถานสัก ษา
ตามตัวชี'้ รดั ทีก่ ำหนด ดังนี้
๑. การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ การสืกษา สมรรถนะทางวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานสักษา และความรอบรูใ้ นการบริหารงานให้สงู ขึน้
๒. การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะทีไ่ ด้จาก
การพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานสักษาทีส่ ง่ ผล
ต่อ คุณ ภาพครู ผูเ้ รีย น และสอดคล้องกับบริบท
ของสถานสักษา
โดยประเมิน จากสรุป ผลการพัฒ นาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ และการนำความรู้ ความสามารถ
ทักษะที,ได้จากการพัฒ นาตนเองและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากทีส่ ดุ

คะแนน
(®o)

๗
๘
๙

๑๐

กรอบการพิจารณา
พิจ ารณาจากการเชียนสรุป ผลการพัฒ นาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ ตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด ย้อนหลัง
ไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืน่
คำร้องขอย้ายประจำปี โดยมีเนือ้ หาความยาวไม่เกิน
๔ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun PSK
ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์ ภาคผนวกหรือเอกสาร
อ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน ๑๐ หน้า โดยไม่รบั พิจารณา
เอกสารผ่านทาง QR Code

๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัว4'วัด และคะแนนการประเมิน
องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด
๖ การประพฤติตน

ที่

๖.๑ การรักษาวินยั
๑) เคยถูกลงโทษทางวินยั ลดขัน้ เงินเดือน
หรือลดเงินเดือน
๒) เคยถูกลงโทษดัดเงินเดือน
๓) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั

๖.๒ การรักษาจรรยาบรรณ
๑) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒) เคยถูกภาคทัณฑ์
๓) เคยถูกตักเดือน
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ

คะแนน
(๑๐)
(๕)
๒
๓
Gl

กรอบการพิจารณา
พิจ ารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
ที'เป็น ปัจจุบนั ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันแรกของ
กำหนดการยืน่ คำร้องขอย้ายประจำปี โดยมีเจ้าหน้าที่
งานทะเบียนประวัติลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง

๕

(๕)
๒
๓
(SL
๕

พิจารณาจากแบบคำร้องขอย้ายที'ผปู้ ระสงค์ขอย้าย
รายงานตามข้อมูลอืน ๆ ข้อ ๒. การรั£3^าวินยั และ
จรรยาบรรณ หรือจากเอกสุ?รทีล^านทีท่ างราชฤาร
กำหนดโทษการประพฤดัพด้ื ทางส์รรยาบรรณรขาช\
ย้อนหลัง ๕ ปี น บั ถ งึ ว นั แ ^ ^ เ^ น ^ุ ^ ร อ้ ง
ขอย้ายประจำปี
/ ^

หมายเหทุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผูป้ ระสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผูบ้ ริหารสถาใ;
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