
 
ค าชี้แจงการจัดส่งเอกสารการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
******************************** 

๑. แบบค าร้องขอย้าย จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดให้แนบเอกสารดังนี้ (เย็บมุมรวมกับหนังสือน าส่ง) 
    ไม่ต้องน าไปเข้าเล่ม 
     ๑.1 ส าเนา ก.พ.๗ (รับรองส าเนาโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
     ๑.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ (รับรองส าเนา) 
     ๑.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนา) 
     ๑.๔ แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมแนบส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา (รับรองส าเนา) 
 

2. เอกสารประกอบการพิจารณาให้คะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ จ านวน ๕ เล่ม 
    - พิจารณาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน 
ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจ าปี ๒๕๖4 ที่ ศธ 04009/ว2480 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
    - โดยให้จัดเรียงเอกสารให้ครบทุกองค์ประกอบ ตามงบหน้าการจัดเรียงเอกสารประกอบการให้คะแนน 
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพฯ พร้อมระบุเลขหน้าด้วย (ยกเว้นองค์ประกอบที่ ๑.๓, ๔ และ๕ ไม่ต้องน า 
มารวมในชุดนี้) 
    - แนบส าเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา ทะเบียนสมรส ฯ 
 

๓. เอกสารบทสรุปความสามารถการบริหารการจัดการสถานศึกษา (องค์ประกอบที่ ๑.๓) จ านวน 5 เล่ม 
    จัดท าเอกสารเขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของก าหนดการยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี ๒๕๖4 โดยมีเนื้อหา
ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ภาคผนวกหรือ
เอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน 10 หน้า โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code 
 

4. เอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา (องค์ประกอบที่ ๔) จ านวน 5 เล่ม 
   จัดท าเอกสารเขียนวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ที่มีความสอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้ เนื้อหาความ
ยาวไม่เกิน ๕ หน้า กระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ไม่ต้องมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบ โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code ทั้งนี้ อาจให้ผู้ขอย้ายมาแสดงวิสัยทัศน์ด้วยตนเองได้ 
(จะแจ้งภายหลัง) 
 

5. เอกสารการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ (องค์ประกอบที่ 5) จ านวน 5 เล่ม 
   จัดท าเอกสารเขียนสรุปผลการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวัน
สุดท้ายของก าหนดการยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี ๒๕๖4 โดยมีเนื้อหาความยาวไม่เกิน ๕ หน้า กระดาษ A๔ แบบ
อักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ภาคผนวกหรือเอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน 10 หน้า โดยไม่รับ
พิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code 
 

หมายเหตุ  ๑. ค าชี้แจงการจัดส่งเอกสารการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษานี้ ใช้เฉพาะส าหรับผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้าย
มาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เท่านั้น 
              2. ส าเนาหลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณาให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
              ๓. ให้เตรียมเอกสารฉบับจริงไว้พร้อมเพ่ือการตรวจสอบด้วย 
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งบหน้าการจัดเรียงเอกสารประกอบการให้คะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพฯ 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 

ชื่อ-สกุล ผู้ขอย้าย.............................................................................  ต าแหน่ง............................................................ 
โรงเรียน...........................................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
จังหวัด................................................... 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด (100 คะแนน) เอกสาร 
ประกอบการ 

พิจารณา 
(ใส่เลขหน้า) 

หมายเทตุ 
 

1 ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (25 คะแนน) 
๑.๑ คุณวุฒิ (5 คะแนน) 

  

๑.๒ การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการคณะท างาน หรือ
วิทยากร (5 คะแนน) 

  

๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (15 คะแนน) ไม่ต้องแนบ แยกเล่ม จ านวน 5 เล่ม 
2 ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา (20 คะแนน)   

๒.๑ การด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (5 คะแนน)   
๒.๒ การด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบัน (5 คะแนน) 

  

2.3 ขนาดสถานศึกษาที่ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือประเภทของ
สถานศึกษาและประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ (10 คะแนน) 
      2.3.1 ขนาดสถานศึกษาที่ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง (10 คะแนน) 
      2.3.2 ประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ด้านการศึกษา
พิเศษ (10 คะแนน) 

  

3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่/คุณภาพการปฏิบัติงาน  
(20 คะแนน) 

  

๓.๑ ผลงานและรางวัลที่เกิดกับนักเรียน (5 คะแนน)   
๓.2 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
(5 คะแนน) 

  

๓.3 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา (5 คะแนน)   
3.4 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับตนเอง (5 คะแนน)   

4 วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา (15 คะแนน) ไม่ต้องแนบ แยกเล่ม จ านวน 5 เล่ม 
5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (10 คะแนน) ไม่ต้องแนบ แยกเล่ม จ านวน 5 เล่ม 
6 การประพฤติตน (10 คะแนน)   

6.1 การรักษาวินัย (5 คะแนน)   
6.2 การรักษาจรรยาบรรณ (5 คะแนน)   

                                                           

   ลงชื่อ................................................ ผู้ขอย้าย 
    (...................................................) 

ต าแหน่ง................................................................. 
วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. .......................... 
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โรงเรียน.................................................................. 
แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งที่................/2564 
เมื่อวันที่.................เดือน............................พ.ศ.๒๕๖4 

****************************************************************************************************** 
ประกอบการยื่นค าร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖4 

ยื่นค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖4 
๑. ชื่อผู้ขอย้าย............................................................................................................................. ................................ 
     โรงเรียน..................................................................................... ........................................................................... 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............................................................................................................................. .. 
๒. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    ...............................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    ........................................................................................................................................................... .................... 
    .......................................................................................................... ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
 
 
 
 
                                                                                     ลงชื่อ................................................ 
                                                                                           (.............................................) 
                                                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

         โรงเรียน......................................................... 
 

 

                                        (โปรดแนบส าเนารายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย) 
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