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ค ำน ำ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามธรรมาภิบาลต่อไป 
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การย้ายผู้บริหารสถานศกึษา 

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 



๒ 

 กำรย้ำยผูบริหารสถานศึกษา 

กศจ. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์
ดังนี ้
           หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  และดวนที่สุด ที่ ศธ 

๐๔๐๐๙/ว ๓๒๔๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ข้อแนะน าในทางปฏิบัติ 

 เพื่อมิให้เกิดกรณีกำรอนุมัติย้ำยภำยในจังหวัดเดียวกันซ้ ำซ้อน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ควรตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้ย้ำยของแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำว่ำมีรำยช่ือที่เสนอเพื่อพิจำรณำ
ให้ย้ำยมำกกว่ำ 1 เขตหรือไม่ หรือมีรำยช่ือที่ กศจ. ได้อนุมัติให้ย้ำยไปแล้วหรือไม่ ก่อนเสนอ กศจ. พิจำรณำ 
โดย กศจ. ต้องพิจำรณำอนุมัติให้ย้ำยได้เพียงเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียว 

 กรณีผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำเสนอช่ือให้ย้ำย ได้ยื่นค ำร้องขอย้ำยไปต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ในจังหวัดอื่นด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับย้ำยควรประสำนข้อมูลไปยังจังหวัดดังกล่ำวเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำของ กศจ. ต่อไป 



๓ 

๑ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
๑. เป็นกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ได้แก่  

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ไปด ำรงต ำแหน่งเดิมในสถำนศึกษำอื่น  
๒. กำรย้ำยมี ๓ กรณี คือ 

๒.๑ การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ ๑) ย้ำยเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส ๒) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำ 
๓) ย้ำยกลับภูมิล ำเนำ ๔) ย้ำยด้วยเหตุผลอื่น โดยก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอย้ายไว้ว่ำ ต้องด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสถำนศึกษำปัจจุบันติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน 
ของปีที่ยื่นค ำร้องขอย้ำย ไม่อยู่ระหว่ำงกำรลำศึกษำต่อเต็มเวลำ และกรณีกำรย้ำยสับเปลี่ยนในวันที่ยื่นค ำร้อง 
ขอย้ำยต้องเป็นผู้ที่มีอำยุรำชกำรเหลือ ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี ๖ เดือนนับถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ของปีที่ครบ 
เกษียณอำยุรำชกำร ทั้งนี้ ก ำหนดให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้ปีละ ๑ ครั้ง คือ ยื่นระหว่ำงวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม 
และให้ใช้พิจำรณำย้ำยได้ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปีถัดไป 

๒.๒ การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ ๑) ย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง ๒) ย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำม
ต่อชีวิต ๓) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำ หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง สำมำรถยื่นค ำร้องขอย้ำยได้เมื่อมีเหตุผล 
ควำมจ ำเป็นตำมหลักเกณฑ์กำรย้ำยกรณีพิ เศษที่ก ำหนด โดยสำมำรถยื่นค ำร้องขอย้ำยได้ตลอดปี 
ทั้งนี ้ค ำร้องขอย้ำยให้ใช้พิจำรณำย้ำยได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจำกวันย่ืนค ำร้องขอย้ำย 

๒.๓ การย้ายเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ ๑) ย้ำยเพื่อแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำร
ในสถำนศึกษำ ๒) ย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (เป็นกำรย้ำยกรณีที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มีควำมเห็นว่ำต้องมีกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำใด โดยต้องมีกำรประกำศรำยช่ือสถำนศึกษำน้ัน
ก่อนกำรยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปี) 

๓. มีกำรก ำหนดขนำดสถำนศึกษำเพื่อประโยชน์ในกำรย้ำย โดยก ำหนดขนำดสถำนศึกษำ เป็น ๔ 
ขนำด คือ ขนำดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ ๑๑๙ คนลงมำ) ขนำดกลำง (นักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐-๗๑๙ คน) ขนำดใหญ่ 
(นักเรียนตั้งแต่ ๗๒๐-๑,๖๗๙ คน) และขนำดใหญ่พิเศษ (นักเรียน ตั้งแต่ ๑,๖๘๐ คนขึ้นไป) 

ทั้งนี้ ก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ 
ที่จัดกำรศึกษำในระดับเดียวกัน ซึ่งมีขนำดสถำนศึกษำเดียวกันและขนำดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน 
และหำกมีกำรพิจำรณำย้ำยแล้วยังมีต ำแหน่งว่ำงเหลืออยู่  ให้พิจำรณำย้ำยไปสถำนศึกษำที่ต่ำงประเภท 
หรือย้ำยข้ำมขนำดสถำนศึกษำที่เกินกว่ำ ๑ ขนำดที่ผู้ขอย้ำยด ำรงต ำแหน่งอยู่ได้ 

๔. กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มี วิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำ 



๔ 

๕. อ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
๕.๑ กำรย้ำยกรณีปกติ และกำรย้ำยกรณีพิเศษ 

5.1.1 พิจำรณำก ำหนดสัดส่วนของจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงที่จะใช้รับย้ำย และที่จะใช้บรรจุ
และแต่งตั้ง 

5.1.2 ให้ควำมเห็นชอบกรณีมีค ำร้องขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
5.1.3 ให้ควำมเห็นชอบรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพของผู้ขอย้ำย ตำมที่ส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอ โดยรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด  

5.1.4 มอบหมำยอนุกรรมกำรฯ เพื่ อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำร ศึกษำตั้ง เป็น
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย ตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดเพื่อให้ประเมินศักยภำพของผู้ขอย้ำย 
จำกองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  และรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพตำมที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ให้ควำมเห็นชอบ แล้วจัดล ำดับควำมเหมำะสม เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ 

5.1.5 พิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำก
องค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และน ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยและคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำมำประกอบกำรพิจำรณำย้ำย โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ หำก อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมเห็นต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยให้ระบุเหตุผล  
ให้ชัดเจน 

ส ำหรับ กำรย้ ำยกร ณีพิ เ ศษนอกจ ำกจะพิ จ ำรณำประ เมิ น ศั กยภำพ 
ตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดดังกล่ำวแล้ว ให้พิจำรณำจำกเหตุผลที่ยื่นค ำร้อง ควำมเห็นของ
ผู้บังคับบัญชำ หลักฐำนทำงรำชกำร หรือหลักฐำนอื่นๆ โดยให้ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและผลกระทบที่จะเกิด
ข้ึนกับทำงรำชกำร 

ทั้งนี้ สถำนศึกษำที่รับย้ำยต้องมีอัตรำก ำลังของสำยงำนบรหิำรสถำนศึกษำไม่เกิน
กรอบอัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

5.2 กำรย้ำยกรณีเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร ให้พิจำรณำโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม  
และประโยชน์ของทำงรำชกำร ส ำหรับกำรย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต้องพิจำรณำให้ควำม เห็นชอบ 
กำรประกำศรำยช่ือสถำนศึกษำที่ต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ก่อนกำรยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปีด้วย 



๕ 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
1. ก ำหนดสัดส่วนของจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงที่จะใช้รับย้ำย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง
2. ให้ควำมเห็นชอบกำรประกำศรำยช่ือสถำนศึกษำที่ต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
3. ให้ควำมเห็นชอบรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพของผู้ขอย้ำยตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.

ก ำหนด เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดท ำเป็นประกำศ 
(ตำมข้อ 1 - 3 ต้องด ำเนินกำรก่อนกำรยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปี) 

4. ให้ควำมเห็นชอบกรณีมีค ำร้องขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. มอบหมำยกรรมกำรใน กศจ. เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตั้งเป็นคณะกรรมกำร

กลั่นกรองกำรย้ำย 
6. พิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ขอย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ

ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดน้ัน โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และน ำควำมเห็นของคณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรย้ำยและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำมำประกอบกำรพิจำรณำย้ำย โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ  
ทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ หำก กศจ. มีควำมเห็นต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย 
ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน 

7. กำรย้ำยทุกกรณี หำก กศจ. พิจำรณำเห็นควรให้ย้ำยโดยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำ
เงินเดือน อำจพิจำรณำตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนตำมตัวไปก ำหนดในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลัง  
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ได้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2555 



๖ 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

กศจ.พิจารณา 
1.ก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจแุละแต่งตั้ง
2.ให้ความเห็นชอบการประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศกึษา
3.เห็นชอบรายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้ายตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด

กรณีปกติ กรณีพิเศษ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ยื่นค าขอได้ปีละ 1 ครั้ง 
วันท่ี 1-15 ก.ค. 

ยื่นค าขอได้ 
ตลอดป ี

ย้ายเพื่อพัฒนา 
คุณภาพฯ 

ย้ายเพื่อ 
แก้ปัญหาฯ 

ประกาศช่ือ 
สถานศึกษา 

สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติตามกรณีการย้าย 
ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 

กศจ.พิจารณา 
1.เห็นชอบการย้ายไปด ารงต าแหน่งต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา
2.มอบหมายกรรมการใน กศจ. เพื่อให้ สพท.ตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย พิจารณาตามองค์ประกอบ 
และจัดล าดับ (กรณีการย้ายเพื่อประโยชน์ฯให้พิจารณา 

ให้ความเห็นโดยไม่ต้องจัดล าดับ) (กรณีที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว 
ให้น าเสนอ กศจ. ที่รับย้ายพิจารณา 

กศจ.ที่รับย้ายพิจารณา 

สพท. ที่รับย้าย 

ออกค าสั่ง สพฐ. 
ก.ค.ศ. 

พิจารณา 

* การพิจารณารับย้ายให้ กศจ. น าความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาด้วย

ยื่นย้ายปกติ ไปสถานศึกษา 

ที่ประกาศให้พัฒนาคุณภาพ 

ไม่มีค าร้องขอย้าย 

ต ่ากว่าเช่ียวชาญพิเศษ เช่ียวชาญพิเศษ 



การด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาตสิอนในสถานศกึษา 

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 



แบบค าร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยืน่ค าร้องขอยา้ยวนัท่ี 1 – 15 กรกฎาคม 2565 สังกดั      เขตพื้นท่ีการศึกษา.........................................................   ส านกังานการศึกษาพิเศษ…………….. 

ช่ือ-สกลุ........................................................ต  าแหน่ง....................................วทิยฐานะ............................. 
โรงเรียน/ศูนย.์........................................................ (โทรศพัท)์................................................................... 
รับเงินเดือนอนัดบั................................ขั้น................................บาท(ปีงบประมาณ...............................) 

ขอยา้ย      ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ภายในส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ    ต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กรณี           ปกติ                    พิเศษ  กรณี……………………………………………… 

ประวตัส่ิวนตวั 
1. เกิดวนัท่ี .........เดือน......................พ.ศ..................
2. วฒิุ..........................................................................
................................................................................... 
................................................................................... 
3. ความรู้ความสามารถในการพฒันาสถานศึกษา
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
4. ประสบการณ์
........................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
5. คู่สมรสช่ือ  ……………………………………

อาชีพ……………………………………………
ท่ีท างาน…………………………………………
ต าบล……………………………………………..
อ าเภอ…………………………………………….
จงัหวดั…………………………………………

ข้อมูลอ่ืนๆ 
1. ผลการปฏิบติังาน(ระบุ)
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
2. การรักษาวนิัยและจรรยาบรรณ
เคยถูกลงโทษทางวนิยั 
ภาคทณัฑ ์  ตดัเงินเดือน    ลดขั้นเงินเดือน 
เคยพิจารณาเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพครู 
 ตกัเตือน                    ภาคทณัฑ ์  
พกัใชใ้บอนุญาต        เพิกถอนใบอนุญาต 

ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที ่
1. สถานศึกษา
(1) โรงเรียน......................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
  (2)โรงเรียน............................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
  (3)โรงเรียน............................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
2. ถา้ไม่ไดต้ามระบุ
……..(1) ขอระงบัการยา้ย 
…….(2) สถานศึกษาใดก็ไดใ้นสงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา…………………………………… 
กรณีไดรั้บการพิจารณาใหย้า้ยตามขอ้ 1 และ            
ขอ้ 2(2) แลว้จะไม่ขอระงบัหรือเปล่ียนแปลงไม่วา่
กรณีใดๆทั้งส้ิน 

เหตุผลการขอย้าย 
.   กรณีปกติ.................................................. 
......................................................................... 
....................................................................... 
........................................................................ 
......................................................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 
.   กรณีพิเศษ.............................................. 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
........................................................................ 
......................................................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
........................................................................ 
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6. ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี...........................................
หมู่ท่ี.................................ต าบล................................. 
อ าเภอ.......................................................................... 
จงัหวดั........................................................................ 
7. ท่ีอยูเ่ม่ือไดรั้บยา้ยแลว้............................................
หมู่ท่ี.............................ต าบล..................................... 
อ าเภอ.......................................................................... 
จงัหวดั........................................................................ 

ประวตักิารรับราชการ 
1. เร่ิมรับราชการต าแหน่ง..........................................
  สงักดั........................................................................ 
  ตั้งแต่วนัท่ี...........เดือน....................พ.ศ. ................. 
2. ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง............................................
  สงักดั........................................................................ 
  ตั้งแต่วนัท่ี..............เดือน.....................พ.ศ. ............. 
3. เคยลาศึกษาต่อ(คร้ังหลงัสุด)ระดบั........................
 สถานศึกษา............................................................... 
ตั้งแต่วนัท่ี........เดือน......................พ.ศ. .................. 
ถึงวนัท่ี ........เดือน......................พ.ศ. ..................... 
4. รวมเวลารับราชการทั้งหมด.............................ปี
...................................เดือน...................................วนั 

3. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบนั
     จ านวนบุคลากร.................................................คน 
     จ านวนหอ้งเรียน...............................................คน 
     จ านวนนกัเรียน.................................................คน 
 ปฐมวยั           จ านวน.........................คน 
 ระดบั ป.1-6   จ านวน.........................คน   
 ระดบั ม.1-3    จ านวน.........................คน   
ระดบั ม.4 -6    จ านวน.........................คน 

4. ปัจจุบันช่วยปฏิบตัริาชการที่
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
ตั้งแต่วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ..............   

ขอยา้ยสบัเปล่ียนกบั(กรณีสบัเปล่ียน) 
นาย/นาง/นางสาว…………………………………… 
ต าแหน่ง……………………………………………. 
ต าแหน่งเลขท่ี……………..อนัดบั………………… 
ขั้น…………………………..บาท 
โรงเรียน/ศูนย…์……………………………………. 
…………………………………………………….. 
สงักดั………………………………………………. 

หลกัฐานประกอบการพิจารณา 
   ส าเนา ก.พ.7 
   ส าเนาทะเบียนบา้น 
   ส าเนาใบส าคญัการสมรส 
   ใบรับรองแพทย ์
   บนัทึกประจ าวนั ต ารวจ/ฝ่ายปกครอง 
  บนัทึกขอ้ตกลงของผูข้อยา้ยสบัเปล่ียนทุกคน 
   วสิยัทศัน์ความเป็นผูน้ า 

   อ่ืนๆ  ระบุ................................................ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

ความเห็นผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
     .................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
ลงช่ือ 
(......................................................................) 
ต าแหน่ง........................................................... 

ความเห็นผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ...................................................................... 
......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

ลงช่ือ 
(........................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 

  ขอรับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้งและเป็นความจริง 
 ลงช่ือ......................................................................................ผูข้อยา้ย 

 (...................................................................................) 
  วนั.....................เดือน..........................พ.ศ....................... 
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..........................................................
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หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 









































ด่วนท่ีสุด
ท่ี ศธ ๐๔๐o ๙ /ว w\aaA>

รฯ9 พฤษภาคม ๒๔๖๕
เร่ือง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ 
เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุเขต
อา้งถงึ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนน 

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

ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ก.ค.ศ. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกัด 
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยใหใ้ฃบ้งัคบักบัทกุสว่นราชการ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เปน็ตน้ไป 
ความแจง้แลว้ น้ัน

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

๑. ขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนกัเรยีน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญพ่เิศษ ตงันี้

ขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ ่
ขนาดใหญพ่เิศษ

มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต่

๑๑๙ คนลงมา 
๑๒๐ - ๗๑๙ คน 
๗๒๐ - ๑,๖๗๙ คน 
๑,๖๘๐ คนขึนไป

ทัง้นี ้การยา้ยประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ใหใ้ช้ขอ้มูลจำนวนนกัเรียน ณ วันท่ี ๑๐ มถินุายน ๒๔๖๔ 
และใชข้อ้มลูจำนวนนกัเรยีนตงักลา่วไปตลอดการยา้ยประจำปี

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

๓. สถานศึกษาท่ีต้องกำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการย้ายกรณเีพ่ือประโยชน์ 
ของทางราชการ ประเภทที ่ ๑ การยา้ยเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา กลุ่ม ๒ การยา้ยผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาทีม่สีภาพความยากสำบากในการจดัการศกึษา ข้อ ๑ สถานศกึษา 
ท ีจ่ะใชร้บัยา้ยขอ้๑ .๑ เป็นสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีสูง ในถิน่ทรุกนัดารพืน้ทีเ่กาะพืน้ทีเ่สีย่งภยัหรอืชายแดน 
ทีส่ำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานกำหนดโดยสำนกันโยบายและแผนการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และหรือ 
ตามประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กำหนดสำนักงานในพืน้ท่ีพเิศษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และหรือ

/ประกาศ...
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ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง แกไขรายซ่ือสำนักงานในพืน้ท่ีพเิศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหรือ 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง กำหนดสำนกังานในพืน้ทีพ่ เิศษเพ ิม่เตมิ ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
และหรือประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กำหนดสำนกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัขายแดนภาคใต ้ เปน็สำนกังาน 
ในพืน้ทีพ่เิศษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบรายซือ่สถานศกึษาดงักลา่วไตท้ี ่
h ttpy /personnelobec.go .th  และ www.cgd.go.th

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

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและดำเนนิการ

ขอแสดงความเนบถือ0»
(ผายอํพพร พิผะสำ)\
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สำนกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลและนติกิาร 
กลุม่บรหิารงานบคุคล ๑ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

http://www.cgd.go.th


ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เร่ือง รายละเอยีดตวัซีวั้ดและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศักยภาพของผูป้ระสงคข์อย้าย 

ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การยา้ยกรณปีกต)ิ
ประจำป ี พ.ศ. ๒๕:๖๕:

ตามท ี ่ 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 ลงวันที ่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔ 
โดยใหใ้ชบ้งัคบักบัทกุสว่นราชการ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เปน็ตน้ไป และประกาศสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง รายละเอยีดตวัซีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบ 
การประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณ ะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การย้ายกรณปีกต)ิ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
กำหนดใหใ้ชต้ั้งแตวั่นที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๔๖๔ น้ัน

เพือ่ใหก้ารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึกำหนด 
รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย 
ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ ืน้ฐาน (การยา้ยกรณ ปีกต)ิ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี้

ทัง้นี ้ ต้ังแต่วันที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๔๖๖

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

> 1

(พายอํน่พร พ๊พระฝฯ)
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รายละเอียดตัวซี้วัดและคะแนนในการประเมิน 
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ดว้ย ก.ค.ศ. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา ลงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานกำหนดรายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิ 
ตกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังน้ัน สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จงึกำหนดรายละเอยีดตวัข ีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิตกัยภาพ 
ของผู้ประสงค์ขอย้าย ด้งน้ี
©. องค์ประกอบและคะแนนการประเมิน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

องค์ประกอบ คะแนน
๑. ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ๒๔
๒. ประสบการณีในการบริหารสถานศึกษา ๒๐
๓. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏินัติงานในหน้าท่ี/คุณภาพการปฏิบัติงาน ๒๐
๔. วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ©๔
๔. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ©๐
๖. การประพฤติตน ©๐

รวม ๑๐ ๐  \

n srบ ั̂ '
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๑ ความรัความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (๒๔)

๑.๑ คุณรุฒิ (๔) พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
๑) ปริญญาตรี ๒ ทีเปน็บจีจุบนัโดยมเืจ้าหนา้ทีง่านทะเบยีนประวัติ
๒) ป.บัณฑิต ๓ ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) ปริญญาโท ๔
๔) ปริญญาเอก ๔

๑.๒ การได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ (๔) พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็น
คณะทำงาน หรือวิทยากร ถึงการได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ ๒ คณะทำงาน หรอืวทิยากร ทไีดค้ะแนนสงูสดุ
ศูนย์เครือข่าย เพยีงรายการเดยีว ย้อนหลังไม,เกนิ ๓ บี นับถึง

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด ๓ วันสุดท้ายชองกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำบี
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ (̂ ทัง้นีผู้้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ หากรายการใดไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

จะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ได้ ๐ คะแนน

๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าท่ี ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

(๑๔) พจิารณาจากการเขยีนบทสรปุผลการปฏบิตังิาน 
ในหน้าท่ี ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ตามตัวช้ี-รัดท่ีกำหนด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ บี นับถึง

ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด ดังน วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี
๑. การบงัคบับญัชาขา้ราชการครูและบคุลากร 

ทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา และบริหาร
โดยมเีนือ้หาความยาว ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔ 
แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์

กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ

ภาคผนวกหรอืเอกสารอา้งองิแนบทา้ยไม,เกนิ 
๑๐ หน้าโดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

๒. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ 
บริหารงบประมาณ และบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย 
และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

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



- ๓ -

๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแบนการประเมิน

องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๔. การบริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม 

และพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์

๔ การจัดระบบดูแลซ่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือแก้ปีญ'หา 
และพฒันาผูเ้รยีน ใหม้โีอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ํา

โดยประเมินจากบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ด้งน้ี 

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

๙
๑๑
๑๓
๑๔

๒ ประสบการณีในการบริหารสถานศึกษา
๒.๑ การดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

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

(๒๐)
(๔)

ปีละ ๐.๒๔ 
๔

พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ 
ทีเ่ปน็ปจีจุบนัโดยมเีจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนประวัต ิ
ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

การนบัระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ผูบ้รหิาร 
สถานศึกษา ให้นับรวมท้ังตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
สถานศึกษาและตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปทีีย่ื่นคำร้องขอย้าย

ท้ังน้ีให้เศษของปีต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไป นับเป็น ๑ ปี

๒.๒ การดำรงตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาบีจจุบัน

\  -V - . • . 5*1๑) ด้งแต่ ๑ - ๑๙ ปี 
๒) ต้ังแต่ ๒๐ ปี ข้ึนไป

(๔)

ปีละ ๐.๒๔ 
๔

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

ก าร น บั ร ะ ย ะ เว ล าก าร ด ำร งต ำแ ห น ง่  
ในสถานศกึษาบจีจบุนั ใหน้บัตัง้แตวั่นท,ีมีคำส่ัง 
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรอืผูอ้ำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณ ี นับถึง 
วันท่ี ๓๐ กันยายน ของ'

ท้ังน้ีให้
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to. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๒.๓ ขนาดสถานศกึษาทขีอยา้ยไปดำรงตำแหนง่ (๑๐) พิจารณาจากขนาดสถานสักษาท่ีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
หรอืประเภทของสถานศกึษาและประสบการณ์ ในสถานศกึษา สงักดั สพท. ตามขอ้ ๒.๓.๑
ด้านการสักษาพิเศษ ขนาดสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามทสีพฐ.กำหนด

๒.๓ . ๑ ขนาดสถานสักษาท่ีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง (๑๐) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๗ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

ข้ามขนาดสถานสักษาใกล้เคียง ๒ ขนาด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
๒) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา 6» สำหรับการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา

ข้ามขนาดสถานสักษาใกล้เคียง ๑ ขนาด สังกัด สศศ. พจิารณาจากประเภทของสถานศกึษา
๓) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๙ และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ ตามข้อ ๒.๓.๒

ท่ีมีขนาดใกล้เคียง
๔) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๑๐

ท่ีมีขนาดเดียวกัน

๒.๓ . ๒ประ๓ทของสถานสักษาและประสบการณ์ (๑๐)
ด้านการศึกษาพิเศษ

๑) ขอย้ายจากสถานสกัษา สังกัด สพท. ๗
ไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา สังกัด สศศ. และไม่มี 
ประสบการณด้์านการศึกษาพเิศษ

๒) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สพท. ๘
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัด สศศ. และมี 
ประสบการณด้์านการศึกษาพเิศษ

๓) ขอยา้ยจากสถานศกึษา สังกัด สศศ. ๙
ไปดำรงตำแหนง่ในสถานศกึษา ดำงประเภท 
ในสังกัด สศศ.

๔) ขอยา้ยจากสถานศกึษา สังกัด สศศ. ๑๐
ไปดำรงตำแหนง่ในสถานศกึษา ประเภทเดยีวกนั 
ในสังกัด สศศ.
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องคป์ระกอบ /  ตวัชีว้ดั คะแนน กรอบการพจิารณา
๓ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาบในVIน้าท่ี/คุณภาพ 

การปฏิบัติงาน
๓.® ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับนักเรียน

( to o )

พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานทีระบุ'ช้ีอของนักเรืยน(๔)
๑) ระดับสถานศึกบา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 

ศูนย์เครือขา่ย
๒ ทไีดร้บัรางวลัระดบัสงูสดุ ยอ้นหลงัไมเ่กนิ ๓ ปี 

นบัถงึวนัสดุทา้ยของกำหนดการยืน่คำรอ้งขอยา้ย
๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ีงแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ี เกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เครือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกษา
๔) ระดับ'ซาติข้ีน'โป ๕ ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง 

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม'ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
จะไม'นำมาพิจารณา และหากไม'แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให็ไต้ ๐ คะแนน

๓.๒ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับข้าราชการครูและ 
บุคลากรในสถานศึกบา

(๔) พจิารณาจากสำเนาเอกสารหลกัฐานท'ีระบซุ ือ่ 
ของขา้ราชการครแูละบคุลากรในสถานศกึบา

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 
ศนูย์เครือขา่ย

๒ ท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม'เกิน ๓ ปี นับถึง 
วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ซงึแสดงใหเ้หน็ถงึผลงานและรางวลัทเีกดิจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เครือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกบา
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง 

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม'ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
จะไม'นำมาพิจารณา และหากไม'แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ได้ ๐ คะแนน

๓.๓ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับสถานศึกบา (๔) พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่
๑) ระดับสถานศึกบา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 

ศูนย์เครือขา่ย
๒ ของสถานศึกบาท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน 

๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายชองกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้าย
๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ีงแสดง่โท้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เคํรือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกบา
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ ทัง้นี ้ผู้'ประสงค์'ขอย้ายต้อ2รงลาบนือเ(อรับรอง 

สำเนาถูกต้อง'ของเอกสาร'ป?ย้กอบrraพิฉว:รณาทุ?ไ๙)'บ 
หากรายการใดไม'ลงล7ยืม่อืซ ีล่รับรบงุสพํfQ ก ต ้̂  
จะไม'นำมาพิจารณา แลgง/าก^เถนูyํtvพ ฌ ^ น 3 
หลักฐานใด ๆใท้1ด้ P ; J /M'



- to 
te. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ี'วัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๓.๔ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับตนเอง (๔) พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรีย'๙ สหวิทยาเขต/ ๒ ของตนเองท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน
ศูนย์เครือขา่ย ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืนคำร้องขอย้าย

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ ๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. สถานศึกษาในสถานศึกษา
๔) ระดับ'ซาติข้ึน,โป ๔ ทัง้นี้ ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้องจะ
ไม,นำมาพจิารณา และหากไมแ่นบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ใต้ ๐ คะแนน

๔ วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา (๑๔)
ให้ผู้ประสงคข์อยา้ยเขยีนวสิยัทศันใ์นการ พจิารณ าจากการเขยีนวสิยัทศันใ์นการบรหิาร

บรหิารจดัการศกึษาทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการบรหิาร จัดการศึกษา ท่ีมืค'วามสอดคล้อง เหมาะสม เป็น'ใบัใต้
การเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยกำหนด เท ัอ้หาความยาวไม,เกนิ ๔ หนา้ กระดาษ A๔
นโยบาย แผน กลยทุธ ์ในการพฒันาสถานศกึษา แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์
รว่มกบัผ ูเ้รยีน ครู คณะกรรมการสถานศกึษา ไม,ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานประกอบ โดยไม,รับ
ผู้ปกครอง ชุมซนและเครือข่าย พิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

โดยประเมินจากวิสัยทัศนใ์นการบริหารจัดการ ท ัง้ i f  อาจให ผ้ ูฃ้ อยา้ยมาแส ดงวสิ ยัท ศัน ์
ศึกษา ดังน้ี ดว้ยตนเองก็ไต้

๑) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้น้อย ๙
๒) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไข/ใตัปานกลาง ๑(5)
๓) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มาก ๑๓
๔) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มากท่ีสุด ๑๔



- ๗-

๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท ี่ องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิขาชีพ

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนสรุปผลการพัฒนาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี และการนำความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที,ไดจ้ากการพฒันาตนเองและวชิาชพีมาใช ้
ใน การพ ฒั น าการบ รหิ ารจดัการส ถาน ศกึษ า 
ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด ดังน้ี

๑. การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพท่ีแสดง 
ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
ดจิิทลัเพือ่การศกึษาสมรรถนะทางวิชาชพีผูบ้รหิาร 
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 มากท่ีสุด

(©๐)
พจิารณาจากการเชยีนสรปุผลการพฒันาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี ตามตวัชีวั้ดทีก่ำหนด ย้อนหลัง 
ไม,เก นิ ๓ ปี นบัถงึวนัสดุทา้ยของกำหนดการยืน่ 
คำร้องขอย้ายประจำป ีโดยมีเน้ือหาความยาวไม่เกิน 
๔ หนา้กระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun P5K 
ขนาดตวัอกัษร ๑๖ พอยท ั ภาคผนวกหรือเอกสาร 
อ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน ๑๐ หน้า โดยไม่รับพิจารณา 
เอกสารผ่านทาง QR Code

๗
๘
๙
๑๐



๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท ี่ 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 ทีเ่ปน็ปจัจบุนั ยอ้นหลงั ๕ ปี นบัถงึวนัแรกของ

หรือลดเงินเดือน กำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี โดยมีเจ้าหน้าท่ี
๒) เคยถูกลงโทษดัดเงินเดือน ๓ งานทะเบียนประวัติลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ Gl

๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๕

๖.๒ การรักษาจรรยาบรรณ (๕) พจิารณาจากแบบคำรอ้งขอยา้ยทีผู่ป้ระสงคข์อยา้ย
๑) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพกิถอน ๒ รายงานตามข้อมูลอืน  ๆ ขอ้ ๒. การรกัษาวนิยัและ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณ หรือ'จากเอกส ุ? รหลกธ์าน'ท่ีทางรา11บฤาร
๒) เคยถูกภาคทัณฑ์ ๓ กำหนดโทษการประพฤดัท่ีดทางส์รรยาบรรณร ® าm
๓) เคยถูกดักเตือน ๔ ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึง'วันแช ุพ ( ง ^ เ & บ พ ง ์
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ๕ ขอยา้ยประจำป ี I f v  1

\ \ \  / w
หมายเหท ุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถาง 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) เท่ากัน ให้พิจารณา 
ลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๒.๖/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕




