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งบประมาณ และด้านการบริหารทัว่ ไป
๑) ครอบคลุม๑ -๒ ข้อ
๒) ครอบคลุม ๓ ข้อ
๓) ครอบคลุม ๔ ข้อ
๔) ครอบคลุมทุกข้อ

(๕)

๒
๓
๔
๕

๒
๓
<รน่
๕

กรอบการพิจ ารณา
พิจ ารณ าจากสำเบา ก.พ’. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
ทีเ่ ป็นบีจจ;บันโดยมีเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัติ
ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง

พิจารณาจาก
๑. สำเนาเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึงการได้รบั
แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน
หรือวิทยากร ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้าย
ของกำหนดการส่งคำร้องขอย้าย ทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด
เพียงรายการเดียว
ทัง้ นี้ ผู1้ ?ฟ]'ายลงลายมีอซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
ของเลกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
๒. หากผูฃ้ อย้ายไม่แนบสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ
ให้ไ ด้ o คะแนน และหากรายการใดผูซ้ อย้า ย
ไม'ลงลายมือ ซือ่ รับ รองสำเนาถูก ด้อ งจะไม่น ำมา
พิจารณา
พิจารณาจากการเชียนบทสรุป การบริห ารจัด การ
สถานอีกชา ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้าย
ซองกำหนดการส่ง คำร้อ งขอย้า ยโดยมีเนอหา
ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาช /\๔ แบบอักษร
TH Sarabunn®! ขน าดตัว อัก ษ ร ๑๖ พอยท์
(ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบไม่เกิน ๕ หน้า)
โดยแสดงให้เห็น ดังนี้
๑. ผลการปฐบัตทีบ่ ง่ บอกถึงความสามารถ
ในการขับเคลือ่ นนโยบายชองกระทรวงอีกษาธิการ
และนโยบาย สพฐ.
๒. การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วม
๓. การบริห ารงานทีม่ คี วามยุง่ ยากและสามารถ
แกัโขปึญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. การบริหารงานเหมาะสมกับบริบทชองสถานอีกชา
๕. มีน-วัตกรรมการบุรหิ าริงาิ นิทด่ี โี ดm ห็นผล
เป็นทีป่ ระจักษ์ /
ร-' ^ “v . A \

๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัว#วัด และคะแนนการประเมิน
ที่

องค์ประกอบ / ตัวชี่[วัด

๒ ประสบการณ์
๒.๑ การดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๑) ตังแต่ ๑ - ๙ ปี
๒) ตัง้ แต่ ๑0 ปี ฃืน้ ไ.ป

๒.๒ การดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
หรือผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาบีจจุบนั
๑) ตัง้ แต่ ๑ - ๙ ปี
๒) ตัง้ แต่ ๑๐ ปี ขึน้ ไป

๒.๓ ขนาดสถานศึกษาแสะจงหวัดทีฃ่ อย้าย
ไปดำรงตำแหน่ง หรือประเภทของสถานศึกษา
และประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
๒.๓.๑ ขนาดสถานศึกษาและจังหวัดทีข่ อย้าย
ไปดำรงตำแหน่ง
๑) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
ทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า ต่างจังหวัด
๑) ขอย้ายไปดำรงตำแงฟงในสถานศึกษา
หีม่ ฃี นาดใหญ่กว่า ในจังหวัดเดียวกัน
๓) ขอย้ายไปตำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
ทีม่ ขี นาดเดียวกัน หรือทีม่ ขิ นาดเล็กกว่า ต่างจังหวัด
๔) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
ทีม่ ขี !นาดเดียวกัน ห่รอื ทีม่ ซี นาตเล็กกว่าใน,จงั หวัดเดียวกัน

คะแนน

กรอบการพิจารณา

(๒0)
พิจ ารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
(๕)
ปีละ ๐.๕ ทีเ่ ป็นบีจจุบนั โดยมีเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัติ
ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
๕
การบับ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งชุบ้ ริห าร
สถานศึกษาให้นบั รวมทัง้ ตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการ
สถานศึกษา และตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
นบถึงวันสุดท้ายของกำหนดการส่งคำร้องขอย้าย
ทัง้ นีใ้ ห้เศษของปีตง้ั แต่ ๖ เดือนขึน้ ไป
นับเป็น ๑ ปี
พิจ ารณ าจากสำเบา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
(๕)
ทีเ่ ป็นบีจจุบนั โดยมีเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัติ
ปีละ ๐.๕ ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกด้อง
๕
การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
บีจ จุบ นั ให้น บั ตัง้ แต่วบั ทีม่ คี ำสั’งแต่งตัง้ ให้ดำรง
ตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาหรือผูอ้ ำนวยการ
สถานศึก ษา แล้ว แต่ก รณี นับ ถึงวัน สุด ท้ายของ
กำหนดการส่งคำร้องขอย้าย
ทัง้ นีใ้ ห้เศษของปีตง้ั แต่ ๖ เดือนขึน้ ไป
นับเป็น ๑ จ
(®o) พิจารผาจากขนาดสถานศึกษาและจังหวัดทีข่ อย้าย
สำหรับการซอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
ล้งกัด สพท. ตามข้อ ๒.๓.๑ ทัง้ นี้ ขนาดสถานศึกษา
(๑๐) ให้เป็น ไปตามที่ สพฐ. กำหนด ตามหลักเกณฑ์
และวิธ กี ารย้า ยผู'้ บ ริห ารสถาน ศึก ษา ลัง กัด
กระทรวงศึก ษาเการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
๗
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๖ ลงวันที่ ๖๒ เมษายน ๒๕๖๓
สำหรับการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
ลังกัด สศศ. พิจารณาจากประเภทของสถานศึกษา
และประสบการณ์ดา้ นffiรสักษาพิเศษต5!มผูอ้ ๒.๓.๒
๙
/ /f\
๑๐
{ (
i i j L พ^ \ 1

-๔ ๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวรวัด และคะแนนการประเมน

องค์ประกอบ / ตัวรี่!'วัด

คะแนน

๒.๓.๒ ประเภทของสถานตักษาและประสบการณ์
ด้านการตักษาพิเศษ
๑) ขอย้ายจากสถานตักษ'ไ สังกัด สพท.
ไปดำรงตำแหน่งโนสถานตักษา สัง กัด สศศ. และ
ไม่มปี ระสบการณ์ดา้ นการตักษาพิเศษ
๒) ขอย้ายจากสถานตักษา สังกัด สพท.
ไปดำรงตำแหน่งในสถานตักษา สังกัด สศศ. และ
มีประสบการณ์ดา้ นการตักษาพิเศษ
๓) ขอย้ายจากสถานตักษา สังกัด สศศ.
ไปดำรงตำแหน่งในสถานตักษา ต่างประ๓ท ใบสังกัด สศศ.
๔) ขอย้ายจากสถานตักษา สังกัด สศศ.
ไปดำรงตำแหน่งในสถานตัก ษา ประเภทเดีย วกัน
ในสังกัด สศศ.
ผลงานทีเกิดจากการปฏิบตั งาบในหน้าที่
๓,๑ ผลการทดสอบระดับ ซาต (NT หรือ 0-NET)
หรีอผลการพัฒนาการของผู'้ เรียบในสถานตักษา
๓.๑.๑ ผลการทดสอบระดับขาต (NTหรือ 0-NET)
๑) มีผลคะแนนเฉลีย่ รวมทุกกลุม่ สาระ
ดรกว่าระดับเขตพืน้ ที/่ สศศ.
๒) มีผลคะแนนเฉลีย่ รวมทุกกลุม่ สาระ
เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพืน้ ที/่ สศศ.
๓) มีผลคะแนนเฉลีย่ รวมทุกกลุม่ สาระ
เท่ากับห่รอี สูงกว่าระดับซาติ/สพฐ.
๔) มีผลคะแนนทุกกลุม่ สาระ เท่ากับหรือ
สูงกว่าระดับชาติ/สพฐ.

(๑ o)

๓๑.๒ ผลการพัฒนาmรของผูเ้ รียนในสถานตักษา
๑)มีผลการประณ์นพัฒนาการด้านคุณภาพ
ของผูเ้ รียน ระดับปานกลาง จากการประเมินประกัน
คุณภาพการตักษาจาก สศศ.
๒) มีผลการประฒินพัฒนาการด้านคุณภาพ
ของผูเ้ รียน ระด้บดี จากการประเมินประกันคุณภาพ
การตักษาจาก สศศ.
๓)ปีผลการประเมิง.พัฒนา๓'รด้านคุณภาพ
ของผูเ้ รียน ระดับดีเลิศ จากการประเมินประกันคุณภาพ
การตักษาจาก สศศ.
๔)มีฒการประพินพัฒนาการด้านคุณภาพ
ของผูเ้ รียน ระดับยอดเยีย่ ม จากการประเมินประกัน
คุณภาพการตักษาจาก สศศ.

กรอบการพิจารณา

๗

๘

๑๐

(๓อ)

(๑๐)

(๑๐)
๗

๘

๑๐

(๑๐)
๗

๙
๑๐

พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานผลการทดสอบ
ระดับ ชาติ (NT หรือ 0-NET) สำหรับสถานตักษา
ทีม่ ผี ลการทดสอบระดับ ซาติ (NT หรือ 0-NET)
โดยผู’้ ข อย้ายเลือ กเสนอระดับ ข่โ 'น'ใดซํน่ หนีง้
ปีการตักษาล่าสุต ตามข้อ ๓.๑.๑
ส่า หรับ กทุม่ โรงเรีย นเฉพาะความพิก าร
ด้านสติป ญ
ั ญาและศูน ย์ก ารตัก ษาพิเศษทุก แห่ง
ในสังกัด สศศ. ไห้พ จารณไจากสำเนาเอกสาร
หลัก ฐานผลการประเมิน พัฒ นาการด้านคุณ ภาพ
ของผูเ้ รีย น จากการประเมิน ประกัน คุณ ภาพ
การตักษาจาก สศศ. ดามข้อ ๓.๑.๒
ทัง้ นี้ ผูฃ้ อย้'ายลงลาบปีรชึอ่ รับรองสำเไภถูกต้อง
ของเอกสารประกฮบm รพิจารณาทุ?tฉบับ

๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัรพื้วด และคะแนนการประเมิน
ที

องค์ประกอบ / ตัวซี้วัด

คะแนน

กรอบการพิจารณ่า

๓,๒ ผลงานและรางวัลทีเ่ กิดกับนักเรียน
๑) ระดับสถานศึกษา/กลุม่ โรงเรียน/ส’/ทิทยาเข๙
ศูนย์!ครึฟาย
๖) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเซตตรวจราชการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๔) ระดับขาติ/ระดับนานาชาติ

(๕)
๖

๓.๓ ผลงานและรางวัลทีเ่ กิดกับข้าราชการครู
และบุคลากรในสถานศึกษา
๑) ระดับสถานศึกษา/กลุม่ โรงเรียน/สหวิทยาเขต/
ศูนย์เครือข่าย
๖) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๔) ระดับซาติ/ระดับบานาชาติ
๓. ๔ ผลงานและรางวัลทีเ่ กิดกับสถานศึกษา
๑) ระดับสถานศ กษา/กลุม่ โรงเรียน/สหริทยาเข๙
ศูนย์เฟ้อข่าย
๒) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกษา/เครือข่ายส๓ นศึกษา สังกัด สศศ.
๔) ระดับซาติ/ระดับนานาชาติ

(๕)

พิจารณาจาก
๑. ลำเนาเอกลารหลัก ฐาน ทีแสดงให้เห็นถึงผลงาน
และรางวัลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ขณะดำรง
ตำแหน่งผูบ้ รืหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปีจจุบนั
ทีป่ ระสบความลำเรืจ เฃ่บ โล่ ๓ ยรพบัตร เอกสาร
หลักฐานอ บทีร่ ะบุซ,ี อ1ข องนัก เรียบทีไ่ ด้รบั รางวัล
ระดับสูงสุด ตามข้อ ๓.๒ ระบุชอ่ื ของข้าราชการครู
และบุคลากรในสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับสูงสุด
ตามข้อ ๓.๓ และระบุข้ อของสถานศึกษาทีไ่ ดัรบั
รางวัลระดับสูงสุด ตามข้อ ๓.๔ ย้อนหลังไม'เกิน ๓ ปี
นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการส่งคำร้องขอย้าย
ทัง้ นี้ ผูฃ้ อย้ายลงลายมือชือ่ รับรองสำเนาถูกด้อง
ของเอกสารประทอนการพิจารณาทุกฉบับ
๒. ระดับของผลงานและรางวัล พิจารณาจาก หน่วยงาน
ห่รอื องค์กรที'่ จดั กิจกรรม หรือตำแหน่งของผูม้ อื ำนาจ
ลงนามในเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงถึงความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษา
๓. รางวัลระดับขาติ หมายถึง รางวัลทีส่ ว่ นราฃการ
รัฐวิสาหกิจ ยูล'นธิ ิ หรือสมาคม ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
โดยมืห ลัก เกณฑ์แ ละวิรการสรรหาทีข่ ดั เจนและ
เป็นรางวัลทีเ่ กีย่ วข้องกํบความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา
๔. หากผูฃ้ อย้ายไม่แนบลำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ
ให้'ได้ o คะแบบ และหากรายการใดผู'้ ขอย้า ย
ไม่ล งลายมือ ชือ่ รับ รอรลำฌิาลัFrต้องจะ'โม่นำมา
พิจารณา

๓
๔
๕

๒
๓
๔
๕
(๑o)
๗
๘
๘
๑0

-๖-

๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวสัวัด และคะแนบการประเมิน

องค์ประกอบ / ตัวf e

คะแนน

กรอบการพิจารณา

๔ วิสยั ทัศน์
ร:® วิสยั ทัศณ์เละแนวคิดในการพัฒนาสถานสกษา
๑) เหมาะสมน้อย
๒) เหมาะสมปานกลาง
๓) เหมาะสมมาก
๔) เหมาะสมมากทีส่ ดุ
๔.๒ การนำวิสยั ทัศน์ไปสูก่ ารปฏินต้
๑) เหมาะสมน้อย
๒) เหมาะสมปานกลาง
๓) เหมาะสมนาก
๔) เหมาะสมมากทีส่ ดุ

(๑๐)
(๔)
๒
๓
๔
๔

พิจารณาจากการเขียนวิส ยั ทัศน์และแนวคิด
ในการพัฒ นาสถานสกษาและการนำวิส ยั ทัศน์
ไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องผูฃ้ อย้าย ดังต่อไปนี้
๑. สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสกษาธิการ
และนโยบาย สพฐ.
๒. ช้ตเจนและสอดคล้องกับ บริบ ทในการจัด
การสกษา
๓. รูปแบบและวิธการ หรือกระบวนการพัฒนา
สถานสกชามความเหมาะสมและเน้นไปโดในการนำไป
ปฏิบตั ิ
๔. ฟ้าหมายมุง่ เน้นคุณภาพิการสกษาทีจ่ ะเกดกับ
ผูเ้ รียน
ทัง้ นีเ้ นีอ้ หาความอาวไม1๓น ๔ หน้า กระดาษ As:
แบบอักษร TH Sarabunffe ขนาดตัวอักษร ๑๖ พิอยท์
ไม่ตอ้ งมีเอกสารหลักฐานประกอบ

๔ การประพฤติตน
๔.® การรักษาวินยั
๑) เคยถูกลงโทษทางวินยั ลดขัน้ เงินเดือน
หรือลดเงินเดือน
๒) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน
๓) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
๔.๒ การรักษาจรรยา'บรรณ
๑) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพิกถอน
ใบอนญาตประกอบวิชาขีพิ
๒) เคยถูกภาคทัณฑ์
๓) เคยถูกตักเตือน
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชา?พ

(๔)

ที่

(๔)
๒
๓
๔
๕

๒
๓
บมี
๔
(๔)
๒
๓
๔
๔

พ จั ารพ าจาก ส ำเน า ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
ที'เน้น น้จ จุบ นั ย้อ นหลัง ๔ ปี นับถงวันแรกของ
กำหนดการส่ง คำร้อ งขอย้า ย โดยมเจ้า หน้า ที่
งานทะเบีย นประวัต ลิ งลายมือ จ้อ รับ รองสำเนา
ถูกต้อง
พิจารณาจากแบบคำร้องขอย้ายทีผ่ ฃู้ อย้ายรายงาน
ตามข้อมูลอืน่ ๆ ช้อ ๒. การรักษาวินยั และจรรยาบรรณ
หรือจากเอกสารหลักฐานที,ทางราชการกำหนดโทษ
การประViฤติผิดหางจรรยาบรรณวิชาเขีพิ ย้อนหลัง ๔ปี
นับถีง'วนั แร 9ขทังกาหนิคกิ ารสิงคิ ะํ าร้องขอย้าย

ไรก ^^^

๒. รายละเอียดองค์ป ระกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน

*

องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด

๖ ภูม ลิ ำเนา
๑) ผูฃ้ อย้ายไม่มภี มู ลิ ำเนาอยูในจังหวัดที่
ขอย้ายและไม่ได้ดำรงตำแหน่งในจังหวัดทีข่ อย้าย
๒) ผูฃ้ อย้ายไม่มภี มู ลิ ำเนาอยูใ่ บจังหวัดที่
ขอย้ายแต่ดำรงตำแหน่งในจังหวัดที่ข อย้าย
๓) ผูฃ้ อย้ายมีภูมลิ ำเนาอยูใ่ นจังหวัดที่ขอย้าย
แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในจังหวัดที่ข อย้าย
๔) ผูข้ อย้ายมีภูมลิ ำเนาและดำรงตำแหน่ง
ในจังหวัดที่ข อย้าย

๗ ความอาวุโสตามหลักราชการ

๗.๑ วิหยฐานะ
๑) ไม่มวี ทิ ยฐานะ
๒) ชำนาญการ
๓) ชำนาญการพิเศษ
๔) เชีย่ วชาญ ขึน้ ไป
๗.๒ อัตราเงินเดือน
๑) รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ หรือคํา่ ก'วา่
๒) รับเงินเดือนอันดับ คค.๓
๓) รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔
๔) รับเงินเดือนอันดับ คศ.๕

คะแนน

กรอบกวรพิจารณา

(๕)
๒

พิจารณาภูมลิ ำเนาจากการมีชอ่ื ในสำเนาทะเบียนบ้าน
(ทร.๑๔) โดยผูข้ อย้ายลงลายมีอ ซือ่ รับ รองลำเนา
ถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา

๓

<5L
๕
(๕)
๒

๓

&

พ จิ ารณ าจากลำเน า ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
ที่ เป็นปัจจุบนั โดยมีเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัติ
ลงลายมีอชีอ่ รับรองสำเนาถูกต้อง

๕

(๕)
๒
๓
Ol

๕

พ จิ ารณ าจากลำเน า ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
ทีเ่ ป็น ปัจ จุบ นั โดยมีเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัต ิ
ลงลายมีฮชีอ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
ให พ้ จิ ารณ าก าร ไดัร บั เงิน เดือ น ใน อัต รา
เงิน เดือ นทีไ่ ด้,รบั จริง เซ่น ดำรงตำแหน่งซืง่ ได้รบั
เงิน เดือ น อัน ดับ ค ศ .๓ แต่อ าศัย เบ กิ ใน อัต รา
เงิน เดือนอัน ดับ คศ.๔ ให้พ จิ ารณาอัต ราเงิน เดือ น
ในอันดับ คศ.๔ เป น็ ต น้ /'^
< £/V
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หมายเหตุ กรณคะแนนรวมทุกองค์ประกอบเห่ากัน ให้พจิ ารณาลำดับอาว1โสในราซการ ต'®ห
__________ 1 ___ \ 'วั.
ที ศธ ๐๒๐๒.๖/ว ๒๒ ลงวันที ๓๐ กรกฎาคม
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