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 บันทึกประจ าวัน ต ารวจ/ฝ่ายปกครอง                         
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ค าชี้แจงการจัดส่งเอกสารการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับผู้ท่ีส่งค าร้องขอย้าย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565) 
 
 

1. แบบค าร้องขอย้าย (ตามแบบที่ก าหนดส าหรับยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี) จ านวน 3 ชุด (เย็บมุมรวมกับหนังสือน าส่ง) 
ไม่ต้องน าไปเข้าเล่ม แต่ละชุดให้แนบเอกสารดังนี้  
 1.1 ส าเนา ก.พ.7  (รับรองส าเนาโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  (รับรองส าเนา) 
 1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนา) 
 1.4 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีมติที่เกี่ยวข้อง (รับรองส าเนา) 
 

2. เอกสารประกอบการพิจารณาให้คะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ จ านวน  5  เล่ม 

 - พิจารณาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการ
ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
     - โดยให้จัดเรียงเอกสารให้ครบทุกองค์ประกอบ ตามงบหน้าการจัดเรียงเอกสารประกอบการพิจารณา 
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพฯ พร้อมระบุเลขหน้าด้วย (ยกเว้น ตัวชี้วัดที่ 1.3 และองค์ประกอบที่ 4 และ 5  
ไม่ต้องน ามารวมในชุดนี้ แต่ให้น าไปท าแยกเล่ม ตามข้อ 3 ถึง ข้อ 5) 
 -  แนบส าเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา ทะเบียนสมรส ฯลฯ    
 

3. เอกสารบทสรุปความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (ตัวช้ีวัดที่ 1.3)  จ านวน  5  เล่ม 
    จัดท าเอกสารเขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน 
3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของก าหนดการส่งค าร้องขอย้ายประจ าปี โดยมีเนื้อหาความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4  
แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ภาคผนวกหรือเอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก) 
โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code  
 

4. เอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา (องค์ประกอบท่ี 4)  จ านวน  5  เล่ม 
   จัดท าเอกสารเขียนวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ที่มีความสอดคล้อง เหมาะสมเป็นไปได้เนื้อหาความยาว
ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษรTH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ (ไม่รวมปก) ไม่ต้องมีเอกสาร
หลักฐานประกอบ โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code  
 

5. เอกสารบทสรุปการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (องค์ประกอบท่ี 5)  จ านวน  5  เล่ม 
จัดท าเอกสารเขียนบทสรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี  

นับถึงวันสุดท้ายของก าหนดการส่งค าร้องขอย้ายประจ าปี โดยมีเนื้อหาความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร 
TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ภาคผนวกหรือเอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก)  
โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code   
 

หมายเหตุ    1. ค าชี้แจงการจัดส่งเอกสารการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษานี้ ใช้เฉพาะส าหรับผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้าย  
ไปด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เท่านั้น 

   2. ส าเนาหลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณาให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

                     3. ให้ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและกรอบการพิจารณาให้ละเอียด
ครบถ้วน ก่อนส่งค าร้องขอย้าย 

 

-------------------------------------------------------- 



 
งบหน้าการจัดเรียงเอกสารประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพฯ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 
ชื่อ-สกุล ผู้ขอย้าย...................................................................ต าแหน่ง...................................................................... 
โรงเรียน...........................................................................สพป./สพม................................จังหวัด.............................. 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
เอกสารประกอบ 
การพิจารณา 
(ใส่เลขหน้า) 

หมายเหตุ 

1 ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา   
 1.1 คุณวุฒิ   
 1.2 การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ 

     คณะท างาน หรือวิทยากร 
  

 1.3 ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ไม่ต้องแนบ แยกเล่ม จ านวน 5 เล่ม 
2 ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา   
 2.1 การด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   
 2.2 การด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

     หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบัน 
  

 2.3 ขนาดสถานศึกษาที่ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง   
3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที/่ 

คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  

 3.1 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับนักเรียน   
 3.2 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับข้าราชการครู 

     และบุคลากรในสถานศึกษา 
  

 3.3 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา   
 3.4 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับตนเอง   
4 วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ไม่ต้องแนบ แยกเล่ม จ านวน 5 เล่ม 
5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ไม่ต้องแนบ แยกเล่ม จ านวน 5 เล่ม 
6 การประพฤติตน   
 6.1 การรักษาวินัย   
 6.2 การรักษาจรรยาบรรณ   

 


