
























































แบบแสดงรายละเอียดตามองคประกอบการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย 
ตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา  

(แนบทายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกาศ  ณ วันท่ี  27   ธันวาคม  พ.ศ. 2564) 
(ผูย่ืนคำรองขอยายใหสงแบบแสดงรายละเอียดตามองคประกอบฯ นี้ ทุกราย) 

********************************************** 
ตอนท่ี  1  ประกอบดวยขอมูลท่ัวไป ประวัติ และเหตุผลในการขอยาย   
ขอมูลท่ัวไป 
ชือ่................................... ...นามสกุล......................................ตำแหนงปจจุบัน..................................................... 
วิทยฐานะ..................................ตำแหนงเลขท่ี...................โรงเรียน....................................................................... 
สังกัด สพป./สพม...........................................เขต...........รับเงินเดือนในอันดับ................ข้ัน..........................บาท 
ขอยายไปดำรงตำแหนง 
1. โรงเรียน........................................................................สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ... 
2. โรงเรียน........................................................................สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ...              
3. โรงเรียน.......................................................................สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต .... 
4.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประวัติ และเหตุผลในการขอยาย  
     - ประวัติสวนตัว 
     เกิดวันท่ี.................เดือน................................พ.ศ. .........................รวมอายุตัว..........................ป...................เดือน 
     บรรจุวนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ. .........................รวมอายุราชการ..................ป..................เดือน 

     -  ประวัติการศึกษา(ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดลงตามลำดับ) 
ท่ี                  คุณวุฒิ         สาขา ป พ.ศ.ท่ีไดรับ สถานศึกษา 

     
     
     
     

- ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน(เฉพาะหลักสูตรท่ีสำคัญ) 
 ท่ี  วัน เดือน ป                ช่ือหลักสูตรฝกอบรม/ดูงาน สถานท่ี 
    
    
    
    

- ประวัติการรับราชการ (ตั้งแตเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน ระบุเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลงตำแหนง) 
  ท่ี  วัน เดือน ป               ตำแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 
     
     
     
     



- เหตุผลในการขอยาย 
.......................................................................................................................................................................................... 
ตอนท่ี  2  ขอมูลประกอบการพิจารณาคำรองขอยาย (ตามองคประกอบขอท่ี 1 – 6)  
1. ความรูความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ( 25 คะแนน) 

   1.1. คุณวุฒิ  ( 5  คะแนน)     
   ปริญญาตรี    
   ป.บัณฑิต    
   ปริญญาโท   
   ปริญญาเอก  
       (ตามเอกสารภาคผนวกหนาท่ี.............................................) 

    1.2 การไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน หรือวิทยากร ( 5 คะแนน) 
          ระดับ..................... 

1.2.1  หลักฐานท่ีหนวยงานออกใหเพ่ือรับรองการเปนคณะกรรมการฯ คือ (เลือกระบุ) 
                         ประกาศนียบัตร     เกียรติบัตร      เกียรติคุณบัตร    
                          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………. 
          1.2.2  หนวยงานท่ีออกหลักฐานใหตามขอ 2.2.1  คือ .................................................................................... 
                    (ตามเอกสารภาคผนวกหนาท่ี.............................................) 
    1.3 ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (15 คะแนน)  
          (เขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ดานความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เนื้อหาความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4 และภาคผนวก 
ไมเกิน 10 หนา) 
2. ประสบการณในการบริหารสถานศึกษา ( 20 คะแนน) 
    2.1 การดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ระยะเวลาการดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาใหนับรวมท้ังตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษาและ
ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน...................ป...............เดือน.............วัน(นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564) 
    2.2 การดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือผูอำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาปจจุบัน
(5คะแนน) ระยะเวลาการดำรงตำแหนงในสถานศึกษาในฐานะผูอำนวยการสถานศึกษาหรือรองผูอำนวยการ
สถานศึกษาแลวแตกรณี จำนวน……………ป ……………เดือน……………วัน (นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)      
    2.3 ขนาดสถานศึกษาท่ีขอยายไปดำรงตำแหนง (10 คะแนน) 
............................................................................................................................................................................... 
3. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี/คุณภาพการปฏิบัติงาน  ( 20 คะแนน ) 
    3.1 ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับนักเรียน ( 5 คะแนน) 
          3.1.1 ผลงานท่ีนักเรียนไดรับรางวัลในระดับสูงสุด(ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564) 
คือ ระดับ........................................………………………………………………………………………………….……............................. 
          3.1.2  หลักฐานท่ีหนวยงานออกใหเพ่ือรับรองผลงาน คือ (เลือกระบุ) 
                       ประกาศนียบัตร     เกียรติบัตร      เกียรติคุณบัตร      โลรางวัล  
             อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………. 
          3.1.3  หนวยงานท่ีออกหลักฐานใหตามขอ 3.1.2  คือ .................................................................................... 
                      (ตามเอกสารภาคผนวกหนาท่ี.............................................) 



      3.2 ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 5 คะแนน) 
          3.2.1 ผลงานและรางวัลท่ีไดรับระดับสูงสุด (ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564)                       
คือ ระดับ.................................................................... 
          3.2.2  ชื่อผลงานและปท่ีไดรับ (ระบุ) คือ.......................................................................................... 
      ……………………………………………………………………………………………….......................................................... 
          3.2.3  หลักฐานท่ีหนวยงานออกใหเพ่ือรับรองผลงาน คือ (เลือกระบุ) 
                      ประกาศนียบัตร   เกียรติบัตร    เกียรติคุณบัตร    โลรางวัล  
            อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………….. 
          3.2.4  หนวยงานท่ีออกหลักฐานใหตามขอ 3.2.3  คือ ................................................................................ 
     (ตามเอกสารภาคผนวกหนาท่ี.............................................) 
    3.3 ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับสถานศึกษา ( 5 คะแนน) 
           3.3.1 ผลงานและรางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับระดับสูงสุด(ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2564)คือ ระดับ........................................................................ 
           3.3.2  ชื่อผลงานและปท่ีไดรับ (ระบุ) คือ......................................................................................................... 
      ……………………………………………………………………………………………….......................................................... 
           3.3.3  หลักฐานท่ีหนวยงานออกใหเพ่ือรับรองผลงาน คือ (เลือกระบุ) 
                        ประกาศนียบัตร     เกียรติบัตร      เกียรติคุณบัตร      โลรางวัล  
              อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………… 
           3.3.4  หนวยงานท่ีออกหลักฐานใหตามขอ 3.3.3  คือ .................................................................................. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………….……............................. 
                   (ตามเอกสารภาคผนวกหนาท่ี.............................................) 
     3.4 ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับตนเอง (5 คะแนน) 
           3.4.1 ผลงานและรางวัลท่ีตนเองไดรับระดับสูงสุด(ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564)
คือ ระดับ........................................................................ 
           3.4.2  ชื่อผลงานและปท่ีไดรับ (ระบุ) คือ......................................................................................................... 
      ……………………………………………………………………………………………….......................................................... 
           3.4.3  หลักฐานท่ีหนวยงานออกใหเพ่ือรับรองผลงาน คือ (เลือกระบุ) 
                        ประกาศนียบัตร     เกียรติบัตร      เกียรติคุณบัตร      โลรางวัล  
              อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………… 
           3.4.4  หนวยงานท่ีออกหลักฐานใหตามขอ 3.3.3  คือ .................................................................................. 
                         (ตามเอกสารภาคผนวกหนาท่ี.............................................) 
4. วิสัยทัศนในการบริหารจัดการศึกษา (15 คะแนน) 
 (เขียนวิสัยทัศนในการบริหารจัดการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรมฯ เนื้อหาความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4) 
5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (10 คะแนน) 
 (เขียนสรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และการนำความรู ความสามารถทักษะท่ีไดจากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึง
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เนื้อหาความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4 และภาคผนวก ไมเกิน 10 หนา) 
 



6. การประพฤติตน (10 คะแนน) 
    6.1 การรักษาวินัย (5 คะแนน) 
   (โดยนับยอนหลัง  5  ป จนถึงวันแรกของกำหนดใหยื่นคำรองขอยาย 1 กรกฎาคม 2564) ดังนี้  
    ไมเคยถูกดำเนินการทางวินัย     เคยถูกลงโทษทางวินัยลดข้ันเงินเดือนหรือลดเงินเดือน 
    เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ   
    เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
   6.2 การรักษาจรรยาบรรณ (5 คะแนน) 
   (โดยนับยอนหลัง  5  ป จนถึงวันแรกของกำหนดใหยื่นคำรองขอยาย 1 กรกฎาคม 2564) ดังนี้  
    ไมเคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ     เคยถูกพักใช หรือเคยถูกเพิกถอน 
    เคยถูกตักเตือน                            ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
    เคยถูกภาคทัณฑ 

            ขอรับรองวาขอมูลท่ีขอรับการประเมินเพ่ือขอยายและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ดังกลาวขางตน        
เปนความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)………………………………………………………………….. 

                                                                  (............................................................................)                                                      
                                                                 ตำแหนง.................................................................. 
                                                                 วันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ............... 
 
หมายเหตุ    

1. ใหจัดทำเอกสาร ตอนท่ี 1 -2  เปนรูปเลม จำนวน 8 เลม โดยแยกรูปเลมดังนี้ 
เลมที ่ 1 ประกอบดวย เอกสารหลักฐาน ตามองคประกอบ/ตัวชี้ว ัด ที่ 1 (ยกเวนขอ 1.3) 

ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา องคประกอบ/ตัวชี้วัดท่ี 2 ประสบการณในการบริหารสถานศึกษา 
องคประกอบ/ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่/คุณภาพการปฏิบัติงาน และองคประกอบ/
ตัวชี้วัด 6 การประพฤติตน 

เลมที ่ 2 ประกอบดวย องคประกอบ/ตัวชี ้ว ัด ที ่ 1.3 ความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ไมเกิน 5 หนา และภาคผนวก ไมเกิน 10 หนา องคประกอบ/ตัวชี้วัด ท่ี 4 วิสัยทัศนในการบริหารจัด
การศึกษา ไมเกิน 5 หนา และองคประกอบ/ตัวชี้วัด ท่ี 5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ไมเกิน 5 หนา และ
ภาคผนวก ไมเกิน 10 หนา  

          2. เอกสารภาคผนวก ใหแนบเฉพาะเอกสารสำคัญ  เชน สำเนาวุฒิบัตร คำสั่ง ฯลฯ และใหรับรอง
สำเนาถูกตองทุกแผน 
             
 








