
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัด สพฐ.



 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์
จะพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยความเห็นชอบ
ของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน      

สพฐ. ประกาศขนาดสถานศึกษา พร้อมทั้ง 
รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ของผู้ประสงค์ขอย้าย 

Timeline ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 7/2564) 

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 - 15 กรกฎาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม

ผู้ประสงค์ขอย้าย ส่งค าร้องขอย้าย
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ

สพท. ต้นสังกัด ส่งค าร้องขอย้าย
ถึง สพท. หรือ สศศ. ที่ผู้ประสงค์ขอย้าย
ไปด ารงต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 

กศจ. พิจารณาย้ายคร้ังแรก
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 
และให้มผีล ไมก่่อนวันที่ 1 ตุลาคม 
ของปีเดียวกัน

ภายในวันที่ 30 กันยายน

31 พฤษภาคม 2564 สพท. ประกาศสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ก าหนดขนาดสถานศึกษาตามจ านวนนักเรียนเป็น 4 ขนาด 
คอื ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ 

ขนาดสถานศึกษา จ านวนนักเรียน (คน)

เล็ก ตั้งแต่ 119 คน ลงมา

กลาง ตั้งแต่ 120 - 719 คน

ใหญ่ ตั้งแต่ 720 - 1,679 คน

ใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 1,680 คน ข้ึนไป

(ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุด ที่ ศธ 04009/ว 2480 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564)

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ความรู้
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการศึกษา

1 4

25 คะแนน

5 6
วิสัยทัศน์

ในการบรหิาร
จัดการศึกษา

การพัฒนา
ตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ

ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมนิตามองค์ประกอบการประเมนิ
ศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 6 องค์ประกอบ ดังนี้

32
ประสบการณ์
ในการบริหาร
สถานศึกษา

ผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัตงิาน

ในหน้าท่ี/คุณภาพ
การศกึษา

การประพฤตติน

(ตามหนังสอื สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20 คะแนน 15 คะแนน20 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน



การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ประเภทเดียวกัน ขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน
ในจังหวัดและต่างจังหวัดพร้อมกัน

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

STEP 2

STEP 3

STEP 4

ประเภทเดียวกัน ย้ายข้ามขนาดได้ตามล าดับ
ในจังหวัดและต่างจังหวัดพร้อมกัน

ต่างประเภท ขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน
ในจังหวัดและต่างจังหวัดพร้อมกัน

หากมีต าแหน่งในสัดส่วนที่ใช้รับย้ายเหลืออยู่ 
ให้น ามาย้ายต่อเนื่อง จนไม่มีค าร้องของผู้ประสงค์ขอย้าย 
ให้น าไปใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

หรือใช้ส าหรับการคัดเลือก หรือพิจารณาใช้ต าแหน่งว่างดังกล่าว
ได้ตามความเหมาะสม

STEP 1



องค์ประกอบที่ 1
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (25 คะแนน) 

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

1) ปริญญาตรี 2 คะแนน 
2) ป.บัณฑิต 3 คะแนน
3) ปริญญาโท 4 คะแนน
4) ปริญญาเอก 5 คะแนน

1) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/                2 คะแนน
สหวิทยาเขต/ศูนย์เครือข่าย 

2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด         3 คะแนน
3) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือระดับ 4 คะแนน

กลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ.
4) ระดับชาติขึ้นไป 5 คะแนน       

1.2 การได้รับแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการ   (5 คะแนน)
อนุกรรมการ คณะท างาน หรือวิทยากร 

1.1 คุณวุฒิ       (5 คะแนน)



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ดังนี้       

1. การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาและบริหารกิจการ
ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ                  

2. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. การส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง                   
เต็มศักยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

4. การบริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้มีโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า
โดยประเมินจากบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้

1) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย
2) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง
3) สอดคล้อง เหมาะสม มาก
4) สอดคล้อง เหมาะสม มากที่สุด

2 คะแนน 
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 (ต่อ)
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

1.3 ความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา (15 คะแนน)



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

1) ตั้งแต่ 1- 19 ปี ปีละ 0.25 คะแนน
2) ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป 5 คะแนน

2.1 การด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
(5 คะแนน)

2.2 การด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาปัจจบุัน  

(5 คะแนน)

1) ตั้งแต่ 1- 19 ปี ปีละ 0.25 คะแนน
2) ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป 5 คะแนน

2.3 ขนาดสถานศึกษาที่ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง หรือประเภท
ของสถานศึกษาและประสบการณ์ด้านการศึกษาพเิศษ  

(10 คะแนน)

2.3.1 ขนาดสถานศึกษาที่ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง
1) ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา 

ข้ามขนาดสถานศึกษาใกล้เคียง 2 ขนาด
2) ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศกึษา 

ข้ามขนาดสถานศึกษาใกล้เคียง 1 ขนาด
3) ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา 

ที่มีขนาดใกล้เคียง
4) ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา 

ที่มีขนาดเดียวกัน

(10 คะแนน)
7 คะแนน 

8 คะแนน

9 คะแนน

10 คะแนน

องค์ประกอบที่ 2
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา (20 คะแนน) 



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

2.3.2 ประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ  
(10 คะแนน)

1) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สพท. 
ไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
และไม่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ

2) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สพท. 
ไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
และมีประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ

3) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
ไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา ต่างประเภท               
ในสังกัด สศศ.

4) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
ไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา ประเภทเดียวกัน                 
ในสังกัด สศศ.

7 คะแนน 

8 คะแนน

9 คะแนน

10 คะแนน

ส าหรับ สศศ.

องค์ประกอบที่ 2 (ต่อ)
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

1) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ศนูย์เครือข่าย 2 คะแนน
2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดบัจังหวัด 3 คะแนน
3) ระดับภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือระดับกลุ่มสถานศึกษา/ 4 คะแนน

เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ.
4) ระดับชาติขึ้นไป 5 คะแนน

3.1 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับนักเรียน
(5 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 3
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่/คุณภาพการปฏิบัติงาน (20 คะแนน) 

3.2 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับ
ครูและบุคลากรในสถานศกึษา (5 คะแนน)

3.3 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา
(5 คะแนน)

3.4 ผลงานและรางวัลที่เกิดตนเอง
(5 คะแนน)



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

องค์ประกอบที่ 4
วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา (15 คะแนน) 

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึง
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โดยก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ 
ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
และเครือข่าย

โดยประเมินจากวิสัยทัศน์ในการบริหารจดัการศึกษา ดังนี้
1) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้น้อย 9 คะแนน
2) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้ปานกลาง 11 คะแนน
3) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มาก 13 คะแนน
4) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มากที่สุด 15 คะแนน



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

องค์ประกอบที่ 5
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (10 คะแนน) 

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนสรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และการน าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด ดังน้ี

1. การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพที่แสดงใหเ้ห็นถึงความรู ้ความสามารถ ทักษะการใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น

2. การน าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพครู ผู้เรียน และ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

โดยประเมินจากสรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และการน าความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้

1) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย 7 คะแนน
2) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง 8 คะแนน
3) สอดคล้อง เหมาะสม มาก 9 คะแนน
4) สอดคล้อง เหมาะสม มากที่สุด 10 คะแนน



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

องค์ประกอบที่ 6
การประพฤติตน (20 คะแนน) 

6.1 การรักษาวินัย
(5 คะแนน)

1) เคยถูกลงโทษทางวินัย 2 คะแนน
ลดขั้นเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  

2) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน 3 คะแนน
3) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ 4 คะแนน
4) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 5 คะแนน

6.2 การรักษาจรรยาบรรณ 
(5 คะแนน)

1) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพิกถอน    2 คะแนน  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2) เคยถูกภาคทัณฑ์                     3 คะแนน
3) เคยถูกตักเตือน  4 คะแนน                                               
4) ไม่เคยถูกลงโทษทาง 5 คะแนน

จรรยาบรรณวิชาชีพ


