
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัด สพฐ.



▪ ประกาศต าแหน่งว่างพร้อมรายละเอียด
ตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน 
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ

▪ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาท่ีประสงค์
จะพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยความเห็นชอบ
ของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี 
ก่อนส่งค าร้องขอย้ายประจ าปี เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 วัน

สพฐ. ประกาศขนาดสถานศึกษา พร้อมท้ัง 
รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ของผู้ประสงค์ขอย้าย 

Timeline ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารย้ายผู้บรหิารสถานศึกษา 

สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร (ว 7/2564) 

ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

1 - 15 กรกฎาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม

ผู้ประสงค์ขอย้าย ส่งค าร้องขอย้าย
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศกึษาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ

สพท. ต้นสังกัด ส่งค าร้องขอย้าย
ถงึ สพท. หรือ สศศ. ท่ีผู้ประสงค์ขอย้าย
ไปด ารงต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 

กศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรก

ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี
30 กันยายน และให้มีผล
ไม่ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม ของปีเดียวกัน

ภายในวันที่ 30 กันยายน

31 พฤษภาคม 2564 สพท.  ประกาศ
ก่อนการส่งค าร้องขอย้าย
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4
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2
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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

(ตำมหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2480 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564)

ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



ความรู้
ความสามารถ
ในการบรหิาร
จัดการศึกษา

1 4

25 คะแนน

5 6
วิสัยทัศน์

ในการบริหาร
จัดการศึกษา

การพัฒนา
ตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ

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

32
ประสบการณ์
ในการบริหาร
สถานศึกษา

ผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงาน

ในหน้าท่ี/คุณภาพ
การศกึษา

การประพฤตติน

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

ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

20 คะแนน 15 คะแนน20 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน



องค์ประกอบที่ 1
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (25 คะแนน) 

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

1) ปริญญำตรี 2 คะแนน 
2) ป.บัณฑิต 3 คะแนน
3) ปริญญำโท 4 คะแนน
4) ปริญญำเอก 5 คะแนน

1) ระดับสถำนศึกษำ/กลุ่มโรงเรียน/                2 คะแนน
สหวิทยำเขต/ศูนย์เครือข่ำย 

2) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ระดับจังหวัด         3 คะแนน
3) ระดับภำค/ระดับเขตตรวจรำชกำร หรือระดับ 4 คะแนน

กลุ่มสถำนศึกษำ/เครือข่ำยสถำนศึกษำ สังกัด สศศ.
4) ระดับชำติขึ้นไป 5 คะแนน       

1.2 กำรได้รับแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมกำร   (5 คะแนน)
อนุกรรมกำร คณะท ำงำน หรือวิทยำกร 

1.1 คุณวุฒิ       (5 คะแนน)



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ำยเขียนบทสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด ดังนี้       

1. กำรบังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำและบริหำรกิจกำร
ของสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ                  

2. กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำนวิชำกำร บริหำรงบประมำณ และบริหำรทั่วไปของสถำนศึกษำให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

3. กำรส่งเสริมและสนับสนุนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง                   
เต็มศักยภำพ โดยเน้นทักษะกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอื่น และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม

4. กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน ให้มีโอกำสและควำมเสมอภำคทำง

กำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ
โดยประเมินจำกบทสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้

1) สอดคล้อง เหมำะสม น้อย
2) สอดคล้อง เหมำะสม ปำนกลำง
3) สอดคล้อง เหมำะสม มำก
4) สอดคล้อง เหมำะสม มำกที่สุด

2 คะแนน 
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 (ต่อ)
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

1.3 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรศึกษำ (15 คะแนน)



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

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

2.1 กำรด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
(5 คะแนน)

2.2 กำรด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ในสถำนศึกษำปัจจบุัน  

(5 คะแนน)

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

2.3 ขนำดสถำนศึกษำที่ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง หรือประเภท
ของสถำนศึกษำและประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำพเิศษ  

(10 คะแนน)

2.3.1 ขนำดสถำนศึกษำที่ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง
1) ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ 

ข้ำมขนำดสถำนศึกษำใกล้เคียง 2 ขนำด
2) ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศกึษำ 

ข้ำมขนำดสถำนศึกษำใกล้เคียง 1 ขนำด
3) ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ 

ที่มีขนำดใกล้เคียง
4) ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ 

ที่มีขนำดเดียวกัน

(10 คะแนน)
7 คะแนน 

8 คะแนน

9 คะแนน

10 คะแนน

องค์ประกอบที่ 2
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (20 คะแนน) 



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

2.3.2 ประเภทของสถำนศึกษำและประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำพิเศษ  
(10 คะแนน)

1) ขอย้ำยจำกสถำนศึกษำ สังกัด สพท. 
ไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ สังกัด สศศ. 
และไม่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำพิเศษ

2) ขอย้ำยจำกสถำนศึกษำ สังกัด สพท. 
ไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ สังกัด สศศ. 
และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำพิเศษ

3) ขอย้ำยจำกสถำนศึกษำ สังกัด สศศ. 
ไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ ต่ำงประเภท               
ในสังกัด สศศ.

4) ขอย้ำยจำกสถำนศึกษำ สังกัด สศศ. 
ไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ ประเภทเดียวกัน                 
ในสังกัด สศศ.

7 คะแนน 

8 คะแนน

9 คะแนน

10 คะแนน

ส ำหรับ สศศ.

องค์ประกอบที่ 2 (ต่อ)
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

1) ระดับสถำนศึกษำ/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยำเขต/ศนูย์เครือข่ำย 2 คะแนน
2) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ระดบัจังหวัด 3 คะแนน
3) ระดับภำค/ระดบัเขตตรวจรำชกำร หรือระดับกลุ่มสถำนศึกษำ/ 4 คะแนน

เครือข่ำยสถำนศึกษำ สังกัด สศศ.
4) ระดับชำติขึ้นไป 5 คะแนน

3.1 ผลงำนและรำงวัลที่เกิดกับนักเรียน
(5 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 3
ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่/คุณภำพกำรปฏิบัติงำน (20 คะแนน) 

3.2 ผลงำนและรำงวัลที่เกิดกับ
ครูและบุคลำกรในสถำนศกึษำ (5 คะแนน)

3.3 ผลงำนและรำงวัลที่เกิดกับสถำนศึกษำ
(5 คะแนน)

3.4 ผลงำนและรำงวัลที่เกิดตนเอง
(5 คะแนน)



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

องค์ประกอบที่ 4
วิสัยทัศน์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (15 คะแนน) 

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ำยเขียนวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่แสดงให้เห็นถึง
กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โดยก ำหนดนโยบำย แผนกลยุทธ์ 
ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำร่วมกับผู้เรียน ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน
และเครือข่ำย

โดยประเมินจำกวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรจดักำรศึกษำ ดังนี้
1) สอดคล้อง เหมำะสม เป็นไปได้น้อย 9 คะแนน
2) สอดคล้อง เหมำะสม เป็นไปได้ปำนกลำง 11 คะแนน
3) สอดคล้อง เหมำะสม เป็นไปได้มำก 13 คะแนน
4) สอดคล้อง เหมำะสม เป็นไปได้มำกที่สุด 15 คะแนน



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

องค์ประกอบที่ 5
กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ (10 คะแนน) 

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ำยเขียนสรุปผลกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ และกำรน ำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำใช้ ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด ดังนี้

1. กำรพัฒนำตนเอง และพัฒนำวิชำชีพที่แสดงใหเ้ห็นถึงควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทักษะกำรใช้

ภำษำไทยและภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ สมรรถนะทำงวิชำชีพ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และควำมรอบรู้ในกำรบริหำรงำนให้สูงขึ้น

2. กำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพครู ผู้เรียน และ
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ

โดยประเมินจำกสรุปผลกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ และกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำใช้ ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ดังนี้

1) สอดคล้อง เหมำะสม น้อย 7 คะแนน
2) สอดคล้อง เหมำะสม ปำนกลำง 8 คะแนน
3) สอดคล้อง เหมำะสม มำก 9 คะแนน
4) สอดคล้อง เหมำะสม มำกที่สุด 10 คะแนน



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

องค์ประกอบที่ 6
กำรประพฤติตน (20 คะแนน) 

6.1 กำรรักษำวินัย
(5 คะแนน)

1) เคยถูกลงโทษทำงวินัย 2 คะแนน
ลดขั้นเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  

2) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน 3 คะแนน
3) เคยถูกลงโทษภำคทัณฑ์ 4 คะแนน
4) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย 5 คะแนน

6.2 กำรรักษำจรรยำบรรณ 
(5 คะแนน)

1) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพิกถอน    2 คะแนน  
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

2) เคยถูกภำคทัณฑ์                     3 คะแนน
3) เคยถูกตักเตือน  4 คะแนน                                               
4) ไม่เคยถูกลงโทษทำง 5 คะแนน

จรรยำบรรณวิชำชีพ



กำรพิจำรณำย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ประเภทเดียวกัน ขนำดเดียวกันและขนำดใกล้เคียงกัน
ในจังหวัดและต่ำงจังหวัดพร้อมกัน

ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

STEP 2

STEP 3

STEP 4

ประเภทเดียวกัน ย้ำยข้ำมขนำดไดต้ำมล ำดับ
ในจังหวัดและต่ำงจังหวัดพร้อมกัน

ต่ำงประเภท ขนำดเดียวกันและขนำดใกล้เคียงกัน
ในจังหวัดและต่ำงจังหวัดพร้อมกัน

หำกมีต ำแหน่งในสัดส่วนที่ใช้รับย้ำยเหลืออยู่ 
ให้น ำมำย้ำยต่อเนื่อง จนไม่มีค ำร้องของผู้ประสงค์ขอย้ำย 
ให้น ำไปใช้บรรจุและแต่งตั้งจำกบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

หรือใช้ส ำหรับกำรคัดเลือก หรือพิจำรณำใช้ต ำแหน่งว่ำงดังกล่ำว
ได้ตำมควำมเหมำะสม

STEP 1


