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แบบเสนอรายละเอียดตัวชี้วัด
ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางศึกษา
ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)
ปี พ.ศ. 2562

โดย
นาย/นาง/นางสาว.............................................................
ตาแหน่ง....................................................
โรงเรียน.........................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................
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แบบเสนอรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางศึกษา
ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2561
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก
ตามความจาเป็นของสถานศึกษา
1.1 ความรู้
 (1) ปริญญาเอก
 (2) ปริญญาโท
 (3) ปริญญาตรี
 (4) ต่ากว่าปริญญาตรี
1.2 ความสามารถ
1.2.1 ผลการปฏิบัติงานทีส่ ่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน/สถานศึกษา
 (1) รับผิดชอบ 5 โครงการ/กิจกรรม
 (2) รับผิดชอบ 4 โครงการ/กิจกรรม
 (3) รับผิดชอบ 3 โครงการ/กิจกรรม
 (4) รับผิดชอบ 2 โครงการ/กิจกรรม
 (5) รับผิดชอบ 1 โครงการ/กิจกรรม
 (6) ไม่มี
1.2.2 การได้รับมอบหมายงานอื่นในสถานศึกษา
 (1) รับผิดชอบ 5 โครงการ/กิจกรรม
 (2) รับผิดชอบ 4 โครงการ/กิจกรรม
 (3) รับผิดชอบ 3 โครงการ/กิจกรรม
 (4) รับผิดชอบ 2 โครงการ/กิจกรรม
 (5) รับผิดชอบ 1 โครงการ/กิจกรรม
 (6) ไม่มี

ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา/เอกสารอ้างอิง
(40 คะแนน) พิจารณาจาก
- การลงรายการคุณวุฒิใน สาเนา ก.พ.7 หรือ
(5 คะแนน) ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่
5 คะแนน งานทะเบียนประวัตลิ งลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
4 คะแนน - สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
3 คะแนน ให้ผู้ขอย้ายรับรองสาเนาถูกต้อง
2 คะแนน
เอกสารแนบหน้า..................ถึงหน้า...................
(15 คะแนน) พิจารณาจาก
(10 คะแนน) โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียน/สถานศึกษา และมีผลการดาเนินงานแล้ว
10 คะแนน เสร็จโดยผู้ขอย้ายเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
8 คะแนน นั้น ๆ ให้แนบคาสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้
6 คะแนน ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ขอย้ายและผู้บังคับบัญชา
4 คะแนน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2 คะแนน
0 คะแนน เอกสารแนบหน้า.................ถึงหน้า.....................
(5 คะแนน) พิจารณาจาก
5 คะแนน งานอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น
4 คะแนน - งานวิชาการ
3 คะแนน - งานบริหารงานบุคคล
2 คะแนน - งานแผนงานและงบประมาณ
1 คะแนน - งานบริหารทั่วไป
0 คะแนน - งานกิจกรรมนักเรียน
- งานลูกเสือ เนตรนารี
- งานชุมชน
- งานแนะแนว
- งานยาเสพติด
ฯลฯ
ให้แนบคาสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
โดยมีผู้ขอย้ายและผูบ้ ังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
เอกสารแนบหน้า..................ถึงหน้า.....................
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-2ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
1.3 ประสบการณ์การสอน
 (1) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา
ที่สังกัดประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย
 (2) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา
ที่สังกัดไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับ
ที่ขอย้าย

ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา/เอกสารอ้างอิง
(10 คะแนน) พิจารณาจาก
10 คะแนน ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัดประเภท
เดียวกันกับที่ขอย้าย หมายถึง
สังกัด สพป. ไป สังกัด สพป.หรือ
5 คะแนน
สังกัด สพม. ไป สังกัด สพม. หรือ
สังกัด สศศ. ไป สังกัด สศศ.

1.4 วิชาเอก ตามความจาเป็นของสถานศึกษา
(10 คะแนน)
 (1) วิชาเอกตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 10 คะแนน
 (2) วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการ
8 คะแนน
ของสถานศึกษา แต่มปี ระสบการณ์วิชาที่สอน
ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
 (3) วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการ
0 คะแนน
ของสถานศึกษา และไม่มีประสบการณ์
วิชาทีส่ อนตรงตามความต้องการ
ของสถานศึกษา
2 ลาดับสถานศึกษาทีผ่ ู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้าย
(5 คะแนน)
ไปปฏิบตั ิงาน
 (1) ลาดับที่ 1
5 คะแนน
 (2) ลาดับที่ 2
4 คะแนน
 (3) ลาดับที่ 3
3 คะแนน
 (4) ลาดับที่ 4
2 คะแนน
 (5) ลาดับที่ 5
1 คะแนน
3 ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
(10 คะแนน)
ในสถานศึกษาปัจจุบัน
 (1) ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
10 คะแนน
 (2) ตั้งแต่ 1 – 9 ปี
ปีละ 1 คะแนน
เมื่อวันที่.............................ถึงวันที่ 29 ม.ค. 2562
รวม.............ปี..............เดือน................วัน
4 สภาพความยากลาบากในการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาปัจจุบัน
 (1) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศ
กระทรวงการคลัง
 (2) ตั้งอยู่ในพื้นทีป่ กติ

พิจารณาจาก
สาเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การสอนที่
ตรงกับความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
เอกสารแนบหน้า...................ถึงหน้า......................

พิจารณาจาก
คาร้องขอย้ายที่ผู้ขอย้ายระบุชื่อโรงเรียน
ทั้งนี้ กรณีระบุชื่อโรงเรียนที่ขอย้ายเกินกว่า 4 โรงเรียน
หรือระบุว่าโรงเรียนใดก็ได้ ให้ถือว่าอยู่ลาดับที่ 5

พิจารณาจาก
สาเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
ให้นับถึงวันสุดท้ายที่กาหนดให้ยื่นคาร้องขอย้าย
โดยไม่นับรวมเวลาราชการทวีคณ
ู
ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี

(10 คะแนน) พิจารณาจาก
รายชื่อสถานศึกษาตามประกาศพื้นที่พิเศษของ
10 คะแนน กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ
8 คะแนน กระทรวงการคลัง
www.cgd.go.th หรือ เว็บไซต์ของ สพร. สพฐ.
http://personnel.obec.go.th
เอกสารแนบหน้า..................ถึงหน้า.....................
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-3ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
5 เหตุผลการขอย้าย
(1) อยู่รวมกับคู่สมรส/ดูแลบิดามารดาหรือบุตร
(2) กลับภูมิสาเนา
(3) อื่น ๆ..................................................

ค่าคะแนน
(10 คะแนน)
10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน

6 ความอาวุโสตามหลักราชการ
6.1 วิทยฐานะ
 (1) วิทยฐานะเชียวชาญพิเศษ
 (2) วิทยฐานะเชียวชาญ
 (3) วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
 (4) วิทยฐานะชานาญการ
 (5) ไม่มีวิทยฐานะ
6.2 อายุราชการ
 (1) อายุราชการ 20 ปีขนึ้ ไป
 (2) อายุราชการ 1 - 19 ปี
เมือ่ วันที่..........................ถึงวันที่ 29 ม.ค. 2562
รวม..............ปี.................เดือน.................วัน
7 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่รับย้าย
 (1) เห็นควรรับย้าย
 (2) ไม่เห็นควรรับย้าย

(20 คะแนน)
(10 คะแนน)
10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน
2 คะแนน
(10 คะแนน)
10 คะแนน
ปีละ 0.5 คะแนน

รวม

(100 คะแนน)

(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน

กรอบการพิจารณา/เอกสารอ้างอิง
พิจารณาจาก
เอกสารที่สอดคล้องกับเหตุผลการขอย้าย
1. สาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย
2. สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส บิดา มารดา บุตร
3. สาเนาทะเบียนสมรส
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงเรียนของรัฐ
5. เอกสารอื่น ๆ
เอกสารแนบหน้า..................ถึงหน้า....................
พิจารณาจาก
สาเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบนั โดยมีเจ้าหน้าที่
งานทะเบียนประวัตลิ งลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
สาหรับอายุราชการให้นับถึงวันสุดท้ายที่กาหนดให้ยื่น
คาร้องขอย้าย โดยไม่นับรวมเวลาราชการทวีคูณ
ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี

พิจารณาจาก
รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือหลักฐานอื่น
กรณีไม่มีความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ถือว่า เห็นควรรับย้าย
เอกสารแนบหน้า......................ถึงหน้า.......................

หมายเหตุ
1. หากผู้ประสงค์ขอย้ายไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบหรือไม่รับรองสาเนาเอกสาร จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน
ในองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด นั้น ๆ
2. การพิจารณาย้าย ให้พิจารณาจากวิชาเอกตรงตามความจาเป็นและความขาดแคลนครูในสาขาวิชาเอกของสถานศึกษา
ก่อน หากไม่มีให้พิจารณาวิชาเอกไม่ตรงแต่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการของสถานศึกษา หากยังไม่มี
อีกไม่ให้นาวิชาเอกไม่ตรง และไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการของสถานศึกษามาพิจารณา
ทั้งนี้ กรณีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาลาดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดลาดับอาวุโสในราชการ
3. ให้ผู้ยื่นคาร้องขอย้ายประเมินตนเองในแต่ละข้อเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาด้วย (ลงเครื่องหมาย  )
ลงชื่อ.................................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
(.................................................)
ตาแหน่ง................................................

