




รายละเอียดตัวซี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย 
ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

คำชี้แจงประกอบการพิจารณา
การพิจารณาย้าย ให้พิจารณาจากวิชาเอกตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิซาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 

ก่อนลำดับแรก หากไม่มี ให้พิจารณาประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นชองสถานศึกษา 
เป็นลำดับถัดไป

ท ี่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คำคะแนน กรอบการพิจารผา
๑ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในวิชาเอก (๓๐) พิจารผาจาก

ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นบีจจุบัน
๑.๑ ความรู (๔) โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือซื่อ

๑) ปริญญาเอก ๔ รับรองลำเนาถูกต้อง
๒) ปริญญาโท (ร1ี

๓) ปริญญาตรี ๓
๔) ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๒

๑ .๒ ความสามารถ (๑๐) พิจารณาจาก
๑) รับผิดชอบ ๔ งาน/โครงการ/กิจกรรม ๑๐ งาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งผู้ฃอย้ายเป็นผู้รับผิดชอบ
๒) รับผิดชอบ ๔ งาน/โครงการ/กิจกรรม ๘ ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผ ู้เรียน/สถานศึกษา
๓) รับผิดชอบ ๓ งาน/โครงการ/กิจกรรม ๖ ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ป ี นับถึงวันสุดท้ายท ี่กำหนด
๔) รับผิดชอบ ๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม C£ . ให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง
๔) รับผิดชอบ ๑ งาน/โครงการ/กิจกรรม ๒ โดยแนบคำสั่งของโรงเรียนหรือเอกสารหลักฐานท ี่มอบหมาย

ให้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม
ท้ังน ี้ ผู้ฃอย้ายลงลายมือซื่อรับรองลำเนาถูกต้อง

ของเอกสารทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือซื่อ
รับรองลำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา
และหากไม่แนบลำเนาเอกสารหลักฐานโด  ๆ
ให้ได้ ๐ คะแนน

๑ .๓ ประสบการณ์การสอน (๑๐) พิจารณาจาก
๑) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ๑๐ ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาท ี่สังกัดประเภท

ท ี่สังกัดประเภทเดียวถันถับที่ขอย้าย เดียวกันกับที่ฃอย้าย หมายถึง
๒) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ๔ สังกัด สพป. ไป สังกัด สพป. หรือ

ท ี่สังกัดไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับ สังกัด สพม. ไป สังกัด สพม. หรือ
ที่ขอย้าย สังกัด สศศ. ไป สังกัด สศศ.



- ๒-
aท องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

๑.๔ วิชาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก (๔) พิจารณาจาก
ที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา หรือตามความต้องการ สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน
จำเป็นชองสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบริบท โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมีอชื่อรับรอง
ของสถานศึกษา สำเนาถูกต้อง หรือเอกสารหลักฐานที่ให้เห็นว่า

๑) วิชาเอกตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ๔ มีประสบการณ์การสอน
ที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มี

๒) วิชาเอกไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ๓ ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๙ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๔๖๔
แต่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรง
ตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการ
จำเป็นชองสถานศึกษา

๓) วิชาเอกไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ๐
ที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา 
และไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรง
ตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการ
จำเป็นของสถานศึกษา

๒ ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียน (๒๐) พ ิจารณาจาก
และสถานศึกษาปัจจุบัน สำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุซื่อนักเรียนที่ผู้ฃอย้าย
๒.๑ ผลงาน/รางวัลที่เก ิดกับผู้เรียน (๑๐) รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับรางวัล

๑) ระดับชาติข้ึนไป ๑๐ ระดับสูงสุดย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้าย
๒) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ ๘ ที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลงาน/รางวัลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
สังกัด สศศ ในหน้าที่ชองผู้ฃอย้ายในสถานศึกษาปัจจุบัน

๓) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด ๖ ทั้งนี้ ผู้ฃอย้ายต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
๔) ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต (ร1 ของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ หากรายการใด

/ศูนย์เครือข่าย ไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา
๔) ระดับสถานศึกษา ๒ และหากไม่แนบสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ

ให้ได้ ๐ คะแนน
๒.๒ ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา (๑๐) พ ิจารณาจาก

๑) ระดับชาติข้ึนไป ๑๐ สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีระบุช่ือชองสถานศึกษาปัจจุบัน
๒) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ ๘ ของผู้ฃอย้ายที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย
สังกัด สศศ ประจำปีในแต่ละครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงาน/รางวัล

๓) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด ๖ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีในสถานศึกษาปัจจุบัน
๔) ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต ( โดยให้แบบเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ฃอย้าย

/ศูนย์เครือข่าย มีส่วนรับผิดชอบในผลงาน/รางวัล น้ัน
๔) ระดับสถานศึกษา ๒ ทั้งนี้ ผู้ฃอย้ายและผู้อำนวยการสถู ศึกษา

ต้องลงลายมีอซึ่อรับรองสำเนาถูกต้อง'ขอ*Cปีกสิ'าร,ช*ระกอน.
การพิจารณาทุกฉบับ หากรายก'/รใด' 
สำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารถภทุ้เนํ

น ี้^ ด ัา ย ม ีอ ช ื่^ อ ง  j

เอกสารหลักฐานใด  ๆ ให้ได้ ๐ ค^นฺบุเ



- ๓-
ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
๓ ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน 

ในสถานศึกษาปัจจุบัน
๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปี ข้ึนไป 
๒) ตั้งแต่ ๑ -  ๙ ปี

(๑๐)

๑๐
(ปีละ ๑ 
คะแนน)

พิจารณาจาก
สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ท่ีเ'ปีนปัจจุบัน 
โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ 
รับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ผู้ฃอย้ายมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ปัจจุบันไม่ครบ ๒๔ เดือน เนื่องจากสถานศึกษาเดิม 
ถูกยุบ รวม หรือเลิก ให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษาเดิมที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก และสถานศึกษา 
ปัจจุบันมานับรวมกัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ข้อ ๑.๒ วรรคสอง

โดยให้นับระยะเวลาถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ 
ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ไม่นับรวม 
เวลาราชการทวีคูณ ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ ๖ เดือนข้ึนไป 
นับเ'ปีน ๑ ปี

๔ สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษาปัจจุบัน

๑) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศ สพฐ. 
หรือประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ 
หรือประกาศกระทรวงการคลัง 

๒) ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ

(๑๐)

๑๐

๘

พิจารณาจาก
รายชื่อสถานศึกษา ตามประกาศ สพฐ. เร่ือง รายชื่อ 
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ สังกัด สพฐ. ลงวันท่ี ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๔ หรือตามประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.
เร่ือง รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใข้เปีนเงื่อนไข 
ในการลดระยะเวลาการฃอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา 
ลงวับท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ หรือตามประกาศพ้ืนที่พิเศษ 
ของกระทรวงการคลังที่ประกาศใช้อยู่ในวันสุดท้าย 
ที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง 
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.c§d.§o.th)

๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิขาขีพ
๕ .๑ การเข้ารับการอบรม สัมมนา ในรูปแบบ Onsite 
หรือ Online เพื่อนำความรู้มาใข้ในการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน ตามตัวขึ้วัดที่กำหนด ดังนี้ 

๑) มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
จำนวน ๕ คร้ังข้ึนไป

๒) มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
จำนวน ๑ -  ๔ คร้ัง

(๑๐)
(๕)

๕

คร้ังละ ๑ 
คะแนน

พิจารณาจาก
สำเนาวุฒิบัตรที่ออกโดยสถาบันทางการศึกษาหรือหน่วยงาน 
ที่จัดการอบรม สัมมนา โดยแนบวุฒิบัตรการเข้ารับ 
การอบรม สัมมนา ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้าย 
ที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง 

ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
ของเอกสารทุกฉบับ

หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
จะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แสำเนาเอกส'ไร'x  
หลักฐานใด  ๆให้ไต้ ๐ ค ะ แ น ,  " '" ''^  \



ท องค์ประกอบ/ตัวข้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
๕.๒ การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้ (<๔) พิจารณาจาก
จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ ไปใข้ในการพัฒนา การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและ ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ โดยมีเนื้อหา
พัฒนาวิชาชีพ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร
ทักษะ ความรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอน TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun IT๙
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังน้ี ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์ ไม่ต้องมีเอกสาร

๑) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มากท่ีสุด ๕ หลักฐานประกอบ และไม่รับพิจารณาเอกสาร
๒) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มาก (ร̂ ผ่าน QR Code
๓) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียบ ปานกลาง ๓
๔) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น้อย ๒
๔) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น้อยที่สุด ๑

๖ การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม (๑๐) พิจารณาจาก
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ลำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ทีเ่ป็นปิจจุ,บัน
๖.๑ การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม (๔) ย้อนหลัง ๓ ปี นับถึงวันแรกที่กำหนดให้ยื่นคำร้อง

๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๕ ขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยมเีจ้าหน้าที่
๒) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ (รี̂ งานทะเบียนประวัติลงลายมือซื่อรับรองลำเนาถูกต้อง
๓) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๓
๔) เคยถูกลงโทษลดเงินเดือน ๒

๖.๒ การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ (๔) พิจารณาจาก
๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ๕ สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เปีนบีจจุบัน
๒) เคยถูกตักเตือน (̂ ย้อนหลัง ๓ ปี นับถึงวันแรกที่กำหนดให้ยื่นคำร้อง
๓) เคยถูกภาคทัณฑ์ ๓ ขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่
๔) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพิกถอน ๒ งานทะเบียนประวัติลงลายมือซื่อรับรองลำเนาถูกต้อง

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือจากแบบคำร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายท่ีรายงาน
ข้อมลอื่น  ๆ ตามข้อ ๑

๗ ความอาวุโสตามหลักราชการ (๑๐) พิจารณาจาก
๗.© วิทยฐานะ (๔) ลำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เปีนบีจจุบัน

๑) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ๕ โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือซื่อ
๒) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (̂ รับรองลำเนาถูกต้อง หรือเอกสารหลักฐานอื่น
๓) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๓ ท่ีแสดงให้เห็นว่า มีวิทยฐานะตามที่รายงาน
๔) วิทยฐานะชำนาญการ ๒
๕) ไม่มีวิทยฐานะ ๑

๗.๒ อายุราชการ (๔) พิจารณาจาก
๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปีข้ึนไป ๕ ลำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ท่ีเป ี^รจัจับีใ7~
๒) ต้ังแต่ ๑ -  ๙ ปี ปีละ ๐.๕ โดยให้นับระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับรว่ซการ'------ \

คะแนน นับถึงวันสุดท้ายท่ีกำหนดให้ยื่‘นเคำร้อนข้ีฟฺท์(4 \
ประจำปีในแต่ละครั้ง ๙ ; ( ) g  1

รวม ๑๐๐
หมายเหตุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบเท่ากันให้พิจารณาลำดับอาวุโสในราซการต า ม ห น ัง ส ือ ล ำ น ัก ง า น ก nใรห้

ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕:๕๕ เร่ือง การจัดลำดับอาวุโสในราชการ


