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แนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 

 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา (สพฐ.) เอกสาร/หลักฐาน/ขอ้มูลอ้างอิง  ในการประเมิน 
 ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วดัการย้ายข้าราชการครูฯ พิจารณาจาก 

1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือ
วิชาเอกตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 
1.1  ความรู ้

(1) ปริญญาเอก 
(2) ปริญญาโท 
(3) ปริญญาตรี 
(4) ต่ ากว่าปริญญาตรี 

(40 คะแนน) 
 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 

 

พิจารณาจาก 
-  การลงรายการคุณวุฒิใน ส าเนา ก.พ. 7 หรือ 
ก.ค.ศ. 16 ที่เป็นปัจจุบัน  โดยมีเจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิให้
ผู้ขอย้ายรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

1. ส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 ที่เป็นปัจจุบัน   
   โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ       
   รับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
    โดยผู้ขอย้ายรับรองส าเนาถูกต้อง 

 1.2  ความสามารถ 
1.2.1 การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/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 

 
 
 

(15 คะแนน) 
(10 คะแนน) 

 
10 คะแนน 
8 คะแนน 
6 คะแนน 
4 คะแนน 
2 คะแนน 
0 คะแนน 

พิจารณาจาก 
โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียน/สถานศึกษา และมีผลการด าเนินงาน
แล้วเสร็จโดยผู้ขอย้ายเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมนั้น ๆ ให้แนบค าสั่งของโรงเรียนที่
มอบหมายให้ปฏิบัติงานโดยมีผู้ขอย้ายและ
ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

1. มีโครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งผลต่อการยกระดับ 
   คุณภาพของผู้เรียน/สถานศึกษา 
2. มีรายงานผลโครงการ/กิจกรรม/บันทึกข้อความ      
    รายงานผลที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3. ผู้ขอย้ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

นั้น ๆ  
4. มีค าสั่งมอบหมายงานหรือมีประกาศแต่งตั้งฯ 
5. ผู้ขอย้ายและผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน              

ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ทั้ง 2 คน 
6.  ไม่ก าหนดว่า โครงการ/กิจกรรมนั้น             

เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน
อยู่ในสถานศึกษาปัจจุบันหรือสถานศึกษาอ่ืน       
ที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว  

          *** ทั้งนี้ต้องมีครบตั้งแต่ข้อ 1 - 5 ข้อ                       
          จึงจะได้คะแนน 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา (สพฐ.) เอกสาร/หลักฐาน/ขอ้มูลอ้างอิง  ในการประเมิน 
 ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วดัการย้ายข้าราชการครูฯ พิจารณาจาก 

 1.2.2 การได้รับมอบหมายงานอื่นใน
สถานศึกษา 

(1) รับผิดชอบ 5 งาน 
(2) รับผิดชอบ 4 งาน 
(3) รับผิดชอบ 3 งาน 
(4) รับผิดชอบ 2 งาน 
(5) รับผิดชอบ 1 งาน 
(6) ไม่มี 

 

(5 คะแนน) 
 

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 
0 คะแนน 

พิจารณาจาก 
งานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น  

-  งานวิชาการ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานกิจกรรมนักเรียน 
-  งานลูกเสือ เนตรนารี 
-  งานชุมชน 
-  งานแนะแนว 
-  งานยาเสพติด 
   ฯลฯ 
ให้แนบค าสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้

ปฏิบัติงาน โดยมีผู้ขอย้ายและผู้บังคับบัญชาลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 

1. มีค าสั่งมอบหมายงานของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย 
    (งานตามโครงสร้างของสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล 

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และหรือ           
งานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ                 
และนโยบายของรัฐบาล) 

2. ผู้ขอย้ายและผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน 
    ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ทัง้ 2 คน 
 
 

 1.3  ประสบการณ์การสอน 
(1)  ประสบการณ์การสอนใน

สถานศึกษาท่ีสังกัดประเภท
เดียวกันกับที่ขอย้าย 

(2)  ประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษาท่ีสังกัดไม่ตรงกับ
ประเภทเดียวกันกับท่ีขอย้าย 

(10 คะแนน) 
10 คะแนน 

 
 

5 คะแนน 
 

พิจารณาจาก 
ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัด
ประเภทเดียวกันกับท่ีขอย้าย หมายถึง 

สังกัด สพป. ไป สังกัด สพป. หรือ 
สังกัด สพม. ไป สังกัด สพม. หรือ 
สังกัด สคศ. ไป สังกัด สคศ.  
 
 
 

 

 

ข้อมูลประสบการณ์สอนในสถานศึกษาที่สังกัด    
ตามท่ีระบุในค าร้องขอย้าย 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา (สพฐ.) เอกสาร/หลักฐาน/ขอ้มูลอ้างอิง  ในการประเมิน 
 ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วดัการย้ายข้าราชการครูฯ พิจารณาจาก 

 1.4  วชิาเอก ตามความจ าเป็นของ
สถานศึกษา 

(1)  วิชาเอกตรงตามความต้องการ
ของสถานศึกษา 

(2)  วิชาเอกไม่ตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา แต่มี
ประสบการณว์ิชาที่สอนตรง
ตามความต้องการของ
สถานศึกษา 

(3)  วิชาเอกไม่ตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา และไม่
มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรง
ตามความต้องการของ
สถานศึกษา 

 

(10 คะแนน) 
 

10 คะแนน 
 

8 คะแนน 
 
 
 
 

0 คะแนน 

พิจารณาจาก 
ส าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16   หรือเอกสาร
หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การสอนที่ตรงกับ
ความต้องการความจ าเป็นของสถานศึกษา 
กรณีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาให้ค านึงถึง
มาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา ตามหนังสือ 
สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 040009/ว 1916                   
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

 1. วชิาเอก พิจารณาจาก เอกสาร ดังนี้ 
     1.1 ส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16  
           ที่เป็นปัจจุบัน  โดยมีเจ้าหน้าที่งาน     
           ทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรอง           
           ส าเนาถูกต้อง  
      1.2 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 
            คุณวุฒิ โดยผู้ขอย้ายรับรองส าเนาถูกต้อง 
 2. ประสบการณ์วิชาที่สอน พิจารณาจากค าสั่ง  
     มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือตารางสอน  
     โดยมีผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันลงลายมือชื่อ     
     รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

2 ล าดับสถานศึกษาท่ีผู้ขอย้ายมีความประสงค์
จะย้ายไปปฏิบัติงาน 

(1) ล าดับที่ 1 
(2) ล าดับที่ 2 
(3) ล าดับที่ 3 
(4) ล าดับที่ 4 
(5) ล าดับที่ 5 

 
 
 
 
 

(5 คะแนน) 
 

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

พิจารณาจาก 
ค าร้องขอย้ายที่ผู้ขอย้ายระบุชื่อโรงเรียน 
ทั้งนี้ กรณรีะบุชื่อโรงเรียนที่ขอย้ายเกินกว่า 4 
โรงเรียนหรือระบุโรงเรียนใดก็ได้ ให้ถือว่า           
อยู่ล าดับที่ 5 

 

 1. ข้อมูลล าดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้าย                
     ระบชุื่อโรงเรียนในค าร้องขอย้าย 
 2. ทั้งนี้ กรณีระบุชื่อโรงเรียนที่ขอย้ายเกินกว่า 4   
     โรงเรียน หรือระบุโรงเรียนใดก็ได้ ให้ถือว่า                 
     อยู่ล าดับที่ 5 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา (สพฐ.) เอกสาร/หลักฐาน/ขอ้มูลอ้างอิง  ในการประเมิน 
 ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วดัการย้ายข้าราชการครูฯ พิจารณาจาก 

3 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาปัจจุบัน 

(1) ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
(2) ตั้งแต่ 1-9 ป ี

(10 คะแนน) 
 

10 คะแนน 
ปีละ 1 คะแนน 

 

พิจารณาจาก 
ส าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16    
ให้นับถึงวันสุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้าย 
โดยไม่นับรวมเวลาราชการทวีคูณ ถ้าเศษของปี 
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี 

 

  ข้อมูลจาก ส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16             
ที่เป็นปัจจุบัน  โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และให้นับถึงวัน
สุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้าย ถ้าเศษของปี 
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี 
  ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งฯ โดยไม่นับรวม
เวลาราชการทวีคูณ   
 

4 สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาปัจจุบัน 

(1)  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษตามประกาศ
กระทรวงการคลัง 

(2)  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปกติ 

(10 คะแนน) 
 

10 คะแนน 
 

8 คะแนน 
 

พิจารณาจาก 
- รายชื่อสถานศึกษาตามประกาศพื้นที่พิเศษของ
กระทรวงการคลัง ที่ประกาศใช้อยู่ในวันสุดท้าย 
ที่ยื่นค าร้องขอย้าย (สามารถติดตามและ 
ดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์ของ www.cgd.go.th 
หรอื เว็บไซต์ของ สพร. สพฐ. 
http://personnel.obec.go.th) 
 

 

  รายชื่อสถานศึกษา ตามประกาศพื้นที่พิเศษของ
กระทรวงการคลัง ที่ประกาศใช้อยู่ในวันสุดท้าย 
ที่ยื่นค าร้องขอย้าย (สามารถติดตามและ 
ดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์ของ www.cgd.go.th 
หรอื เว็บไซต์ของ สพร. สพฐ. 
http://personnel.obec.go.th) 
 

5 เหตุผลการขอย้าย 
(1) อยู่รวมกับคู่สมรส/ 
     ดูแลบิดามารดา หรือบุตร 
(2) กลับภูมิล าเนา 
(3) อ่ืน ๆ 

 
 
 
 

(10 คะแนน) 
10 คะแนน 

 
8 คะแนน 
6 คะแนน 

 

พิจารณาจาก 
เอกสารที่สอดคล้องกับเหตุผลการขอย้าย 
1. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส บิดา มารดา บุตร 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส 
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 
5. เอกสารอ่ืน ๆ 
 

1. กรณีระบุอยู่รวมกับคู่สมรส ต้องมีส าเนา
ทะเบียนสมรส และมีส าเนาทะเบียนบ้าน      
ของคู่สมรสอยู่ในท้องที่ (อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ) 
ที่ขอย้ายลง 

       ทั้งนี้ ต้องอยู่คนละอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ 
       กับโรงเรียนเดิมที่ผู้ขอย้ายสังกัดอยู่          
2. กรณีระบุดูแลบิดามารดา หรือบุตร              

ต้องมีส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา     
หรือบุตร อยู่ในท้องที่ (อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ) 
ที่ขอย้ายลง 

http://www.cgd.go.th/
http://personnel.obec.go.th/
http://www.cgd.go.th/
http://personnel.obec.go.th/
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      ทั้งนี้ ต้องอยู่คนละอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ 
      กับโรงเรียนเดิมที่ผู้ขอย้ายสังกัดอยู่ 
3. กรณีระบุกลับภูมิล าเนา ให้พิจารณาจากเจตนา

ของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย ที่ระบุเหตุผล             
ในค าร้องขอย้าย  

4. กรณีระบุเหตุผลอ่ืนๆ  
ให้ถือว่าอยู่ในเหตุผล ข้อ (3) อ่ืนๆ 

5. กรณีระบุเหตุผลหลายข้อให้พิจารณาจาก
เหตุผลที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  

6 ความอาวุโสตามหลักราชการ 
6.1 วิทยฐานะ 

(1) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
(2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
(3) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
(4) วิทยฐานะช านาญการ 
(5) ไม่มีวิทยฐานะ 

6.2  อายุราชการ 
(1) อายุราชการ 20 ปีขึ้นไป 
(2) อายุราชการ 1-19 ป ี
 

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

(10 คะแนน) 
10 คะแนน 

ปีละ 0.5 คะแนน 

พิจารณาจาก 
ส าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน  โดย
มีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้องส าหรับอายุราชการให้นับถึงวัน
สุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้าย โดยไม่นับรวม
เวลาราชการทวีคูณ ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือน
ขึ้นไป นับเป็น 1 ปี 
 

 

1. ส าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน       
โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ส าหรับวิทยฐานะ กรณีไม่ระบุการเลื่อน          
วิทยฐานะในส าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16       
ให้พิจารณาจากค าสั่งเลื่อนวิทยฐานะ             
ทีผู่้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ส าหรับอายุราชการ ให้นับถึงวันสุดท้าย          
ที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้าย ถ้าเศษของปี 
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี 
ทั้งนี้ อายุราชการ โดยไม่นับรวมเวลาราชการ
ทวีคูณ 
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7 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่รับย้าย 

(1) เห็นควรรับย้าย 
(2) ไม่เห็นควรรับย้าย 

 

(5 คะแนน) 
 

5 คะแนน 
4 คะแนน 

พิจารณาจาก 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานหรือหลักฐานอื่น 
กรณีไม่มีความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ถือว่า เห็นควรรับย้าย 
 

 

 1. หนังสือราชการ และรายงานการประชุม              
    ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                   
    หรือหลักฐานอื่น ที่สถานศึกษาส่งมายัง                        
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. กรณีไม่มีความเห็นของคณะกรรมการ  
     สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ถือว่า เห็นควรรับย้าย 
 

 รวม (100 คะแนน)   
หมายเหตุ 

1. หากผู้ประสงค์ขอย้ายไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบหรือไม่รับรองส าเนาเอกสาร จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนนในองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด นั้นๆ      
2. หากพิจารณาย้าย ให้พิจารณาจากวิชาเอกตรงตามความจ าเป็นและความขาดแคลนครูในสาขาวิชาเอกของสถานศึกษาก่อน หากไม่มีให้พิจารณาวิชาเอกไม่ตรง                          
    แต่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการของสถานศึกษา หากยังไม่มีอีกไม่ให้น าวิชาเอกไม่ตรงและไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการ 
    ของสถานศึกษามาพิจารณา  
    ทัง้นี้ กรณีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาล าดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555                                
.....เรื่อง การจัดล าดับอาวุโสในราชการ                            
....  

 


