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ชื่อ............................................................................ โรงเรียน............................................................. สพท. ......................................
วุฒิ ปกศ.สูง วิชาเอก............................................... ป.ตรี วิชาเอก....................................... ป.โท วิชาเอก.............................................
ป.เอก วิชาเอก.................................................................
ที่
1

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจาเป็น
ของสถานศึกษา
1.1 ความรู้
(1) ปริญญาเอก
(2) ปริญญาโท
(3) ปริญญาตรี
(4) ต่่ากว่าปริญญาตรี

ค่าคะแนน
(40 คะแนน)

1.2 ความสามารถ
1.2.1 ผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน/
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)

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

(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

1.3 ประสบการณ์การสอน
(1) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัด
ประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย
(2) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัดไม่ตรง
กับประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย

(10 คะแนน)
10 คะแนน

1.4 วิชาเอก ตามความจาเป็นของสถานศึกษา
(1) วิชาเอกตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
(2) วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
แต่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการ
ของสถานศึกษา
(3) วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
และไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา

(10 คะแนน)
10 คะแนน
8 คะแนน

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

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

5 คะแนน

0 คะแนน

ได้แนบหลักฐาน เอกสาร

-2-

ที่
2

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ลาดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน
(1) ล่าดับที่ 1
(2) ล่าดับที่ 2
(3) ล่าดับที่ 3
(4) ล่าดับที่ 4
(5) ล่าดับที่ 5

ค่าคะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

3

ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบนั
(1) ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
(2) ตั้งแต่ 1 – 9 ปี

(10 คะแนน)
10 คะแนน
ปีละ 1 คะแนน

4

สภาพความยกลาบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน
(1) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง
(2) ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ

(10 คะแนน)
10 คะแนน
8 คะแนน

5

เหตุผลการย้าย
(1) อยู่รวมกับคู่สมรส / ดูแลบิดามารดา หรือบุตร
(2) กลับภูมิเนา
(3) อื่นๆ

(10 คะแนน)
10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน

6

ความอาวุโสตามหลักราชการ
6.1 วิทยฐานะ
(1) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
(2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(3) วิทยฐานะช่านาญการพิเศษ
(4) วิทยฐานะช่านาญการ
(5) ไม่มีวิทยฐานะ

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

6.2 อายุราชการ
(1) อายุราชการ 20 ปีขึ้นไป
(2) อายุราชการ 1 -19 ปี
7

(10 คะแนน)
10 คะแนน
ปีละ 0.5 คะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานที่รับย้าย
(1) เห็นควรรับย้าย
(2) ไม่เห็นควรรับย้าย
รวม

( 5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
(100 คะแนน)

