
 

 

 
 

ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
เรื่อง  กําหนดรายละเอียดองคประกอบการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                  ตําแหนง ครู ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

***********  

  ตามที่ สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.            
ที่ ศธ 0206.4/ว 16  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  นั้น 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 24 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่  ก.ค.ศ.กําหนด ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จึงกําหนด
รายละเอียด องคประกอบการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  ที่ยื่นคํารองขอยาย     
ทั้งภายในและตางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสวนราชการ ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้

  ทั้งนี ้ ตั้งแตวันที่   1    มกราคม  พ.ศ. 2559 เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที ่  11   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559  

           

    (นายทองปอนด  สาดออน) 
        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดองคประกอบการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู                    
ตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ ก.ค.ศ.กําหนด   

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2559) 
 
  

ที ่ องคประกอบ 
น้ําหนัก
คะแนน 

1 ความรู ความสามารถ ประสบการณ หรือวิชาเอก ตามความจําเปนของสถานศึกษา 45 
2 ลําดับสถานศึกษาที่ผูขอยายมีความประสงคจะยายไปปฏิบัติงาน 5 
3 ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาปจจุบัน 10 
4 สภาพความยากลําบากในการปฏบิัติหนาที่ในสถานศึกษาปจจุบัน 5 
5 เหตุผลการขอยาย 10 
6 ความอาวุโสตามหลักราชการ 20 
7 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 
 รวม 100 

 
 1.  ความรู ความสามารถ ประสบการณ หรือวิชาเอก ตามความจําเปนของสถานศึกษา  

(45 คะแนน)  
   1.1 ความรู (5 คะแนน)  พิจารณาจากคณุวุฒิการศึกษา กําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
   1) ปริญญาเอก   5   คะแนน 
   2) ปริญญาโท   4   คะแนน 
   3) ปริญญาตรี   3   คะแนน 

   1.2 ประสบการณ (10 คะแนน) พิจารณาจากประสบการณในการสอนตามกลุมสาระ
หรือวิชาเอกที่หนวยงานการศึกษาตองการ ใหนับถึงวันที่ 31 มกราคม ของปที่ยื่นคํารองขอยาย หากมีเศษ
เดือนตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 ป กําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
  1) ประสบการณ 10 ปขึ้นไป     10   คะแนน 
  2) ประสบการณ 8 - 9 ป  8   คะแนน 
  3) ประสบการณ 6 – 7 ป  6   คะแนน 
  4) ประสบการณ 4 – 5 ป  4   คะแนน 
  5) ประสบการณต่ํากวา 4 ปลงมา  2   คะแนน 

   1.3 ความสามารถ  (30 คะแนน)  พิจารณาจากผลงาน ดังนี้ 
       1.3.1  ผลงานดีเดนของผูขอยาย  (10 คะแนน)  พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
เปนผลงานดีเดน ที่เกิดจากการประกวด, การคัดเลือก หรือการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการของหนวยงาน
ราชการ/รฐัวสิาหกิจ และเอกชน เปนผลงานไมเกิน 3 ปที่ผานมา นับถึงวันที ่31 มกราคม ของปที่ยื่นคํารองขอยาย 

/ โดยมีสําเนา… 
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โดยมีสําเนาเกียรติบัตร,วุฒิบัตร หรือโลรางวัล ในระดับสูงสุด จากหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ และเอกชน 
(ดีเดน หมายถึง ดีเดน ดีเยี่ยม ชนะเลิศ เหรียญทอง หรือรางวัลสูงสุดของประเภทนั้น ๆ ) กําหนดคาคะแนน 
ดังนี้ 
            1) ระดับกระทรวงหรือระดับชาติหรือสูงกวา   10    คะแนน 
   2) ระดับกรมหรือสวนราชการหรือระดับภาค   8     คะแนน 
   3) ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา    6     คะแนน 
    4) ระดับอําเภอหรือศูนยเครือขาย     4     คะแนน 
      1.3.2  ผลงานดีเดนของนักเรียน  (10 คะแนน)  (เปนผลงานของนักเรียนใน     
กลุมสาระหรือวิชาเอกทีผู่ขอยายปฏิบัติการสอน  พิจารณาเชนเดียวกันกับ ขอ 1.3.1 ทุกประการ 
       1.3.3 การพัฒนาตนเอง  (5 คะแนน)  ไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา   
ดูงานที่เก่ียวของกับการศึกษา ในรอบ 3 ปที่ผานมา นับถึงวันที่ 31 มกราคม ของปที่ยื่นคํารองขอยาย พิจารณา
จากเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือเอกสารหลักฐาน หากเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในระดับสูงสุด
เดียวกัน ตั้งแต 5 ครั้งขึ้นไปใหเพิ่มอีก 1 คะแนน กําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
   1) ระดับกระทรวงหรือระดับชาติหรือสูงกวา  4    คะแนน 
   2) ระดับกรมหรือสวนราชการหรือระดับภาค 3    คะแนน 
   3) ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา  2    คะแนน 
   4) ระดับอําเภอหรือศูนยเครือขาย   1    คะแนน 
       1.3.4 การรักษาวินัย  ( 5 คะแนน) กําหนดคาคะแนน ดังนี ้
             1) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย    5    คะแนน 

   2) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ     4    คะแนน 
   3) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน    3    คะแนน 
   4) เคยถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน    2    คะแนน 

  2. ลําดับสถานศึกษาที่ผูขอยายระบุความประสงคขอยายไปดํารงตําแหนงตรงกับตําแหนง
ที่วาง (5 คะแนน) กําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
      1) ระบุสถานศึกษาลําดับที่ 1      5    คะแนน 
      2) ระบุสถานศึกษาลําดับที่ 2      4    คะแนน 
      3) ระบุสถานศึกษาลําดับที่ 3      3    คะแนน 
      4) ระบุสถานศึกษาลําดับที่ 4      2    คะแนน 
      5) ระบุสถานศึกษาลําดับที่ 5      1    คะแนน 
หมายเหตุ  คณะกรรมการกลั่นกรองการยายเปนผูพิจารณาคะแนน 

 3. ระยะเวลาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาปจจุบัน  (10 คะแนน) 
นับถึงวันที่ 31 มกราคม ของปที่ยื่นคํารองขอยาย หากมีเศษเดือนตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 ป กําหนด       
คาคะแนน ดังนี้ 

   1) ระยะเวลา 21 ปขึ้นไป      10   คะแนน 
   2) ระยะเวลา 18 – 20 ป       9   คะแนน 
   3) ระยะเวลา 15 – 17 ป       8   คะแนน 

/4) ระยะเวลา 12 – 14 ป… 
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   4) ระยะเวลา 12 – 14 ป       7   คะแนน 
   5) ระยะเวลา 9 – 11 ป       6   คะแนน 
   6) ระยะเวลา 6 – 8 ป       5   คะแนน 
   7) ระยะเวลา 3 – 5 ป       4   คะแนน 
   8) ระยะเวลา ต่ํากวา 3 ป ลงมา      3   คะแนน 
 
 4. สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปจจุบัน ( 5 คะแนน)  
   1) กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภัย 
   2) มีเสียง/กลิ่น/ฝุนละออง/มลพิษ 
   3) ใชภาษาถ่ินมากกวาภาษาไทย 
   4) ยากลําบากในการเดินทาง 
   5) ระยะทางจากสถานศึกษาถึงสวนราชการ/เขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของ

สถานศึกษาปจจุบัน ตั้งแต 50 ก.ม.ขึ้นไป 
   6) อ่ืน ๆ  
            สภาพความยากลําบาก ตั้งแต 5 รายการขึ้นไป  5 คะแนน 
                         สภาพความยากลําบาก ตั้งแต 4 รายการขึ้นไป  4 คะแนน 
                         สภาพความยากลําบาก ตั้งแต 3 รายการขึ้นไป  3 คะแนน 
                         สภาพความยากลําบาก ตั้งแต 2 รายการขึ้นไป  2 คะแนน 
                         สภาพความยากลําบาก ตั้งแต 1 รายการขึ้นไป  1 คะแนน 

 5. เหตุผลการยาย (10 คะแนน) พิจารณาดังนี้ 
   1) อยูรวมคูสมรส          10   คะแนน 
   2) ดูแลบิดามารดา หรือบุตร ที่เจ็บปวย ชราภาพ หรือไมมีผูดูแล    9    คะแนน 
   3) ยายกลับภูมิลําเนาตนเอง ภูมิลําเนาบิดามารดา ภูมิลําเนาคูสมรส    8    คะแนน 
   4) ยายไปดูแลบุตร หรือ คนในครอบครัวที่ไมมีผูดูแล       7    คะแนน 
   5) ยายไปใกลภูมิลําเนาตนเอง        6    คะแนน 

      6) เหตุผลการยายอื่น ๆ        5    คะแนน 
                 หมายเหตุ  ใหพิจารณาเหตุผลการยายตามสภาพความเปนจริง โดยพิจารณาจาก
หลักฐานที่ผูขอยายเสนอประกอบคํารองขอยาย พิจารณาเรียงลําดับความสําคัญ คือ 
   1) การยายไปอยูรวมกับคูสมรส ตองเปนการยายไปพักอาศัยในบานหลังเดียวกันกับคูสมรส 
   2) การยายเพื่อดูแลบิดามารดาหรือบุตร ตองเปนการยายไปพักอาศัยในบานหลัง
เดียวกัน หรือในบริเวณใกลเคียงกันกับบานของบิดามารดา หรือบุตร 
   3) การยายกลับภูมิลําเนา ตองเปนการยายขามอําเภอ/จังหวัด 
   4) การยายดวยเหตุผลอื่น ๆ  
 

/6. ความอาวโุสตามหลักราชการ… 
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  6. ความอาวุโสตามหลักราชการ  (20 คะแนน) 

    6.1 อายุราชการ  ( 10 คะแนน) พิจารณาอายุราชการตั้งแตวันรับราชการจนถึงวันที่ 31 
มกราคม  ของปที่ยื่นคํารองขอยาย (เศษเกิน 6 เดือนข้ึนไปใหนับเปน 1 ป) กําหนดคาคะแนน ดังนี้ 

   1) อายุราชการ 21 ปขึ้นไป   10   คะแนน 
   2) อายุราชการ 18 – 20 ป    9    คะแนน 
   3) อายุราชการ 15 – 17 ป    8    คะแนน 
   4) อายุราชการ 12 – 14 ป    7    คะแนน  

   5) อายุราชการ 9 – 11 ป    6    คะแนน 
   6) อายุราชการ 6 – 8 ป    5    คะแนน 
   7) อายุราชการ 3 – 5 ป    4    คะแนน 
   8) อายุราชการต่ํากวา 3 ป    3    คะแนน 

 
 6.2 การดํารงตําแหนงวิทยฐานะ  (10 คะแนน) กําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
  1) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ    10  คะแนน 
  2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ     8   คะแนน 
  3) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ    6   คะแนน 
  4) วิทยฐานะชํานาญการ     4   คะแนน 
  5) ไมมีวิทยฐานะ      2   คะแนน 

  7. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา (5 คะแนน)  
                       7.1 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ     5    คะแนน 
                       7.2 คณะกรรมการไมเห็นชอบหรือไมมีมต ิ  4    คะแนน 
หมายเหตุ    
 1. หากไดคะแนนประเมินทั้งหมดเทากัน ใหนําความอาวุโสทางราชการที่ ก.ค.ศ.กําหนด        
มาตัดสินครั้งสุดทาย ตามลําดับ ดังนี้ 
  1.1 ในตําแหนงเดียวกันผูใดมีวิทยฐานะสูงกวา ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา 
  1.2 หากมีวิทยฐานะเทากัน ผูใดมีวิทยฐานะนั้นกอน ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา 
  1.3 หากมีวิทยฐานะพรอมกัน ผูใดไดรับเงินเดือนมากกวา ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา 
  1.4 หากไดรับเงินเดือนเทากัน ผูใดมีอายุราชการมากวา ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา 
  1.5 หากมีอายุราชการเทากัน ผูใดไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา     
ถือวาเปนผูอาวุโสกวา 
  1.6 หากไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกัน ผูใดไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นนั้นกอน ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา 
  1.7 หากไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นนั้นพรอมกัน ผูใดมีอายุตัวมากกวา     
ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา 
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