
งบหน้ารายละเอียดและเอกสารอ้างอิงประกอบการประเมินฯ  การย้ายข้าราชการครูฯ  ต าแหน่งครู ประจ าปี พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
----------------------- 

ค าชี้แจง   โปรดกรอกข้อมูลตามข้อเท็จจริง  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดฯ 

ชื่อ – สกุล .......................................................................ต าแหน่ง......................วิทยฐานะ............................................... 
อันดับ...........อัตราเงินเดือน.................บาท  โรงเรียน.............................................จังหวัด................................. 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ...................................................... .............................................................. 
 
องค์ประกอบ/

ตัวชี้วัด 
รายการ 

(ท าเครื่องหมาย ลงใน  และ/หรือกรอกข้อมลูตามความเป็นจรงิ)  

 

รายการเอกสารอ้างอิง  

1.1 
ความรู้ 

วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอก  สาขาวิชา .................................................... 
 ปริญญาโท  สาขาวิชา ...................................................... 
 ปริญญาตรี สาขาวิชา ................................................ ....... 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี  สาขาวิชา .......................................... 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
............................................................... 
............................................................... 
(หน้าที่ .............................................) 
 

1.2 
ความสามารถ 

การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน/
สถานศึกษา  
 รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งผลต่อ 
การยกระดับคุณภาพของผู้เรียน/สถานศึกษา  และมีผล 
การด าเนินงานแล้วเสร็จฯ จ านวน  ................ งาน/ 
โครงการ/กิจกรรม  ได้แก่   
1.  .........................................................................................  
2.  .........................................................................................  
3.  .................................................................... ..................... 
4.  .........................................................................................  
5.  .........................................................................................  
6.  ......................................................................................... 
7.  .........................................................................................  

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
............................................................... 
.............................................................. 
............................................................... 
.............................................................. 
............................................................... 
.............................................................. 
............................................................. 
.............................................................. 
............................................................... 
.............................................................. 
............................................................... 
.............................................................. 
(หน้าที่ .............................................) 
 

   

1.3 
ประสบการณ์

การสอน  

ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 

 สังกัดประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย  
 สังกัดไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย  
 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
   - ส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 
(หน้าที่  ...........................................) 
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องค์ประกอบ/
ตัวชี้วัด 

รายการ 
(ท าเครื่องหมาย ลงใน  และ/หรือกรอกข้อมลูตามความเป็นจรงิ)  

 

รายการเอกสารอ้างอิง  

1.4 
วิชาเอก 

ตามความ
จ าเป็นของ
สถานศึกษา 

วิชาเอก 

 วิชาเอกตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 
 วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา   
แต่มปีระสบการณว์ิชาที่สอนตรงตามความต้องการ 
ของสถานศึกษา  
     (ประสบการณ์วิชาที่สอน  ได้แก่  .................................... 
.....................................................................................................     
.....................................................................................................) 
 วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและ 
ไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการ 
ของสถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
(หน้าที่ .........................................) 
 

2.1 ผลงาน/
รางวัลที่เกิด
กับผู้เรียนใน
สถานศึกษา

ปัจจุบัน 

ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับผู้เรียน 

 ระดับชาติขึ้นไป 

 ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือระดับกลุ่ม 

สถานศึกษา / เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. 

 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา /ระดับจังหวัด 

 ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ศูนย์เครือข่าย 

 ระดับสถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
(หน้าที่ .........................................) 

 
2.2 ผลงาน/
รางวัลที่เกิด

กับ
สถานศึกษา

ปัจจุบัน 

ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา 

 ระดับชาติขึ้นไป 

 ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือระดับกลุ่ม 

สถานศึกษา / เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. 

 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา /ระดับจังหวัด 

 ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ศูนย์เครือข่าย 

 ระดับสถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
(หน้าที่ .........................................) 
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องค์ประกอบ/
ตัวชี้วัด 

รายการ 
(ท าเครื่องหมาย ลงใน  และ/หรือกรอกข้อมลูตามความเป็นจรงิ) 

หมายเหตุ 

3. 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ
หน้าที่สอน 

ในสถานศึกษา
ปัจจุบัน 

ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน   
ตั้งแต่  ........................................................................    
ถึง................................................................................    
 
รวมระยะเวลา  ............  ปี  ................  เดือน   
 
 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
   - ส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 
(หน้าที่  ...........................................) 
 

4.  
สภาพ 
ความ

ยากล าบากฯ 

สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน    
 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษตามประกาศ สพฐ. หรือประกาศ
ส านักงาน ก.ค.ศ. หรือประกาศกระทรวงการคลัง 
 
 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปกติ   
 
 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
   - ส าเนาประกาศ กระทรวง 
     การคลังฯ  ปีงบฯ ……………… 
(หน้าที่  .......................................) 

5. การพัฒนา
ตนเองและ

พัฒนา
วิชาชีพ 

5.1 การเข้ารับการอบรม สัมมนา 
 5 ครั้งข้ึนไป 
 4 ครั้ง 
 3 ครั้ง 
 2 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 

 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
   - ส าเนาวุฒิบัตรจากสถาบันทาง
การศึกษาหรือหน่วยงานที่จัด 
การอบรม สัมมนา  
(ปี 2563-2565) 

(หน้าที่  .......................................) 

 5.2 การน าความรู้ความสามารถจากการอบรมไปใช้ในการ
พัฒนาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 ระดับมากท่ีสุด 
 ระดับมาก 
 ระดับปานกลาง 
 ระดับน้อย 
 ระดับน้อยที่สุด 

 

 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
   - สรุปผลการน าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการ
อบรม ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ 

(หน้าที่  .......................................) 
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องค์ประกอบ/
ตัวชี้วัด 

รายการ 
(ท าเครื่องหมาย ลงใน  และ/หรือกรอกข้อมลูตามความเป็นจรงิ) 

หมายเหตุ 

6. การรักษา
วินัย 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

และ
จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

6.1 การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
 เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ 
 เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
 เคยถูกลงโทษลดเงินเดือน 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
   - ส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 
(หน้าที่  ...........................................) 

 

 6.2 การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 เคยถูกตักเตือน 
 เคยถูกภาคทัณฑ์ 
 เคยถูกพักใช้หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
    ประกอบวิชาชีพ 
 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
   - ส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 
(หน้าที่  ...........................................) 

 

7. 
ความอาวุโส 
ตามหลัก
ราชการ 

7.1  วิทยฐานะ  
 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ 
 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ 
 วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
 วิทยฐานะ ช านาญการ 
 ไม่มีวิทยฐานะ     
 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
   - ส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 
(หน้าที่  ...........................................) 
 

 7.2  อายุราชการ  
เริ่มรับราชการ  เมื่อ ..........................................................  
ถึง วันสุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องฯ (25 ม.ค.  2566)   
 
รวมระยะเวลา  ............  ปี  ................  เดือน   
 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
   - ส าเนา ก.พ. 7  
(หน้าที่  ...........................................) 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
                 (ลงชื่อ)  ............................................................  ผูข้อย้าย 
        (...........................................................) 
                    ต าแหน่ง .................................................................. ............... 
 
 


