
งบหน้ารายละเอียดและเอกสารอ้างอิงประกอบการประเมินฯ การย้ายข้าราชการครูฯ ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
----------------------- 

          ค าชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลตามข้อเท็จจริง  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดฯ  

          ชื่อ – สกุล .......................................................................  ต าแหน่ง  ......................  วิทยฐานะ ....................................... 
อัตราเงินเดือน  .......................  บาท   โรงเรียน  .........................................................  จังหวัด  ....................................
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ........................................................................................................ .......................... 
องค์ประกอบ/

ตัวชี้วัด 
รายการ 

(ท าเครื่องหมาย ลงใน   และ/หรือกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง)  หมายเหตุ 

1.1 
ความรู้ 

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

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
ส าเนา ก.พ. 7  หรือ ก.ค.ศ. 16   
ที่เป็นปัจจุบัน (จนท.ทะเบียนประวัติ
รับรองส าเนาถูกต้อง)  
 (หน้าที่ ...........................................) 

1.2 
ความสามารถ 

1.2.1  การได้รับมอบไหมายงาน/โครงการ/กิจกรรม 
          ในสถานศึกษา  

 รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียน/สถานศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวัน
สุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี และมีผลการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จฯจ านวน  ........  โครงการ/กิจกรรม  ได้แก่   
1.  ..............................................................................................  
2.  ..............................................................................................  
3.  ..............................................................................................  
4.  ..............................................................................................  
5.  ..................................................................... ......................... 
6.  ..............................................................................................  
7.  ..............................................................................................  
 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
............................................................... 
.............................................................. 
............................................................... 
.............................................................. 
............................................................... 
.............................................................. 
............................................................. 
.............................................................. 
............................................................... 
.............................................................. 
............................................................... 
.............................................................. 
(หน้าที ่.............................................) 
 

 1.2.2  ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ขอย้ายท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
 ได้รับรางวัลที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปีนับถึงวันสุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้าย ได้แก่  
1.  ..............................................................................................  
2.  ..............................................................................................  
3.  .............................................................................................. 
4.  ..............................................................................................  
5.  ..............................................................................................  
  
 

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

ตัวชี้วัด 
รายการ 

(ท าเครื่องหมาย ลงใน   และ/หรือกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง) หมายเหตุ 

1.3 
ประสบการณ์

การสอน  

ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 

  สังกัดประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย  
  สังกัดไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย  
 

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

1.4 
วิชาเอก 

ตามความ
จ าเป็นของ
สถานศึกษา 

 วิชาเอกตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 
 วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา   
     แต่มปีระสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการ 
     ของสถานศึกษา  
     (ประสบการณ์วิชาที่สอน  ได้แก่  .............................................. 
     ...................................................................................................... 
     .....................................................................................................) 
 วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา  และ 
     ไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการ 
     ของสถานศึกษา 

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

2. 
ล าดับ 

สถานศึกษา 
ที่ประสงค์ 
จะย้ายไป
ปฏิบัติงาน 

ล าดับที่ 1  รร.  .......................................................................... 
ล าดับที่ 2  รร.  .......................................................................... 
ล าดับที่ 3  รร.  .......................................................................... 
ล าดับที่ 4  รร.  .......................................................................... 
ล าดับที่ 5  รร.  ........................................................................ .. 
....................................................................................................  
 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
... ค าร้องขอย้าย ... 

3. 
ระยะเวลา 
ที่ด ารง

ต าแหน่งฯ 
ในสถานศึกษา

ปัจจุบัน 

ด ารงต าแหน่ง  หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน   
ตั้งแต่  ........................................................................    ถึง       
        .........................................................................     
รวมระยะเวลา  ............  ปี  ................  เดือน   
 

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

4.  
สภาพ 
ความ

ยากล าบากฯ 

สถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานปัจจุบัน    
 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษตามประกาศ สพฐ.หรือกระทรวงการคลังฯ  
 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปกติ   
  

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
...สพม.สหอท. พิจารณารายชื่อสถานศึกษา
ตามประกาศพ้ืนที่พิเศษจากประกาศ สพฐ. 
และ กระทรวงการคลัง  
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องค์ประกอบ/

ตัวชี้วัด 
รายการ 

(ท าเครื่องหมาย ลงใน   และ/หรือกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง) หมายเหตุ 

5. 
เหตุผล 

การขอย้าย 

 อยู่รวมกับคู่สมรส/ ดูแลบิดา มารดา หรือบุตร    
 กลับภูมิล าเนา    
 อ่ืน ๆ  (ระบุ)  .....................................................................   
 

เอกสารอ้างอิง  (ที่สอดคล้อง 
กับเหตุผลการขอย้าย)  ได้แก่  
............................................................... 
.............................................................. 
............................................................... 
.............................................................. 
............................................................... 
.............................................................. 
............................................................. 
(หน้าที่ .............................................) 
 

6. 
ความอาวุโส 
ตามหลัก
ราชการ 

6.1  วิทยฐานะ  
 วิทยฐานะ  (ระบุ)  ............................................................... 
 ไม่มีวิทยฐานะ     
 

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

 6.2  อายุราชการ  
เริ่มรับราชการ  เมื่อ ..........................................................  ถึง 
วันสุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องฯ (27  ม.ค. 2565)   
รวมระยะเวลา  ............  ปี  ................  เดือน   

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

7. 
ความเห็น 

ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ที่รับย้าย  

 
 เห็นควรรับย้าย   
 ไม่เห็นควรรับย้าย    

(สพม.สหอท  เป็นผู้ประเมินฯ จากการรายงานฯ  ความเห็น 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  ของสถานศึกษาท่ีรับย้าย) 

เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
... ความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีรับย้าย... 
 

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


