
 
 

แบบรายงานข้อมูลผู้ขอย้ายรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2566 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 
  ชื่อ-สกุล.........................................................................ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.....................วิทยฐำนะ...................................................                                                          
  โรงเรียน..........................................................................................อ ำเภอ.................................... จังหวัด.............................................. 
  สังกัด สพป./สพม./สศศ................................................................ เบอร์โทรศัพท์.......................................................... 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
 

แนบเอกสำรประกอบ 
กำรพิจำรณำทุกรำยกำร 

 1.ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอกตามความจ าเป็นของสถานศึกษา   
  1.1  ความรู้  ระดับกำรศึกษำสงูสุด   ปริญญำเอก   ปริญญำโท    ปริญญำตรี   ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี
        วุฒิ........................................วิชำเอก...............................   
   1.2  ความสามารถ  การได้รับมอบหมายงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ผู้ขอย้ายเป็นผู้รับผิดชอบ 
        ที่ส่งผลต่อกำรยกระดับคณุภำพของผู้เรียน/สถำนศึกษำ ย้อนหลังไมเ่กิน 3 ปี นับถึงวันที่ 25 มกรำคม 2566                  
โดยแนบค ำสั่งของโรงเรียนหรือเอกสำรหลักฐำนที่มอบหมำยใหร้ับผดิชอบ/โครงกำร/กิจกรรม  ทั้งนีผู้ข้อย้ำยและลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถูกต้องของเอกสำรทกุฉบับ จ ำนวน..................โครงกำร/กิจกรรม ดังนี ้
      1.…………………………………………………………………………………………………………….......................... 
      2.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      3.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      4.……………………………………………………………………………………………………………......................... 
      5.…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      
1.3 ประสบการณ์สอน                                       
       ปัจจุบันสอนในสถำนศึกษำสังกัดสพป................................. สพม.................................สศศ........................                          
1.4 วิชาเอกตามความจ าเป็นของสถานศึกษา       
        -ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำเอก............................................................................................................................. 
        -ประสบกำรณ์สอนวิชำ................................................................................................................................ 
       1. วิชำเอกตรงตำมเกณฑม์ำตรฐำนวิชำเอกท่ีก ำหนดใหม้ีในสถำนศึกษำ   
       2. วิชำเอกไม่ตรงตำมเกณฑม์ำตรฐำนวิชำเอกฯ แต่มีประสบกำรณ์วิชำที่สอนตรงตำมมำตรฐำนวิชำเอก 
       3. วิชำเอกไม่ตรงตำมเกณฑม์ำตรฐำนวิชำเอก ฯและไมม่ีประสบกำรณ์วิชำที่สอนตรงตำมมำตรฐำนวิชำเอก 
  

เอกสำรหนำ้............... 
 
 
 
 
 
 
เอกสำรหนำ้...............
เอกสำรหนำ้...............
เอกสำรหนำ้...............
เอกสำรหนำ้...............
เอกสำรหนำ้............... 
 
 
 
 
 
เอกสำรหนำ้............... 

  2. ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปจัจุบัน   
     2.1 ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับผู้เรียน  ใหส้่งส ำเนำเอกสำรหลักฐำนท่ีระบุช่ือนักเรียนทีผู่้ขอย้ำยรบัผิดชอบ ตำมทีไ่ด้รับ
มอบหมำยที่ได้รับรำงวัลระดับสูงสดุย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวัน 25 มกรำคม 2566  ในสถำนศึกษำปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้ขอ
ย้ำยลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับ  จ ำนวน ..........รำงวัล ดังนี้      
      1.ระดับชำติขึ้นไป........................................................................................................................................ 
      2.ระดับภำค/ระดับเขตตรวจรำชกำร/ระดับกลุ่มสถำนศึกษำ/เครือข่ำยสถำนศึกษำสังกัด สศศ  
      3.ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ/ระดับจังหวดั   …………………………………………………………………………………… 
      4.ระดับกลุม่โรงเรียน/สหวิทยำเขต/ศูนย์เครือข่ำย  ……………………………………………………………….……… 
      5.ระดับสถำนศึกษำ……………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
เอกสำรหนำ้............... 
เอกสำรหนำ้............... 
เอกสำรหนำ้............... 
เอกสำรหนำ้............... 
เอกสำรหนำ้............... 
 
 

  
                                                  
 
 
 

/2.2 ผลงำน/รำงวัล...
ระยะเวลา.... 



 
 
                       
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
 

แนบเอกสำรประกอบ 
กำรพิจำรณำทุกรำยกำร 

  2.2 ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา  ให้ส่งส ำเนำเอกสำรหลกัฐำนที่ระบุชื่อของสถำนศึกษำปัจจุบันของผู้ขอย้ำย                   
ที่ได้รับรำงวัลระดับสูงสุดย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ 25 มกรำคม 2566  เป็นผลงำน/รำงวัลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี        
ในสถำนศึกษำปัจจุบัน โดยแนบเอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ขอย้ำยมีส่วนรับผดิชอบ ทั้งนี้ผู้ขอย้ำย และ ผอ.สถำนศึกษำ
ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับ  จ ำนวน ..................รำงวัล ดังนี้      
      1.ระดับชำติขึ้นไป......................................................................................................................... 
      2.ระดับภำค/ระดับเขตตรวจรำชกำร/ระดับกลุ่มสถำนศึกษำ/เครือข่ำยสถำนศึกษำสังกัด สศศ  
      3.ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ/ระดับจังหวดั   ……………………………………………………………………… 
      4.ระดับกลุม่โรงเรียน/สหวิทยำเขต/ศูนย์เครือข่ำย  …………………………………………………………… 
      5.ระดับสถำนศึกษำ…………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
เอกสำรหนำ้............... 
เอกสำรหนำ้............... 
เอกสำรหนำ้............... 
เอกสำรหนำ้............... 
เอกสำรหนำ้............... 
 

 3. ระยะเวลาการปฏิบัตหิน้าที่สอนในสถานศึกษาปัจจบุัน แนบ ส ำเนำ กพ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ทีเป็นปัจจบุัน                            
โดยเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนประวตัิลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง    

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งโรงเรียน........................................สังกัด.........................ตั้งแต่................................                 
นับถึงวนัที่  25 มกรำคม 2566 รวมเวลำ.................ปี..............เดือน……………….วัน 
 

 
เอกสำรหนำ้............... 
 

4. สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน  
       ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตำมประกำศ สพฐ.หรือประกำศส ำนักงำน ก.ค.ศ หรือประกำศกระทรวงกำรคลัง                    
       ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกต ิ
    ที่ตั้ง ต ำบล..............................................อ ำเภอ.........................................จังหวัด.......................................... 
 

 
เอกสำรหนำ้............... 
 

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    
     5.1 กำรเข้ำรับกำรอบรม  สัมมนำ  ในรูปแบบ Onsite หรือ Online เพื่อน ำควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ตำมตัวชี้วัด ให้แนบเอกสำรส ำเนำวฒุิบัตรที่ออกโดยสถำบันกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนที่จัดกำรอบรม 
สัมมนำ โดยแนบวุฒบิัตรกำรเข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ ย้อนหลงัไม่เกิน 3 ปี นบัถึงวนัที่ 25 มกรำคม 2566 ทั้งนีผู้้
ขอย้ำยลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับ                              
          มีกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวชิำชีพ จ ำนวน 5 คร้ังขึ้นไป  
          มีกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวชิำชีพ จ ำนวน 1 – 4 คร้ัง   
     5.2 กำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะทีไ่ด้จำกกำรอบรม สัมมนำ ตำมข้อ 5.1 ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวชิำชีพ ทีแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมรอบรู้                 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสง่ผลต่อคุณภำพผู้เรียน ตำมตัวชี้วดัที่ก ำหนด 
         ให้เขียนสรุปผลการน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ 5.1 โดยมีเน้ือหาความ
ยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A 4 แบบอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun IT๙ ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์                
ไม่ต้องมีเอกสารหลกัฐานประกอบ และไม่รับพิจารณาเอกสารผ่าน QR Code       
          ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน  มำกที่สุด / มำก/ ปำนกลำง/ น้อย/ น้อยที่สุด  
   

 
 
 
 
 
เอกสำรหนำ้............... 
 
 
 
 
 
 
เอกสำรหนำ้............... 
 
 

 
 
 

/6. กำรรักษำวินัย... 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 

 
แนบเอกสำรประกอบ 

กำรพิจำรณำทุกรำยกำร 
6. การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   6.1 การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
         ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย 
         เคยถูกลงโทษภำคทณัฑ์ 
         เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
         เคยถูกลงโทษลดเงินเดือน 
6.2 การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
         ไม่เคยถูกลงโทษทำงจรรยำบรรณวิชำชีพ 
         เคยถูกตักเตือน 
         เคยถูกภำคทัณฑ์ 
         เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
 

 
เอกสำรหนำ้............... 

 

7. ความอาวุโสตามหลักราชการ  
    7.1 วิทยฐานะ  
           เชี่ยวชำญพิเศษ   เชี่ยวชำญ   ช ำนำญกำรพิเศษ   ช ำนำญกำร   ไมม่ีวิทยฐำนะ 
          ตั้งแต่วันที่..............เดือน.................................พ.ศ......................... 
    7.2  อายุราชการ   
          บรรจุเข้ำรับรำชกำรตั้งแต่วันที่ ...................เดือน...............พ.ศ...............นับถึงวันที่ 25 มกรำคม 2566  
          รวมเวลำ...............ปี............เดือน................วัน 

 
เอกสำรหนำ้............... 
 

 
ขอรับรองว่ำข้อมูลที่รำยงำนเป็นควำมจริงทุกประกำร 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอย้ำย 
(.............................................................) 

 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้รับรองข้อมูล 

(..............................................................) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................................................... 

 
 

 หมายเหตุ 
  1.ให้ผู้ขอย้ายกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการพิจารณาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
           ตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯต าแหน่งครู ตามที่ สพฐ.ก าหนด 
  2. กรณีผู้ขอย้ายไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบ หรือไม่รับรองส าเนาเอกสาร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน จะไม่ได้รับ 
           พิจารณาคะแนนในองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดนั้นๆ 
 

........................................................... 


