
 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ท่ี เอกสาร/ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๑ ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก  

ตามความจําเป็นของสถานศึกษา 
๑.๑ ความรู้ 

 

 - สําเร็จการศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 - สําเร็จการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  
 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
       - สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชา การแนะแนว  
  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 - สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
        - บรรจุเข้ารับราชการครูกลุ่มสาระ“สังคมศึกษาฯ” 

สําเนาปริญญาบัตร , สําเนาใบ
รายงานผลการศึกษา 

ประกาศข้ึนบัญชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ ความสามารถ 
 ๑.๒.๑ การปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน/สถานศึกษา 
 - รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 
 

๑) มอบหมายงานในการจัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔
(บ้านทุ่งกระถิน ) 

ท่ี ๓๑ / ๒๕๖๐ และตารางสอน 
 

๒) แต่งต้ังครูประจําชั้นและครูพิเศษ คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔
(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๓๒ / ๒๕๖๐ 
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ท่ี เอกสาร/ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๑ 

(ต่อ) 
 

๓) มอบหมายงานในหน้าท่ี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔
(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๓๓ / ๒๕๖๐ 

 
๔) แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมวัน

ไหว้ครู ประจําปี 2560 
คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔

(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๔๕ / ๒๕๖๐ 

 
๕) แต่งต้ังคณะกรรมการหล่อเทียนและแห่เทียน

จํานําพรรษา ประจําปี 2560 
คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔

(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๔๙ / ๒๕๖๐ 

 
๖) แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค

เรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔

(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๖๕ / ๒๕๖๐ 

 
๗) แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ Pre o-net 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔

(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๑๐๗ / ๒๕๖๐ 

 

๘) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี ๒๕๖๑  

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔
(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๓ / ๒๕๖๑ 
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ท่ี เอกสาร/ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๑ 

(ต่อ) 
 

๙) แต่งต้ังคณะกรรมการพานักเรียนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔
(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๑๔ / ๒๕๖๑ 

 
 

๑๐)  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔
(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๓๑ / ๒๕๖๑ 

 

๑๑) แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค
เรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔
(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๓๒ / ๒๕๖๑ 

 

๑๒)  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจข้อสอบปรนัย และ
กรอกคะแนนลงโปรแกรม excel การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน
กลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔
(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๓๖ / ๒๕๖๑ 

 

๑๓)  มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔
(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๔๔ / ๒๕๖๑ 
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ท่ี เอกสาร/ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๑ 

(ต่อ) 
 

๑.๒ ความสามารถ 
 ๑.๒.๒ การได้รับมอบหมายงานอ่ืนในสถานศึกษา 
 - รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

 
 

๑) แต่งต้ังข้าราชการครูรักษาราชการแทน คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน ) 

ท่ี ๑ / ๒๕๖๐ 
 

๒) มอบหมายงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน ) 

ท่ี ๓๓ / ๒๕๖๐ 
 

๓) แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน ) 

ท่ี ๓๖ / ๒๕๖๐ 
 

๔) แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการทบทวนคํา
ปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี 
ประจําปี ๒๕๖๐ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๑๐๔(บ้านทุ่งกระถิน ) 

ท่ี ๔๓ / ๒๕๖๐ 
 

๕) แต่งต้ังกําลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๑๐๔(บ้านทุ่งกระถิน ) 

ท่ี ๘๑ / ๒๕๖๐ 
 

๖) การจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๑๐๔(บ้านทุ่งกระถิน ) 

ท่ี ๙๔ / ๒๕๖๐ 
  

 
๗) แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการลูกเสือ

ต้านภัยยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา 
คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

๑๐๔(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๑๑๑ / ๒๕๖๐ 
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ท่ี เอกสาร/ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๑ 

(ต่อ) 
 

๘) แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๑๐๔(บ้านทุ่งกระถิน ) 

ท่ี ๒ / ๒๕๖๑ 
 

๙) แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
การ ศึกษาภายในสถาน ศึกษา  ประจํ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๑๐๔(บ้านทุ่งกระถิน ) 

ท่ี ๕ / ๒๕๖๑ 
 

๑๐)  แต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร  
สถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ 

       (บ้านทุ่งกระถิน ) 
 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๑๐๔(บ้านทุ่งกระถิน ) 

ท่ี ๓๒ / ๒๕๖๑ 
 

๑๑)  มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔
(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๔๔ / ๒๕๖๑ 
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ท่ี เอกสาร/ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๑ 

(ต่อ) 
 

๑.๓ ประสบการณ์สอน 
 

 
 

๑) ประสบการณ์สอนในสถานศึกษาท่ีสังกัด 
    ประเภทเดียวกับท่ีขอย้าย 

กคศ ๑๖ 
 
 

๑.๔ วิชาเอกตามความจําเป็นของสถานศึกษา 
 

 
 

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติในกลุ่มสาชาวิชาดังนี้ 
๑) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๑๐๔(บ้านทุ่งกระถิน ) 

ท่ี  / ๒๕๖๑ 
 

๒) ประการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
-บรรจุแต่งต้ังเข้ารับการการครูกลุ่มวิชาเอกสังคม
ศึกษา (ลําดับท่ี ๓) 

ประการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต ๒ 
ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน 

๒๕๕๗ 
  

๓) ประการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี 
เขต ๑ 
-บรรจุแต่งต้ังเข้ารับการการครูกลุ่มวิชาเอกสังคม
ศึกษา (ลําดับท่ี ๒) 

ประการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

๔)  มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ 
-สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
-หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔
(บ้านทุ่งกระถิน ) 
ท่ี ๔๔ / ๒๕๖๑ 
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ท่ี เอกสาร/ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๒ 

 
ลําดับสถานศึกษาท่ีผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายไป
ปฏิบัติงาน 

 

- ลําดับท่ี ๑ โรงเรียนวัดพเนินพลู อ.เมือง 
- ลําดับท่ี ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 
- ลําดับท่ี ๓ โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) 
- ลําดับท่ี ๔ โรงเรียนวัดบางกระ 
- ลําดับท่ี ๕ โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 

แบบคําร้องขอย้ายของ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 

 

ท่ี เอกสาร/ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๓ 

 
ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าในสถานศึกษา
ปัจจุบัน  

 

- ๓  ปี กคศ. ๑๖ 
 
 

 
 
ท่ี เอกสาร/ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๔ 

 
ความยากลําบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ปัจจุบัน 

 

- ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีปกติ - 

 
 
ท่ี เอกสาร/ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๕ เหตุผลการขอย้าย  

- ดูแลบิดามารดา , 
สําเนาทะเบียนบ้าน 
สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน 
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ท่ี เอกสาร/ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๖ 

 
ความอาวุโสตามหลักราชการ  

๖.๑ วิทยฐานะ 
      - ไม่มีวิทยฐานะ 
๖.๒ อายุราชการ 
      - อายุราชการ ๕ ปี 

กคศ. ๑๖ 
 

 
ท่ี เอกสาร/ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการพิจารณา 
๗ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีรับย้าย 

 

      - เห็นควรรับย้าย 
       - ไม่เห็นควรรับย้าย 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานย้อนหลัง ซ่ึงเป็นผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าพเจ้า และเป็นความจริงทุกประการ  
 
                                                          (ลงชื่อ)....................................................... 
           (                                       ) 
                                       ตําแหน่ง  ครู ค.ศ.1 โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 
                      วันท่ี   1    เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2562 
คํารับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ขอรับรองว่า นายเอกนคร อัคธรรมโม ตําแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔  
(บ้านทุ่งกระถิน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นผู้ประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  รู้จักดํารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  อุทิศตนให้แก่ทางราชการด้วยความเสียสละ   
ต้ังใจจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างน่ายกย่องชมเชย 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาของ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  จึงขอให้คํารับรองในข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  มีความถูกต้อง  เป็นจริงทุกประการ 
 
                                     (ลงชื่อ)......................................................... 
        (                           ) 
                            ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 
       วันท่ี     1     เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2562 

************************************** 
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