
- 1 - 

 

 

 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

เรื�อง  รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุและแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
                   และผูอ้าํนวยการสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

_________________________ 

              ดว้ย สพฐ. ไดก้าํหนดใหส้าํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาํเนินการ
รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุและแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยใหด้าํเนินการตามหนงัสือ สาํนกังาน 
ก.ค.ศ ที� ศธ. 0206.6/ว 19  ลงวนัที� 16  ธนัวาคม 2557  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.ค.ศ. กาํหนด 
ซึ� งไดรั้บอนุมติัจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ในการประชุมครั� งที� 1/2558   
เมื�อวนัที�  16 มกราคม 2558   จึงประกาศรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุและแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่ง  
รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและผูอ้าํนวยการสถานศึกษา    สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา- 
ขั�นพื�นฐาน ดงันี�  

1. ตําแหน่งทีจะดําเนินการคัดเลือก 

1.1 กลุ่มทัวไป 
1.1.1  ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  จาํนวน   6   อตัรา 
1.1.2  ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา    จาํนวน  17    อตัรา 

1.2 กลุ่มประสบการณ์ 

1.2.1 ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา   จาํนวน  7   อตัรา 
1.2.2 ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา      จาํนวน   18    อตัรา 

  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ)เข้ารับการคัดเลอืก 
   2.1 กลุ่มทัวไป 

             2.1.1. ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
       (1) ตอ้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
                                          (2) มีวฒิุไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื�นที� ก.ค.ศ. กาํหนดเป็น
คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนี�  

          /(3) ดาํรงตาํแหน่ง... 
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    (3) ดาํรงตาํแหน่งครูมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี สาํหรับผูมี้วฒิุปริญญาตรี และ 2 ปี 
สาํหรับผูมี้วฒิุปริญญาโทขึ�นไป 
    (4) ดาํรงตาํแหน่งอื�นที� ก.ค.ศ. เทียบเท่า ดงันี�  
    (4.1) ตาํแหน่งอาจารย ์1 ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี สาํหรับผูมี้วุฒิปริญญาตรี และไม่
นอ้ยกวา่ 4 ปี  สาํหรับผูมี้วฒิุปริญญาโทขึ�นไป 
    (4.2) ตาํแหน่งไม่ตํ�ากวา่อาจารย ์2 รับเงินเดือนในระดบั 6 
    (4.3) ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื�น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภท
วชิาการ ตาํแหน่งไม่ตํ�ากวา่ระดบัปฏิบติัการและรับเงินเดือนไม่ตํ�ากวา่ระดบัชาํนาญการ 
     (5) มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 

    2.1.2 ตําแหน่งผู้อาํนวยการสถานศึกษา 

    (1) ตอ้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
    (2) มีวฒิุไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื�นที� ก.ค.ศ.กาํหนด  
เป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนี�  
    (3) ดาํรงตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�ง ดงัต่อไปนี�  
    (3.1) รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
    (3.2) รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
    (3.3) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
    (3.4) เจา้หนา้ที�บริหารการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
    (3.5) ศึกษานิเทศกแ์ละมีประสบการณ์การบริหารไม่ตํ�ากวา่หวัหนา้กลุ่ม
หรือหวัหนา้หน่วยหรือผูอ้าํนวยการกลุ่ม มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
    (3.6) บุคลากรทางการศึกษาอื�นตามมาตรา 38 ค. (2) และมีประสบการณ์
การบริหารไม่ตํ�ากวา่หวัหนา้กลุ่มหรือหวัหนา้หน่วยหรือผูอ้าํนวยการกลุ่มมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
    (3.7) ครู ที�มีวทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่ครูชาํนาญการ 
    (3.8) ดาํรงตาํแหน่งอื�นที� ก.ค.ศ. เทียบเท่า ดงันี�  
          ก. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที�มีหรือเคยมี 
วทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่ชาํนาญการ 
 

 
         / ข. รองผูอ้าํนวยการ...  
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                          ข. รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและผูด้าํรงตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื�นที�มีประสบการณ์การบริหารไม่ตํ�ากวา่หวัหนา้กลุ่ม หรือหวัหนา้หน่วย หรือผูอ้าํนวยการกลุ่มเป็นผูมี้สิทธิI
เขา้รับการคดัเลือก โดยไม่มีเงื�อนไขระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 
     (4) มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 

    2.2  กลุ่มประสบการณ์ 
    2.2.1 ตําแหน่งรองผู้อาํนวยการสถานศึกษา 
    (1) ตอ้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
    (2) มีวฒิุไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื�นที� ก.ค.ศ. กาํหนดเป็น
คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนี�  
    (3) ดาํรงตาํแหน่งครูมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4ปี สาํหรับผูมี้วฒิุปริญญาตรี และ 2 ปี 
สาํหรับผูมี้วฒิุปริญญาโทขึ�นไป และมีวทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่วทิยฐานะครูชาํนาญการ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
    (4) มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 

    2.2.2 ตําแหน่งผู้อาํนวยการสถานศึกษา 

    (1) ตอ้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
    (2) มีวฒิุไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื�นที� ก.ค.ศ. กาํหนด 
เป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนี�  
    (3) ดาํรงตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�ง ดงัต่อไปนี�  
          (3.1) รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และมี 
วทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการ 
          (3.2) รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3  ปี และมี 
วทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 
          (3.3) รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  
2 ปี และมีวทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาชาํนาญการพิเศษ 
          (3.4)  ศึกษานิเทศก ์วทิยฐานะศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ หรือบุคลากรทาง
การศึกษาอื�น ตามมาตรา 38 ค. (2) ระดบัชาํนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ตํ�ากวา่หวัหนา้
กลุ่ม หรือหวัหนา้หน่วย หรือผูอ้าํนวยการกลุ่ม มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

 
/(3.5) ครู ... 
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           (3.5) ครู มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี สาํหรับผูมี้วฒิุปริญญาตรี และ 2 ปีสาํหรับ 
ผูมี้วฒิุปริญญาโทขึ�นไป และมีวทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่ครูชาํนาญการพิเศษ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
                       (3.6) ครู วทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่ครูชาํนาญการและปฏิบติัหนา้ที�รักษาราชการ
แทนหรือเคยรักษาราชการแทน รักษาการในตาํแหน่งหรือเคยรักษาการในตาํแหน่งหรือเคยทาํหนา้ที�
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือนบัรวมกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
      ทั�งนี�  การบรรจุและแต่งตั�ง ตามขอ้ (3.1) ถึงขอ้ (3.6) ตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัตรงตามมาตรฐานตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษาที� ก.ค.ศ. กาํหนด 
    (4) มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ในกรณีที�ตรวจสอบภายหลงัพบวา่ ผูส้มคัรรายใดเป็นผูข้าดคุณสมบติัตามที�กาํหนด ให้ถือวา่
บุคคลนั�นเป็นผูข้าดคุณสมบติัที�จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งในตาํแหน่งดงักล่าว  
หรือหากไดรั้บการบรรจุและแต่งตั�งแลว้ จะถูกสั�งเพิกถอนคาํสั�งบรรจุและแต่งตั�ง จะเรียกร้องสิทธิI ดๆ ไม่ได ้

3. การรับสมัคร 
     3.1 วนัรับสมัคร 

            รับสมคัรตั�งแต่วนัที�   26  มกราคม 2558 – 1 กุมภาพนัธ์ 2558  เวลา  08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 
   3.2 การยืนใบสมัคร 
         3.2.1 ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้รับการคดัเลือก ใหข้อและยื�นใบสมคัรดว้ยตนเอง  
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หรือดาวน์โหลดใบสมคัร
จากเวบ็ไซต ์http://ratchaburi1.org  ลงในกระดาษขาว ขนาด A4 ตามรูปแบบที�กาํหนด 
    ทั�งนี�  ใหผู้ส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกสมคัรเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาไดเ้พียง 
ตาํแหน่งเดียว คือ ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หากผูส้มคัร 
ที�มีคุณสมบติัสมคัรไดท้ั�งกลุ่มทั�วไปและกลุ่มประสบการณ์ใหเ้ลือกสมคัรไดเ้พียงกลุ่มเดียว 
    3.2.2 เอกสารที�ใชป้ระกอบการสมคัร ประกอบดว้ย 
     3.2.2.1 กลุ่มทัวไป 
      (1) ใบสมคัร 
      (2) สาํเนา ก.พ.7    จาํนวน 1 ฉบบั 
      (3) รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 1 นิ�ว ซึ� งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน จาํนวน 3 รูป 
      (4) สาํเนาปริญญาบตัร หรือหนงัสือรับรองคุณวุฒิที�ผูมี้อาํนาจอนุมติัให้ 
          สาํเร็จการศึกษาแลว้ จาํนวน 1 ฉบบั   
                                                   (5) สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 1 ฉบบั 

/(6) ส่งรูปเล่ม... 
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      (6) ส่งรูปเล่มผลการปฏิบติังานตามองคป์ระกอบและตวัชี/ วดัที2แนบทา้ย
ประกาศ  พร้อมเอกสารหลกัฐาน จาํนวน  5 ชุด ในวนัยื2นรับสมคัร 
      (7) รายงานวสิัยทศัน์ ไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ A4 
      (8) รายงานแนวทางการพฒันาสถานศึกษา ไม่เกิน 4 หนา้กระดาษ A4 
     3.2.2.2 กลุ่มประสบการณ์ 
      (1) ใบสมคัร 

      (2) สาํเนา ก.พ.7        จาํนวน 1 ฉบบั 
      (3) รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 1 นิ�ว ซึ� งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน จาํนวน 3 รูป 
      (4) สาํเนาปริญญาบตัร หรือหนงัสือรับรองคุณวุฒิที�ผูมี้อาํนาจอนุมติัให้ 
          สาํเร็จการศึกษาแลว้ จาํนวน 1 ฉบบั 
      (5) สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 1 ฉบบั 
      (6) เอกสารประกอบการประเมินประวติัและผลงานตามองคป์ระกอบ
ตวัชี�วดัที�แนบทา้ยประกาศพร้อมเอกสารหลกัฐาน จาํนวน 5 ชุด ในวนัที�ยื�นรับสมคัร 

                                                   (7) รายงานวสิัยทศัน์ ไม่เกิน 2 หนา้ กระดาษ A4 
      (8) รายงานแนวทางการพฒันาสถานศึกษา ไม่เกิน 4 หนา้ กระดาษ A4 
   4. การประกาศรายชือผู้มีสิทธิ)เข้ารับการคัดเลอืก 
   จะประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิI เขา้รับการคดัเลือกกลุ่มทั�วไปและกลุ่มประสบการณ์ พร้อมวนั 
เวลา สถานที� และหอ้งสอบ ภายในวนัที�  6  กุมภาพนัธ์  2558  ทางเวบ็ไซตข์องสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที� http://ratchaburi1.org  และติดประกาศ ณ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

5. การประเมิน 
    สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จะดาํเนินการประเมิน 

กลุ่มทั�วไป และกลุ่มประสบการณ์ ดงันี�   
5.1 กลุ่มทัวไป 

(1) สอบขอ้เขียนแบบปรนยั      คะแนนรวม  200  คะแนน 
(2) ประเมินผลการปฏิบติังาน   คะแนนรวม  50  คะแนน 
(3) สอบสัมภาษณ์  คะแนนรวม  50  คะแนน 

5.2 กลุ่มประสบการณ์ 
(1) สอบขอ้เขียนแบบปรนยั       คะแนนเตม็  100  คะแนน 
(2) ประเมินประวติัและผลงาน   คะแนนเตม็  100  คะแนน 
(3) สอบสัมภาษณ์    คะแนนเตม็  50  คะแนน 
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6. วนั เวลา วชิาทีสอบ และสถานทีสอบข้อเขียน 
6.1 วนั  เวลา  วชิาทีสอบข้อเขียน กลุ่มทัวไป และกลุ่มประสบการณ์  

  ภาค ก  ความรู้ความสามารถทัวไป ในการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 

วนั / เวลา วชิาที�สอบ คะแนนเตม็ หมายเหตุ 
วนัเสาร์ที� 14 กุมภาพนัธ์ 2558 
เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 
 
 
เวลา 13.30 – 15.30 น. 

 
ความรู้ทั�วไปและกฎหมาย 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
 
 
ความสามารถในการบริหารงาน 
ในหนา้ที� 

 
100  คะแนน 

 
50  คะแนน 

 
100  คะแนน 
50  คะแนน 

 

 
กลุ่มทั�วไป 
 
กลุ่มประสบการณ์ 
 
กลุ่มทั�วไป 
กลุ่มประสบการณ์ 

  ภาค ข.  ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง โดยการประเมิน และสัมภาษณ์ 

วนั / เวลา ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง คะแนนเตม็ หมายเหตุ 
วนัที� 9 – 13 กุมภาพนัธ์ 2558 
 

- ประเมินผลการปฏิบติังาน  
- ประเมินประวติัและผลงาน 
 

50  คะแนน 
100  คะแนน 

 

กลุ่มทั�วไป 
กลุ่มประสบการณ์ 
 

วนัอาทิตยที์� 15 กุมภาพนัธ์ 2558 
ตั�งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 

สอบสัมภาษณ์  
(วสิัยทศัน์ ,แนวทางการพฒันา
สถานศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา,
ภาวะผูน้าํและการตดัสินใจ,เจตคติ
และอุดมการณ์) 

50  คะแนน 
 

 
 
 

    6.2  สถานทีสอบข้อเขียน 

     จะประกาศใหท้ราบในวนัประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิI เขา้รับกาคดัเลือกทางเวบ็ไซต ์
ของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ที�  http://ratchaburi1.org  และติดประกาศ  
ณ  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                                                                                                                                        7. หลกัสูตร.... 
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7.  หลกัสูตรการคัดเลอืก 

 การคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุและแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือกดาํเนินการประเมินสมรรถนะและความเหมาะสมกบั
ตาํแหน่งกลุ่มทั�วไป (คะแนน 300 คะแนน) กลุ่มประสบการณ์ ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  
(คะแนน 250 คะแนน) โดย สพฐ. เป็นผูด้าํเนินการเกี�ยวกบัการออกขอ้สอบ ภาค ก. ดงันี�  
    กลุ่มทั�วไป (คะแนนเตม็  300  คะแนน)  และกลุ่มประสบการณ์ (คะแนนเตม็  250   
คะแนน)  โดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน จะดาํเนินการในหวัขอ้ดงัต่อไปนี�  
 ภาค ก.      ความรู้ความสามารถทัวไป กลุ่มทัวไป  200  คะแนน  กลุ่มประสบการณ์ 100 คะแนน 
    ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือกดาํเนินการประเมินดว้ยวธีิการสอบขอ้เขียนแบบปรนยั  
โดยเนน้การศึกษา การวิเคราะห์และการนาํไปใชเ้ป็นสาํคญั ดงัรายละเอียดต่อไปนี�   
    1. ความรู้ทัวไปและกฎหมายทีเกียวข้องกบัการปฏิบัติงาน 
     - กลุ่มทัวไป  100  คะแนน 

     - กลุ่มประสบการณ์  50  คะแนน 
(1) นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผน่ดิน และวาระแห่งชาติ 
(2) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั 
(3) การบริหารยคุใหม่ การบริหารการเปลี�ยนแปลง และทฤษฎีทางการบริหาร 
(4) หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
(6) กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(7) กฎหมายวา่ดว้ยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(8) กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(9) กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง    

       (10)กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
       (11)กฎหมายวา่ดว้ยการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
      (12) กฎหมายวา่ดว้ยคุม้ครองเด็ก 
      (13) กฎหมายวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 
      (14)กฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงที� สพฐ. กาํหนด 
      (15) ความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยใหเ้ป็นไป

ตามที� สพฐ. กาํหนด 
 

/2. ความสามารถ.. 
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    2.ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที 
     - กลุ่มทัวไป  100  คะแนน 
     - กลุ่มประสบการณ์  50  คะแนน      
       ใหเ้นน้การวเิคราะห์ การแกปั้ญหา และการตดัสินใจในการบริหารงานในหนา้ที� ดงันี�   

(1) การบงัคบับญัชาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา อาํนาจและ 
หนา้ที�บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และวตัถุประสงค์
ของสถานศึกษา 

(2) การวางแผนพฒันาการศึกษา ประเมิน และจดัทาํรายงานเกี�ยวกบักิจการของ 
สถานศึกษา 
        (3)การจดัทาํและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้ การพฒันา 
สื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา การนิเทศ และการวดัผล ประเมินผล 

       (4)การส่งเสริมและจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั�งในระบบ นอกระบบ
และตามอธัยาศยั 
       (5)การจดัทาํระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
       (6)การบริหารงานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์น 
       (7)การวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั�ง การเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน วนิยั การรักษาวนิยั การดาํเนินการทางวนิยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข ์
       (8)การจดัทาํมาตรฐานและภาระงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา การประเมินผลการปฏิบติังาน ตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       (9)การส่งเสริมสนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้การพฒันา  
อยา่งต่อเนื�อง 
      (10)การประสานความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถิ�น ในการระดมทรัพยากร 
เพื�อการศึกษาและใหบ้ริการดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
      (11)การจดัระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
      (12)การจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 
 
 

/ภาค ข. ....... 
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 ภาค ข. ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 

    การประเมิน 

(1) - การประเมินผลการปฎิบติังาน (กลุ่มทั�วไป  50  คะแนน) 
 -  การประเมินประวติัและผลงาน (กลุ่มประสบการณ์  100  คะแนน) 

    (2)สัมภาษณ์  50  คะแนน ทั�งสองกลุ่ม 
    จะประเมินผลการปฏิบติังานของกลุ่มทั�วไปและประเมินประวติัและผลงานของกลุ่ม
ประสบการณ์ตามประกาศรายละเอียด 

8. เกณฑ์การตัดสิน 

     ผูผ้า่นการคดัเลือกตอ้งไดค้ะแนนภาค ก. และ ภาค ข. แต่ละภาค ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละหกสิบ 
โดยเรียงลาํดบัที�จากผูที้�ไดค้ะแนนรวม ภาค ก. และ ภาค ข.  สูงสุดจากมากไปหานอ้ย 
     กรณีผูผ้า่นการคดัเลือกไดค้ะแนนรวม ภาค ก. และ ภาค ข.  เท่ากนั ใหผู้ไ้ดค้ะแนน 
 ภาค ก. มากกวา่อยูใ่นลาํดบัที�ดีกวา่ 
     กรณีผูผ้า่นการคดัเลือกไดค้ะแนน ภาค ก. เท่ากนั ใหผู้ไ้ดค้ะแนนสัมภาษณ์มากกวา่อยูใ่น 
ลาํดบัที�ดีกวา่   
     กรณีผูผ้า่นการคดัเลือกยงัไดค้ะแนนสัมภาษณ์เท่ากนัอีก ใหผู้ที้�มีอาวุโสมากกวา่ตามแนว 
ปฏิบติัการจดัลาํดบัอาวุโสในราชการ ตามที� ก.ค.ศ.กาํหนด อยูใ่นลาํดบัที�ดีกวา่ 

    9.การขึBนบัญชีและอายุการขึBนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลอืก 

     9.1 จะประกาศรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลือก กลุ่มทั�วไปและกลุ่มประสบการณ์ ที�ไดค้ะแนน 
ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละหกสิบ ตามเกณฑก์ารตดัสิน มาจดัทาํบญัชีประกาศรายชื�อผูไ้ดรั้บการคดัเลือกโดยเรียงลาํดบั 
ที�ตามผลคะแนนจากมากไปหานอ้ยในแต่ละกลุ่ม เพื�อเขา้รับการพฒันาก่อนการบรรจุและแต่งตั�งตาม 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.ค.ศ.กาํหนด 
    9.2 บญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกินสองปี นบัแต่วนัที�ประกาศขึ�นบญัชีผูไ้ดรั้บ
การคดัเลือก เวน้แต่มีการประกาศขึ�นบญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกครั� งใหม่แลว้ บญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกครั� ง
ก่อนเป็นอนัยกเลิก 
    10. การพฒันาก่อนบรรจุและแต่งตัBง 
         ใหส้าํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาํเนินการใหมี้การ
พฒันาก่อนการบรรจุและแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.ค.ศ. กาํหนด 
 

/11. การบรรจุ... 



- 10 - 

 

 
    11. การบรรจุและแต่งตัBง และการยกเลกิบัญชีผู้ได้รับการคัดเลอืก 

         ใหบ้รรจุและแต่งตั�งผูไ้ดรั้บการคดัเลือกตามลาํดบัที�ที�ขึ�นบญัชี จากผูที้�มีคุณสมบติั
ตรงตามมาตรฐานตาํแหน่ง และผา่นการพฒันาตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.ค.ศ. กาํหนด โดยเริ�มบรรจุ
และแต่งตั�งจากบญัชีกลุ่มประสบการณ์ก่อน แลว้จึงบรรจุและแต่งตั�งจากบญัชีกลุ่มทั�วไป สลบักลุ่มกนัไปใน
สัดส่วน 1 ต่อ 1 หากบญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกกลุ่มใดหมดบญัชีก่อน ใหบ้รรจุและแต่งตั�งผูไ้ดรั้บการคดัเลือก
จากบญัชีกลุ่มที�เหลือ 
         11.1 การบรรจุและแต่งตั�งครั� งแรก ใหก้าํหนดวนัเรียกตวัผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจาก
บญัชีกลุ่มทั�วไปและกลุ่มประสบการณ์ ใหม้ารายงานตวั เท่ากบัจาํนวนตาํแหน่งวา่งในปัจจุบนัที�ระบุไวใ้น
ประกาศรับสมคัรเพื�อเลือกสถานศึกษาที�จะบรรจุและแต่งตั�ง 
      กรณีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกรายใดไม่มารายงานตวั ตามวนั เวลา และสถานที�ที�
กาํหนดหรือมารายงานตวัแต่ไม่เลือกสถานศึกษาที�จะบรรจุและแต่งตั�ง ใหถื้อวา่ผูน้ั�นสละสิทธิI การบรรจุและ
แต่งตั�งและใหย้กเลิกการขึ�นบญัชีเฉพาะรายนั�น 
     11.2 การบรรจุและแต่งตั�งครั� งต่อไป ใหบ้รรจุและแต่งตั�งผูไ้ดรั้บการคดัเลือก
ตามลาํดบัที�ที�มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานตาํแหน่ง และผา่นการพฒันาตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที� ก.ค.ศ. 
กาํหนด สลบักลุ่มต่อเนื�องกนัไปในสัดส่วนตามจาํนวนตาํแหน่งวา่ง 
      กรณีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกรายใดไม่มารายงานตวั ตามวนั เวลา และสถานที�ที�
กาํหนดหรือมารายงานตวัแต่ไม่เลือกสถานศึกษาที�จะบรรจุและแต่งตั�ง ใหถื้อวา่ผูน้ั�นสละสิทธิI การบรรจุและ
แต่งตั�งและใหย้กเลิกการขึ�นบญัชีเฉพาะรายนั�น 
     11.3 ใหผู้ไ้ดรั้บการคดัเลือกที�ขึ�นบญัชีไวใ้นลาํดบัที�ที�ดีกวา่เป็นผูเ้ลือกสถานศึกษาที�
จะบรรจุและแต่งตั�งก่อน และหากผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเลือกสถานศึกษาใดแลว้จะเปลี�ยนแปลงมิได ้
     11.4 กรณีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกรายใดเมื�อถึงลาํดบัที�ที�จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั�ง
แลว้ แต่ยงัไม่ผา่นการพฒันาตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.ค.ศ. กาํหนด ใหเ้รียกขา้มลาํดบัที�ของผูที้�ยงัไม่
ผา่นการพฒันานั�นได ้เพื�อบรรจุและแต่งตั�งผูที้�มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานตาํแหน่งในลาํดบัถดัไป โดยให้
คงการขึ�นบญัชีของผูที้�ยงัไม่ผา่นการพฒันานั�นไวใ้นลาํดบัเดิม เพื�อรอการบรรจุและแต่งตั�งในครั� งที�มี
ตาํแหน่งวา่งครั� งต่อไป ทั�งนี�  การบรรจุและแต่งตั�งตอ้งไม่ก่อนวนัที�ผูน้ั�นมีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐาน
ตาํแหน่ง และบญัชียงัไม่ถูกยกเลิก 
     11.5 ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกรายใดไดรั้บการบรรจุและแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งรอง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือผูอ้าํนวยการสถานศึกษาไปแลว้ ใหย้กเลิกการขึ�นบญัชีของผูน้ั�นทุกบญัชี 
 

/11.6 กรณีผูไ้ดรั้บ.... 
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     11.6 กรณีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกรายใดไม่อาจมารายงานตวัภายในระยะเวลาที�กาํหนด
ไวเ้พราะมีเหตุสุดวสิัย ถา้ผูน้ั�นมีคาํขอพร้อมชี�แจงเหตุผลอนัเป็นเหตุสุดวสิัยนั�น ภายในเจด็วนันบัแต่วนัครบ
กาํหนดที�ใหม้ารายงานตวั และบญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกยงัไม่ถูกยกเลิก หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื�นที�การศึกษา 
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุผลวา่เป็นเหตุสุดวสิัยจริง ก็อาจใหค้งการขึ�นบญัชีไวใ้นลาํดบัเดิม และใหบ้รรจุและ
แต่งตั�งเป็นลาํดบัแรกที�มีตาํแหน่งวา่ง 
     11.7 กรณีที�ตรวจสอบภายหลงัพบวา่ ผูส้มคัรรายใดทั�งในกลุ่มทั�วไปและกลุ่ม
ประสบการณ์เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามที� ก.ค.ศ. กาํหนด ใหถื้อวา่บุคคลนั�นเป็นผูข้าดคุณสมบติัที�จะไดรั้บ
การบรรจุและแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ทั�งนี�  หาก
ผูใ้ดไดรั้บการบรรจุและแต่งตั�งแลว้ ตอ้งถูกเพิกถอนคาํสั�งบรรจุและแต่งตั�ง และจะเรียกร้องสิทธิI ใดๆ ไม่ได ้
     11.8 การดาํเนินการคดัเลือกใหเ้ป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี โดย
ยดึถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได ้
     11.9 หากปรากฏวา่ในการดาํเนินการคดัเลือก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 
หรือดาํเนินการผิดพลาดอนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือกพิจารณาแกไ้ขหรือ
ยกเลิกการคดัเลือกในครั� งนั�นได ้
    12. การประกาศผลการคัดเลือก 
     จะประกาศผลการคดัเลือก ภายในวนัที�  28 กุมภาพนัธ์ 2558  ทางเวบ็ไซตข์อง 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที� http://ratchaburi1.org    และติดประกาศ  
ณ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
 

       ประกาศ  ณ  วนัที2     19     มกราคม  พ.ศ.  2558 
 
 
 

 

                                  (นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ) 
                     รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื/นที2การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                                  รักษาราชการแทนผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื/นที2การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                                      อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื/นที2การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                                       ปฏิบติัหนา้ที2แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื/นที2การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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รหสัประจาํตวัสอบผูส้มคัรสอบ 
         

 

กลุ่ม 1 กลุ่มทัวไป 
ใบสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุและแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่ง 

        รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา       ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
          สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

________________________________ 

1. ชื�อและชื�อสกุล ...................................................เกิดวนัที�.........เดือน.........................พ.ศ............... 
ปัจจุบนัอาย.ุ...........ปี   เชื�อชาติ........................  สัญชาติ.....................  ศาสนา.............................. 

2. คุณวฒิุ............................................................. สาขาวชิา ............................................................... 
3. เริ�มรับราชการเมื�อวนัที�........... เดือน....................... พ.ศ................ ในตาํแหน่ง ............................. 

ระดบั.........ขั�น..................... บาท สถานศึกษา/หน่วยงาน............................................................. 
อาํเภอ................................จงัหวดั................................... กรม........................................................ 

4. ปัจจุบนัรับราชการในตาํแหน่ง............................................... รับเงินเดือน อนัดบั ค.ศ. ................. 
ขั�น.................บาท สถานศึกษา/หน่วยงาน............................................... อาํเภอ............................ 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา....................................... ช่วยราชการ (ถา้มีโปรดระบุ)......................... 
............................................................................................................................................................ 

5. ประสบการณ์การดาํรงตาํแหน่ง 
5.1 สาํหรับผูส้มคัรตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ดาํรงตาํแหน่ง 
   ครู เมื�อวนัที� .......................... ถึงวนัที�.......................... เป็นเวลา...........ปี..........เดือน...........วนั 
        (นบัถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทา้ย) 
   อาจารย ์1 เมื�อวนัที� ........................ ถึงวนัที�...................... เป็นเวลา.........ปี........เดือน...........วนั 
   อาจารย ์2 รับเงินเดือนในระดบั 6 เมื�อวนัที� ................................................................................ 
   ...............................(ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื�นตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ� งเป็นตาํแหน่ง 
       ในสายงานที�เริ�มตน้จากระดบั 3) และรับเงินเดือนไม่ตํ�ากวา่ระดบั 6  เมื�อวนัที� ............................ 
 
 
 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ ว 
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5.2 สาํหรับผูส้มคัรตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
ดาํรงตาํแหน่ง 

   รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา เมื�อวนัที� ...................................  ถึงวนัที�..................................... 
        เป็นเวลา............ปี ................. เดือน..............วนั 
   รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา เมื�อวนัที�............................................................. 
   ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา เมื�อวนัที� .......................................................... 
   เจา้หนา้ที�บริหารการศึกษาขั�นพื�นฐาน เมื�อวนัที� ......................................................................... 
   ..................................(ศึกษานิเทศกห์รือบุคลากรทางการศึกษาอื�นตามมาตรา 38 ค. (2) และ 
        มีประสบการณ์การบริหารไม่ตํ�ากวา่หวัหนา้กลุ่มหรือหวัหนา้หน่วยหรือผูอ้าํนวยการกลุ่ม) 
   เมื�อวนัที� ............................... ถึงวนัที�........................ เป็นเวลา..........ปี...............เดือน..........วนั 
   ครู ที�มีวทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่ครูชาํนาญการ เมื�อวนัที�...................................................................... 
   ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที�มีหรือเคยมีวทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่ชาํนาญการ คือ 
                         ตาํแหน่ง........................................................................ เมื�อวนัที� ............................................... 

6. รางวลัหรือผลงานที�เกิดกบัผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ 
6.1 ผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษา 

 ไม่เคยไดรั้บรางวลัที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา 
 ต ํ�ากวา่ระดบัเขตพื�นที�การศึกษาหรือจงัหวดั 
 เท่ากบัหรือสูงกวา่ระดบัเขตพื�นที�การศึกษาหรือจงัหวดั 
 เท่ากบัหรือสูงกวา่ระดบัภาคหรือประเทศ 

6.2 ผูป้ฏิบติังานในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
 ค่าเฉลี�ยตํ�ากวา่ 4.00 
 ค่าเฉลี�ย 4.00 – 4.49 
 ค่าเฉลี�ยตั�งแต่ 4.50 ขึ�นไป 

7. รางวลัหรือผลงานที�เกิดกบัตนเอง 
  ................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
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8. รางวลัหรือผลงานที�สถานศึกษาไดรั้บ 
  ................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................... 

9. การเป็นวทิยากรหรือกรรมการหรือคณะทาํงาน 
 ไม่เคยเป็นวทิยากรหรือกรรมการหรือคณะทาํงาน 
 เป็นวทิยากรหรือกรรมการหรือคณะทาํงานระดบัสถานศึกษา 
 เป็นวทิยากรหรือกรรมการหรือคณะทาํงานระดบัเขตพื�นที�การศึกษา 
 เป็นวทิยากรหรือกรรมการหรือคณะทาํงานระดบัภาคหรือประเทศ 

10. ผลการเลื�อนเงินเดือน 
 ไม่เคยไดรั้บการเลื�อนขั�นเงินเดือน 2 ขั�น 
 ไดรั้บการเลื�อนขั�นเงินเดือน 2 ขั�น 1 ครั� ง 
 ไดรั้บการเลื�อนขั�นเงินเดือน 2 ขั�น 2 ครั� ง 
 ไดรั้บการเลื�อนขั�นเงินเดือน 2 ขั�น 3 ครั� งขึ�นไป 
  กรณีเลื�อนเงินเดือนเป็นร้อยละ 
 ระดบัดีเด่น ตํ�ากวา่ 4 ครั� ง 
 ระดบัดีเด่น   4  ครั� ง 
 ระดบัดีเด่น   5  ครั� ง 
 ระดบัดีเด่น   ตั�งแต่ 6  ครั� งขึ�นไป 

11. การรักษาราชการแทนหรือการปฏิบติัราชการแทน 
 ไม่เคยรักษาราชการแทนหรือปฏิบติัราชการแทน 
 ไดรั้บมอบหมายใหป้ฎิบติัราชการแทน 
 รักษาราชการแทน 
 รักษาราชการแทนกรณีตาํแหน่งวา่ง ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
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12. หลกัฐานที�แนบใบสมคัรเขา้รับการคดัเลือก 
 12.1 สาํเนาปริญญาบตัรหรือหนงัสือรับรองคุณวุฒิที�ผูมี้อาํนาจอนุมติัใหส้าํเร็จการศึกษาแลว้ 
 12.2 สาํเนา ก.พ. 7 หรือสมุดประวติั 
 12.3 สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 12.4 ผลการปฏิบติังานตามองคป์ระกอบและตวัชี�วดั      จาํนวน   5   ชุด            
               - รายงานวสิัยทศัน์         จาํนวน   5  ชุด 
               - รายงานแนวทางการพฒันาสถานศึกษา      จาํนวน  5  ชุด 
 12.6 อื�นๆ (ถา้มีโปรดระบุ)....................................................................................................... 

 13. สถานที�ติดต่อ (ทางไปรษณีย)์.......................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
 เบอร์โทรศพัทที์�ทาํงาน ............................................. เบอร์โทรศพัทที์�บา้น........................................... 
 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ............................................................................................................................... 
 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามประกาศรับสมคัรเขา้รับการคดัเลือกและ 
 ขอ้ความที�ขา้พเจา้แจง้ไวใ้นใบสมคัรนี� ถูกตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบ
ภายหลงั 
 พบวา่ ขอ้มูลขา้งตน้ไม่ตรงกบัความเป็นจริง ถือวา่เป็นรายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชาและขา้พเจา้จะไม่ 
 เรียกร้องสิทธิI ใดๆ ทั�งสิ�น 
 

                                                    ลายมือชื�อผูส้มคัร...................................................... 
               (.....................................................) 
           วนัที� ................ เดือน...........................พ.ศ................ 
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 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชัBนต้น 
  ขอรับรองวา่............................................................... ตาํแหน่ง 
...................................................... 
 เป็นผูมี้ความประพฤติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม และมีคุณสมบติัครบถว้น สมควรใหส้มคัรเขา้
รับ 
 การคดัเลือกเพื�อแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่ง 
         รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา        ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ลงชื�อ ................................................ 
         (..................................................) 
ตาํแหน่ง................................................. 

 
 

เฉพาะเจา้หนา้ที� 
บนัทึกของเจา้หนา้ที�รับสมคัร ความเห็นของเจา้หนา้ที�ตรวจสอบคุณสมบติั 

ผูส้มคัรไดเ้สนอใบสมคัรและหลกัฐานไวถู้กตอ้ง
ครบถว้นแลว้ 
 
 
 
 
                 ลงชื�อ....................................................... 
                         
(......................................................) 
              ตาํแหน่ง..................................................... 
 

ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรแลว้เห็นวา่ 
  มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศรับสมคัร 
  ขาดคุณสมบติัเนื�องจาก..................................... 
................................................................................. 
 
 
                ลงชื�อ....................................................... 
                         (......................................................) 
              ตาํแหน่ง..................................................... 
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รหสัประจาํตวัสอบ 

         
 

กลุ่ม 2   กลุ่มประสบการณ์ 
ใบสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื�อบรรจุและแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่ง 

        รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา       ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
          สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

________________________________ 

1. ชื�อและชื�อสกุล ...................................................กิดวนัที�.........เดือน.........................พ.ศ........... 
ปัจจุบนัอาย.ุ.............ปี   เชื�อชาติ....................  สัญชาติ.........................  ศาสนา........................ 

2. คุณวฒิุ........................................................... สาขาวชิา ............................................................... 
3. เริ�มรับราชการเมื�อวนัที�........ เดือน......................... พ.ศ.............. ในตาํแหน่ง ............................. 

ระดบั.........ขั�น................... บาท สถานศึกษา/หน่วยงาน................................................................ 
อาํเภอ..............................จงัหวดั................................... กรม................................................... 

4. ปัจจุบนัรับราชการในตาํแหน่ง.......................วทิยฐานะ..................... รับเงินเดือน อนัดบั ค.ศ. 
.........ขั�น..................บาท  สถานศึกษา/หน่วยงาน .........................................................................  
อาํเภอ...........................สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา................................................................... 
ช่วยราชการ (ถา้มีโปรดระบุ).......................................................................................................... 

5. ประสบการณ์การดาํรงตาํแหน่ง 
5.1 สาํหรับผูส้มคัรตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ดาํรงตาํแหน่ง 
   ครู เมื�อวนัที� .......................... ถึงวนัที�........................... เป็นเวลา...........ปี..........เดือน...........วนั 
   ครู วทิยฐานะครูชาํนาญการ เมื�อวนัที�...........................................ถึงวนัที�................................. 
        เป็นเวลา.........ปี ...........เดือน...........วนั  (นบัถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทา้ย) 
  
 
 
 
 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ ว 



- 18 - 

 

 
5.2 สาํหรับผูส้มคัรตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ดาํรงตาํแหน่ง 
   รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา วทิยฐานะรองผูอ้าํนวยการชาํนาญการ  เมื�อวนัที�..........................   
        ถึงวนัที�.......................... เป็นเวลา..........ปี ......... เดือน........วนั (นบัถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทา้ย) 
    รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา วทิยฐานะรองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ เมื�อวนัที� ................ 
        ถึงวนัที�.......................... เป็นเวลา..........ปี ......... เดือน........วนั (นบัถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทา้ย) 
   รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา วทิยฐานะรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที� 
        การศึกษาชาํนาญการพิเศษ เมื�อวนัที�.........................................ถึงวนัที�..................................... 
        เป็นเวลา..........ปี ........... เดือน..........วนั (นบัถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทา้ย) 
   ศึกษานิเทศก ์วทิยฐานะศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษและมีประสบการณ์การบริหารไม่ตํ�ากวา่       
                         หวัหนา้กลุ่มหรือหวัหนา้หน่วย เมื�อวนัที� .................................. ถึงวนัที�..................................... 
        เป็นเวลา..........ปี ........... เดือน..........วนั (นบัถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทา้ย) 
   ....................................................... (ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื�นตามมาตรา 38 ค. (2) 
       ระดบัชาํนาญการพิเศษและมีประสบการณ์การบริหารไม่ตํ�ากวา่หวัหนา้กลุ่มหรือผูอ้าํนวยการ 
                       กลุ่ม) เมื�อวนัที�.............................. ถึงวนัที�............................ เป็นเวลา  .........ปี ..........เดือน                 
                       ..........วนั (นบัถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทา้ย) 
   ครู เมื�อวนัที� ............................. ถึงวนัที�......................... เป็นเวลา .........ปี ..........เดือน..........วนั 
   และมีวทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่ครูชาํนาญการพิเศษ เมื�อวนัที� .......................... ถึงวนัที�....................... 
       เป็นเวลา..........ปี ........... เดือน..........วนั (นบัถึงวนัรับสมคัรวนัสุดทา้ย) 
   ครู วทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่ครูชาํนาญการและปฏิบติัหนา้ที�รักษาราชการแทนหรือเคยรักษา 
                        ราชการแทน รักษาการในตาํแหน่งหรือเคยรักษาการในตาํแหน่ง หรือเคยทาํหนา้ที�ผูอ้าํนวยการ 
                        สถานศึกษา อยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือนบัรวมกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
     (เมื�อวนัที�.............................. ถึงวนัที�............................ เป็นเวลา  .........ปี ..........เดือน..........วนั) 
    (เมื�อวนัที�.............................. ถึงวนัที�............................ เป็นเวลา  .........ปี ..........เดือน..........วนั) 
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6. การรักษาวนิยั  (การถูกลงโทษทางวนิยัไม่ยกเวน้ตาม พ.ร.บ.ลา้งมลทิน)  
โดยการเครื�องหมาย  � ลงใน (   )  ที�กาํหนดเพียงช่องเดียว 
(  ) เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสื�อมเสียถึงขั�นถูกลงโทษทางวนิยั สูงกวา่โทษภาคทณัฑ ์หรือเคย    
  ประพฤติผดิจรรยาบรรณของวชิาชีพครู สูงกวา่ขั�นตกัเตือน 

  (  ) เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสื�อมเสียถึงขั�นถูกลงโทษทางวนิยัขั�นภาคทณัฑห์รือเคยประพฤติผดิ 
    จรรยาบรรณของวชิาชีพครูขั�นตกัเตือน 
        (  ) ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสื�อมเสียถึงขั�นถูกลงโทษทางวนิยัหรือไม่เคยประพฤติผดิ 
   จรรยาบรรณของวชิาชีพครู 

7. การรักษาราชการแทนหรือการปฏิบติัราชการแทน 
(1) ไม่เคยรักษาราชการแทนหรือปฏิบติัราชการแทน 
(2) ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัราชการแทน 
(3) ไดรั้บมอบหมายใหรั้กษาราชการแทน 
(4) รักษาราชการแทนกรณีตาํแหน่งวา่งไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

8. การเป็นวทิยากรหรือกรรมการหรือคณะทาํงาน 
(1) ไม่เคยเป็นวทิยากรหรือกรรมการหรือคณะทาํงาน 
(2) เป็นวทิยากรหรือกรรมการหรือคณะทาํงานระดบัสถานศึกษา 
(3) เป็นวทิยากรหรือกรรมการหรือคณะทาํงานระดบัเขตพื�นที�การศึกษา 
(4) เป็นวทิยากรหรือกรรมการหรือคณะทาํงานระดบัระดบัภาคหรือประเทศ 

9. รางวลัหรือผลงานที�เกิดกบัผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ 
(1) ไม่เคยไดรั้บรางวลัที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา 
(2) ตํ�ากวา่ระดบัเขตพื�นที�การศึกษาหรือจงัหวดั 
(3) เท่ากบัหรือสูงกวา่ระดบัเขตพื�นที�การศึกษาหรือจงัหวดั 
(4) เท่ากบัหรือสูงกวา่ระดบัภาคหรือประเทศ 

10. รางวลัหรือผลงานที�เกิดกบัตนเองหรือที�สถานศึกษาไดรั้บ 
(1)   ............................................................................................................................................... 
(2)   ............................................................................................................................................... 
(3)   ................................................................................................................................................ 
(4)  ................................................................................................................................................ 
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11. ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งหรือทาํหนา้ที�ทางการบริหาร 
-ดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

  ตั�งแต่วนัที�..................................ถึงวนัที�.................................. เป็นเวลา.........ปี ........เดือน.........วนั 
        -ดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
  ตั�งแต่วนัที�..................................ถึงวนัที�.................................. เป็นเวลา.........ปี ........เดือน.........วนั 
        -ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารกลุ่มในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา (ตาํแหน่ง............................................) 
  ตั�งแต่วนัที�..................................ถึงวนัที�.................................. เป็นเวลา.........ปี ........เดือน.........วนั 
        -การไดรั้บแต่งตั�งใหรั้กษาราชการแทนผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ตั�งแต่วนัที�..................................ถึงวนัที�.................................. เป็นเวลา.........ปี ........เดือน.........วนั 
        -การไดรั้บแต่งตั�งใหรั้กษาราชการแทน/รักษาการในตาํแหน่ง/ปฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่ง................... 
  ...............................ตั�งแต่วนัที�........................ถึงวนัที�..................... เป็นเวลา......ปี ......เดือน......วนั 

12. หลกัฐานที�แนบใบสมคัรเขา้รับการคดัเลือก 
 12.1 สาํเนาปริญญาบตัรหรือหนงัสือรับรองคุณวุฒิที�ผูมี้อาํนาจอนุมติัใหส้าํเร็จการศึกษาแลว้ 
 12.2 สาํเนา ก.พ. 7 หรือสมุดประวติั 
 12.3 สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 12.4สาํเนาคาํสั�งปฏิบติัหนา้ที� รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ 
              สถานศึกษา(กรณีครู วทิยฐานะไม่ตํ�ากวา่ครูชาํนาญการและปฏิบติัหนา้ที� รักษาราชการ 
              แทน/เคยรักษาราชการแทน รักษาการในตาํแหน่ง/เคยทาํหนา้ที�ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา) 
 12.5 เอกสารประกอบการประเมินประวติัและผลงานตามองคป์ระกอบและตวัชี�วดัพร้อม 
              เอกสารหลกัฐาน      จาํนวน 5 ชุด 
              - รายงานวสิัยทศัน์          จาํนวน  5  ชุด 
    - รายงานแนวทางการพฒันาสถานศึกษา       จาํนวน  5  ชุด 
 12.6 อื�นๆ (ถา้มีโปรดระบุ)....................................................................................................... 

           ............................................................................................................................................................... 
 13. สถานที�ติดต่อ (ทางไปรษณีย)์.......................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
 เบอร์โทรศพัทที์�ทาํงาน ............................................. เบอร์โทรศพัทที์�บา้น........................................... 
 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ............................................................................................................................... 
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  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามประกาศรับสมคัรเขา้รับการคดัเลือกและ 
 ขอ้ความที�ขา้พเจา้แจง้ไวใ้นใบสมคัรนี� ถูกตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบ
ภายหลงั 
 พบวา่ ขอ้มูลขา้งตน้ไม่ตรงกบัความเป็นจริง ถือวา่เป็นรายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชาและขา้พเจา้จะไม่ 
 เรียกร้องสิทธิI ใดๆ ทั�งสิ�น 

       ลายมือชื�อผูส้มคัร...................................................... 
           (.....................................................) 
        วนัที� ................ เดือน...........................พ.ศ................ 
 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชัBนต้น 
  ขอรับรองวา่............................................................... ตาํแหน่ง ..................................................... 
 เป็นผูมี้ความประพฤติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม และมีคุณสมบติัครบถว้น สมควรใหส้มคัร 
          เขา้รับการคดัเลือกเพื�อแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่ง 
         รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา        ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ลงชื�อ ................................................ 
         (..................................................) 
ตาํแหน่ง................................................. 

 
เฉพาะเจา้หนา้ที� 

บนัทึกของเจา้หนา้ที�รับสมคัร ความเห็นของเจา้หนา้ที�ตรวจสอบคุณสมบติั 
ผูส้มคัรไดเ้สนอใบสมคัรและหลกัฐานไวถู้กตอ้ง
ครบถว้นแลว้ 
 
 
 
                 ลงชื�อ....................................................... 
                         
(......................................................) 
              ตาํแหน่ง..................................................... 
 

ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรแลว้เห็นวา่ 
  มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศรับสมคัร 
  ขาดคุณสมบติัเนื�องจาก..................................... 
................................................................................. 
 
                ลงชื�อ....................................................... 
                         (......................................................) 
              ตาํแหน่ง..................................................... 
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