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9. การดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ (ตามโครงสร้างของส่วนราชการ หรือคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่) 
 (   )  ครูรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา นอ้ยกว่า 6 เดือน 
 (   )  ครูรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ต้ังแต่ 6 เดือนขึน้ไป 
 (   )  ครูที่ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ (   ) หัวหน้ากลุ่มสาระ  (   ) หัวหน้าระดับ    (   ) หวัหน้าสายช้ัน 

(   ) หัวหน้ากลุ่มทกัษะ  (   ) หัวหน้างาน 
 (   )  ไม่ม ี
10. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ทําเคร่ืองหมาย  ใน (   ) เพียงช่องเดียว 
 (   )  เคยถูกลงโทษทางวินัย 
 (   )  เคยถูกดําเนินการทางวินัย แต่ไม่เคยถกูลงโทษทางวินัย 
 (   )  ไม่เคยถกูดําเนินการทางวินัย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
11. หลักฐานทีแ่นบใบสมคัรเข้ารับการคัดเลือก 
 (   )  1. ใบสรุปงบหน้าเอกสารหลักฐานที่ย่ืนพร้อมใบสมัคร   จํานวน  1  ฉบับ 
 (   )  2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 น้ิว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน   จํานวน  3  รูป 
 (   )  3. สําเนาสมุดประวัติ หรือสําเนา ก.พ.7 หรือ สําเนา ก.ค.ศ. 16  

ที่เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า  จํานวน  1  ชุด 
 (   )  4. สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มอํีานาจอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาแล้ว 

(   ) ระดับปริญญาตร ี      จํานวน  1  ฉบับ 
(   ) ระดับปริญญาโท      จํานวน  1  ฉบับ 
(   ) ระดับปริญญาเอก      จํานวน  1  ฉบับ 

 (   )  5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษาที่ยังไม่หมดอายุ จํานวน  1  ฉบับ 
 (   )  6. สําเนาบัตรประชาชน      จํานวน  1  ฉบับ 
 (   )  7. สําเนาทะเบียนบ้าน        จํานวน  1  ฉบับ 
 (   )  8. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถ้าม)ี     จํานวน  1  ฉบับ 
12. สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที่.................... หมู่ที่..................... ตรอก/ซอย............................................. 
     ถนน........................ ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต................................จังหวัด.................................  
     รหสัไปรษณีย์........................... โทรศัพท์บ้าน.................................... โทรศัพท์มือถอื.............................................. 
     ID Line : ……………………………………….…..……………. E-mail : ……………………………….……...……………………………. 

 

1. ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง                  
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.               
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/728 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 830 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองผู้ อํานวยการสถานศึกษา                 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จนเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการ 

2. ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าหากข้าพเจ้าได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 
คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
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    หากมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดําเนินการตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน พ.ศ.2551 
 3. ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่าผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันบรรจุและแต่งต้ังจะต้องไม่ติดเง่ือนไขอ่ืนใดท่ี ก.ค.ศ.
กําหนด  
 4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและข้อความ
ที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อมูลข้างต้น 
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ถือว่าเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ลงช่ือ..............................................................ผู้สมัคร      
        (.............................................................) 

    วันที่.................. เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

ความเห็นของผู้บังคับบญัชาชั้นต้น 
  ขอรับรองว่าคุณสมบัติ ประวัติ และผลงานของผู้สมัคร ถกูต้องและเป็นจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)..................................................................... 
       (.....................................................................) 
ตําแหน่ง.................................................................. 

หมายเหตุ :  
1. ผู้สมัครปฏิบัติงานในสถานศึกษา ผู้บังคบับัญชาช้ันต้น คือ ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน 
2. ผู้สมัครปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยดํารงตําแหน่งรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น คือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน 
3. ผู้สมัครปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น คือ ผู้อํานวยการสํานักงาน               

เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบแล้วปรากฏว่า 
   (     )  หลักฐานถูกตอ้งครบถว้น 
   (     )  ไมถู่กต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
เนื่องจาก................................................................................ 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

ลงชื่อ .......................................................................... 
       (…………………….................................................) 
ตําแหน่ง ...................................................................... 
   วันที่ ....................... เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2563 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นวา่ 
   (     )  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
   (     )  ขาดคุณสมบัติ 
เนื่องจาก.............................................................................. 
............................................................................................. 
.............................................................................................. 

 ลงช่ือ …………………….................................................... 
        (………………………................................................) 
  ตําแหน่ง ………………….................................................. 
    วันที่ ....................... เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 


