
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสอบคดัเลือกข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เพือ่แต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง            
ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

**************** 
ด้วย ก.จ.จ.ขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มีมติเห็นชอบใน

การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีการสอบคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545  

 

  ดังน้ัน เพ่ือให้การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามข้อ 139 (3) แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังน้ี 
 

1. ตําแหน่งทีร่บัสมัครสอบคัดเลือก 
 - ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน  3  อัตรา 

 

2. หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบติั และความรูค้วามสามารถท่ี
ต้องการ เปน็ไปตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ  

 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
   3.1 ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา มาแล้วไมน้่อยกว่า ๑ ปี หรือดํารง
ตําแหน่งครู ทีม่ีวิทยฐานะไมตํ่่ากว่าครูชํานาญการ หรือตําแหน่งอ่ืนที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเทียบเท่า  
   3.2 มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

 3.3 มีคณุวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

 

4. เอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการสมัครสอบคดัเลือก ฯ  
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลอืก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ

คัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมคัรได้รบัรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวัน
สมัคร ดังต่อไปน้ี 

 4.๑ ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 
๑ น้ิว จํานวน  ๓ รูป ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน โดยเขียนช่ือตัว ช่ือสกุล หลังรปูถ่ายด้วยตนเอง ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ทา้ยประกาศนี ้

 
/4.๒  ใบรับรองแพทย์... 

 
 
 



 
-2- 

 

 4.๒  ใบรับรองแพทย์ โดยระบุโรคตามที่ ก.ท.จ.ขอนแก่นกําหนด  
 4.๓  สําเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ของผู้สมัครฯ จํานวน ๑ ชุด 
 4.๔  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ  
 4.๕  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) 

ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด อย่างละ ๑ ชุด สําหรับผูท้ี่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเน่ือง ๒ ปี ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
ควบคู่กับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปรญิญาด้วย สําหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าว
เป็นภาษาต่างประเทศ ใหแ้นบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

 4.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู      
ที่คุรสุภาออกให้และยังไม่หมดอายุ จํานวน ๑ ชุด 

 4.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือใบแทนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ที่คุรุสภาออกให้ และยังไม่หมดอายุ จํานวน ๑ ชุด 

 4.๘ หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบ
คัดเลือก ตามเอกสารหมายเลข 3 ท้ายประกาศ 

 4.๙  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข 
4 ทา้ยประกาศ 

 4.๑๐ หนังสือรับรองการดํารงตําแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ
คัดเลือก ตามเอกสารหมายเลข 5 ท้ายประกาศ  

 4.๑๑ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล พร้อมรับรอง
สําเนาทุกฉบับ  

  สําหรับการรับสมัครสอบคดัเลือกในคร้ังน้ี ให้ผูส้มัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไมค่รบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มสีิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งใด ๆ 

 

5. กําหนดระยะเวลาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ฯ ระหว่างวันที่ 1 – 12 กันยายน 2557
โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ฯ ย่ืนใบสมัครตามแบบที่กําหนดพร้อมด้วยแบบประเมินบุคคลเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นโดยให้ย่ืนด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวัน
และเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  

 

                     ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคดัเลือก 
         ผู้สมคัรสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
 

   ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธเิขา้รบัการสอบคดัเลือก 
                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และ
หมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมทัง้แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ 
หรือสามารถสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์  0 4323 9224 ใน
วันและเวลาราชการ หรือ www.kkpao.go.th 

/กรณีผู้สมัครสอบ... 
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         กรณผีู้สมัครสอบคัดเลอืกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมคัรสอบคัดเลือก  ผู้น้ันมีสิทธิ
ที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยทําหนังสือถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ย่ืนหนังสือและเอกสาร
ดังกล่าว ก่อนวันสอบคดัเลอืก ได้ที ่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมคัรสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะ
ให้เพ่ิมรายช่ือแต่ประการใด  
 

  8. การรบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 
           ใหผู้้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก และ
แสดงความเห็นตามแบบใบสมัครสอบรวมทัง้ทําการประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง 

 

  9.  หลักสตูรและวิธกีารสอบคดัเลือก 
       9.1  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้
ความสามารถและความคิดรเิริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน ระบบงาน และการบรหิารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีการสอบข้อเขียนเก่ียวกับ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
๒. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และ

แก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม, กฎกระทรวง, ระเบียบ
๕. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖, กฎกระทรวง, ระเบียบ
๖. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง
๗. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม,กฎกระทรวง, ระเบียบ
๘. พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม,

กฎกระทรวง,ระเบียบ 
๙. พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม 

๑๐. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
๑๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม
๑๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
13. กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
14. ภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
15. นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษา
16. นโยบายกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  
17. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
16. ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง 

และการบริหาร 
 

/9.2 ความรูค้วามสามารถ... 
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       9.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้
ความเข้าใจหรอืความคิดเห็น โดยวิธีการสอบข้อเขียนเก่ียวกับ  

๑. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

๒. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม
๓. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘

และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษา

ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

๕. ระบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของ
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

๖. ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล การดําเนินการทางวินัย และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ของเทศบาล รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

๗. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๘. หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
๙. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

๑๐. การพัฒนาผู้เรียน
๑๑. การบริหารจัดการช้ันเรียน
๑๒. การวิจัยทางการศึกษา
๑๓. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑๔. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

. 

      9.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ และสัมภาษณ์ 
ตามท่ีกําหนดในแบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด 
 

          10. วัน เวลา สถานทีส่อบและระเบียบเกี่ยวกบัการสอบคดัเลอืก ฯ 
        จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ 
 

           11.  การดาํเนินการสอบคัดเลือก 
        จะดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) ก่อน หากผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป 
 

  12. เกณฑ์การตดัสิน  
       12.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตร
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ แต่สําหรับภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งซึ่งจะต้องประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคล เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งน้ัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 

/12.2 เมื่อได้ดําเนินการ... 
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       12.2 เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ 12.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผล
การสอบคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น เพ่ือประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป 
 

  13. การประกาศผลการสอบคดัเลือกและขึ้นบญัชผีู้ผา่นการสอบคดัเลือก 
      ๑๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทํา

บัญชีรายช่ือผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย  

      ๑๓.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๖๐ 
วัน นับแต่วันที่ได้มีการบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างแล้ว และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูก
ยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

๑) ผู้น้ันได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว 
๒) ผู้น้ันขอสละสิทธิในการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
๓) ผู้น้ันออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งต้ัง 
๔) มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม่ในตําแหน่งทีส่อบคัดเลือกได้ 
๕) ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมคัรสอบคัดเลือก 

        ๑๓.๓  กรณีสงสัยให้ถือคําวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นทีสุ่ด 
 

        ๑๔. การบรรจุแต่งตัง้ 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ ก.ท. กําหนด และได้รับความเห็นชอบแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจาก 
ก.จ.จ.ขอนแก่นแล้ว (*หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว10 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะดําเนินการแต่งต้ังผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือก
ตามลําดับ และแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป 
      อน่ึง หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   15    สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 

 
 
 

(นางสุมาลี  ฐานวิเศษ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประธานคณะกรรมการสอบคดัเลือก ฯ 

 
 

 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 
ตําแหน่ง หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ และความรู้ความสามารถทีต่อ้งการ 

***************** 
ชื่อตาํแหน่ง  ผู้อํานวยการสถานศึกษา  
 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสมัพันธ์กับชุมชน และงานอ่ืนที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  ปฏิบัติหน้าที่รองจากผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปน้ี 

๑. บริหารกิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 ๒. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
  ๓. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล 
  ๔. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทกุกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  ๕. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอ่ืน 
  ๗. วางแผนการบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษา
วินัย การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
  ๘. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศกึษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
  ๑๐. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและทอ้งถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
  ๑๑. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
  ๑๒. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑๓. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ลําดับที่สมัคร............................. 

ใบสมัครเข้ารบัการสอบคดัเลือก เพื่อแต่งตั้งใหด้าํรงตําแหนง่บรหิารสถานศกึษา 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
************************** 

๑.  ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)…………………………….……...........สกุล……………………........………….... 
๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
๓.  วัน เดือน ปเีกดิ…………/…………/…………อายุปัจจุบนั………….ปี   
     วันเกษียณอายุราชการ…………/…………/………… 
๔.  ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง…………………….…………………………………………ระดบั……………………. 

เงินเดือน…………………………..…บาท            งาน…………..……………………………..…… 
กอง/ฝ่าย…………………………………....................……   ส่วน/สํานัก..................................................... 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด……………………………….. 
โทรศัพท์……………………............….  โทรสาร……………….........………… e-mail  …………………..……… 

๕.  สถานท่ีติดต่อ 
 ท่ีอยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี………………….ซอย/ตรอก………….…....................……………….ถนน…………………………….… 
 แขวง/ตําบล…………………..............…..เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด……….....…………………. 
 รหัสไปรษณีย์…………..……..โทรศัพท์………………………...………..โทรสาร……....................……………… 
 e-mail…………………………………………….…………….. 
๖.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด    สมรส   อ่ืน ๆ 

ชื่อคู่สมรส…………........................…………..สกุล………………...............…………. 
อาชีพ………………..…….................………….. 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เปน็โรคเหล่านี้

หรือไม่ 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น    
ไม่เป็น    

๘.  วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ระบุวุฒิท่ีได้รับทุกวุฒิ) 
วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีสําเร็จการศึกษา การได้รับทุน
ปริญญาตร ี   

  
ปริญญาโท   

  
ปริญญาเอก   

  
การศึกษาระดับอ่ืนๆ  

ที่สําคัญ 
  
  

 
/๙.  ประวัติการรับราชการ... 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ นิ้ว 
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๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ………………..............………….ตําแหน่ง…………………………….ระดับ……...…. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………........….ปี…….........…...เดือน 

การดํารงตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ
ท่ี ชื่อตําแหน่ง ช่วงเวลาท่ีดํารงตําแหน่ง รวมเวลาดํารงตําแหน่ง
๑.  
๒.  
3.  
4.  
5.  

๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 
หลักสูตรท่ีอบรม

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม
  
  
  
  
  

๑๑.  ดูงาน  (ท่ีสําคัญๆ) 
การดูงาน

เร่ือง สถานท่ี ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน
 
 
 
 
 

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ

เร่ือง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ
 
 
 
 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..…………………………………….. 
 คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………….……… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….…………… 
๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 

/๑๕.  ประวัติผลงานด้านวิชาการ... 
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๑๕.  ประวัติผลงานด้านวิชาการหรืออื่น  ๆ  ท่ีได้รับการยกย่อง 

วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานท่ี/ผู้มอบเกียรติคุณ
  
  
  
  
  

 

๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ  ของผู้สมัครท่ีเห็นว่าเด่น  และเก่ียวข้องกับงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความ
หรือให้ข้อความท่ีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับ
การสอบคัดเลือกในคร้ังนี้ 
 
       ลงลายมือชื่อผู้สมัคร……………………………............………………….. 
                         (…………............……………………………..…….) 
            ตําแหน่ง................................................................ 

                    วันท่ี  เดือน  ปี  …………/……………/…….……… 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี
       ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร 
การสมัครแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.................. 
............................................................ 
 
 

........................................... 
(...........................................) 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
.........../................/................. 

       ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จํานวน……………….…….บาท  
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี................... 
เลขท่ี..................................................  
ลงวันท่ี.........../................/.................. 
 
 

.......................................... 
(..........................................) 

ผู้รับเงิน 
.........../................/................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
................................................................ 
................................................................ 
 
 

............................................... 
(.............................................) 

เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
.........../................/................. 
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หนังสือรบัรองจากนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

อนญุาตใหข้้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สมัครสอบคดัเลือกตําแหน่งสายงานผูบ้รหิาร  
 
         เขียนที…่………………………………………………………………… 
           วันที…่…………เดือน……………………….พ.ศ. ………………… 

 
 ข้าพเจ้า……………………………………ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.......................................... 
อนุญาตให…้.………………..........................………….....................…...ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่ง………………… ……ระดับ…........... โรงเรียน......................................สาํนัก/กอง……...........………………........
องค์การบริหารส่วนจังหวัด......................................................................... สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตาม
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ........... สิงหาคม 2557 และยินยอมให้โอน/ย้ายไป
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก  

 
 

 ลงช่ือ………………………………………………………………. 
        (………………………………………………………………) 

         ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด……………………………… 
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แบบประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนง่ 
ในการสอบคดัเลือกเพือ่เลื่อนและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหนง่ทีสู่งขึ้นในสายงานบรหิารสถานศกึษา 
ชื่อผู้รบัการประเมิน…………………..…..............……………………..ตําแหน่ง………………………………… 

ระดับ…............….โรงเรียน..............................................องการบริหารส่วนจังหวัด...................................... 

องคป์ระกอบที่ใชพ้ิจารณาในการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รบั หมายเหตุ

หมวด ๑  องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)    
๑.๑ ความรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน 

ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้  ประสบการณ์   
ความชํานาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
กับตําแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให้
สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วน
สมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลา ทั้งน้ีให้รวมถึง  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา เชาว์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒ ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่
      พิจารณาจากความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมัน่ที่จะ

ทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สาํเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลย
ต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวด  ๒  ความประพฤต ิ (๒๐  คะแนน)    
            พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติ
การทํางาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและ
แบบแผนของราชการ ฯลฯ   
 

๒๐  
 
 

 

หมวด  ๓  คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ที่จําเปน็สําหรบัตาํแหน่ง(๔๐ คะแนน)    
3.1 ความคดิรเิริ่มและสรา้งสรรค ์

      พิจารณาจากความสามารถในการคิดรเิริ่มหาหลักการ
แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทํางาน 
การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางานยาก  หรืองานใหม่ให้สําเร็จเป็นผลดี ฯลฯ 

 

๘  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ 
      พิจารณาจากทัศนคติทีดี่ต่อประชาชน ระบบราชการ และ

งานในหน้าที่ แรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการทํางาน ความ
จงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด ความเช่ือและอุดมการณ์ที่
สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงานท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ 

 

๘   

 
   /3.3 ความเป็นผูน้ํา... 
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องคป์ระกอบที่ใชพ้ิจารณาในการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รบั หมายเหตุ

   3.3 ความเปน็ผูน้ํา 
      พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การ

ตัดสินใจ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การให้คําแนะนําและ
การพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม  
ฯลฯ 

 

๘   

   3.4 บคุลกิภาพและท่วงทีวาจา 
     พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ ความเช่ือมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยา
ท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ 

 

๘   

 3.5 การปรบัตัวและมนษุยสัมพันธ ์
     พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ

สถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม ่ๆ ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 
ฯลฯ 

 

๘   

รวม ๑๐๐   

 
 

ผู้ประเมิน…………………………………………………....ผู้อํานวยการโรงเรียน 
              (………………………………………………….) 
 
 
 
 
ความเห็นของผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผู้ประเมิน……………………………………………….ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 
    (………………………………………………….) 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลําดับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ผู้ประเมิน………………………………………………….ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด................ 

             (………………………………………………….) 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผู้ประเมิน…………………………………………………. 
              (………………………………………………….) 

ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําช้ีแจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพ่ือประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
๑.  ผู้ประเมินได้แก่  ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้รับการประเมิน  ดังน้ี 

๑.๑ ผู้ประเมิน  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร  
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปตามลําดับ  ได้แก่  ผู้อํานวยการสํานัก/กองที่ดูแลเกี่ยวกับด้านการศึกษา 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น ๓ หมวด  แต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบย่อย     
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 

๑. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนน 
สําหรับองค์ประกอบน้ันๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับ  ทั้งน้ี  การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็ม 

๒. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบ
ประเมินแล้วลงนามผู้ประเมิน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลําดับให้ความเห็น 

๓. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ 
ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
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ท่ี  ขก  ............/....................                   องค์การบริหารส่วนจังหวัด............................. 
               …………………………………………………………………...          

 

หนังสือรับรองการดํารงตําแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งท่ีสมัครสอบคัดเลือก 
 
  หนังสือฉบับน้ี ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.……………………………...........................................................      
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง……………………ระดับ.........…. โรงเรียน................................. 
สํานัก/กอง…….....................………………..........องค์การบริหารส่วนจังหวัด................................... คุณวุฒิการศึกษา
................................................................................สาขา/วิชาเอก.....................................จากสถาบันการศึกษา
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