ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เรือ่ ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/ ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ มีมติอนุมตั ใิ ห้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรง
ตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัย อำนาจตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญ ญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและ
บุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม คำสัง่ หัว หน้าคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๘๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนทีส่ ุด ที, ศธ ๐๒๐๖.๖/ ๗๒๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/ ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนี้
๑.๑ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จำนวน ๒๒ อัตรา
๑.๒ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา (จังหวัดสระแก้ว) จำนวน ๙ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๒.๑ ต้องเปีน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒.๒ มีคณ
ุ สมบัติทว่ั ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒.๓ มีค ณ
ุ สมบัต เิ ฉพาะสำหรับ ตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึก ษา ตามมาตรฐานตำแหน่ง
รองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
๒.๓.๑ มีว ฒ
ุ ไิ ม่ต า่ํ กว่า ปริญ ญาตรีท างการศึก ษา หรือ ทางอืน่ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็น '.
คุณสมบัตเิ ฉพาะตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
๒.๓.๒ ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๔ ปี สำหรับผูม้ วี ฒ
ุ ปิ ริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับ
ผูม้ ีวฒ
ุ ปิ ริญญาโทขึน้ ไป หรือดำรงตำแหน่งอืน่ ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
๒.๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๒.๔ไม่เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
๒.๕ ก.ค.ศ. ได้ยกเว้นให้ผสู้ มัคร ไม่ตอ้ งผ่านการพัฒนาก่อนเข้าสูก่ ระบวนการคัดเลือก ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที,สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ ๗๒๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

/ ๓. วัน เวลา...
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๓. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ทส่ี ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ เาบ:ชร://พ พ พ . ๓065^.60.บา/ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และยืน่ ใบสมัครพร้อมหลักฐาน ทีห่ อ้ งประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตัง้ แต่วนั อังคารที่ ๑๐ - วันจันทร์ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ภาคเข้า ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐ น. -๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
ให้ผสู้ มัครยืน่ เอกสารและหลักฐาน โดยสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
๔.๑ใบสมัคร
๔.๒ สำเนาสมุดประวัติ หรือสำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนา ก.ค.ศ.๑๖ ทีเ่ จ้าหน้าทีร่ บั ผิดขอบลงนาม
รับรองความถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิว้ ซึง่ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๔.๔ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณ วุฒทิ ผ่ี มู้ อื ำนาจอนุมตั ใิ ห้สำเร็จการศึกษาแล้ว
จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง
๔.๕ สำเนาใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีย่ งั ไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ
พร้อมฉบับจริง
๔.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประซาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง
๔.๗ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๘ หลักฐานการเปลีย่ นซือ่ ซือ่ สกุล (ล้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ผูส้ มัครรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมีเอกสารไม่ครบล้วนตามประกาศรับสมัคร
คัดเสือก จะไม่มสี ทิ ธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถกู ต้องและครบล้วนด้วยตัวบรรจงพร้อมเอกสารประกอบ
๕.๒ ผูส้ มัค รเข้ารับ การคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานทีท่ ส่ี ามารถติดต่อไต้ท างจดหมายลงทะเบียน
ในเขตการจ่ายของไปรษณียไ์ ว้ในใบสมัคร และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อไต้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงที'อยู่
หรือหมายเลขโทรศัพท์ในภายหลังต้องแจ้งให้หน่วยจัดสอบทราบทันที หากแจ้งทีอ่ ยูไ่ ม่ชดั เจนทำให้ไม่สามารถ
ติดต่อไต้ ผูไ้ ต้รบั การคัดเสือกจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ไต้ทง้ั สิน้
๕.๓ กรณีทค่ี ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
ดำเนินการคัดเลือกพร้อมกัน ให้ผสู้ มัครเสือกสมัครในสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา หรือในสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา หรือในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไต้เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ หากปรากฏว่า
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่าหนึง่ แห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือกทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ในวัน สมัครเข้ารับ การคัดเลือก ผูส้ มัครต้องรับ รองตนเองด้วยว่า ในวันบรรจุและแต่งตัง้
ตนเองไม่ติดเงือ่ นไขอืน่ ใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๕.๔ ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือซือ่ ในใบสมัคร และพิมพ์ลายนิว้ มือหัวแม่มอื ขวา
ในบัตรประจำตัวผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกต่อหน้าเจ้าหน้าทีร่ บั สมัครในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก

/ ๖. การประกาศ...
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๖. การประกาศรายซือ่ ผูม้ สิ ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก
โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ภายใน
วันศุกร์ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒(ะ๖๓ โดยเรียงตามหมายเลขประจำตัวผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ณ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และเว็บไซต์ โาเแวร://พพพ.๓065๒80.เ1า/ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
๗. หลักสูตรและวิธกี ารคัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง
รองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๘. วัน เวลาและสถานทีด่ ำเนินการคัดเลือก ภาค ก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการคัดเลือกตามตารางการคัดเลือก ดังนี้
ภาค ก ความรูแ้ ละความสามารถในการปฏินตั งิ านในหน้าที่
วัน /เวลา

ประเมินด้วยวิธกี ารสอบข้อเขียน

วันเสาร์ท่ี ๔ เมษายน ๒๔๖๓

ความรูแ้ ละความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่

คะแนนเต็ม
(๑๐๐ คะแนน)
๑๐๐ คะแนน

หมาย
เหตุ

สำหรับเวลาสอบ และสถานทีด่ ำเนินการคัดเลือก ภาค ก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายซือ่
ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก ภาคก;.
๙. การประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
๙.๑ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายซือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก ภาค ก ที'่ ได้
คะแนนไม่ตา่ํ กว่าร้อยละหกสิบ และมีสทิ ธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค เรียงตามลำดับเลขประจำตัว
ผูส้ มัคร แยกเป็นสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ภายใน
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๔๖๓
๙.๒ ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือก ภาค ก ส่งเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ภาค คทีส่ ำนักงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันเสาร์ท่ี
๑๘ - วันอาทิตย์ท่ี ๑๙ เมษายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยกำหนดส่งเอกสารประกอบการประเมิน
ภาค ข และ ภาค ค อย่างละ ๔ ขุด ดังนี้
๙.๒.๑ ภาค ข (๑) ประวัตแิ ละประสบการณ์ ข้อ ๑ - ๖ ให้สง่ เอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณาและให้มกี ารรับรองสำเนาถูกต้อง ตามทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำหนด หากไม่
มีการลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง จะไม่นำมาพิจารณา รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน ๔ ขุด
๙.๒.๒ ภาค ข (๒) ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานตำแหน่ง ให้เขียนผลงาน
ทีเ่ กิด จากการปฏิบ ตั หิ น้า ทีต่ ามมาตรฐานตำแหน่ง โดยเป็น ผลงานย้อ นหลัง ไม่เกิน ๒ ป คี วาม ยาว
ไม่เกิน ๔ -๑ ๐ หน้ากระดาษ/\๔ แบบอัก ษร'ฒ รลโลเวบทโโ'๙ ขนาด ๑๖ พอยท์ ภาคผนวกหรือเอกสาร
ประกอบ ๒ -๔ หน้า จำนวน ๔ ขุด
/ ๙.๒.๓ ภาค ค...

๙.๒.๓ ภ าค ค (๑) วิสยั ทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เขียนวิสยั ทัศน์
และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาในการทีจ่ ะปฏิฟต้ งิ านในตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา โดย
คำนึงถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคผะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และนโยบาย
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ซึง่ จะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ รวมทัง้ สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาทหน้าที่ ความยาวไม่เกิน ๕ - ๑๐ หน้ากระดาษ ๔ แบบอักษร 7แ ร3โ8ชนกโโ๙ ขนาด ๑๖ พอยทั
ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบ๒ -๕ หน้าจำนวน๕ ชุด
๙.๓ ให้ผ ผู้ า่ นการคัด เลือ ก ภาค ก เข้าสอบส้มภาษณ ระหว่างวัน เสาร์ท ่ี ๒ - วัน อาทิตย์ท่ี ๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึง่ กำหนดวัน เวลาและสถานทีส่ อบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ท ราบในประกาศรายขือ่ ผูผ้ า่ น
การคัดเลือก ภาค ก
ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
วัน /เวลา
ระหว่างวันจันทร์ท่ี ๒๐ เมษายน วันศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วัน /เวลา
ระหว่างวันจันทร์ท่ี ๒๐ เมษายน วันศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ระหว่างวันเสาร์ท่ี ๒วันอาทิตย์ท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประเมินประวัติ ประสบการณ์
และผลงาน
๑. ประวัตแ
ิ ละประสบการณ์
๒. ผลงาน
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- วิสยั ทัศน์และแนวคิดในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
- สัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
หมาย
(๑๐๐ คะแนน) เหตุ
๖ ๐ คะแนน
๔๐ คะแนน
คะแนนเต็ม
หมาย
(๑๐๐ คะแนน) เหตุ
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
๑๐.๑ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก ภาค ก ต้องไต้คะแนนไม่ตา่ํ กว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสทิ ธิเข้ารับการ
ประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
๑๐.๒ ผูไ้ ต้รบั การคัดเลือกต้องไต้คะแนนแต่ละภาคไม่ตากว่าร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศรายขือ่
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเรียงลำดับทีผ่ ทู้ ไ่ี ต้คะแนนรวม ทัง้ ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย
กรณีผผู้ า่ นการคัดเลือกไต้คะแนนรวมเท่ากันให้ผทู้ ไ่ี ต้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผูท้ อ่ี ยูใ่ น
ลำดับทีด่ กี ว่า หากยังไต้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผทู้ ไ่ี ต้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผูท้ อ่ี ยูใ่ นลำดับทีด่ กี ว่า
หากยังไต้คะแนน ภาค ก เท่ากัน อีก ให้ผทู้ ม่ี อี าวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบ ตั กิ ารจัดลำดับ อาวุโสในราชการ
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นผูท้ อ่ี ยูใ่ นลำดับทีด่ กี ว่า
๑๑. การประกาศรายขื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
๑๑.๑ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายขือ่ ผูไ้ ต้รบั การคัดเลือก ภายใน
วันศุกร์ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เฉพาะผูท้ ไ่ี ด้คะแนนภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ตา่ํ กว่าร้อยละหกสิบ
โดยจะประกาศรายขือ่ ผูไ้ ต้รบั การคัดเลือกเรียงลำดับทีผ่ ทู้ ไ่ี ต้คะแนนรวมทัง้ ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และทางเว็บไซต์ หเ^0ธ://พพพ.๓065๒60.ป1/
/๑๑.เอ ผ้ไต้รับการคัดเลือก...

-๕๑๑.๒ ผู!้ ต้รบั การคัดเลือกต้องผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง
รองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๑๒ การขึน้ บัญชีผ!ู้ ด้รบั การคัดเลือก
บัญชีผ!ู้ ต้รบั การคัดเลือก ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วนั ประกาศขึน้ บัญชีผ!ู้ ต้รบั การคัดเลือก เว้นแต่
มีการประกาศขึน้ บัญชีผ!ู้ ต้รบั การคัดเลือกครัง้ ใหม่แล้ว บัญชีผ!ู้ ต้รบั การคัดเลือกครัง้ นีเ้ ป็นอันยกเลิก
©๓. การเรียกตัว การบรรจุและแต่งตัง้ และการยกเลิกบัญชีผไู้ ด้รบั การคัดเลือก
๑๓.๑ จะเรียกตัวผู!้ ต้รบั การคัดเลือกผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตคิ รบล้วนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กำหนด มารายงานตัวเพือ่ เลือกสถานศึกษาทีจ่ ะบรรจุและ
แต่งตัง้ โดยมีหนังสือเรียกตัวผู!้ ต้รบั การคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับทีใ่ นประกาศขึน้ บัญ ชีผ!ู้ ต้รบั
การคัดเลือก ตามทีอ่ ยูท่ ป่ี รากฏในเอกสารการสมัคร โดยกำหนดวัน รายงานตัว ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน นับแต่
วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณียต์ น้ ทาง
๑๓.๒ ผู!้ ต้รบั การคัด เลือ กรายใด ไม่ม ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานทีท่ ก่ี ำหนด หรือ
มารายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาทีจ่ ะบรรจุและแต่งตัง้ หรือไม่สมัครใจทีจ่ ะรับการบรรจุและแต่งตัง้ ให้ถอื ว่า
ผูน้ น้ี สละสิทธิการบรรจุและแต่งตัง้ และให้ยกเลิกการขึน้ บัญชีเฉพาะรายนัน้
๑๓.๓ ผู!้ ต้รบั การคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลีย่ นแปลงมิไต้
๑๓.๔ ผู!้ ต้รบั การคัดเลือกรายใดเมือ่ ถึงลำดับทีท่ จ่ี ะไต้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ แล้ว ตรวจสอบพบว่า
เป็นผูต้ ดิ เงือ่ นไขอืน่ ใดตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถอื ว่าผูน้ น้ั หมดสิทธิในการบรรจุและแต่งตัง้
และยกเลิกการขึน้ บัญชีเฉพาะรายนัน้
๑๓.๕ ให้ผมู้ อี ำนาจตามมาตรา (ะ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดำเนินการบรรจุและแต่งตัง้ ผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตคิ รบล้วนตรงตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ตามลำดับทีท่ ข่ี น้ึ บัญชี
๑๔. ผู!้ ต้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันที, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๘๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต้องดำเนินการ ดังนี้
๑๔.๑ ข้อตกลงในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
๑๔.๑.๑ ภายหลังจากทีไ่ ต้รบั คำสัง่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการ
สถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลงในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ (ก6กัอโ๓ลท06 /ญโ66๓ลกป เพือ่ นำไปสูก่ ารประเมิน
ลัมฤทธิผลการปฏิบ ตั งิ านในหน้าทีเ่ พือ่ พัฒ นาการศึกษาเป็น ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีขอ้ ความระบุถงึ การที่
รองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาจะปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามลักษณะงานในตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวขึว้ ดั และวิธกี ารประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่
๑๔.๑.๒ การลงนามในบัน ทึก ข้อตกลงการปฏิบ ตั งิ านในหน้าทีข่ องรองผูอ้ ำนวยการ
สถานศึกษา ให้รองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาทีไ่ ต้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ใหม่เป็นผู!้ ห้ขอ้ ตกลง โดยมีผอู้ ำนวยการ
สถานศึกษาเป็นผูร้ บั ข้อตกลง นอกจากนี้ กำหนดให้มพี ยานในการทำข้อตกลงตามทีผ่ อู้ ำนวยการสถานศึกษา
จะเห็นสมควร ทัง้ นี้ รูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามตัวอย่างรูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ตามทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กำหนด โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
สำหรับผูใ้ ห้ขอ้ ตกลง ๑ ฉบับ และสำหรับผูร้ บั ข้อตกลง ๑ ฉบับ
/ ๑๔.๒ การประเมิน...

' ....-๖-..-.
๑๔.๒ การประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าทีเ่ พือ่ พัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี:
๑๔.๒.๑ ให้สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตัง้ คณะกรรมการประเมิน และดาเนินการประเมิน
ตามองค์ป ระกอบ ตัวชีว้ ดั คะแนนการประเมิน เกณฑ์ก ารตัด สิน และวิธ กี ารประเมิน ตามทีส่ ำนัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กำหนด
๑๔ ๒.๒ให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าทีเ่ พือ่ พัฒนาการศึกษา
ดำเนินการประเมินผู!้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี
ตามองค์ประกอบ ตัวชีว้ ดั และคะแนนการประเมิน ทีไ่ ด้ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ง้ั แต่เริม่ ต้น
การปฏิบตั หิ น้าทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษา โดยให้มกี ารประเมิน ๒ ครัง้ ๆ ละ ๖ เดือน หากผลการประเมินใน ๖ เดือนแรก
ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ให้ผปู้ ระเมินแจ้งผลการประเมินให้ผรู้ บั การประเมินทราบ เพือ่ พัฒ นาตนเองและ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ และเมือ่ ครบ ๖ เดือนหลัง ให้มกี ารประเมินครัง้ ที่ ๒ แล้วให้ผปู้ ระเมินสรุปผล
การประเมิน หากผลการประเมินรวมทัง้ ๒ ครัง้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผรู้ บั การประเมินปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาต่อไป แต่หากผลการประเมินรวมทัง้ ๒ ครัง้ ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
จะดำเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗
และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสัง่ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงิน เดือนในอัตรากำลังทดแทน
พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยจะสัง่ ย้ายและแต่งตัง้ ผูท้ ม่ี ผี ลการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินรายนัน้ ไปดำรงตำแหน่งเดิม
ซึง่ เป็นตำแหน่งก่อนเข้าสูต่ ำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
ในกรณีผ!ู้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา ได้ออกจาก
ราชการก่อนครบกำหนดระยะเวลาประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ๑ ปี เซ่น ลาออกจากราชการ หรือ
เกษียณอายุราชการ หรือเสียชีวติ เป็นด้น ให้ยตุ กิ ารประเมิน ณ วัน ทีอ่ อกจากราชการ โดยให้ถอื ว่าออกจาก
ราชการในตำแหน่งทีไ่ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ นัน้
๑๔. กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผูส้ มัครรายใดเป็นผูข้ าดคุณสมบัตติ ามประกาศรับสมัครและตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ถอื ว่าผูน้ น้ั เป็นผูช้ าดคุณสมบัตทิ จ่ี ะได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรง
ตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา ทัง้ นี้ หากผูใ้ ดได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ แล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสัง่ บรรจุและ
แต่งตัง้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
๑๖. การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน ในครัง้ นี้ คณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัด สระแก้ว
จะดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ื โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สจุ ริตหรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจ
ทาให้เกิดความไม,เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว อาจพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการคัดเลือก
ในครัง้ นีไ้ ด้
จีงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ (ๆ

มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางมาลี พิณสาย)
ศึกษานิเทศก์ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ประกาศรับสมัคร
๒. รับสมัคร
ประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
๔. สอบข้อเขียน ภาค ก ความรูแ้ ละความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
๔. ประกาศรายซือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก ภาค ก
และมีสทิ ธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
๖. ยืน่ เอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และภาค ค
๓

.

ภายในวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๔๖๓
วันอังคารที่ ๑๐ - วันจันทร์ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๓
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๔๖๓
วันเสาร์ท่ี ๔ เมษายน ๒๔๖๓
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ เมษายน ๒๔๖๓
ระหว่างวันเสาร์ท่ี ๑๘ - วันอาทิตย์ท่ี ๑๙ เมษายน
๒๔๖๓
วิ
ระหว่างวันจันทร์ท๒
่ี ๐เมษายนศ
วันศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๓

๗. ประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
(๑) ประรัตแิ ละประสบการณ์
(๒) ผลงาน
๘. ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(๑) วิสยั ทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา )
(๒)สัมภาษณ์
วันเสาร์ท่ี ๒ - วันอาทิตย์ท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๔๖๓
๙. ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันศุกร์ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๔๖๓
๑ ๐ .พัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตัง้ ตามหลักเกณฑ์และ ตามวันที่ สพฐ. กำหนด
วิธกี ารที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๑๑. บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการ
ตามวันที่ กศจ. กำหนด
สถานศึกษา
๑๒. ปฏิบตั งิ านทีส่ ถานศึกษาทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เพือ่ รับการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
, เน้นระยะเวลา ๑ ปี

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสีกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาฃั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓
ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเมินด้วยวิธกี ารสอบข้อเขียน

วัน/เวลา
วันเสาร์ท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ความรูแ้ ละความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่

คะแนนเต็ม หมายเหตุ
(๑๐๐ คะแนน)
๑๐๐ คะแนน

ภาค ข ประเมินประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
วัน/เวลา
ระหว่างวันจันทร์ท่ี ๒๐ เมษายน วันศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประเมินความเหมาะสมกับ
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่
๑. ประวัตแิ ละประสบการณ์
๒. ผลงาน

คะแนนเต็ม หมายเหตุ
(๑๐๐ คะแนน)
๖๐ คะแนน
๔๐ คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วัน/เวลา
ระหว่างวันจันทร์ท่ี ๒๐ เมษายน วันศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ระหว่างวันเสาร์ท่ี ๒ พฤษภาคม
๒๕๖๓

ประเมินความเหมาะสม
กับการตำแหน่ง
๑. วิสยั ทัศน์และแนวคิด
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

คะแนนเต็ม
(๕๐ คะแนน)
๕๐ คะแนน

๒. สัมภาษณ์

๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการสิกษาฃั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่......... ..มีนาคม ๒๕๖๓)
เฑค1ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินโดยวิธกี ารสอบข้อเขียนแบบปรนัยโดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา และ
การตัดสินใจ ในการบริหารงานในหน้าทีแ่ ละการนำไปใช้เป็นสำคัญ ซึง่ ประกอบด้วย การบริหารงานวิซาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทัว่ ไป และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการ
บริหารงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. การศึกษา การวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจ การบริหารงานในหน้าทีแ่ ละการ
นำไปใช้เป็นสำคัญ ประกอบด้วยการบริห ารงานวิชาการ การบริห ารงานบุคคล การบริห ารงานการเงิน และ
สินทรัพย์ การบริหารงานทัว่ ไป
๑.๑ พระบรมราโซบายด้านการศึกษาชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวั รัชกาลที่ ๑๐
๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ )
๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๑.๔ นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จุดเน้นช่องกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน
๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๖ การบริหารและการจัดการด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานทัว่ ไป
๑.๗ การวิจยั ทางการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การนิเทศการศึกษา
๑.๙ การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสือ่
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
๑.๑๐ การวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกีย่ วกับกิจการชองสถานศึกษา
๑.๑๑ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๑.๑๒ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั
๑.๑๓ การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลีย่ นแปลง และทฤษฏีทางการบริหาร
๑.๑๔ หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑๕ การส่งเสริมและการจัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รียน ทุกกลุม่ เปัาหมายทัง่ ในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย
๑.๑๖ การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
๑.๑๗ การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๑๘ ความรูค้ วามสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพืน้ ฐาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
/ ๒. กฎหมาย...

๒. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานในหน้าที่
๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบนั
๒.๒ คำสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิรปู การศึกษาทุกฉบับ ,
๒.๓พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒และทีแ่ ก้ไชเพิม่ เติม
๒.๔ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๔๔๔
๒.๔ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม
๒.๖ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒.๗ พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๖
๒.๘ พระราชบัญญัตลิ กู เสือพ.ศ.๒๔๔๑
๒.๙ พระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๔๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒.๑๐ พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๔๓๙ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒.๑๑ พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ.๒๔๔๐
๒.๑๒พระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๔๔๑และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒.๑๓ พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๔๔๖
๒.๑๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.๒๔๔๖
ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) ประวัตแิ ละประสบการณ์ (๖๐ คะแนน)
๒) ผลงาน (๔๐ คะแนน)
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) วิสยั ทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (๔๐ คะแนน)
๒) การสัมภาษณ์ (๔๐ คะแนน)

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ในการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวัน ที่........ มีนาคม ๒๕๖๓)
ภาค ข (๑) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้
ที่
๑

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
คุณวุฒิการศึกษา
๑.๑ ปริญญาตรี
๑.๒ ปริญญาโท
๑.๓ ปริญญาเอก

คะแนน
(๑๐)
๖
๘
๑๐

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากคุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

๒

อายุราชการ
๒.๑ น้อยกว่า ๑๐ ปี
๒.๒ ตงแต่ ๑๐ - ๒๐ ป
๒.๓ ตัง้ แต่ ๒๑ ปี ขึน้ ไป

(๑๐)
๖
๘
๑๐

พิจารณาจากระยะเวลาการรับราชการ
ตัง้ แต่วนั บรรจุและแต่งตัง้ เขารับราชการ
นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
ทัง้ นีใ้ ห้เศษของปีตง้ั แต่ ๖ เดือนขึน้ ไป
นับเป็น ๑ ปี

๓

การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่
๓.๑ ครู
๓.๒ ครูรกั ษาการในตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
สถานศึกษา กรณีไม่มผี ดู้ ำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาน้อยกว่า ๖ เดือน
หรือครูทไ่ี ดัรบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที่
หัวหน้ากลุม่ สาระ หรือหัวหน้ากลุม่ ทักษะ
หรือหัวหน้าสายขึน้ หรือหัวหน้าระดับ
หรือหัวหน้างาน
๓.๓ ครูรกั ษาการในตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
สถานศึกษา กรณี!ม่มผี ดู้ ำรงตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา ตัง้ แต่ ๖ เดือน
ขึน้ ไป

(๑๐)
๖
๘

พิจารณาจากการดำรงตำแหน่งชอง
ผู้สมัคร ตามโครงสร้างของส่วนราชการ
หรือพิจารณาจากคำสัง่ มอบหมายให้
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของสถานศึกษา หรือ
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา แล้วแต่กรณี
โดยให้ ผู้สมัครและผู้บังดับบัญชา
ลงดายมือชี่อรับรองสำเนาถูกต้อง

วิทยฐานะ/ระดับตำแหน่ง
๔.๑ ชำนาญการ
๔.๒ ชำนาญการพิเศษ
๔.๓ ตัง้ แต่เชีย่ วชาญ ขึน้ ไป

(๑๐)
๖
๘
๑๐

๔

๑๐

พิจารณาจากวิทยฐานะหรือระดับ
ตำแหน่งป้จจุบนั

ที่

๕

๖

องค์'ประกอบ/ตัว'ชว้ี ดั

คะแนน

การรักษาวินยั
๕.๑ เดยถูกลงโทษทางวินยั
๕.๒ เคยถูกดำเนินการทางวินยั
แดไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
๕๓ ไม่เคยถูกดำเนินการทางวินยั
และไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั

(©๐)
๖
๘

การได้รบั แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ
คณะทำงาน และวิทยากร
๖.© กรณีผสู้ มัครสังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษ'า
๑) ระดับสถานศึกษา
๒) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุม่ /
สหวิทยาเขต หรือระดับจังหวัด/เขต
๓) ระดับภาค หรือระดับชาติ
๖.๒ กรณีผสู้ มัครสังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
๑) ระดับสถานศึกษา
๒) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุม่ /
สหวิทยาเขต หรือระดับจังหวัด/เขต
๓) ระดับภาค/กลุม่ สถานศึกษา/เครือข่าย
หรือระดับขาติ

(©๐)

๑๐

๖
๘
๑๐

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ
ก.ค.ศ. ๑๖ ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันแรก
ของการรับสมัคร โดยการถูกลงโทษ
ทางวินยั ไม่ยกเว้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการล้างมลทิน
พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐาน
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการได้รบั แต่งตัง้ เป็น
คณะกรรมการ คณะทำงาน และวิทยากร
ทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดเพียงรายการเดียว
ทัง้ นี้ หากผูส้ มัครไม่แสดงสำเนาเอกสาร
หลักฐานใดๆ ให้ใต้ ๐ คะแนน และ
หากรายงานใดผูส้ มัครไม,ลงลายมือซือ่
รับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา

๖
๘
๑๐

ภาค ข (๒) ผลงาน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซีว้ ดั ดังนี้
องค์'ประกอบ/ตัวขี'้ วดั
ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐาน
ตำแหน่ง
ให้ผสู้ มัครเขียนผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยเป็นผลงานย้อนหลัง
ไม่เกิน ๒ ปี ความยาวไม่เกิน ๕ - ๑๐ หน้า
กระดาษ/\๔ แบบอักษร7แ ร31-ลเวนกII๙
ขนาด ๑๖ พอยท์ ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบ
๒ -๕ หน้า

คะแนน
(๔๐)

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากผลงานทีป่ ฏิบตั ติ าม
ลักษณะงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ทุกรายการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

องค์'ประกอบ ตัวขีว้ ดั และคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน)
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ..........มีนาคม ๒๕๖๓)

๓

ภาค ค (๑) วิสยั ทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซีว้ ดั ตังนี้
องค์ประกอบ/ตัวขีว้ ดั
คะแนน
กรอบการพิจารณา
วิสยั ทัศน่และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (๕๐) พิจารณาจากวิสยั ทัศน์และแนวคิดในการบริหาร
ให้ผสู้ มัครเขียนวิสยั ทัศน์และแนวคิดในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาทีผ่ สู้ มัครเช้ารับการคัดเลือก
จัดการสถานศึกษาในการทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในตำแหน่งที่
นำเสนอ ตังต่อไปนี้
สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงนโยบาย
๑. วิสยั ทัศน์โนการทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในตำแหน่ง
กระทรวง ศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา (๒๕ คะแนน) โดยมี
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพืน้ ที่
รายละเอียด ดังนี้
การศึกษา ซึง่ จะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
๑ )วิสยั ทัศน์
รวมทัง้ สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่
๒) พันธกิจ
ความยาวไม่เกิน ๕ - ๑๐ หน้ากระดาษ ^๔ แบบอักษร
๓) ยุทธศาสตร์
71-1 รฮโล!วนกโโ'๙ ขนาด ๑๖ พอยท์ ภาคผนวกหรือ
๔) แผนงานหรือโครงการ
เอกสารประกอบ ๒ - ๕ หน้า
๒. แนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง (๒๕ คะแนน)
ภาค ค (๒) การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบ ตังนี้
องค์ประกอบ
๑ เจตคติและอุดมการณ์ของการเป็น
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๒ บุคลิกภาพ
ที่

๓ ปฏิภาณ ท่วงที วาจา
๔ ภาวะผูน้ ำและการตัดสินใจ
๕ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต้โซในการดำรงชีวติ และการปฏิบตั งิ าน

คะแนน
กรอบการพิจารณา
(๑๐) พิจารณาจากทัศนคติและอุดมการณ์ปฏิบตั ิ
หน้าทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษา
(๑๐) พิจารณาจากการแต่งกาย การนำเสนอ
มารยาท และภาวะทางอารมณ์
(๑๐) พิจารณาจากการตอบคำถาม กิรยิ าท่าทาง
และการสือ่ สาร
(๑๐) พิจารณาจากการตัดสินใจ และการแก้'ชญ'หา

พิจารณาจากความรู้ ความเช้าใจหลักปรัชญา
ชองเศรษฐกิจพอเพียง และการนำมา
ประยุกตํโซในการดำรงชีวติ และการปฏิบตั งิ าน
หมายเหตุ การประเมินในแต่ละองค์ประกอบ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับพอใช้ เท่ากับ ๖ คะแนน ๒. ระดับดี เท่ากับ ๘ คะแนน
๓. ระดับดีมาก เท่ากับ ๑๐ คะแนน
(๑๐)

องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ามข้อตกลง
ตัวชีว้ ดั คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธกี ารประเมิน
ผูบ้ ริหารสถานสืกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃัน้ พืน้ ฐาน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
การประเมิน สัม ฤทธิผ ลการปฏิบ ตั งิ านในหน้าทีเ่ พือ่ พัฒ นาการศึก ษาเป็น ระยะเวลา ๑ ปี
สำหรับผูไ้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าทีซ่ ง่ึ ครอบคลุมการปฏิบตั งิ านตามลักษณะงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงกำหนดองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ามข้อตกลง รวมทัง้ ตัวขีว้ ดั คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และ
วิธกี ารประเมิน ตังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบ ตัวชีว้ ดั และคะแนนการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าทีเ่ พือ่ พัฒนาการศึกษาดำเนินการประเมิน
ตามองค์ประกอบ ตัวขีว้ ดั และคะแนนการประเมิน ดังต่อไปนี้
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
6).© การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๑.๑.๑ การบริหารงานวิซาการ
๑) มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้
(๑) จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับผลส้มฤทธีท้ างการเรียน
(๒) ดำเนินการตามแผนการพัฒนา
คุณภาพ และยกระดับผลส้มฤทธิทางการเรียน
(๓) จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพ และ
ผลส้มฤทธิท้ างการเรียนของผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล
(๔) มิการพัฒนาครูดว้ ยกิจกรรมท
หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
I/
กั0^บความตองการ
(๔) มิการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรม
ทีห่ ลากหลายตามความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับความต้องการ
(๖) มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
เอือ้ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
(๗) มีการทดสอบและประเมินผล
การเรียนรูด้ ว้ ยเครือ่ งมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธี
และรูปแบบทีห่ ลากหลาย
(๘) มีระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานทีซ่ ดั เจน

เกณฑ์การพิจารณา

การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ
พิจารณาจากการดำเนินงาน ดังนี้
- ไม่มกี ารดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มิการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๖ ข้อ
- มิการดำเนินงาน ๗ ข้อ
- มิการดำเนินงาน ๘ ข้อ

คะแนน
(๘๐)
(๒๐)
(๑๐)
๐
๓
(3?
๕

๖
๗
๘
๙
๑๐

ที่

องค์ประกอบ/ตัวขึว้ ดั
๒) มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังนี้
(๑) มีการส่งเสริม สนับสนุนในการ
สร้างความตระหนักและให้ความรูแ้ ก่ครู
(๒) มีการส่งเสริม สนับสนุนการนำ
ความรูส้ กู่ ารปฏิษตั ิ
(๓) มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มกี าร
จดทาส่อ หรอนวตกรรม
(๔) มีการวางแผนนิเทศ และติดตาม
(๔) มีการสรุป ติดตาม รายงานผล
และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง่
๒ การบริหารงบประมาณ การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ การศึกษา
๑) มีการดำเนินกิจกรรมการบริหาร
งบประมาณ ดังนี้
(๑) จัดทำแผนการบริหารงบประมาณ
(๒) ดำเนินการตามแผนการบริหาร
งบประมาณ
(๓) มีการบริหารจัดการงบประมาณ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
สถานศึกษา
(๔) จัดทำรายงานทางการเงินของ
สถานศึกษา
(๔) มีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
และการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
๒) มีการดำเนินกิจกรรมการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ การศึกษา ดังนี้
(๑) จัดทำแนวทาง/แผน ในการ
ระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาค
ประชาสังคม มาใช้เพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษา
(๒) ดำเนินการตามแนวทาง/แผน
ในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาค
ประซาสังคม มาใช้เพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษา
(๓) การระดมทรัพยากรจากภาคี
เครือข่าย/ภาคประซาสังคม ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนเพิม่ ขึน้

เกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย พิจารณาจากการ
ดำเนินงาน ดังนี้
-ไม่มกี ารดำเนินงาน
-มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
-มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

คะแนน
(๑๐)
๐
๒
๖
๘
๑๐
(๒๐)

๑ .๑ .

การบริหารงบประมาณ พิจารณาจาก
การดำเนินงาน ดังนี้
- ไม่มกี ารดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

(๑๐)

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่
การศึกษา พิจารณาจากการดำเนินงาน
ดังนี้
-ไม่มกี ารดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ

(๑๐)

๐
๒
(&1
๖
๘
๑๐

๐
๘
๑๐

๓
ที่

องค์ประกอบ/ตัวซี้วัด
๑.๑.๓ การบริหารงานบคคล การส่งเสริมวินยั
การรักษาวินยั จรรยาบรรณ่วชิ าชีพ และการ
พัฒนาทางวิชาชีพ
๑) มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงาน
บุคคล การส่งเสริมวินยั และการรักษาวินยั
จรรยาบรรพวิชาชีพ ดังนี'้
(๑) จัดทำแผนการบริหารงานบุคคล
(๒)ดำเนินการตามแผนการ
บริหารงานบุคคล
(๓) มีการบริหารจัดการบริหารงาน
บุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อสถานศึกษา
(๔) จัดทำแผนการส่งเสริมวินยั
และการรักษาวินยั จรรยาบรรณวิชาชีพ
(๔) ดำเนินการตามแผนการส่งเสริม
วินยั และการรักษาวินยั จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒) มีการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนา
ทางวิชาชีพดังนี้
ดำเนินการแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธกี ารหลากหลาย
สอดคล้องตามความต้องการจำเป็น มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ติดตาม ประเมินผลผลการ
พัฒนา และนำความรูม้ าใช้โนการจัดการเรียน
การสอน และการปฏิบตงานในหน้าที่

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน
(๒๐)

การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินยั
และการรักษาวินยั จรรยาบรรณวิชาชีพ
พิจารณาจากการดำเนินงาน ดังนี้
- ไม่มกี ารดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
-มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ
-มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ .

(๑๐)

การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบั การพัฒนาทางวิชาชีพ
พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ดังนี้
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รบั การพัฒนาทางวิชาชีพ
น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รบั การพัฒนาทางวิชาชีพ
ตัง้ แต่รอ้ ยละ๔ ๐-๔ ๙
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รบั การพัฒนาทางวิชาชีพ
ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๖๐ - ๖๙
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รบั การพัฒนาทางวิชาชีพ
ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๗๐-๗๙
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รบั การพัฒนาทางวิชาชีพ
ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๘๐ - ๘๙
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รบั การพัฒนาทางวิชาชีพ
ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๙๐ ขึน้ ไป

(๑๐)

:๐ ๒
(ริ^
๖
๘
๑๐

๐
-๒.

๖
๘
๑๐

ที่

องค์ประกอบ/ตัวซี้วัด
๑ .๑ . ๔ การใ]ริหารงานทัว
่ ไไ] และการมีสว่ นร่วม
ฃลงสถานศึกษากับผ้ปกครองและซมซบ
๑) มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงาน
ทัว่ ไป ดังนี้
(๑) จัดทำแผนการบริหารงานทัว่ ไป
(๒) ดำเนินการตามแผนการ
บริหารงานทัว่ ไป
(๓) มีการบริหารงานธุรการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยฃน์สงู สุดต่อสถานศึกษา
(๔) จัดทำแผนการไซ้อาคารสถานที่
(๔) ดำเนินการตามแผนการไซ้
อาคารสถานทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยซน์สงู สุด
๒) มีการดำเนินการให้สถานศึกษามีสว่ น
ร่วมกับผูป้ กครองและขุมซน ดังนี้
(๑) สถานศึกษามีประขุมวางแผน
โครงการ หรือกิจกรรมทีป่ ฏิบตั งิ านร่วมกับ
ผูป้ กครองและขุมซน
(๒) สถานศึกษาจัดทำแผนโครงการ
หรือกิจกรรมทีป่ ฏิบตั งิ านร่วมกับผูป้ กครองและ
ขุมซน
(๓) สถานศึกษาดำเนินการตามแผน
โครงการ หรือกิจกรรมทีป่ ฏิบตั งิ านร่วมกับ
ผูป้ กครองและขุมซน
(๔) สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือ
จากผูป้ กครองและขุมซนในการพัฒนา
สถานศึกษา มีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้ รียนตามศักยภาพ
(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผูเ้ กีย่ วซ้อง

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน
(๒๐)

การบริหารงานทัว่ ไป พิจารณาจาก
การดำเนินงาน ดังนี้
- ไม่มกี ารดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดาเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

(๑๐)

การดำเนินการให้สถานศึกษามีสว่ น
ร่วมกับผูป้ กครองและขุมซน พิจารณา
จากการดำเนินงาน ดังนี้
-ไม่มกี ารดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

(๑๐)

๐
๒
(^
๖
๑๐

๐
๒
(^
๖
๘
๑๐

๕
องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ดั
๑.๒ ผลการดำเนินการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และหรือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๑ . ๒.๑ มีการวางแผนและกระบวนการทางาน
ทีม่ คี วามเหมาะสมและสลดคล้องต่อการ
ปฏินต้ งิ านในหน้าที่

๑.๒.๒ มีผลงานทีแ่ สดงให้เห็บถึงความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ สะท้อนภาวะผ้นำ และเน้นประโยชน์
ต่อการยกระดัใ]คณภาพการศึกษา

๑.๓ ผลงานทีเ่ กิดจากการบริหารจัดการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ดังนี้
(๑) การมีสว่ นร่วมจากการทำแผน
หลายภาคส่วน
(๒) มีแผนการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้องชัดเจน
(๓) ดำเนินการตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๔) มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
(๕) มีการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
(๖) มีการปรับปรุงแล้1ฃ และพัฒนา
(๗) มีผลงานทีเ่ น้นแบบอย่างทีเ่ กิดจาก
การบริหารจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(๘) มีการเผยแพร่ผลงาน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน
(๑๐)

มีแผนและกระบวนการทำงาน
พิจารณาจากความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ดังนี้
-ระดับน้อยทีส่ ดุ
- ระดับน้อย
- ระดับปานกลาง
- ระดับมาก
- ระดับมากทีส่ ดุ
พิจารณาจากผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สะท้อนภาวะ
ผูน้ ำ และเน้นประโยชน์ตอ่ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
- ระดับน้อยทีส่ ดุ
-ระดับน้อย
- ระดับปานกลาง
- ระดับมาก
- ระดับมากทีส่ ดุ

(๕)

๑
๒
๓
(ร1
๕
(๕)

๑
๒.
๓
(3?
๕
(๑๐)

การดำเนินการบริหารจัดการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก
การดำเนินงาน ดังนี้
- มีการดำเนินงาน น้อยกว่า ๕ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๕ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๖ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๗ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๘ ข้อ

๕
๖
๗
๘
๑๐

๖
๒. เกณฑ์การตัดสิน
๒.๑ การประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าทีเ่ พือ่ พัฒ นาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี
แบ่งผลการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
(๑) ระดับดีมาก
ร้อยละ ๘๐ ขึน้ ไป
(๒) ระดับดี
ร้อ ยละ๗๐-๗๙
(๓) ระดับปานกลาง
ร้อยละ ๖ ๐ - ๖๙
(๔) ระดับพอใช้
ร้อยละ ๕๐- ๕๙
(๕) ระดับต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒.๒ การประเมินแต่ละครัง้ ผูร้ บ้ การประเมิน ต้องได้รบั ผลการประเมินระดับดีขน้ึ ไป จึงจะถือว่า
ผ่านการประเมิน
๒.๓ กรณีการประเมิน ครัง้ ที่ ๑ (๖ เดือนแรก)ผูร้ บั การประเมินมีผลการประเมิน ไม่ผา่ นเกณฑ์
การประเมิน ให้ผรู้ บั การประเมินดำเนินการพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ตามคำแนะนำ
ของคณะกรรมการประเมิน
๒.๔ กรณีผรู้ บั การประเมินมีผลการประเมินรวมทัง้ ๒ ครัง้ ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ให้ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๓. คณะกรรมการประเมิน
ให้สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ทัง้ คณะกรรมการ
ประเมิน คณะละ ๓ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
กรณีผรู้ บั การใ]ระเมินลังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๑) ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประธานกรรมการ
๒) ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบริหารการศึกษา
กรรมการ
๓) ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ าน
กรรมการและเลขานการ
เป็นแบบอย่างทีด่ แี ละได้รบั การยอมรับ
กรณีผรู้ บั การประเมินสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๑) ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบริหารการศึกษา
กรรมการ
๓) ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ าน
กรรมการและเลขานุการ
เป็นแบบอย่างทีด่ แี ละได้รบั การยอมรับ
โดยคณะกรรมการประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าทีเ่ พือ่ พัฒนาการศึกษา แต่ละคณ*
จะดำเนินการประเมินผูบ้ ริหารสถานศึกษา ไม่เกิน ๑๐ คน

๔ .วิธีการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าทีเ่ พือ่ พัฒ นาการศึกษาดำเนินการ
ประเมินผู!้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา เน้นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ
ตัวชี'้ รัด และคะแนนการประเมิน ทีไ่ ตัระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ง้ั แต่เริม่ ต้นการปฏิบตั หิ น้าที่
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยให้มกี ารประเมิน ๒ ครัง้ ๆ ละ ๖ เดือน หากผลการประเมินใน ๖ เดือนแรก ไม่ผา่ นเกณฑ์
การประเมินให้ผปู้ ระเมินแจ้งผลการประเมินให้ผรู้ บั การประเมินทราบ เพือ่ พัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ และเมือ่ ครบ ๖ เดือนหลังให้มกี ารประเมินครัง้ ที่ ๒ แล้วให้ผูป้ ระเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมิน
รวมทัง้ ๒ ครัง้ ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ผรู้ บั การประเมินปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา ต่อไป
แต่หากผลการประเมินรวมทัง้ ๒ ครัง้ ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน จะดำเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสัง่ ให้ขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารับ เงิน เดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยจะสัง่ ย้ายและแต่งตัง้ ผูท้ ม่ี ี
ผลการประเมิน ไม่ผ า่ นเกณฑ์ก ารประเมิน รายนัน้ ไปดำรงตำแหน่งเดิม ซึง่ เน้น ตำแหน่งก่อนเข้าสูต่ ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตังนี้
๑) ให้ส ง่ั ย้ายหรือ เกลีย่ อัต รากำลังเพือ่ แต่งตัง้ ให้ผนู้ น้ั ดำรงตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษา
ทีม่ อี ตั รากำลังตํา่ กว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด
๒) กร่ผหี น่วยงานการศึกษาไม่มอี ตั รากำลังในตำแหน่งเดิมซึง่ เน้นตำแหน่งก่อนเข้าสูต่ ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๑) ให้ขออบุนัติ ก.ค.ศ. เพือ่ กำหนดอัตรากำลังทดแทน
ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา ได้ออกจากราชการ
ก่อนครบระยะเวลาประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ๑ ปี เซ่น ลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ
หรือเสียชีวติ เน้นด้น ให้ยตุ กิ ารประเมิน ณ วัน ทีอ่ อกจากราชการ โดยให้ถอื ว่าออกจากราชการในตำแหน่ง
ที!่ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ นัน้

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............../สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียน.......
กับ
นาย/นาง/นางสาว.......................................................
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน........................ ..........................
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............ ..1/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
บันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึน้ ระหว่าง สำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษา............;.:................. 1.;.......
/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียน .................กับ นาย/นาง/นางสาว .............. .1...... ............
ตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการ/ผูอ้ ำนวยการ โรงเรียน.......................... สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา............
/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเมือ่ วันที่
เดือน .........................พ.ศ...........โดยมีข อ้ ตกลงดังนี้
.๑ .'ข้าพเจ้าจะปฏิบตั งิ านในตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการ/ผูอ้ ำนวยการ โรงเรียน..-.............
ตามแผนการปฏิบตั งิ านทีค่ รอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายข้อตกลงนีใ้ ห้สอดคล้อง
กับ นโยบายกระทรวงศึก ษาธิก าร และสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ สร้างโอกาส
และยกระดับคุณ ภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้สงู ขึน้ และพร้อมทีจ่ ะวับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ าน
ในหน้า ทีเ่ พือ่ พัฒ นาการศึก ษาเป็น ระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ป ระกอบ ดัวขึว้ ดั คะแนนการประเมิน
และวิธกี ารประเมิน ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำหนด
๒. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกประการ
โดยไม่มขี อ้ โต้แย้ง หากผลการประเมิน ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ตามข้อ ๑. ให้ด ำเนิน การตามมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญ ญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒(ะ๔๗ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
สัง่ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.
ศ. ๒๔๔๑
ข้อตกลงฉบับนีจ้ ดั ทำขึน้ ๒ ฉบับ โดยข้าพเจ้าและผูว้ บั ข้อตกลงเก็บรักษาไว้ฝา่ ยละ ๑ ฉบับ
(ลงชือ่ )

. (ลงชือ่ )
(-

ตำแหน่ง

.................................................................................................................................................................... 1 )

( 1 . . .........................................................................................................................................................................

...... ......1....................................
ผูว้ บั ข้อตกลง

ตำแหน่ง....................................................
ผูใ้ 'หข้ อ้ ตกลง

)

(ลงชือ่ )

(ลงซือ่ )
.

.

( . . 1 . . . ................................................................................ ................... ................................................... . . . . . . 1 . )

( .......................................................................... ................................................................. . 1. )

ตำแหน่ง....................1..........................1..........
พยาน

ตำแหน่ง ..............1................................... ...1......
พยาน

(โปรด!,ขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลืน่ )

รหัสประจำตัวสอบ

1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองและ
ลงลายมือขื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2. ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
ให้ครบถ้วน ถกต้อง และรับรองลำเนาเอกสารทุกหน้า

ใบสมัครคัดเลือกบุคคล
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เรียน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ด้ว ยข้า พเจ้า ประสงค์จ ะสมัค รเข้า รับ การคัด เลือ กบุค คลเพือ่ บรรจุแ ละแต่ง ตัง้ ให้ด ำรงตำแหน่ง
รองผูอ้ ำนวยการสถานศึก ษา สังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงขอเสนอรายละเอีย ด
พร้อมหลักฐานเกีย่ วกับตัวข้าพเจ้า เพือ่ ประกอบการพิจารณา ตังต่อไปนี้
1. สมัครเข้ารับการคัดเลือกในสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา
2. ขือ่ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..........
........................... สัญชาติ...............เชือ้ ซาติ..................
3. เลขประจำตัวประซาซน เ ^ ] เ ^
^ ๆ ๆ ฯ า ก ๆ โ า
4. เกิดวันที่.......... เดือน.......................... พ.ศ,
อายุ..........ปี..........เดือน........ วัน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
5. คุณวุฒกิ ารศึกษา
5.1 ระดับปริญญาตรี ขือ่ วุฒ.ิ ......... .1..................... ..อักษรย่อ................. ........ สาขาวิชา.... ...... ......... ...........
สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา...................................... เมือ่ วันที.่ ...........เดือน......
........ พ.ศ.........
5.2 ระดับปริญญาโท ขือ่ วุฒิ.................................. ..อักษรย่อ.......................... สาขาวิชา...................... .......... ......
สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา...................................... เมือ่ วันที.่ ...........เดือน....... ................... พ.ศ.............
5.3 ระดับปริญญาเอก ขือ่ วุฒ.ิ ...................................อักษรย่อ.......... ..... .......... สาขาวิชา........................ ..............
สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา....................... .............. เมือ่ วันที.่ ... ..เดือน........................... พ.ศ....... .....
6 . เริม่ รับราชการเมือ่ วันที.่ ........เดือน.... . .......พ.ศ........'..ในตำแหน่ง............. ....... ระดับ.......อัตรา........... 1. บาท
สถานศึกษา/หน่วยงาน........... ....1..................... อำเภอ......... .............. ...จังหวัด......................สังกัด........ ........... ■1..
รวมอายุราชการ ................ ปี ................ เดือน................... .....วัน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
7. ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ง....................................วิทยฐานะ......................................... ตำแหน่งเลขที.่ .............1.............
รับเงินเดือนในอันดับ....................อัตรา......................บาท สถานศึกษา/หน่วยงาน................................................
อำเภอ/เขต...................................... .................... .......... จังหวิด...................................... ......... ......... .1...............
สังกัด ( ) สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา............................................... .1..... ( ) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี ำงาน....................................................................1.......................... .................... ....... ..........
ช่วยราชการ (ถ้ามีโปรดระบุ)..................................... ......... ........................................... .................... ....... ...... .....
8 . การดำรงตำแหน่งปัจจุบนั ให้ทำเครือ่ งหมาย ^ ใ น ( ) เพียงช่องเดียว
( ) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี สำหรับผูม้ วี ฒ
ุ ปิ ริญญาตรี เมือ่ วันที.่ ........................................
ถึงวันที.่ ............................. .....เป็น เวลา...........ปี...........เดือน.......วัน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
( ) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี สำหรับผูม้ ีวฒ
ุ ปิ ริญญาโทชืน้ ไป เมือ่ วันที่............................... .
ถึงวันที.่ ..................................เป็น เวลา............ปี .....เดือน....... วัน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)

-2( ) ดำรงตำแหน่งอืน่ ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า คือดำแหบ่ง......................................................................... ...... ...
9. การดำรงตำแหน่งและการปฏิบตั หิ น้าที่ (ตามโครงสร้างของส่วนราชการ หรือดำสัง่ มอบหมายให้ปฏินต้ หิ น้าที)่
( ) ครูรกั ษาการในตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา กรณีไม่มผี ดู้ ำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
น้อยกว่า 6 เดือน เป็นเวลา...........ปี...........เดือน....... วัน (เมือ่ วันที่................ ..........ถึงวันที่ ...1......................
เป็นเวลา.........ปี..............เดือน ..วัน)
( ) ครูรกั ษาการในดำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา กรณีไม่มผี ดู้ ำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
ตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป เป็นเวลา...........ปี.......... เดือน....... วัน (เมือ่ วันที.่ .........................ถึงวัน ที.่ ........................,
เป็นเวลา.........ปี..............เดือน......วัน)
( ) ครูทไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที่ ( ) หัวหน้ากลุม่ สาระ ( ) ห้วหน้าระดับ ( ) ห้วหน้าสายชัน้
( ) หัวห'นา้ กลุม่ ,ทกั ษะ ( ) หัวพน้างาน
( ) ไม่มี
10. การรักษาวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ทำเครือ่ งหมาย ^ ใน ( ) เพียงซ่องเดียว
( ) เคยถูกลงโทษทางวินยั
( ) 'เคยถูกดำเนินการทางวินยั แต่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
( ) ไม่เคยถูกดำเนินการทางวินยั และไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
11. หลักฐานทีแ่ นบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
( ) 1. สำเนาสมุดประว้ติ หรือสำเนา ก.พ.? หรือ สำเนา ก.ค.ศ. 16
ทีเ่ จ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า
จำนวน 1 ชุด
( ) 2. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ผ่ี มู้ อี ำนาจอนุมตั ใิ ห้สำเร็จการศึกษาแล้ว
( ) ระดับปริญญาตรี
จำนวน 1 ฉบับ
( ) ระดับปริญญาโท
จำนวน 1 ฉบับ
( ) ระดับปริญญาเอก
จำนวน 1 ฉบับ
( )3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีย่ งั ไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
( ) 4.
สำเนาบัตรประซาซน
จำนวน 1 ฉบับ
( ) 5.
สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ฉบับ
( )6 .หลักฐานการเปลีย่ นซือ่ -นามสคุล(ล้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
12. สถานทีต่ ดิ ต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที่...................หมู,ที.่ ............. ...... ตรอก/ซอย....................................... ......
ถนน ....................ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต.......................... .....จังหวัด .........................
รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์บา้ น........... .................... . โทรศัพท์มอื ถือ................. ...... .1..... ........ .....
5-๓ล!I ะ ..............................................................

ข้าพเจ้าได้รบั ทราบแล้วว่าผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ในวันบรรจุและแต่งตัง้ จะต้องไม่ตดิ เงือ่ นไขอืน่ ใดที่ ก.ค.ศ.
กำหนด และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามประกาศรับสมัครทุกประการ และข้อความทีข่ า้ พเจ้าแจ้ง
ไว้ในใบสมัค รนีถ้ กู ต้อ ง ตามความเป็น จริง ทุก ประการ หากตรวจสอบภายหลัง พบว่า ข้อ มูล ข้างต้น
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ถอื ว่าเป็นการรายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา และข้าพเจ้าจะไม1เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทัง้ สิน้
ลงซือ่ .......................................... ................ผูส้ มัคร
:

( . . 1. ................................................ .................. .... .............................................................

)

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

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
รับรองว่า...,............................ 1....-.......... .ตำแหน่ง.. ................1......... ...เป็นผูม้ คี วามประพฤติ
ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน สมควรให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพือ่ แต่งตัง้
ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาได้
(ลงซือ่ )...................................................................
( 1.

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

............................................................................................... . . 1 . . . . )

ตำแหน่ง............1........ .1........................................
หมายเหตุ ะ
1. ผูส้ มัครปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ด้น คือ ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา หรือผูร้ กั ษาราชการแทน
2. ผูส้ มัครปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา โดยดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ด้น คือผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือผูร้ กั ษาราชการแทน
3. ผูส้ มัครปฏิบตั งิ านในสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ด้น คือ ผูอ้ ำนวยการสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือผูร้ กั ษาราชการแทน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกชองเจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบแล้วปรากฏว่า ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครแล้ว เห็นว่า
( ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
( ) มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วน ’
( ) ขาดคุณสมบัติ
เนือ่ งจาก....................................1.........1....................... เนือ่ งจาก..............................1......................1..................... .

ลงซือ่ ........................................ .......1...................
(..........;........................................... ........)
ตำแหน่ง 1................................................1.............
วันที่ .....1............... เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

ลงซือ่ ......................................................................
(.................1....................................................)
ตำแหน่ง............. .........................1.......................
วันที่ ....1..............1.. เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

