
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๒/ ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนนิการคัดเลอืกบคุคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังใหด้ำรง 
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศยัอำนาจตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๑ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ คำสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๘๓๐ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ที, ศธ ๐๒๐๖.๖/ ๗๒๘ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมติคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๒/ ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัคร 
คดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจุและแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา สังกัดสำนกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอยีดดงันี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี 

๑.๑ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๒๒ อัตรา
๑.๒ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (จังหวัดสระแก้ว) จำนวน ๙ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๒.๑ ตอ้งเปนีขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษา

ข้ันพ้ืนฐาน
๒.๒ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
๒.๓ มคีณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา ตามมาตรฐานตำแหนง่ 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๒.๓.๑ มวีฒุ ไิมต่ ํา่กวา่ปรญิ ญ าตรทีางการศกึษา หรอืทางอืน่ท ี ่ ก .ค .ศ. กำหนดเป็น'. 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๒.๓.๒ ดำรงตำแหนง่ครมูาแลว้ไมน่อ้ยกว่า ๔ ปี สำหรับผูมี้วุฒปิริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับ 

ผู้มีวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทยีบเทา่
๒.๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๔ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๒.๕ ก.ค.ศ. ได้ยกเว้นให้ผู้สมัคร ไมต่อ้งผา่นการพฒันากอ่นเขา้สูก่ระบวนการคดัเลอืก ตามหนังสือ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที,สุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ ๗๒๘ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

/ ๓. วัน เวลา...



๓. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ เาบ:ชร://พ พ พ .๓065^.60.บา/ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐาน ท่ีห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมอืงสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ต้ังแต่วันอังคารท่ี ๑๐ -  วันจันทร์ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ภาคเขา้ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. -๑๒.๐๐ น. และภาคบา่ยเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
ให้ผู้สมัครย่ืนเอกสารและหลักฐาน โดยสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง ดังน้ี 

๔ .๑ใบสมัคร
๔.๒ สำเนาสมุดประวัต ิ หรือสำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนา ก.ค.ศ.๑๖ ท่ีเจ้าหนา้ทีรั่บผิดขอบลงนาม 

รับรองความถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ น้ิว ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป 
๔.๔ สำเนาปรญิญาบตัรหรอืหนงัสอืรบัรองคณุวฒุทิีผู่ม้อืำนาจอนมุตัใิหส้ำเรจ็การศกึษาแลว้ 

จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง
๔.๕ สำเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษาทีย่งัไมห่มดอาย ุ จำนวน ๑ ฉบับ

พร้อมฉบับจริง
๔.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประซาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
๔.๗ สำเนาทะเบยีนบา้น จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๘ หลักฐานการเปล่ียนซ่ือ ซ่ือสกุล (ล้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 

ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมีเอกสารไม่ครบล้วนตามประกาศรับสมัคร 
คัดเสือก จะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๔. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกจะตอ้งยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง และต้องกรอก 

รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบล้วนด้วยตัวบรรจงพร้อมเอกสารประกอบ
๕.๒ ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกจะตอ้งแจง้สถานทีท่ ีส่ามารถตดิตอ่ไตท้างจดหมายลงทะเบยีน 

ในเขตการจ่ายของไปรษณย์ีไว้ในใบสมัคร และหมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถติดตอ่ไต้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงท'ีอยู่ 
หรอืหมายเลขโทรศัพทใ์นภายหลังตอ้งแจ้งใหห้นว่ยจัดสอบทราบทนัท ี หากแจง้ทีอ่ยู่ไมช่ดัเจนทำใหไ้มส่ามารถ 
ติดต่อไต้ ผู้ไต้รับการคัดเสือกจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ไต้ท้ังส้ิน

๕.๓ กรณีท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี 
ดำเนินการคัดเลือกพร้อมกัน ให้ผู้สมัครเสือกสมัครในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือในสำนักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา หรือในสำนกับริหารงานการศึกษาพเิศษ ไตเ้พยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ หากปรากฏว่า 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่าหน่ึงแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือกท้ังหมด

ทัง้นี ้ในวนัสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก ผูส้มคัรตอ้งรบัรองตนเองดว้ยวา่ ในวนับรรจแุละแตง่ตัง้ 
ตนเองไม่ติดเง่ือนไขอ่ืนใดท่ี ก.ค.ศ. กำหนด

๕.๔ ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกตอ้งลงลายมอืซือ่ในใบสมคัร และพมิพล์ายนิว้มอืหวัแมม่อืขวา 
ในบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัครในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก

-๒-

/ ๖. การประกาศ...



-๓-
๖. การประกาศรายซือ่ผูม้สิทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก 
โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ภายใน 
วันศุกร์ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒(ะ๖๓ โดยเรียงตามหมายเลขประจำตวัผู้มสีทิธิเขา้รับการคัดเลอืก ภาค ก ณ สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และเว็บไซต์ โาเแวร://พพพ.๓065๒80.เ1า/ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

๗. หลกัสตูรและวิธกีารคดัเลอืก
จะดำเนนิการคดัเลอืกตามหลกัสตูรและวิธีการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ 

รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา ลงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และหนงัสอืสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๓๐ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี้

๘. วัน เวลาและสถานทีด่ำเนนิการคดัเลอืก ภาค ก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะดำเนนิการคดัเลอืกตามตารางการคดัเลอืก ดังน้ี

ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏินัติงานในหน้าท่ี

วนั/เวลา ประเมนิดว้ยวธิกีารสอบขอ้เขยีน คะแนนเต็ม 
(๑๐๐ คะแนน)

หมาย
เหตุ

วันเสาร์ท่ี ๔ เมษายน ๒๔๖๓ ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ี

๑๐๐ คะแนน

สำหรบัเวลาสอบ และสถานทีด่ำเนนิการคดัเลอืก ภาค ก จะแจง้ใหท้ราบในวนัประกาศรายซือ่ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภ าคก ;.

๙. การประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
๙.๑ คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวัดสระแกว้ จะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก ภาค ก ท่ี'ได้ 

คะแนนไมต่ํา่กว่าร้อยละหกสบิ และมสีทิธเิขา้รบัการประเมนิภาค ข และภาค ค เรยีงตามลำดบัเลขประจำตวั 
ผู้สมัคร แยกเปน็สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา และสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ภายใน 
วันพฤหัสบดีท่ี ๙ เมษายน ๒๔๖๓

๙.๒ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก สง่เอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ภาค คทีส่ำนกังาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมอืง จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันเสาร์ท่ี 
๑๘ -  วันอาทิตย์ท่ี ๑๙ เมษายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. โดยกำหนดส่งเอกสารประกอบการประเมิน 
ภาค ข และ ภาค ค อย่างละ ๔ ขุด ดังน้ี

๙.๒.๑ ภาค ข (๑) ประวตัแิละประสบการณ ์ ข้อ ๑ - ๖ ใหส้ง่เอกสารหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาและให้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานกำหนด หากไม่ 
มีการลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง จะไม่นำมาพจิารณา รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี ้จำนวน ๔ ขุด

๙.๒.๒ ภาค ข (๒) ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิติัหนา้ทีต่ามมาตรฐานตำแหนง่ ให้เขียนผลงาน 
ท ีเ่กดิจากการป ฏบิ ตัหิ น า้ท ีต่ามมาตรฐาน ตำแห น ง่โดยเป น็ ผลงาน ยอ้น ห ลงัไม เ่กนิ  ๒ ป คี ว าม ย าว  
ไม่เกิน ๔ -๑ ๐  หนา้กระดาษ/\๔ แบบอกัษร'ฒ รลโลเวบทโโ'๙ ขนาด ๑๖ พอยท ์ภาคผนวกหรือเอกสาร 
ประกอบ ๒ -๔  หน้า จำนวน ๔ ขุด

/ ๙.๒.๓ ภาค ค...



๙.๒.๓ ภ า ค ค (๑) วิสยัทศันแ์ละแนวคดิในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เขียนวิสัยทัศน์ 
และแนวคดิในการบริหารจดัการสถานศกึษาในการทีจ่ะปฏฟิต้งิานในตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา โดย 
คำนงึถงึนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร นโยบายสำนกังานคผะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และนโยบาย 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ซึง่จะตอ้งมคีวามเหมาะสมและเปน็ไปได ้ รวมทัง้สอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี ความยาวไมเ่กนิ ๕ - ๑๐ หนา้กระดาษ ๔ แบบอักษร 7แ ร3โ8ชนกโโ๙ ขนาด ๑๖ พอยท ั
ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบ๒ -๕ หนา้จำนวน๕ ชุด

๙.๓ ใหผู้ผ้า่นการคดัเลอืก ภาค ก เขา้สอบสม้ภาษณ ระหวา่งวนัเสารท์ี ่ ๒ -  วนัอาทติยท์ี ่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึง่กำหนดวัน เวลาและสถานทีส่อบสมัภาษณ ์ จะแจง้ใหท้ราบในประกาศรายขือ่ผูผ้า่น 
การคัดเลือก ภาค ก
ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน

วนั/เวลา ประเมินประวัติ ประสบการณ์ คะแนนเต็ม หมาย
และผลงาน (๑๐๐ คะแนน) เหตุ

ระหว่างวันจันทร์ท่ี ๒๐ เมษายน - ๑. ประวัติและประสบการณ์ ๖ ๐ คะแนน
วันศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒. ผลงาน ๔๐ คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วนั/เวลา ประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่ คะแนนเต็ม 
(๑๐๐ คะแนน)

หมาย
เหตุ

ระหว่างวันจันทร์ท่ี ๒๐ เมษายน - 
วันศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

- วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหาร 
จัดการสถานศึกษา

๕๐ คะแนน

ระหว่างวันเสาร์ท่ี ๒ - 
วันอาทิตย์ท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

- สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
๑๐.๑ ผูผ้า่นการคดัเลอืก ภาค ก ตอ้งไต้คะแนนไมต่ํา่กว่าร้อยละหกสบิ จงึจะมสีทิธเิขา้รบัการ 

ประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
๑๐.๒ ผู้ไต้รับการคัดเลือกต้องไต้คะแนนแต่ละภาคไม่ตากว่าร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศรายขือ่ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงลำดับท่ีผู้ท่ีไต้คะแนนรวม ท้ัง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย
กรณผู้ีผ่านการคัดเลือกไต้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ท่ีไต้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ใน 

ลำดบัทีด่กีวา่ หากยงัไตค้ะแนน ภาค ข เทา่กนั ให้ผู้ท่ีไต้คะแนน ภาค ก มากกวา่ เปน็ผูท้ีอ่ยูใ่นลำดบัทีด่กีวา่ 
หากยงัไตค้ะแนน ภาค ก เทา่กนัอกี ใหผู้ท้ ีม่อีาวโุสมากกวา่ตามแนวปฏบิตักิารจดัลำดบัอาวโุสในราชการ 
ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด เป็นผู้ท่ีอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า

๑๑. การประกาศรายขื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
๑๑.๑ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายข่ือผู้ไต้รับการคัดเลือก ภายใน 

วันศุกร์ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนภาค ก ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ 
โดยจะประกาศรายข่ือผู้ไต้รับการคัดเลือกเรียงลำดับท่ีผู้ท่ีไต้คะแนนรวมท้ัง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย 
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และทางเว็บไซต์ หเ̂ 0ธ://พพพ.๓065๒60.ป1/

/๑ ๑ .เอ ผ้ไต้รับการคัดเลือก...



-๕-
๑๑.๒ ผู้!ต้รับการคัดเลือกต้องผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด

๑๒ การขึน้บญัชผีู!้ดร้บัการคดัเลอืก
บญัชผีู!้ตรั้บการคดัเลอืก ใช้ได้ไม่เกินสองปี นบัแต่วันประกาศข้ึนบญัชีผู!้ตรั้บการคดัเลือก เว้นแต่ 

มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้!ต้รับการคัดเลือกคร้ังใหม่แล้ว บัญชีผู้!ต้รับการคัดเลือกคร้ังน้ีเป็นอันยกเลิก
©๓. การเรยีกตวั การบรรจแุละแตง่ตัง้ และการยกเลกิบญัชผีูไ้ดรั้บการคดัเลอืก

๑๓.๑ จะเรยีกตวัผู!้ตร้บัการคดัเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบลว้นตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. 
และสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กำหนด มารายงานตวัเพือ่เลอืกสถานศกึษาทีจ่ะบรรจแุละ 
แต่งต้ัง โดยมหีนงัสอืเรยีกตวัผู!้ตร้บัการคดัเลอืกโดยตรงเปน็รายบคุคลตามลำดบัทีใ่นประกาศขึน้บญัชผีู!้ตร้บั 
การคดัเลอืก ตามทีอ่ยูท่ ีป่รากฏในเอกสารการสมคัร โดยกำหนดวนัรายงานตวั ไมน่อ้ยกวา่ ๑๕ วัน นบัแต่ 
วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง

๑๓.๒ ผู!้ตร้บัการคดัเลอืกรายใด ไมม่ารายงานตวัตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนด หรือ 
มารายงานตวัแตไ่มเ่ลอืกสถานศกึษาทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ หรือไม่สมัครใจท่ีจะรับการบรรจุและแต่งต้ัง ให้ถือว่า 
ผู้น้ีนสละสิทธิการบรรจุและแต่งต้ัง และให้ยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายน้ัน

๑๓.๓ ผู้!ต้รับการคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปล่ียนแปลงมิไต้
๑๓.๔ ผู้!ต้รับการคัดเลือกรายใดเม่ือถึงลำดับท่ีท่ีจะไต้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว ตรวจสอบพบว่า 

เป็นผู้ติดเง่ือนไขอ่ืนใดตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้น้ันหมดสิทธิในการบรรจุและแต่งต้ัง 
และยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายนัน้

๑๓.๕ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา (ะ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดำเนนิการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบลว้นตรงตามมาตรฐานตำแหนง่ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ตามลำดับท่ีท่ีข้ึนบัญชี

๑๔. ผู!้ตรั้บการบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันที, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๘๓๐ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต้องดำเนินการ ดังน้ี

๑๔.๑ ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
๑๔.๑.๑ ภายหลงัจากทีไ่ตร้บัคำสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการ 

สถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี (ก6กัอโ๓ลท06 /ญโ66๓ลกป เพ่ือนำไปสู่การประเมิน 
ลมัฤทธผิลการปฏบิตังิานในหนา้ทีเ่พือ่พฒันาการศกึษาเปน็ระยะเวลา ๑ ปี โดยมขีอ้ความระบถุงึการที ่
รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษาจะปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามลกัษณะงานในตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 
ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และยอมรับท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวข้ึวัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผล 
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี

๑๔.๑.๒ การลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงการปฏบิตังิานในหนา้ทีข่องรองผูอ้ำนวยการ 
สถานศึกษา ใหร้องผู้อำนวยการสถานศึกษาทีไ่ต้รับการบรรจุและแตง่ต้ังใหม่เปน็ผู้!หข้อ้ตกลง โดยมผีูอ้ำนวยการ 
สถานศกึษาเปน็ผูร้บัขอ้ตกลง นอกจากนี ้กำหนดใหม้พียานในการทำขอ้ตกลงตามทีผู่อ้ำนวยการสถานศกึษา 
จะเห็นสมควร ทัง้นี ้รูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เป็นไป 
ตามตัวอย่างรูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
กำหนด โดยจดัทำบนัทกึขอ้ตกลงในการปฏบิตังิานในหนา้ทีข่องรองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา จำนวน ๒ ฉบับ 
สำหรับผู้ให้ข้อตกลง ๑ ฉบับ และสำหรับผู้รับข้อตกลง ๑ ฉบับ

/ ๑๔.๒ การประเมิน...



' . . . . - ๖ - . . - .
๑๔.๒ การประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพือ่พัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ป:ี

๑๔.๒.๑ ให้สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ต้ังคณะกรรมการประเมิน และดาเนนิการประเมิน 
ตามองคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั คะแนนการประเมนิ เกณฑก์ารตดัสนิและวธิกีารประเมนิ ตามทีส่ำนกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนด

๑๔ ๒.๒ใหค้ณะกรรมการประเมนิสมัฤทธิผลการปฏบิติังานในหนา้ทีเ่พือ่พฒันาการศึกษา 
ดำเนนิการประเมนิผู้!ด้รับการบรรจุและแตง่ต้ังใหด้ำรงตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เปน็ระยะเวลา ๑ ปี 
ตามองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน ท่ีได้ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต้ังแต่เร่ิมต้น 
การปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้มีการประเมิน ๒ คร้ัง  ๆละ ๖ เดือน หากผลการประเมินใน ๖ เดือนแรก 
ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ ใหผู้ป้ระเมนิแจง้ผลการประเมนิใหผู้ร้บัการประเมนิทราบ เพือ่พฒันาตนเองและ 
ปรับปรุงการปฏิบติังานในหนา้ที ่ และเมือ่ครบ ๖ เดือนหลัง ใหม้กีารประเมนิคร้ังที ่ ๒ แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผล 
การประเมิน หากผลการประเมนิรวมทัง้ ๒ คร้ัง ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษาตอ่ไป แตห่ากผลการประเมนิรวมทัง้ ๒ คร้ัง ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ 
จะดำเนนิการตามมาตรา ๗๑ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๔๔๗ 
และ กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการสัง่ใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษารบัเงนิเดอืนในอตัรากำลงัทดแทน 
พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยจะสัง่ย้ายและแตง่ตัง้ผูท้ีม่ผีลการประเมนิไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิรายนัน้ ไปดำรงตำแหน่งเดิม 
ซ่ึงเป็นตำแหน่งก่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ในกรณผีู!้ดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา ไดอ้อกจาก 
ราชการก่อนครบกำหนดระยะเวลาประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ๑ ปี เซ่น ลาออกจากราชการ หรือ 
เกษยีณอายรุาชการ หรอืเสยีชวีติ เป็นด้น ใหย้ตุกิารประเมนิ ณ วนัทีอ่อกจากราชการ โดยใหถ้อืวา่ออกจาก 
ราชการในตำแหน่งท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังน้ัน

๑๔. กรณตีรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตาม 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ ก.ค.ศ.กำหนด ใหถื้อว่าผูน้ัน้เปน็ผู้ชาดคณุสมบติัทีจ่ะได้รับการบรรจุและแตง่ต้ังใหด้ำรง 
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ท้ังน้ี หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำส่ังบรรจุและ 
แต่งต้ัง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

๑๖. การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในครัง้นี ้ คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
จะดำเนนิการคดัเลอืกใหเ้ปน็ไปตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ืโดยยึดระบบคณุธรรม ความเสมอภาค 
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจ 
ทาให้เกิดความไม,เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว อาจพจิารณาแกไ้ข หรอืยกเลกิการคดัเลอืก 
ในคร้ังน้ีได้

จีงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี (ๆ  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางมาลี พิณสาย)
ศึกษานเิทศก์ รักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว



กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารท่ี ๓ มีนาคม ๒๔๖๓
๒. รับสมัคร วันอังคารท่ี ๑๐ - วันจันทร์ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๓ 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓ .  ประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๔๖๓
๔. สอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้และความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
วันเสาร์ท่ี ๔ เมษายน ๒๔๖๓

๔. ประกาศรายซือ่ผูผ่้านการคดัเลอืก ภาค ก
และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ เมษายน ๒๔๖๓

๖. ย่ืนเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และภาค ค ระหว่างวันเสาร์ท่ี ๑๘ - วันอาทิตย์ท่ี ๑๙ เมษายน 
๒๔๖๓

๗. ประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน 
(๑) ประรัติและประสบการณ์ 
(๒) ผลงาน

วิ
ระหว่างวันจนัทร์ที๒่ ๐เมษายน- 

ศ วันศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๓

)
๘. ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา
(๒)สัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี ๒ -  วันอาทิตย์ท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๔๖๓

๙. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๔๖๓
๑ ๐ .พัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด
ตามวันท่ี สพฐ. กำหนด

๑๑. บรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
สถานศึกษา

ตามวันท่ี กศจ. กำหนด

๑๒. ปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษาท่ีได้รับแต่งต้ังเพ่ือรับการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
, เนน้ระยะเวลา ๑ ปี



กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสีกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาฃ้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
วนั/เวลา ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 

(๑๐๐ คะแนน)
หมายเหตุ

วันเสาร์ท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น.

ความรู้และความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

๑๐๐ คะแนน

ภาค ข ประเมินประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
วนั/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับ 

การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
คะแนนเต็ม 

(๑๐๐ คะแนน)
หมายเหตุ

ระหว่างวันจันทร์ท่ี ๒๐ เมษายน -  
วันศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑. ประวัติและประสบการณ์ 
๒. ผลงาน

๖๐ คะแนน 
๔๐ คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วนั/เวลา ประเมินความเหมาะสม 

กับการตำแหน่ง
คะแนนเต็ม 

(๕๐ คะแนน)
หมายเหตุ

ระหว่างวันจันทร์ท่ี ๒๐ เมษายน -  
วันศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑. วิสัยทัศน์และแนวคิด
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

๕๐ คะแนน

ระหว่างวันเสาร์ท่ี ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓

๒. สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน



หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการสิกษาฃ้ันพ้ืนฐาน

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที.่........ ..มีนาคม ๒๕๖๓)

เฑค1ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ประเมนิโดยวธิกีารสอบขอ้เขยีนแบบปรนยัโดยเนน้การศกึษา การวเิคราะห ์ การแกป้ญัหา และ 
การตัดสินใจ ในการบริหารงานในหน้าท่ีและการนำไปใช้เป็นสำคัญ ซ่ึงประกอบด้วย การบริหารงานวิซาการ การ 
บริหารงานบคุคล การบรหิารงานการเงินและสนิทรพัย ์ การบริหารงานท่ัวไป และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการ 
บริหารงานในหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี

๑. การศกึษา การวเิคราะห ์ การแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ การบรหิารงานในหนา้ทีแ่ละการ 
นำไปใชเ้ปน็สำคญั ประกอบดว้ยการบรหิารงานวชิาการ การบรหิารงานบคุคล การบรหิารงานการเงนิและ 
สินทรัพย์ การบริหารงานท่ัวไป

๑.๑ พระบรมราโซบายด้านการศึกษาชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวัรัชกาลท่ี ๑๐ 
๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ )
๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔)
๑.๔ นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จุดเน้นช่องกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน
๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๖ การบริหารและการจัดการด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 

ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
๑.๗ การวิจยัทางการศกึษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑.๘ การนเิทศการศึกษา
๑.๙ การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
๑.๑๐ การวางแผนพฒันาการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกีย่วกบักจิการชองสถานศึกษา
๑.๑๑ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของผู้บริหารสถานศึกษา
๑.๑๒ สถานการณท์างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน
๑.๑๓ การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปล่ียนแปลง และทฤษฏีทางการบริหาร
๑.๑๔ หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑๕ การส่งเสริมและการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ทุกกลุ่มเปัาหมายท่ังในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศัย
๑.๑๖ การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
๑.๑๗ การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๑๘ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

/ ๒. กฎหมาย...



๒. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานในหน้าท่ี 
๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
๒.๒ คำส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาทุกฉบับ ,
๒.๓พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตพิ.ศ.๒๕๔๒และท่ีแก้ไชเพ่ิมเติม 
๒.๔ พระราชบัญญติัการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๔๔๔

๒.๔ พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม

๒.๖ พระราชบญัญติัระเบยีบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

๒.๗ พระราชบัญญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๖ 
๒.๘ พระราชบญัญตัลิกูเสอืพ.ศ.๒๔๔๑
๒.๙ พระราชบัญญติัเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ 

บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๔๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๑๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๔๓๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๑๑ พระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ.๒๔๔๐ 
๒.๑๒พระราชบัญญติัการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๔๔๑และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๑๓ พระราชบัญญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๔๔๖
๒.๑๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๔๔๖

ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) ประวัติและประสบการณ์ (๖๐ คะแนน)
๒) ผลงาน (๔๐ คะแนน)

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (๔๐ คะแนน)
๒) การสัมภาษณ ์ (๔๐ คะแนน)



องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน 
ในการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวนัที่....... . มีนาคม ๒๕๖๓)

ภาค ข (๑) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังน้ี
ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๑ คุณวุฒิการศึกษา (๑๐) พิจารณาจากคณุวุฒกิารศึกษาสงูสดุ

๑.๑ ปริญญาตรี ๖ ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง
๑.๒ ปริญญาโท ๘
๑.๓ ปริญญาเอก ๑๐

๒ อายุราชการ (๑๐) พจิารณาจากระยะเวลาการรบัราชการ
๒.๑ นอ้ยกว่า ๑๐ ปี ๖ ต้ังแต่วันบรรจุและแต่งต้ังเขารับราชการ
๒.๒ ตงแต่ ๑๐ -  ๒๐ ป ๘ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
๒.๓ ต้ังแต่ ๒๑ ปี ข้ึนไป ๑๐ ทัง้นีใ้หเ้ศษของปต้ัีงแต่ ๖ เดือนข้ึนไป 

นับเป็น ๑ ปี

๓ การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ (๑๐) พิจารณาจากการดำรงตำแหนง่ชอง
๓.๑ ครู ๖ ผู้สมัคร ตามโครงสร้างของส่วนราชการ
๓.๒ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ๘ หรอืพจิารณาจากคำส่ังมอบหมายให้
สถานศึกษา กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ีราชการของสถานศึกษา หรือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษานอ้ยกว่า ๖ เดือน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แล้วแต่กรณี
หรือครูท่ีไดัรับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี โดยให้ ผู้สมัครและผู้บังดับบัญชา
หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือหัวหน้ากลุ่มทักษะ 
หรือหัวหน้าสายข้ึน หรือหัวหน้าระดับ

ลงดายมือชี่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หรือหัวหน้างาน
๓.๓ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ๑๐
สถานศึกษา กรณ!ีม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้ังแต่ ๖ เดือน 
ข้ึนไป

๔ วิทยฐานะ/ระดับตำแหน่ง (๑๐) พจิารณาจากวิทยฐานะหรือระดับ
๔.๑ ชำนาญการ ๖ ตำแหน่งป้จจุบัน
๔.๒ ชำนาญการพเิศษ ๘
๔.๓ ต้ังแต่เชีย่วชาญ ข้ึนไป ๑๐



ที ่ องค์'ประกอบ/ตัว'ช้ีวัด คะแนน กรอบการพจิารณา
๕ การรกัษาวนิยั (©๐) พจิารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ

๕.๑ เดยถูกลงโทษทางวินัย ๖ ก.ค.ศ. ๑๖ ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันแรก
๕.๒ เคยถูกดำเนนิการทางวินยั ๘ ของการรับสมัคร โดยการถูกลงโทษ

แดไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ทางวินัยไม่ยกเว้นตามกฎหมาย
๕๓ ไม่เคยถูกดำเนนิการทางวินยั ๑๐ ว่าด้วยการล้างมลทนิ

และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

๖ การไดรั้บแตง่ตัง้เปน็คณะกรรมการ (©๐) พจิารณาจากสำเนาเอกสารหลกัฐาน
คณะทำงาน และวทิยากร ท่ีแสดงให้เห็นถึงการได้รับแต่งต้ังเป็น
๖.© กรณผู้ีสมคัรสงักดัสำนกังานเขต คณะกรรมการ คณะทำงาน และวิทยากร
พืน้ทีก่ารศึกษ'า ท่ีได้คะแนนสูงสุดเพียงรายการเดียว
๑) ระดับสถานศึกษา ๖ ทัง้นี ้หากผู้สมัครไม่แสดงสำเนาเอกสาร
๒) ระดบัศนูยเ์ครอืขา่ย/กลุม่/ ๘ หลักฐานใด  ๆให้ใต้ ๐ คะแนน และ

สหวิทยาเขต หรือระดับจังหวัด/เขต หากรายงานใดผู้สมัครไม,ลงลายมือซ่ือ
๓) ระดับภาค หรือระดับชาติ ๑๐ รับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพจิารณา
๖.๒ กรณผู้ีสมคัรสงักดัสำนกับริหารงาน 
การศกึษาพเิศษ
๑) ระดับสถานศึกษา ๖
๒) ระดบัศนูยเ์ครอืขา่ย/กลุม่/ ๘

สหวิทยาเขต หรือระดับจังหวัด/เขต 
๓) ระดบัภาค/กลุม่สถานศกึษา/เครอืขา่ย ๑๐

หรือระดับขาติ

ภาค ข (๒) ผลงาน (คะแนนเตม็ ๔๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซ้ีวัด ดังน้ี
องค์'ประกอบ/ตัวข้ี'วัด คะแนน กรอบการพจิารณา

ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรฐาน 
ตำแหน่ง

ให้ผู้สมัครเขียนผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยเป็นผลงานย้อนหลัง 
ไม่เกิน ๒ ปี ความยาวไม่เกิน ๕ - ๑๐ หน้า 
กระดาษ/\๔ แบบอกัษร7แ ร31-ลเวนกII๙ 
ขนาด ๑๖ พอยท ์ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบ 
๒ -๕  หน้า

(๔๐) พจิารณาจากผลงานทีป่ฏบัิตติาม 
ลักษณะงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ทกุรายการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด



๓
องค์'ประกอบ ตวัขีว้ดั และคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกบัตำแหนง่ 

ในการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกืษาฃัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน)
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี ..........มีนาคม ๒๕๖๓)

ภาค ค (๑) วิสยัทศันแ์ละแนวคดิในการบรหิารจดัการสถานศกึษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซ้ีวัด ตังน้ี

องคป์ระกอบ/ตวัขีว้ดั คะแนน กรอบการพจิารณา
วิสยัทศัน่และแนวคดิในการบรหิารจัดการสถานศกึษา

ให้ผู้สมัครเขียนวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหาร 
จัดการสถานศึกษาในการท่ีจะปฏิบัติงานในตำแหน่งท่ี 
สมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก โดยคำนึงถึงนโยบาย 
กระทรวง ศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา ซ่ึงจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 
รวมท้ังสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
ความยาวไม่เกิน ๕ - ๑๐ หนา้กระดาษ ^๔ แบบอักษร 
71-1 รฮโล!วนกโโ'๙ ขนาด ๑๖ พอยท ์ภาคผนวกหรือ 
เอกสารประกอบ ๒ - ๕ หน้า

(๕๐) พิจารณาจากวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหาร 
จัดการสถานศึกษาท่ีผู้สมัครเช้ารับการคัดเลือก 
นำเสนอ ตังต่อไปน้ี
๑. วิสัยทัศน์โนการท่ีจะปฏิบัติงานในตำแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา (๒๕ คะแนน) โดยมี 
รายละเอยีด ดังน้ี 

๑ )วิสัยทัศน์ 
๒) พันธกิจ 
๓) ยุทธศาสตร์ 
๔) แผนงานหรือโครงการ 

๒. แนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามมาตรฐาน 
ตำแหน่ง (๒๕ คะแนน)

ภาค ค (๒) การสมัภาษณ ์ (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน) พจิารณาจากองค์ประกอบ ตังน้ี

ที ่ องค์ประกอบ คะแนน กรอบการพจิารณา
๑ เจตคติและอุดมการณข์องการเปน็ 

ผู้บริหารสถานศึกษา
(๑๐) พิจารณาจากทัศนคติและอุดมการณป์ฏิบัติ 

หน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา
๒ บุคลิกภาพ (๑๐) พจิารณาจากการแตง่กาย การนำเสนอ 

มารยาท และภาวะทางอารมณ์
๓ ปฏภิาณ ท่วงที วาจา (๑๐) พจิารณาจากการตอบคำถาม กริิยาทา่ทาง 

และการส่ือสาร
๔ ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ (๑๐) พจิารณาจากการตัดสนิใจ และการแก้'ชญ'หา
๕ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต้โซในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน
(๑๐) พจิารณาจากความรู ้ความเช้าใจหลักปรัชญา 

ชองเศรษฐกจิพอเพยีง และการนำมา 
ประยุกตํโซในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน

หมายเหต ุ การประเมินในแต่ละองค์ประกอบ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังน้ี
๑. ระดับพอใช้ เท่ากับ ๖ คะแนน ๒. ระดับดี เท่ากับ ๘ คะแนน
๓. ระดับดีมาก เท่ากับ ๑๐ คะแนน



องค์ประกอบการประเมนิสมัฤทธิผลการปฏบิติังานในหนา้ทีต่ามขอ้ตกลง 
ตวัชีว้ดั คะแนนการประเมิน เกณฑก์ารตดัสนิ กรรมการประเมิน และวิธกีารประเมนิ 

ผูบ้ริหารสถานสกืษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกืษาฃัน้พืน้ฐาน 
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

การประเมนิสมัฤทธผิลการปฏบิตังิานในหนา้ทีเ่พ ือ่พฒันาการศกึษาเปน็ระยะเวลา ๑ ปี 
สำหรับผูไ้ดรั้บการบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ผูบ้ริหารสถานศกึษา เปน็ไปตามข้อตกลงในการปฏิบติังาน 
ในหนา้ทีซ่ึง่ครอบคลุมการปฏิบติังานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จึงกำหนดองคป์ระกอบการประเมนิสมัฤทธผิล 
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามข้อตกลง รวมท้ังตัวข้ีวัด คะแนนการประเมิน เกณฑก์ารตัดสิน กรรมการประเมิน และ 
วิธีการประเมิน ตังต่อไปน้ี 
๑. องค์ประกอบ ตวัชีว้ดั และคะแนนการประเมิน

ให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษาดำเนินการประเมิน 
ตามองค์ประกอบ ตัวข้ีวัด และคะแนนการประเมิน ดังต่อไปน้ี

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน
6).© การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (๘๐)

๑.๑.๑ การบริหารงานวิซาการ (๒๐)
๑) มกีารดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ดังน้ี 

(๑) จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพ
การดำเนนิกิจกรรมทางวิชาการ 
พจิารณาจากการดำเนนิงาน ดังนี้

(๑๐)

และยกระดับผลส้มฤทธ้ีทางการเรียน - ไม่มีการดำเนินงาน ๐
(๒) ดำเนนิการตามแผนการพฒันา - มกีารดำเนินงาน ๑ ข้อ ๓

คุณภาพ และยกระดับผลส้มฤทธิทางการเรียน - มิการดำเนินงาน ๒ ข้อ (3?
(๓) จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพ และ - มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ ๕

ผลส้มฤทธ้ิทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล - มกีารดำเนินงาน ๔ ข้อ
- มกีารดำเนินงาน ๔ ข้อ

๖
(๔) มกิารพัฒนาครูด้วยกิจกรรมท ๗

หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้อง0̂ I/ - มกีารดำเนินงาน ๖ ข้อ ๘
กับความตองการ - มิการดำเนินงาน ๗ ข้อ ๙

(๔) มกิารพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรม 
ทีห่ลากหลายตามความเหมาะสม และสอดคล้อง 
กับความต้องการ

(๖) มแีหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและ 
เอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียน

(๗) มกีารทดสอบและประเมินผล 
การเรยีนรู้ด้วยเคร่ืองมอืท่ีมีมาตรฐานด้วยวิธี 
และรูปแบบท่ีหลากหลาย

(๘) มีระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมนิและรายงานผลการดำเนนิงานท่ีซัดเจน

- มกิารดำเนินงาน ๘ ข้อ ๑๐



ท่ี องคป์ระกอบ/ตวัขึว้ดั เกณฑก์ารประเมนิ คะแนน
๒) มีการดำเนินกิจกรรมการพฒันา การพฒันาทักษะด้านการอ่านและการ (๑๐)

ทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังน้ี เขียนภาษาไทย พจิารณาจากการ
(๑) มีการส่งเสริม สนับสนุนในการ ดำเนินงาน ดังน้ี

สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู -ไมม่กีารดำเนนิงาน ๐
(๒) มีการส่งเสริม สนับสนุนการนำ -มกีารดำเนนิงาน ๑ ข้อ ๒

ความรู้สู่การปฏิษัติ - มกีารดำเนนิงาน ๒ ข้อ
(๓) มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ -มกีารดำเนนิงาน ๓ ข้อ ๖

จดทาส่อ หรอนวตกรรม - มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ ๘
(๔) มีการวางแผนนิเทศ และติดตาม 
(๔) มีการสรุป ติดตาม รายงานผล

- มกีารดำเนนิงาน ๔ ข้อ ๑๐

และพฒันาอย่างต่อเนือ่่ง
๑ . ๑ .๒ การบริหารงบประมาณ การระดม (๒๐)
ทรัพยากรและการลงทนุเพือ่การศึกษา

๑) มีการดำเนินกิจกรรมการบริหาร การบริหารงบประมาณ พจิารณาจาก (๑๐)
งบประมาณ ดังน้ี การดำเนินงาน ดังน้ี

(๑) จัดทำแผนการบริหารงบประมาณ - ไม่มีการดำเนินงาน ๐
(๒) ดำเนินการตามแผนการบริหาร - มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ ๒

งบประมาณ - มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ (&1
(๓) มีการบริหารจัดการงบประมาณ - มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ ๖

ท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ - มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ ๘
สถานศึกษา - มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ ๑๐

(๔) จัดทำรายงานทางการเงินของ
สถานศึกษา

(๔) มีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
และการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

๒) มีการดำเนินกิจกรรมการระดม การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ (๑๐)
ทรัพยากรและการลงทนุเพือ่การศึกษา ดังน้ี การศึกษา พจิารณาจากการดำเนนิงาน

(๑) จัดทำแนวทาง/แผน ในการ ดังน้ี
ระดมทรพัยากรจากภาคเีครอืขา่ย/ภาค -ไมม่กีารดำเนนิงาน ๐
ประชาสังคม มาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา - มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ

(๒) ดำเนนิการตามแนวทาง/แผน - มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ ๘
ในการระดมทรพัยากรจากภาคเีครอืขา่ย/ภาค 
ประซาสังคม มาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา

- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ ๑๐

(๓) การระดมทรัพยากรจากภาคี
เครือขา่ย/ภาคประซาสงัคม ส่งผลต่อการพัฒนา 
คณุภาพการศกึษา โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และความร่วมมือ 
จากหลายภาคส่วนเพิม่ข้ึน



๓

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวซี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน
๑.๑.๓ การบริหารงานบคคล การส่งเสริมวินัย 
การรักษาวินยั จรรยาบรรณวิ่ชาชีพ และการ 
พัฒนาทางวิชาชีพ

(๒๐)

๑) มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงาน 
บุคคล การส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย 
จรรยาบรรพวิชาชพี ดงันี'้

การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัย 
และการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พจิารณาจากการดำเนนิงาน ดังน้ี

(๑๐)

(๑) จัดทำแผนการบริหารงานบุคคล - ไม่มีการดำเนินงาน : ๐ -
(๒)ดำเนนิการตามแผนการ - มกีารดำเนนิงาน ๑ ข้อ ๒

บริหารงานบุคคล -มกีารดำเนนิงาน ๒ ข้อ (ริ̂
(๓) มีการบริหารจัดการบริหารงาน - มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ ๖

บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด - มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ ๘
ต่อสถานศึกษา

(๔) จัดทำแผนการส่งเสริมวินัย 
และการรักษาวินยั จรรยาบรรณวิชาชีพ

(๔) ดำเนินการตามแผนการส่งเสริม 
วินยัและการรักษาวินยั จรรยาบรรณวิชาชีพ

-มกีารดำเนนิงาน ๔ ข้อ . ๑๐

๒) มีการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
ทางวชิาชพีดงันี้

การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
พจิารณาจากผลการดำเนนิงาน ดังน้ี

(๑๐)

ดำเนนิการแผนงาน โครงการหรือ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลาย

- ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๐

สอดคล้องตามความต้องการจำเปน็ มีการ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ ติดตาม ประเมินผลผลการ 
พัฒนา และนำความรู้มาใช้โนการจัดการเรียน

-ครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
ตัง้แตร่อ้ยละ๔ ๐-๔ ๙

-๒.

การสอน และการปฏิบตงานในหน้าท่ี -ครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
ต้ังแต่ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ 
- ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
ต้ังแต่ร้อยละ ๗ ๐-๗ ๙

๖

- ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ - ๘๙

๘

- ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
ต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป

๑๐



ท่ี องค์ประกอบ/ตัวซี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน
๑ .๑ .๔ การใ]ริหารงานท่ัวไไ] และการมีส่วนร่วม 
ฃลงสถานศึกษากับผ้ปกครองและซมซบ

(๒๐)

๑) มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงาน 
ท่ัวไป ดังน้ี

การบริหารงานท่ัวไป พจิารณาจาก 
การดำเนินงาน ดังน้ี

(๑๐)

(๑) จัดทำแผนการบริหารงานท่ัวไป - ไม่มีการดำเนินงาน ๐
(๒) ดำเนนิการตามแผนการ - มกีารดำเนนิงาน ๑ ข้อ ๒

บริหารงานท่ัวไป - มกีารดำเนนิงาน ๒ ข้อ (̂
(๓) มีการบริหารงานธุรการ - มีการดาเนินงาน ๓ ข้อ ๖

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด - มกีารดำเนนิงาน ๔ ข้อ
ประโยฃน์สูงสุดต่อสถานศึกษา

(๔) จัดทำแผนการไซ้อาคารสถานท่ี 
(๔) ดำเนินการตามแผนการไซ้ 

อาคารสถานท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด 
ประโยซน์สูงสุด

- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ ๑๐

๒) มีการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วน 
ร่วมกับผู้ปกครองและขุมซน ดังน้ี

(๑) สถานศึกษามีประขุมวางแผน

การดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วน 
ร่วมกับผู้ปกครองและขุมซน พจิารณา 
จากการดำเนนิงาน ดังน้ี

(๑๐)

โครงการ หรือกิจกรรมท่ีปฏิบัติงานร่วมกับ -ไมม่กีารดำเนนิงาน ๐
ผู้ปกครองและขุมซน - มกีารดำเนนิงาน ๑ ข้อ ๒

(๒) สถานศึกษาจัดทำแผนโครงการ - มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ (̂
หรือกิจกรรมท่ีปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและ - มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ ๖
ขุมซน - มกีารดำเนนิงาน ๔ ข้อ ๘

(๓) สถานศึกษาดำเนินการตามแผน 
โครงการ หรือกิจกรรมท่ีปฏิบัติงานร่วมกับ 
ผู้ปกครองและขุมซน

(๔) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ 
จากผู้ปกครองและขุมซนในการพัฒนา 
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนตามศกัยภาพ

(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนนิงาน 
และมีการรายงานผลการดำเนนิงานตอ่ 
ผู้เก่ียวซ้อง

- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ ๑๐



๕

องคป์ระกอบ/ตวัชีว้ดั เกณฑก์ารประเมนิ คะแนน

๑.๒ ผลการดำเนนิการตามนโยบาย (๑๐)
กระทรวงศกึษาธกิาร และหรือสำนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
๑ .๒.๑ มีการวางแผนและกระบวนการทางาน มีแผนและกระบวนการทำงาน (๕)
ท่ีมีความเหมาะสมและสลดคล้องต่อการ พจิารณาจากความเหมาะสมและ
ปฏิน้ติงานในหน้าท่ี สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ดังน้ี
-ระดบันอ้ยทีส่ดุ ๑
- ระดับน้อย ๒
- ระดับปานกลาง ๓
- ระดับมาก (ร1
- ระดับมากท่ีสุด ๕

๑.๒.๒ มีผลงานท่ีแสดงให้เห็บถึงความคิดริเร่ิม พิจารณาจากผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึง (๕)
สร้างสรรค์ สะท้อนภาวะผ้นำ และเน้นประโยชน์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สะท้อนภาวะ

ต่อการยกระดัใ]คณภาพการศึกษา ผู้นำ และเน้นประโยชน์ต่อการยกระดับ
คณุภาพการศึกษา ดังน้ี
- ระดับน้อยท่ีสุด ๑
-ระดบันอ้ย ๒ .
- ระดับปานกลาง ๓
- ระดับมาก (3?
- ระดับมากท่ีสุด ๕

๑.๓ ผลงานทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการ (๑๐)
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ การดำเนินการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ดังน้ี ผู้บริหารสถานศึกษา พจิารณาจาก

(๑) การมีส่วนร่วมจากการทำแผน การดำเนินงาน ดังน้ี
หลายภาคส่วน - มีการดำเนินงาน น้อยกว่า ๕ ข้อ ๕

(๒) มีแผนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องชัดเจน - มีการดำเนินงาน ๕ ข้อ ๖
(๓) ดำเนนิการตามแผนอย่างมี - มกีารดำเนนิงาน ๖ ข้อ ๗

ประสิทธิภาพ - มกีารดำเนนิงาน ๗ ข้อ ๘
(๔) มีการกำกบั ติดตาม ตรวจสอบ - มีการดำเนินงาน ๘ ข้อ ๑๐
(๕) มกีารรายงานผลการปฏิบติังาน
(๖) มีการปรับปรุงแล้1ฃ และพัฒนา
(๗) มผีลงานท่ีเนน้แบบอย่างท่ีเกิดจาก

การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
(๘) มกีารเผยแพร่ผลงาน



๖

๒. เกณฑ์การตัดสิน
๒.๑ การประเมนิลมัฤทธผิลการปฏบิตังิานในหนา้ทีเ่พือ่พฒันาการศกึษาเปน็ระยะเวลา ๑ ปี 

แบ่งผลการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี
(๑) ระดับดีมาก ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป
(๒) ระดับดี รอ้ยละ๗ ๐-๗ ๙
(๓) ระดับปานกลาง ร้อยละ ๖ ๐ - ๖๙
(๔) ระดับพอใช้ ร้อยละ ๕๐- ๕๙
(๕) ระดับต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๒.๒ การประเมนิแตล่ะคร้ังผู้ร้บการประเมนิ ต้องได้รับผลการประเมินระดับดีข้ึนไป จงึจะถอืว่า
ผ่านการประเมิน

๒.๓ กรณกีารประเมนิ คร้ังท่ี ๑ (๖  เดอืนแรก)ผูร้บัการประเมนิมผีลการประเมนิ ไม่ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน ใหผู้ร้บัการประเมนิดำเนนิการพฒันาตนเองและปรบัปรงุการปฏบิตังิานในหนา้ที ่ ตามคำแนะนำ 
ของคณะกรรมการประเมิน

๒.๔ กรณีผู้รับการประเมินมีผลการประเมินรวมท้ัง ๒ คร้ัง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดำเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด
๓. คณะกรรมการประเมิน

ให้สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ท้ังคณะกรรมการ 
ประเมิน คณะละ ๓ คน มีองค์ประกอบ ดังน้ี

กรณผู้ีรับการใ]ระเมินลังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒด้ิานการบริหารการศึกษา 
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงาน 

เป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับ
กรณผู้ีรับการประเมินสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

๑) ผู้อำนวยการสำนกับริหารงานการศึกษาพเิศษ 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒด้ิานการบริหารการศึกษา 
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงาน 

เป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับ
โดยคณะกรรมการประเมนิลมัฤทธผิลการปฏบิตังิานในหนา้ทีเ่พือ่พฒันาการศกึษา แต่ละคณ* 

จะดำเนินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ไม่เกิน ๑๐ คน

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานการ

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ



๔ .วิธีการประเมิน
ใหค้ณะกรรมการประเมนิสมัฤทธผิลการปฏบิตังิานในหนา้ทีเ่พือ่พฒันาการศกึษาดำเนนิการ 

ประเมนิผู!้ดรั้บการบรรจุและแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ผู้บริหารสถานศึกษา เนน้ระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ 
ตัวช้ี'รัด และคะแนนการประเมิน ท่ีไตัระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต้ังแต่เร่ิมต้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้มีการประเมิน ๒ คร้ัง  ๆ ละ ๖ เดือน หากผลการประเมินใน ๖ เดือนแรก ไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ี และเม่ือครบ ๖ เดือนหลังให้มีการประเมินคร้ังท่ี ๒ แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมิน 
รวมท้ัง ๒ คร้ัง ผ่านเกณฑก์ารประเมินให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าท่ีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต่อไป 
แต่หากผลการประเมินรวมท้ัง ๒ คร้ัง ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน จะดำเนนิการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และ กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการสัง่ใหข้า้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษารบัเงนิเดอืนในอตัรากำลงัทดแทน พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยจะสัง่ยา้ยและแตง่ตัง้ผูท้ ีม่  ี
ผลการประเมนิไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิรายนัน้ ไปดำรงตำแหนง่เดมิซึง่เนน้ตำแหนง่กอ่นเขา้สูต่ำแหนง่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ตังน้ี

๑) ใหส้ัง่ยา้ยหรอืเกลีย่อตัรากำลงัเพือ่แตง่ตัง้ใหผู้น้ ัน้ดำรงตำแหนง่เดมิในสถานศกึษา 
ทีมี่อัตรากำลังต่ํากว่าเกณฑท์ี ่ ก.ค.ศ. กำหนด

๒) กร่ผีหน่วยงานการศึกษาไม่มีอัตรากำลังในตำแหน่งเดิมซ่ึงเน้นตำแหน่งก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๑) ให้ขออบุนัติ ก.ค.ศ. เพือ่กำหนดอัตรากำลังทดแทน

ในกรณีท่ีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกจากราชการ 
ก่อนครบระยะเวลาประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ๑ ปี เซ่น ลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ 
หรอืเสยีชวีติ เนน้ด้น ใหย้ตุกิารประเมนิ ณ วนัทีอ่อกจากราชการ โดยใหถ้อืวา่ออกจากราชการในตำแหนง่ 
ท่ี!ด้รับการบรรจุและแต่งต้ังน้ัน



บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 
ระหว่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............../สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียน.......
กับ

นาย/นาง/นางสาว................ .......................................
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน........................ ..........................
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............ ..1/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บนัทกึข้อตกลงนี ้ทำขึน้ระหว่าง สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา............;.:................. 1.;.......
/สำนกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ/โรงเรยีน ........ .........กบันาย/นาง/นางสาว .............. .1...... ............
ตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการ/ผูอ้ำนวยการ โรงเรยีน........ .................. สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา............
/สำนกับรหิารงานการศกึษาพเิศษเมือ่วนัที ่  เดือน .........................พ.ศ...........โดยมขีอ้ตกลงดงัน ี้

.๑ . 'ขา้พเจา้จะปฏบิตังิานในตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการ/ผูอ้ำนวยการ โรงเรยีน..-............ .
ตามแผนการปฏบิตังิานทีค่รอบคลมุภารกจิของสถานศกึษา ดงัรายละเอยีดแนบทา้ยขอ้ตกลงนีใ้หส้อดคลอ้ง 
กบันโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร และสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ ืน้ฐาน เพือ่สรา้งโอกาส 
และยกระดบัคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหส้งูขึน้ และพรอ้มทีจ่ะวบัการประเมนิสมัฤทธผิลการปฏบิตังิาน 
ใน ห น า้ท ีเ่พ ือ่พ ฒั น าการศกึษ าเป น็ ระยะเวลา ๑ ปี ตามองคป์ระกอบ ดวัขึว้ดั คะแนนการประเมนิ 
และวิธีการประเมิน ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด

๒. ขา้พเจา้ยนิยอมปฏบิตัติามเงือ่นไข ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกประการ 
โดยไมม่ขีอ้โตแ้ยง้ หากผลการประเมนิไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ ตามขอ้ ๑. ใหด้ำเนนิการตามมาตรา ๗๑ 
แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒(ะ๔๗ และกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการ 
ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.
ศ. ๒๔๔๑

(ลงช่ือ)
(-

ตำแหน่ง

ข้อตกลงฉบับน้ีจัดทำข้ึน ๒ ฉบับ โดยขา้พเจ้าและผู้วับข้อตกลงเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

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

...... . . . . . .1....................................  ตำแหนง่....................................................
ผู้วับข้อตกลง ผู้ใ'ห้ข้อตกลง

)

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

ตำแหนง่....... .............1..........................1..........

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

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



(โปรด!,ขยีนตวับรรจงดว้ยปากกาลกูลืน่) รหัสประจำตัวสอบ
1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองและ 

ลงลายมือข่ือต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร
2. ก่อนย่ืนใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง  ๆ

ให้ครบถ้วน ถกต้อง และรับรองลำเนาเอกสารทุกหน้า

ใบสมัครคัดเลือกบคุคล
เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 

สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวัดสระแกว้

เรียน ประธานกรรมการศกึษาธกิารจังหวัดสระแกว้
ดว้ยขา้พ เจา้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกบคุคลเพ ือ่บรรจแุละแตง่ต ัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ 

รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึขอเสนอรายละเอยีด 
พร้อมหลักฐานเก่ียวกับตัวข้าพเจ้า เพือ่ประกอบการพจิารณา ตังต่อไปน้ี

1. สมัครเข้ารับการคัดเลือกในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ( ) ประถมศกึษา ( ) มธัยมศกึษา
2. ข่ือ -  นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..........
3. เลขประจำตัวประซาซน เ ^ ]  เ ^

4. เกิดวันท่ี.......... เดือน.................... ...... พ.ศ,

...........................  สญัชาต.ิ..............เชือ้ซาต.ิ.................
^ ๆ ๆ ฯ า ก ๆ โ า
อาย.ุ.........ป.ี.........เดอืน........ วัน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)

5. คุณวุฒกิารศึกษา
5.1 ระดับปริญญาตรี ขือ่วุฒ.ิ......... .1. . ................... ..อกัษรยอ่................. ........ สาขาวชิา.... ...... ......... ...........

สำเรจ็การศกึษาจากสถานศกึษา.......................... ............ เมือ่วนัที.่........... เดอืน......    ........ พ.ศ........ .
5.2 ระดับปริญญาโท ข่ือวุฒิ....... ........................... ..อกัษรยอ่.......................... สาขาวชิา...................... .......... ......

สำเรจ็การศกึษาจากสถานศกึษา............. ......................... เม่ือวันที.่........... เดือน....... ................... พ.ศ.............
5.3 ระดับปริญญาเอก ขือ่วุฒ.ิ...................................อกัษรย่อ.......... ..... .......... สาขาวชิา........................ ..............

สำเรจ็การศกึษาจากสถานศกึษา................. ...... .............. เมือ่วันที.่... ..เดอืน..................... ...... พ.ศ....... .....
6 .  เร่ิมรับราชการเม่ือวันที.่........ เดอืน.... . .......พ.ศ........ '..ในตำแหนง่....... ...... ....... ระดบั.......อตัรา........... 1. บาท

สถานศึกษา/หนว่ยงาน........... ....1..................... อำเภอ......... .............. ...จังหวัด......................สังกัด........ ........... ■1..
รวมอายรุาชการ  ........ ........ ป ี  ................ เดอืน................... .....วัน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)

7. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.................................... วิทยฐานะ......................................... ตำแหน่งเลขท่ี..............1.............
รับเงินเดือนในอันดับ.................... อตัรา......................บาท สถานศึกษา/หนว่ยงาน.............. ..................................
อำเภอ/เขต............ .......................... .................... .......... จังหวิด......... ............................. ......... ......... .1...............
สังกัด ( ) สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา....................... ........................ .1..... ( ) สำนักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีทำงาน................ .................................................... 1.......................... .................... ....... ..........
ชว่ยราชการ (ถ้ามีโปรดระบุ)..... ................................ ......... ........................................... .................... ....... ...... .....

8 .  การดำรงตำแหนง่ปจัจบุนัใหท้ำเครือ่งหมาย ^ ใ น (  ) เพยีงชอ่งเดยีว
( ) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี เมือ่วันที.่...................... ..................

ถึงวันท่ี................... ........... .....เปน็เวลา...........ปี...........เดอืน....... วัน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
( ) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทช้ืนไป เม่ือวันท่ี................. .............. .

ถึงวันท่ี................................... เปน็เวลา............ป ี .....เดอืน....... วัน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
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( ) ดำรงตำแหน่งอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทยีบเทา่ คือดำแหบ่ง......................................................................... ...... ...

9. การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าท่ี (ตามโครงสร้างของส่วนราชการ หรือดำส่ังมอบหมายให้ปฏิน้ติหน้าท่ี)
( ) ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณไีมม่ผีูด้ำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา

นอ้ยกวา่ 6 เดือน เปน็เวลา...........ป.ี..........เดือน....... วัน (เม่ือวันท่ี................ ..........ถึงวันท่ี ...1......................
เปน็เวลา.........ป.ี.............เดอืน ..วัน)

( ) ครูรักษาการในดำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณไีมม่ผีูด้ำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา
ต้ังแต่ 6 เดือนข้ึนไป เปน็เวลา...........ปี.......... เดือน....... วัน (เม่ือวันท่ี.......................... ถงึวนัที.่........................,
เปน็เวลา.........ป.ี.............เดือน......วัน)

( ) ครูท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี ( ) หัวหน้ากลุ่มสาระ ( ) ห้วหน้าระดับ ( ) ห้วหน้าสายช้ัน
( ) หัวห'น้ากลุ่ม,ทักษะ ( ) หัวพน้างาน

( ) ไม่มี
10. การรักษาวินยัและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหท้ำเครือ่งหมาย ^  ใน ( ) เพยีงซอ่งเดยีว

( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) 'เคยถกูดำเนนิการทางวินยั แต่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
( ) ไม่เคยถูกดำเนนิการทางวินยั และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

11. หลักฐานท่ีแนบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
( ) 1. สำเนาสมุดประว้ติ หรือสำเนา ก.พ.? หรือ สำเนา ก.ค.ศ. 16

ท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
( ) 2. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว 

( ) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
( ) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ
( ) ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ฉบับ

( ) 3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาท่ียังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
( ) 4. สำเนาบัตรประซาซน จำนวน 1 ฉบับ
( ) 5. สำเนาทะเบยีนบา้น จำนวน 1 ฉบับ
( ) 6 .หลกัฐานการเปลีย่นซือ่-นามสคลุ(ลา้ม)ี จำนวน 1 ฉบับ

12. สถานท่ีติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บา้นเลขที่................... หมู,ท่ี.............. ...... ตรอก/ซอย....................................... ......
ถนน  ........... .........ตำบล/แขวง............ ...................... อำเภอ/เขต.......................... .....จงัหวดั  .................... .....
รหัสไปรษณีย์  ....... .......... โทรศัพทบ์า้น........... .................... . โทรศัพท์มือถือ........... ...... ...... .1..... ........ .....
5-๓ ล!I ะ ..............................................................

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบแลว้วา่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ในวันบรรจุและแต่งต้ังจะต้องไม่ติดเง่ือนไขอ่ืนใดท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ และขอ้ความทีข่า้พเจา้แจง้ 
ไวใ้นใบสมคัรนีถ้กูตอ้ง ตามความเป น็ จรงิท กุป ระการ ห ากตรวจสอบ ภายห ลงัพ บ วา่ ขอ้มลูขา้งตน้ 
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ใหถื้อว่าเปน็การรายงานเทจ็ตอ่ผู้บงัคับบญัชา และข้าพเจ้าจะไม1เรียกร้องสิทธิใด  ๆ ท้ังส้ิน

ลงซ่ือ.......................................... ................ ผู้สมัคร
( . . 1. ................................................:.................. .... ................................... ..........................)

วันท่ี................. เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563



ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
รบัรองวา่...,......... ................... 1....-.......... .ตำแหนง่.. ................1......... ...เป็นผู้มีความประพฤติ

ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ัง 
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้

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

ตำแหนง่............1........ .1........................................

หมายเหตุ ะ
1. ผู้สมัครปฏิบัติงานในสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาช้ันด้น คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน
2. ผูส้มคัรปฏบิตังิานในสถานศกึษา โดยดำรงตำแหนง่รกัษาการในตำแหนง่ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 

ผู้บังคับบัญชาช้ันด้น คือผู้อำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน
3. ผูส้มคัรปฏบิตังิานในสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ดน้ คือ ผูอ้ำนวยการสำนกังาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี
บันทึกชองเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบแล้วปรากฏว่า 
( ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
( ) ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ’

เนือ่งจาก..................... ...... .........1......... 1...................... .

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
( ) ขาดคุณสมบัติ

เน่ืองจาก................ ..............1......................1..................... .

ลงซ่ือ ........ ................................ .......1......... ..........
(.......... ;.............................. ............. ........)

ตำแหน่ง 1.................. .......... ......... ....... ....1......... ....
วันท่ี .....1............... เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

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

ตำแหน่ง............. .................. .......1.......................
วันท่ี ....1..............1.. เดือน มีนาคม พ.ศ.2563


