ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เรือ่ ง รายขือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเสือกภาค ก และมีสทิ ธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุ
และแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดำเนิน การสอบข้อเขียนภาค ก เมือ่ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นัน้
บัดนี้ การดำเนิน การสอบภาค ก เสร็จสิน้ แล้ว และโดยอนมิตคิ ณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงประกาศรายขือ่ ผูผ้ า่ น
การคัดเลือกภาค ก ทีไ่ ด้คะแนนไม,ตํา่ กว่าร้อยละหกสิบ และมีสทิ ธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา'ขน้ั พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. รายขือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือกภาค ก และมีสทิ ธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค
เรียงตามลำดับ เลขประจำตัวสอบ โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ตามบัณ ขีแ นบท้ายประกาศนี้
๒. ให้ผผู้ า่ นการคัดเลือกภาค ก จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินภาค ข และภาค ค
ตามองค์ประกอบ ดัวซีว้ ดั การประเมินทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำหนด ระหว่าง
วันอังคารที่ ๑๔ - วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 0๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
๒.๑ ภาค ข ประวัติ ประลบการณ์ และผลงาบ จัดทำเป็น รูป เล่มและมีสารบัญ เรียง
ตามหัวข้อองค์ประกอบ ตัวขี'้ รดั การฺประเมิน จำนวน ๕ เล่ม (เอกสารที,ถ่ายสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ)
๒.๒ ภาค ค (๑) วิสยั ทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดทำเป็นรูปเล่ม
จำนวน ๓ เล่ม
๓. วัน และเวลา ดำเนิน การคัด เลือ กภาค ข และภาค ค (๑)
วัน /เวลา

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

ระหว่างวันศกร์ท๑่ี ๗ กรกฎาคม ภาค ข (๑)และ(๒) คะแนนเต็ม ๑ 0 0 คะแนน
องค์ประกอบ
วนศุกร์ท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑) ประเมินประวัตแิ ละประสบการณ์
๖๐ คะแนน ตัวขีว้ ดั และ
๒) ประเมินผลงาน
๔๐ คะแนน คะแนนประเมิน
ภาค ค (๑) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
ภาค ข (๑)(๒)
-ประเมินวิสยั ทัศน์และแนวคิดโนการบริหาร
๕๐ คะแนน ภาค ค (๑) ตาม
จัดการสถานศึกษา
เอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
/ ๔. วัน เวลา ...

- ๒๔. วัน เวลา และสถานทีส่ อบภาค ค (๒) การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
วัน /เวลา
วันเสาร์ท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา 0 ๙.0 0 น. เป็นต้นไป

ประเมิน ความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง
การสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
(๕0 คะแนน)
๕0 คะแนน

หมายเหตุ
องค์ประกอบ ตัวชี'้ วดั และ
คะแนนประเมิน ภาค ค (๒)
การสัม ภาษณ์ ตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้

สถานทีส่ อบภาค ค (๒) การสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รายละเอียดอาคารสอบและห้อ งสอบแนบท้ายประกาศนี้
๕. ระเบียบปฏิบ ตั เิ กีย่ วกับ การสอบภาค ค (๒)
๕.๑ ผูเ้ ข้าสอบคัดเลือกทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
ทีท่ ำการสอบสัมภาษณ์ เพือ่ บีองกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒0 ๑๙ (COVID -19)
๕.๒ ผูเ้ ข้าสอบคัดเลือกต้องแต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อยตามประเพณีน ยิ ม และประพฤติตน
เป็นสุภาพขน
๕.๓ เป็นหน้าทีข่ องผูเ้ ข้าสอบคัดเลือก ทีจ่ ะต้องทราบวัน เวลา สถานทีส่ อบคัดเลือก
๕.๔ ให้นำบัตรประจำตัวผูส้ อบ และบัตรประจำตัวประซาซน หรือบัตรอืน่ ทีท่ างราซการ
ออกให้ ซึง่ มืรปู ถ่ายและมีเลขประจำตัวประซาขน ๑๓ หลัก ระบุซดั เจนเท่านัน้ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสอบ
๖. การ'ฃอดูคะแนนสอบ ผูส้ มัครคัดเลือก ต้องดูคะแนนด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผอู้ น่ื
กระทำการแทน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ $ กรกภาคม พ .ศ .๒๕๖๓

(นายไสว สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

รายงานสรุปจำนวนผู้สอบผ่าน ภาค ก
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงดำแหบ่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดดำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
แนบห้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 'ร กรกฎาคม พ.ศ. 2563
จำแนกตามสังกัดที่เลือกสอบคัดเลือก
ดำคับที่
1
2

สังกัด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

ผู้มีสิทธสอบ จำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนผู้ขาดสอบ จำนวนผู้สอบผ่าน ร้อยละ(ผู้สอบผ่าน)
100
91
9
59
64.84
34
32
2
55^ 50.00
134
123
11
% |J $ 0 .9 8

.<๕ะ:.
( ดร.สวงค์ บุญ ปลูก)
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เ\
7ระ'\

รายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
การคัดเลือกบุคคลเพอบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
สำนักงาบศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศณวัน ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
การคัดเลือกบุคคลเพี่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ พ.ศ. 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
หมายเหตุ

ชื่อ - ชื่อสกุล

ที่

เลขประจำตัวผู้สอบ

29

6310043

นางสาวเบญจมาศ โตส้ม

30

6310044

นางสาวอมรัตน์ จรัสพันธ์

31

6310045

นางสาวสิริเพ็ญ เย็นจิต

32

6310047

นางสาววิไลรัตน์ จันธิมา

33

6310048 .

นางสมปอง บุษบง.''

34

6310049'

นายเข็มมะรัต บุตรสุรีย์

35

6310052

นายอัษฎางค์ ราชตราชู

36

6310053

นายสุคนธ์ หารชุมเศษ ;

37

6310056

นางสาวภัทธนันต์ อํ่าเทศ

38

6310057

นางสาวณิชซาอร ทวิเดชธนเศรษฐ

39

6310058

นางเพ็ญนภา แนว,นาพอง

40

6310059

นางสาวทิพย์ภวัน กุสุริ

41

6310062

นางสาวสุพรรณิ ตรงคำนึง

42

1

6310064

นางสาวดาวนภา ว่าศวามดี

43

1

6310068

นางจิรฐา หาญประสพ

44

6310070

นางนึตยา พูลแสง

45

6310071

นายบุญเจริญ ระมั่งทอง

46

6310072

นายนพวงศ์ เมืองสีสุฃ

47

6310076

นายเดชศรี หันทยุง

48

6310079

นายคม คำขัน

49

6310082

นายผดุง ดอกไม้

50

6310086

นางนันทัซพร โตเจริญ

51

6310087

นายอานนท์ ต่อมกระโทก

52

6310089

นายนาวิน กันสการ

11

53

6310091

นางรุ่งทิพย์ อยู่คะเซนทร์

Ife Y

54

6310092 .

นางสาวสุนันทา ณรังศรี

V

55

6310093.

นายเสน่ห์ สุวรรณศรี

56

6310094

นางสาวเอื้อมฟ้า สายคำอด

63_สระแก้ว

.
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
การคัดเลือกบุคคลเพี่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงดำแหบ่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว
(แบบท้Jายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว ประกาศ ณ วันท £ กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

63 สระแก้ว
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รายขื่อ ผู้ผ ่า นการคัด เลือ กภาคกและมีส ิท ธิเข้า รับ การประเมิน ภาคขและภาคค
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกบา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว
(แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว ประกาศ ณ วันที่'? กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา

ท่ี

เลขประจำคัวผู้สอบ

1

6320003

นางมยุร ีฐ านมั่น

2

6320005

นางสาวดลนภา รุงสว่าง

3

6320007

นางเสาวณย์ วรเศรษฐสุขศิริ

6320008

นายภัทรพงศ์ ถาวรพา

6320011

นางวซิรีนทรา พัฒนกุลเดซ

6320012

นายซนินทร์ วงษ์สกุล

7

6320013

นางณฐมาพร นาราศรี

8

6320015

นางสาวฑิติวรรณ หงษ์ทอง

9

6320016

นางปณิซา ภัสสิรากุล

6320020:

นางสาวภูษณิศา คุดซิตา

6320022

นายดังตะวัน ขันธ์ศิรีนุทูล

12

6320023

นายรัศมีเดช ประเสริฐสังข์

13

6320024

14

6320025

15

6320026

16

6320031

4

:

5
6

.

;

10
11

;

63_สระแก้ว

หมายเหตุ

ขื่อ - ขื่อสกุล

'

,$^ ^ ^
นายกิตติขัย พรบรรเจิดศักตี้
$>£
นางทศพร โ ค
ก ......
ม _.:
ะ _ณ_.. {
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หน้าที่ 1 / 1

องค์ป ระกอบ ตัวชีว้ คั และคะแนบการประเมิน กาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ในการคัด เลือ กบุค คลเพือ่ บรรจุแ ละแต่งตัง้ ให้ด ำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึก บา
สัพm สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(คะแนนเต็ม ๑ ๐ 0 คะแนน)
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ^ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
ภาค ข (๑) ประวัตแิ ละประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๖ 0 คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซีว้ ดั ตังนี้
ที่
๑

องค์ป ระกอบ/ตัว ชีว้ คั
คุณ วุฒ กิ ารศึก ษา
๑.๑ ปริญญาตรี
๑.๒ ปริญญาโท
๑.๓ ปริญ ญาเอก

๒

อายุร าชการ
๒.๑ น้อยกว่า ๑๐ ปี
๒.๒ ตังแต่ ๑ 0 - ๒0 ปี
๒.๓ ตัง้ แต่ ๒๑ ปีขน้ึ ไป

(® o)
๖
๘
๑๐

พิจารณาจากระยะเวลาการรับ ราชการ
ตัง้ แต่วนั บรรจุและแต่งตัง้ เชำรับราชการ
นับถึงวับสุดท้ายของการรับสมัคร
ทัง้ นีใ้ ห้เศษของปีตง้ั แต่ ๖ เดือนขึน้ ไป
นับ เป็น ๑ ปี

๓

การดำรงตำแหน่งและการปฏิบ ตั หิ น้าที่
๓.๑ ครู
๓.๒ ครูรกั ษาการใบตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
สถานศึกษา กรณีไม่มผี ดู้ ำรงตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาน้อยกว่า ๖ เต่อน
หรือครูทไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบต้ หิ น้าที่
ห่วหน้ากลุมสาระ หรือห่วหน้ากลุม่ ท่กษะ
หรือห้วหน้าสายซน หรือห้วหน้าระด้บ
หรือหัวหน้างาน
๓.๓ ครูรกั ษาการในตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
สถานศึกษา กรณีไม,มีผดู้ ำรงตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา ตัง้ แต่ ๖ เดือน
ขึน้ ไป

(๑๐)
๖
๘

พิจารณาจากการดำรงตำแหน่งของ
ผูส้ มัคร ตามโครงสร้างของส่วนราชการ
หรือพิจารณาจากคำสัง่ มอบหมายให้
ปฏิบติหน้าทีร่ าชการของสถานศึกษา หรือ
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา แก้วแต่กรณี
โดยให้ ผูส้ มัค รและผูบ้ งั คับ บัญ ชา
ลงลายมิอ ชือ่ รับ รองสำเนาถูก ต้อ ง

วิท ยฐานะ/ระตับ ตำแหน่ง
๔ .๑ ชำนาญการ
๔.๒ ชำนาญการพิเศษ
๔.๓ ตัง้ แต่เชีย่ วชาญ ขึน้ ไป

(๑๐)
๖
๘ .
๑๐

๔

คะแนน
(๑๐)
๖
๘
๑0

กรอบการพิจ ารณา
พิจารณาจากคุณ วุฒ กิ ารศึกษาสูงสุด
ที่ ก.ค.ศ รับรอง

๑0

พิจารณาจากวิท ยฐานะหรือระดับ
ตำแหน่งปัจจุบนั

๒

พี่

๕

๖

องค์ป ระกอบ/ตัว ชีว้ คั
การรัก ษาวิน ยั
๕.๑ เคยถูกลงโทษทางวินยั
๕.๒ เคยถูกดำเนิน การทางวิน ยั
แตไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
๕.๓ ไม่เคยถูกดำเนิน การทางวิน ยั
และไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั

คะแนน
(๑©)
๖' ; .
๘
๑๐

(๑๐)
การได้รบั แต่งตัง้ เป็น คณะกรรมการ
คณะทางาน และวิท ยากร
๖.® กรณผูส้ มัครสังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึก ษา
๑) ระดับสถานศึกษา
๖
๒) ระดับ ศูน ย์เครือ ข่าย/กลุม่ /
๘
สหวิท ยาเขต หรือระดับจังหวัด/เขต
๓) ระดัน ภาค หรือระดับชาติ
๑๐
๖.๒ กรณผูส้ มัครสังกัดสำนักบริห ารงาน
การศึก ษาพิเศษ
๑) ระดับสถานศึกษา
■ •' ๖๒) ระดับ ศูน ย์เครือ ข่าย/กลุม่ /
๘
สหวิทยาเขต หรือระดับจังหวัด/เขต
๓) ระดับ ภาค/กลุม่ สถานศึก ษา/เครือ ข่าย
๑๐
หรือระดับชาติ

กรอ'ช การพิจารณา
พิจ ารณาจากสัาเนา ก.พ. ๗ หรือ
ก.ค.ศ. ๑๖ ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันแรก
ของการรับสมัคร โดยการถูกลงโทษ
ทางวินยั ไม่ยกเว้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการล้างมลทิน
พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐาน
พีแ่ สดงให้เห็นถึงการไต้รบั แต่งตัง้ เป็น
คณะกรรมการ คณะทางาน และวิทยากร
พีไ่ ด้คะแนนสูงสุดเพียงรายการเดียว
หัง้ นี้ หากผูส้ มัครไม่แสดงสำเนาเอกสาร
หลักฐานใดๆ ให้1ด้ ๐ คะแนน และ
หากรายงานใดผูส้ มัครไม,ลงลายมือซือ่
รันรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา

ภาค ข (๒) ผลงาน (คะแนนเต็ม ๔0 คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกรบและตัวซีว้ ดั ดังนี้
องค์ป ระกอบ/ตัวชีว้ ดั
ผลงานพีเ่ กิด จากการป่ฏ บิ ติห น้าทีต่ ามมาตรฐาน
ตำแหน่ง
ให้ผสู้ มัครเขียนผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามมาตรฐานตำแหน่งโดยเป็น ผลงานย้อนหลัง
ไม่ เกิน ๒ ปี ความยาวไม่เกิน ๕ - ๑๐ หน้า
กระดาษ A๕ แบบอักษร TH SarabunlTci
ขนาด ๑๖ พอยทิ ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบ
๒ - ๕ หน้ า

คะแนน
(๔©)

กรอบการพิจ ารณา
พิจารณาจากผลงานพีป่ ฏิบตั ติ าม
ลักษณะงาบตามมาตรฐานตำแหน่ง
ทุก รายการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๓

องค์ประกอบ ตัวชีว้ ดั และคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
ในทารตัด เลือ กบุค คลเพีอ่ บรรจุและแต่งดัง้ ให้ต ำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยทารสสานศึก ษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการสีก ษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(คะแนนเต็ม ©0๐ คะแนน)
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ G* กรกฎาคม ๒๕๖๓)
ภาค ค (๑) วิส ยั ทัศน์และแนวคิด ในการบริห ารจัด การสถานศึก ษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบและดัวซีว้ ดั ดังนี้
คะแนน
กรอบการพิจ ารณา
องค์ป ระกอบ/ตัวชีว้ คั
วิส ยั ทัศน์และแนวคิดในการบริห ารจัดการสถานสีก ษา (๕๐) พิจารณาจากวิสยั ทัศน์และแนวคิดในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาทีผ่ สู้ มัครเข้ารับการคัดเลือก
ให้ผสู้ มัครเขียนวิสยั ทัศน์และแนวคิดในการบริหาร
นำเสนอ ดังต่อไปนี้
จัดการสถานศึกษาในการทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในตำแหน่งที่
๑. วิสยั ทัศน์โนการทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในตำแหน่ง
สมัค รเข้ารับ การตัด เลือ กโดยคำนึงถึงนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา (๒๕ คะแนน) โดยมี
รายละเอีย ด ดังนี้
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพืน้ ที่
๑) วิสยั ทัศน่ ์
การศึกษา ซึง่ จะต้องมีความเหมาะสมและเป็นโปโต้
๒) พันธกิจ
รวมทัง้ สอดคลองกับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหนัาที่
๓) ยุทฐศาสตร์
ความยาวไม่เกิน ๕ - ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร
๔) แผนงานหรือโครงการ
TH SarabunlTd ขนาด ๑๖ พอยท์ ภาคผนวกหรือ
๒. แนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เอกสารประกอบ ๒ - ๕ หน้า
ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง (๒๕ คะแนน)
ภาค ค (๒) การสัม ภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ป ระกอบ ดังนี้
ที่

องค์ป ระกอบ

คะแนน

เจตคติและอุดมการณ์ของการเป็น
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๒ บุคลิกภาพ

(๑๐)

๓ ปฏิภ าณ ท่วงที วาจา

(๑๐)

๑

(รt

ภาวะผูน้ ำและการตัดสินใจ

๕

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตํโข้ในการดำรงชีวติ และการปฏิบตั งิ าน

(๑๐)

(๑๐)

กรอบการพิจ ารณา
พิจารณาจากทัศนคติและอุดมการณ์ปฏิบตั ิ
หน้าทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษา
พิจ ารณาจากการแต่งกาย การนำเสนอ
มารยาท และภาวะหางอารมณ์
พิจ ารณาจากการตอบคำถาม กิรยิ าท่าทาง
และการสือ่ สาร
พิจารณาจากการตัดสิน ใจ และการแก้,ปญ
ี หา

พิจ ารณาจากความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำมา
ประยุกต์ไข้ในการดำรงชีวติ และการปฏิบตั งิ าบ
หมายเหตุ การประเมินในแต,ละองค์ประกอบ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑. 'ระดับ พอใช้ เท า่ กับ ๖ คะแนน
๒ .ระดับดี เท่า กับ ๘ คะแนน
ระดับดีมาก เท่ากับ ๑๐ คะแนน
๓

.

(๑๐)

บัณ ซีรายละเอียดสนามสอบ/ห้องสอบ ภาค ค ประเมิน ความเหมะสมกับ ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการสืก ษาธิก ารจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ ‘ธิ

สนามสอบ
โรงเรียนอนุนาลเมือง
สระแก้ว ต.ห่าเกษม
อ.เมือง จ.สระแก้ว

กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ห้องสอบ อาคาร ชัน้
ตำแหน่ง
ลังกัดทีส่ มัครสอบ ลำดับที่ เลขประจำตัว - เลขประจำตัว จำนวน
(คน)
ที่
6310002 6310031 20
1
1 1 รองผูอ้ ำนวยการ
สพ'ป.
1-20
2
1 1 สถานศึกษา
สพป.
21-40
6310032 6310059 20

(ข้างสำนักงาน

3

1

2

สพป.

41-59

6310062 -

6310100

19

4

1

2

สพม.

1-16

6320003 -

6320031

16

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว)
รวมผูม้ สี ทิ ธิสอบ

75

