ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2561
----------------------------ด้ ว ยคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ตรั ง ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 16/2561 เมื่ อ วั น ที่ 25
ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติให้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามหนังสือสานั กงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวัน ที่ 20 พฤศจิ กายน 2561 และหนั ง สือ สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7840 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด
ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 69 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้สมั ค รเข้ า รั บการคั ดเลื อ กบุค คลเพื่อ บรรจุแ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ง ผู้ อ านวยการ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา 30
แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2547 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สัง กัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) มี วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา หรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
(๓) ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๓.๑ รองผู้อานวยการสถานศึกษา มาแล้ วไม่ น้อยกว่า 1 ปี หรื อรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่เคยดารงตาแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูชานาญการ
๓.๒ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.3 ศึกษานิเทศก์ และมีประสบการณ์การบริหาร ไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้า
หน่วย หรือผู้อานวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓.4 บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(๒) และมี ป ระสบการณ์
การบริหารไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อานวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.5 ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูชานาญการ
3.6 ศึกษานิเทศก์ที่เคยดารงตาแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูชานาญการ
(4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
/3. วัน เวลา และสถานที่.....

๒
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ https://www.tpeotrang.go.th โดยกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้อง และยื่น ใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ที่ สานักงานศึกษาธิก ารจัง หวัด ตรัง ที่ตั้ง
193 ถนนตรัง – ปะเหลียน ตาบลโคกหล่อ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 – วันพุธที่ 9
มกราคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 ใบสมัคร
4.2 สาเนาสมุดประวัติหรือสาเนา ก.พ.7 หรือ สาเนา ก.ค.ศ. 16 ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ลงนามรับรองความถูกต้อง จานวน 1 ชุด
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
4.4 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอานาจอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
แล้ว จานวน 1 ชุด
๔.5 ส าเน าใบอนุ ญ าตประ กอบวิ ช าชี พ ผู ้ บ ริ ห าร สถาน ศึ ก ษาที ่ ย ั ง ไม่ หมดอายุ
จานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.8 เอกสารประกอบการประเมินตามตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน และคะแนน
การประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ข้อ 1 การประเมินประวัติและประสบการณ์
(ข้อ 1.1- 1.5) จานวน ๕ ชุด
4.9 สรุปผลงานที่ประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติง านในหน้าที่ ภาค ข ความเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ข้อ 2 การประเมินผลงาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ข้อ 2.1 – 2.5)
จานวน ๕ ชุด
4.10 สรุปรายงาน ข้อ 3. การประเมินศักยภาพ (ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด) ภาค ข
ความเหมาะสมความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประกอบด้วย
4.10.1 การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. (ผลงานงานหลัง 3 ปี )
จานวน 5 ชุด
4.10.3 การประเมินพฤติกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ประเมินโดยทางลับ)
จานวน 1 ชุด
4.11 วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง จานวน 5 ชุด
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือเอกสารไม่ครบถ้วน
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
สาเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ทุกหน้า
/5. การยื่น...

๓
5. การยื่นใบสมัคร/หลักฐาน
5.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง พร้อมเอกสารประกอบ
5.2 ผู้ สมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก จะต้ อ งแจ้ ง สถานที่ ที่ สามารถติ ด ต่ อ ได้ ท างจดหมาย
ลงทะเบีย นในเขตการจ่ า ยของไปรษณีย์ ไว้ ในใบสมัค ร และหมายเลขโทรศั พท์ ที่ สามารถติ ด ต่อ ได้ เมื่ อ มี
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ในภายหลัง ต้องแจ้งให้หน่วยรับสมัครทราบทันที หากแจ้งที่อยู่
ไม่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพี ยงแห่ง เดียว กรณี
ที่ กศจ.หรือ ก.ค.ศ.สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดาเนินการคัดเลือกพร้อมกัน ให้ผู้สมัครเลือกสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา หรือในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา หรือในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่า ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือกทั้งหมด
ทั้งนี้ ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า ในวันบรรจุและ
แต่งตั้ง ตนเองไม่ติดเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ.กาหนด
5.4 ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ในใบสมั ค ร และพิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ
หัวแม่มือขวา ในบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคั ดเลือกต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภาค ก ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 โดยเรียงตามหมายเลขประจาตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และทางเว็บไซต์ https://www.tpeotrang.go.th
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
8. วัน เวลา ดาเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง จะดาเนินการคัดเลือกตามตารางการคัดเลือก ดังนี้
ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
คะแนนเต็ม
ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
หมายเหตุ
วัน/ เวลา
(100 คะแนน)
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ความรู้และความสามารถในการ
100 คะแนน
เวลา 09.00 – 12.00 น.
บริหารงานในหน้าที่
สาหรับสถานที่ดาเนินการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค เรียงตามลาดับเลขประจาตัวผู้สมัคร ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562
การดาเนินการประเมิน ภาค ข และภาค ค หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินภาค ข ภาค ค ดังนี้
/ภาค ข ความเหมาะสม.....

๔
ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเมินความเหมาะสมกับการ
วัน /เวลา
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม – 1. ประเมินประวัติและประสบการณ์
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
2. ประเมินผลงาน
3. ประเมินศักยภาพ

คะแนนเต็ม
(150 คะแนน) หมายเหตุ
50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ประเมินวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาและสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
(50 คะแนน)
50 คะแนน

สาหรับสถานที่ดาเนินการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภาค ก
9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินภาค ข และภาค ค
9.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ข และภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
และได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เรียงลาดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย
กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน
ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ค มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่อาวุโสกว่า ตามแนวปฏิบัติการจัดลาดับอาวุโส
ในราชการ (ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกาาคม 2555 ) เป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า
10. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ได้คะแนนภาค ก
ภาค ข และภาค ค รวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ภายในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และทางเว็บไซต์ https://www.tpeotrang.go.th
11. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่
มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
12. การเรียกตัว การบรรจุและแต่งตั้ง และการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
12.1 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก กาหนดวันเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานตาแหน่งและผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดแล้ว โดยเรียก
ตามลาดับที่ที่ขึ้นบัญชี และให้มารายงานตัวเท่ากับจานวนตาแหน่งว่างในปัจจุบัน ที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
เพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
/กรณีผู้ที่ได้รับ.....

๕
กรณีผู้ได้รั บการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด หรือ
มารายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือว่า
ผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น
12.2 การบรรจุและแต่ง ตั้งครั้ง ต่อไป ให้มีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดแล้ว โดยให้เรียก
ตามลาดับที่ที่ขึ้นบัญชีและให้มารายงานตัวเท่ากับจานวนตาแหน่ง ว่างเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้ง
12.3 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ในลาดับที่ดีกว่าเป็นผู้เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งก่อน และหากผู้ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
12.4 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงลาดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว แต่ยัง
ไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้เรียกข้ามลาดับที่ของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนา
นั้นได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง ในลาดับถัดไป โดยให้คงการขึ้นบัญ ชี
ของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนานั้นไว้ในลาดับเดิม เพื่อรอการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งที่มีตาแหน่งว่างต่อไป ทั้งนี้
การบรรจุและแต่งตั้งต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก
12.5 กรณีผู้ ได้รั บการคั ดเลื อกรายใดไม่ อาจมารายงานตัวภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
เพราะมีเหตุสุดวิสัย ถ้าผู้นั้นมีค าขอพร้อมชี้แจงเหตุ ผลอันเป็นเหตุสุดวิสัย นั้น ภายในเจ็ดวันนั บแต่วันครบ
กาหนดที่ให้มารายงานตัว และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิก หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลและเป็นเหตุสุดวิสัยจริง ก็อาจให้คงการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในลาดับเดิม และให้
บรรจุและแต่งตั้งเป็นลาดับแรกเมื่อมีตาแหน่งว่าง
12.6 กรณีผู้ไ ด้รั บการคัดเลือ กรายใดเมื่อ ถึง ลาดับที่ ที่จ ะได้รั บการบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง แล้ ว
ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ ที่ติดเงื่อนไขอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้ น
หมดสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น
๑3. ผู้ ไ ด้ รั บ การบรรจุแ ละแต่ ง ตั้ ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนั ง สื อ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตรัง กาหนด โดยให้มีการประเมิน
2 ครั้ง ทุก ๖ เดือน หากผลการประเมิ นใน ๖ เดือ นแรก ไม่ผ่า นเกณฑ์ การประเมิน ให้ ผู้ประเมิ นแจ้ ง ผล
การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพื่อพั ฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเมื่อครบ
๖ เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งที่ ๒ และให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าที่ตาแหน่งผู้ อานวยการสถานศึกษาต่อไป แต่หาก
ผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดาเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ กา ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากาลังทดแทน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยให้สั่งย้ายและแต่งตั้งผู้ที่มีผล
การประเมิ น ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ร ายนั้ น ไปด ารงต าแหน่ ง เดิ ม ซึ่ ง เป็ น ต าแหน่ ง ก่ อ นเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา และเมื่อผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
ในกรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่ งตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา ได้ออกจาก
ราชการก่อนครบกาหนดระยะเวลาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๑ ปี เช่น ลาออกจากราชการ
หรือ เกษี ยณอายุ ราชการ หรื อเสียชี วิต เป็น ต้น ให้ ยุติก ารประเมิน ณ วันที่ ออกจากราชการ โดยให้ถื อว่ า
ออกจากราชการในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนั้น
/๑4. กรณีตรวจสอบ…

๖
๑4. กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่ง ตั้ง แล้ว ต้องถูกเพิกถอนคาสั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
๑5. การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในครั้ ง นี้ คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ตรั ง
จะดาเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือดาเ นินการผิดพลาด
อันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัด ตรัง อาจพิจารณาแก้ไ ข หรือยกเลิ ก
การคัดเลือกในครั้งนี้ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์)
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
กรรมการและเลขานุการศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

๗
กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ประกาศรับสมัคร
๒. รับสมัคร

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๓ – วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๔. สอบข้อเขียน ภาค ก
ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก
ภายในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
๖. ประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม –
ในหน้าที่
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑. ประเมินประวัติและประสบการณ์
๒. ประเมินผลงาน
๓. ประเมินศักยภาพ
๗. ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
และสัมภาษณ์
๘. ประกาศผลการคัดเลือก/การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๙. พัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์
ตามวัน ที่ สพฐ.กาหนด
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๑๐. แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
ตามวันที่ สพฐ.กาหนด
๑๑. ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผล ๑ ปี

๘
กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
---------------------------ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.

ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่

คะแนนเต็ม
(๑๐๐ คะแนน) หมายเหตุ
10๐ คะแนน

ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
คะแนนเต็ม
ประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (150 คะแนน) หมายเหตุ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม – ๑. ประเมินประวัติและประสบการณ์
๕๐ คะแนน
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. ประเมินผลงาน
๕๐ คะแนน
๓. ประเมินศักยภาพ
๕๐ คะแนน
วัน/เวลา

ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ประเมินวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
และสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
(50 คะแนน)
๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

