หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนน 100 คะแนน)
สาหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง
……………………………………
ดาเนินการประเมินด้วยวิธี การสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยเน้น การศึกษา การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการตั ด สิน ใจ ในการบริ หารงานในหน้ า ที่ และการน าไปใช้ เ ป็ น ส าคัญ ซึ่ ง ประกอบด้ วย ด้ านการบริ ห าร
งานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด้านการบริหารงานทั่วไป และ
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
๑) การพัฒนา หรือการดาเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
๒) การวางแผนงานด้านวิชาการ
๓) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
๔) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๕) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๖) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
๘) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
๙) การนิเทศการศึกษา
10) การแนะแนว
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. ด้านการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1) การจั ด ท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ ง งบประมาณเพื่ อ เสนอต่ อ ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
2) การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ไ ด้รับจัด สรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
/3) การอนุมัติ…
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3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6) การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ
7) การตรวจสอบติดตาม และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11) การวางแผนพัสดุ
12) การก าหนดรู ป แบบรายการ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ์ หรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ใ ช้ เ งิ น
งบประมาณเพื่ อเสนอต่ อปลั ดกระทรวงศึก ษาธิ การ หรื อเลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
14) การจัดหาพัสดุ
15) การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
17) การเบิกเงินจากคลัง
18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
19) การนาเงินส่งคลัง
20) การจัดทาบัญชีการเงิน
21) การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
22) การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
๑) การวางแผนอัตรากาลัง
๒) การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๔) การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕) การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
๖) การลาทุกประเภท
๗) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๘) การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๙) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๑๐) การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๑๑) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๑๒) การออกจากราชการ
๑๓) การจัดทาระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
๑๔) การจัดทาบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๕) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
/16) การส่งเสริม...
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๑๖) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑๗) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๘) การส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๙) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
๒๐) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
4. ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไป
๑) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๒) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
๓) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
๔) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
๕) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
๖) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
๗) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๘) การดาเนินงานธุรการ
๙) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๑๐) การจัดทาสามะโนผู้เรียน
๑๑) การรับนักเรียน
๑๒) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา
๑๓) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
๑๔) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๕) การทัศนศึกษา
๑๖) งานกิจการนักเรียน
๑๗) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
๑๘) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๑๙) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๒๐) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
๒๑) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
5. ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
๒) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา ทุกฉบับ
๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
/ 7) พระราชบัญญัติ...
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๗) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๘) พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
๙) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๑) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๒) พระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๔) พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี ๒๕๖๐
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

----------------------------
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ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
สาหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง
……………………………
คาชี้แจง
๑. ให้ ผู้สมั ครแนบเอกสาร หลั กฐาน ประกอบการประเมิ นตามรายละเอี ยดตั วชี้ วัด ฯ ยื่ น พร้ อ ม
ใบสมัคร
๒. กรณีที่ไม่มีเอกสารประกอบหรือยื่นเอกสารไม่ครบหรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง จะได้รับการประเมิน
ในข้อนั้นเป็น ๐ คะแนน
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประเมินจาก ๓ องค์ประกอบ คือ
๑. การประเมินประวัติและประสบการณ์ (๕๐ คะแนน)
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

กรอบพิจารณา

1.1 การศึกษา
1. ปริญญาเอก
2. ปริญญาโท
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาตรี

(10 คะแนน) พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
10 คะแนน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
9 คะแนน
8 คะแนน
7 คะแนน

1.2 วิทยฐานะหรือระดับตาแหน่งเทียบเท่า
1. เชี่ยวชาญ
2. ชานาญการพิเศษ
3. ชานาญการ
๔. ไม่มีวิทยฐานะ

(10 คะแนน) พิจารณาจากวิทยฐานะหรือระดับ
10 คะแนน ตาแหน่งปัจจุบัน หรือตาแหน่งที่
9 คะแนน เทียบเท่า
8 คะแนน
๗ คะแนน

1.3 อายุราชการ
1. ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
2. ตั้งแต่ 19 ปี ลงมา ปีละ 0.5 คะแนน

(10 คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาการรับ
10 คะแนน ราชการตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ นับถึงวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร โดยให้เศษ
ของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับ
เป็น 1 ปี
** การนับอายุราชการไม่นับเวลา
ราชการทวีคูณ
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ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
๑.4 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่เคยถูก
ลงโทษ เพราะประพฤติผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
2. เคยถูกลงโทษทางวินัย

ค่าคะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน

กรอบพิจารณา
พิจารณาจากการเคยหรือไม่เคยถูก
สั่งลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณ
วิชีพครูมาก่อนวันสมัคร

1.5 การดารงตาแหน่งปัจจุบัน
1. รอง ผอ.สพป./รอง ผอ.สพม./ผช.ผอ.สพท.
2 . รองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1), (2)
ซึ่งดารงตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม หรือ
ผู้อานวยการหน่วย/ครูรักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษากรณีที่ไม่มีผู้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา อย่างน้อย
ตั้งแต่ 3 เดือนขึน้ ไป
3. ข้าราชการครูที่รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือหัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน หรือหัวหน้าระดับ หรือหัวหน้าสายชั้น
หรือหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างาน ตามโครงสร้าง
การบริหารสถานศึกษา หรือบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วยหรือผู้อานวยการ
กลุ่ม หรือผู้อานวยการหน่วย ตามโครงสร้างของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ครูรักษาการใน
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา กรณีที่ไม่มีผู้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา น้อยกว่า
3 เดือน
4. ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
อื่น/ศึกษานิเทศก์ที่เคยดารงตาแหน่งครู
วิทยฐานะครูชานาญการ

(15 คะแนน) พิจารณาจากการดารงตาแหน่ง
15 คะแนน ของผูส้ มัครในปัจจุบัน
13 คะแนน ตามโครงสร้างของส่วนราชการ
หรือพิจารณาจากคาสั่ง
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของสถานศึกษาหรือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แล้วแต่กรณี (โดยให้ผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้รับรอง)
11 คะแนน

0 คะแนน

9 คะแนน
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ที่
2.1

2.2

2.3

๒. การประเมินผลงาน (๕๐ คะแนน)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ค่าคะแนน
การเป็นคณะทางาน กรรมการ หรือ
(10 คะแนน)
อนุกรรมการ ของส่วนราชการ ย้อนหลัง 3 ปี
นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
1. ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
10 คะแนน
2. ระดับภาคหรือศึกษาธิการภาค
9 คะแนน
3. ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา
8 คะแนน
4. ระดับอาเภอ/เครือข่าย/สหวิทยาเขต หรือ
7 คะแนน
เทียบเท่า
5. ระดับสถานศึกษา
6 คะแนน
การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากการไปศึกษาดู (10 คะแนน)
งาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา ซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรจากการศึกษาต่อ หรือมิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง
1. 5 ครั้ง ขึ้นไป
10 คะแนน
2. 4 ครั้ง
9 คะแนน
3. 3 ครั้ง
8 คะแนน
4. น้อยกว่า 3 ครั้ง
7 คะแนน
ผลงานดีเด่น พิจารณาจากรางวัลที่เกิดจาก
(10 คะแนน)
การประกวด หรือการแข่งขัน หรือการ
ประเมิน หรือการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ราชการ ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง นับถึง
วันรับสมัครวันสุดท้าย
1. ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
10 คะแนน
2. ระดับภาคหรือศึกษาธิการภาค
9 คะแนน
3. ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา
8 คะแนน
4. ระดับอาเภอ/เครือข่าย/สหวิทยาเขต หรือ
7 คะแนน
เทียบเท่า
5. ระดับสถานศึกษา
6 คะแนน

กรอบพิจารณา
พิจารณาจากคาสั่ง ประกาศ
หรือหนังสือราชการ

พิจารณาจากวุฒิบัตร เกียรติบัตร
ประกาศ คาสั่ง หรือหนังสือราชการ

พิจารณาจากเกียรติบัตร ประกาศ
คาสั่ง หรือหนังสือราชการ
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ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

2.4 การเป็นวิทยากร ย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันรับ
สมัครวันสุดท้าย
1. ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. ระดับภาคหรือศึกษาธิการภาค
3. ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา
4. ระดับอาเภอ/เครือข่าย/สหวิทยาเขต หรือ
เทียบเท่า
5. ระดับสถานศึกษา
2.5 ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลือ่ นเงินเดือน
เลือกประเมินข้อใดข้อหนึ่ง
กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นลักษณะ
ขั้นเงินเดือน
๑. ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 9 ขั้น
ขึ้นไป
2. ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 8.5 ขั้น
๓. ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 8 ขั้น
๔. ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 7.5 ขั้น
๕. ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 7 ขั้น
ลงมา
กรณีเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ ให้พิจารณา
จากช่วงคะแนนผลการประเมิน
๑. ระดับดีเด่นตั้งแต่ 9 ครั้ง ขึ้นไป
๒. ระดับดีเด่น 8 ครั้ง
๓. ระดับดีเด่น 7 ครั้ง
๔. ระดับดีเด่น 6 ครั้ง
๕. ระดับดีเด่น น้อยกว่า 6 ครั้ง

ค่าคะแนน
(10 คะแนน)
10 คะแนน
9 คะแนน
8 คะแนน
7 คะแนน

กรอบพิจารณา
พิจารณาจากคาสั่ง ประกาศ
หรือหนังสือราชการ

6 คะแนน
(10 คะแนน) พิจารณาจากผลการเลื่อนเงินเดือน
หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี
(10 คะแนน) ย้อนหลัง 5 ปี
(โดยให้แนบสาเนา ก.พ.7)
10 คะแนน
๙ คะแนน
๘ คะแนน
๗ คะแนน
๖ คะแนน
(10 คะแนน)
10 คะแนน
๙ คะแนน
๘ คะแนน
๗ คะแนน
6 คะแนน

พิจารณาจากการเลื่อนเงินเดือนหรือ
เลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง
5 ปี (โดยให้แนบสาเนา ก.พ.7 หรือ
ประกาศดีเด่น)
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๓. การประเมินศักยภาพ (๕๐ คะแนน)
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ค่าคะแนน
3.1 การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/ (30 คะแนน)
สพฐ. (ผลงานย้อนหลัง 3 ปี)
ให้ผู้สมัครรายงานผลการดาเนินงานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเอง
รับผิดชอบในหน่วยงานทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานอยู่ โดยเขียน การวางแผนและ
กระบวนการทางาน มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีผลงาน
ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
สะท้อนภาวะผู้นา และประโยชน์ของผลงานที่
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.2 การประเมินพฤติกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(ประเมินโดยทางลับ)
๑. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่มี ผอ.สถานศึกษา ผู้ประเมิน
ได้แก่
๑.๑ ศึกษาธิการจังหวัดของผู้สมัครหรือ
ผู้รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
๑.2 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผู้สมัคร
๑.3 รองผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผู้สมัคร หรือผู้ที่ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่มอบหมาย (กรณีรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเมินตาม ข้อ 1.2 หรือกรณีไม่มีรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษา

(20 คะแนน)

กรอบพิจารณา
พิจารณาจากรายงานที่แสดง ผลงาน
การขับเคลื่อนนโยบาย ของ
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.
โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
นับถึงวันสุดท้ายของการ รับสมัคร
ความยาว ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ
A4 แบบอักษร TH SarabunIT
ขนาด 16 พอยท์ (เอกสารประกอบ
ไม่เกิน 10 หน้า) โดยระบุผลงานที่
เกิดขึน้ กับผู้เรียนหรือผู้รับบริการ
ประเมินโดย กศจ.ตรังหรือ
ที่ กศจ.ตรัง มอบหมาย
พิจารณาจากผลการประเมิน
พฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในหัวข้อ การมีภาวะผู้นา การอุทิศ
เวลาให้ราชการ ขยัน อดทน
รับผิดชอบการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม และมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ชุมชน สังคม โดยให้คะแนนเต็ม
๒ คะแนน
แนวทางการดาเนินการ
1. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบ
แบบประเมินตามแบบที่กาหนด
จากเว็บไซต์
http://edutrang.itectrang@.com

ส่งให้ผู้ประเมิน ๑๐ คน เพื่อทาการ
ประเมิน
2. ผู้ประเมินแต่ละคน ดาเนินการ
ประเมินผู้สมัครเข้ารับ การคัดเลือก
ตามแบบประเมินแล้ว ใส่ซองปิดผนึก
ประทับตรา “ลับ” พร้อมทั้งลง
ลายมือกากับหลังซอง
๓. ผู้สมัครรวบรวมซองแบบ
ประเมินของผู้ประเมินทุกคน บรรจุ
ในซองใหญ่ ๑ ซอง และประทับตรา
“ลับ” ยื่นพร้อมใบสมัคร ในวันที่
สมัครเข้ารับการคัดเลือก
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ที่
3.2

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

๑.๕ ผู้อานวยการสถานศึกษาของผู้สมัคร (20 คะแนน)
(กรณีผู้สมัครเป็นผู้รักษาการ ให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาใกล้เคียง หรือประธานกลุ่มหรือ
ประธานเครือข่ายหรือประธาน สหวิทยาเขต เป็นผู้
ประเมินแทน)
๑.๖ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
ในกลุ่มโรงเรียน /เครือข่าย/สหวิทยาเขต
จานวน 3 คน
1.7 ประธานกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้แทนกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวม 2 คน
๒. กรณีผู้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ประเมิน ได้แก่
๒.๑ ศึกษาธิการจังหวัดของผู้สมัครหรือ
ผู้รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
๒.2 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผู้สมัคร
๒.3 รองผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผู้สมัคร หรือผู้ที่ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่มอบหมาย (กรณีรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเมินตามข้อ ๒.2 หรือกรณีไม่มีรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.4 ผู้แทนผู้อานวยการสถานศึกษา
ใน กตปน.เขตพื้นที่การศึกษา
2.5 ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษา
๒.6 ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
ของผู้สมัครที่ผู้สมัครเลือกเอง จานวน ๕ คน

กรอบพิจารณา
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ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

3. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
(20 คะแนน)
สังกัดสานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ
ผู้ประเมิน ได้แก่
๓.๑ ศึกษาธิการจังหวัดของผู้สมัคร
หรือผู้รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
๓.2 ผู้อานวยการสถานศึกษาของผู้สมัคร
(กรณีผู้สมัครเป็นผู้รักษาการ ให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาใกล้เคียงเป็นผู้ประเมินแทน)
3.3 รองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่
ผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมาย (กรณีรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้สมัคร หรือกรณี
ไม่มีรองผู้อานวยการสถานศึกษา)
๓.4 ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
ในสถานศึกษาของผู้สมัครที่ผู้สมัครเลือกเอง
จานวน 5 คน (กรณีภายในสถานศึกษาไม่
เพียงพอให้ใช้จากสถานศึกษาข้างเคียง)
๓.5 ประธานกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้แทนกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวม 2 คน

กรอบพิจารณา
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ภาค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
สาหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง
……………………………………
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ประเมินจาก ๒ องค์ประกอบ คือ
๑. การประเมิ น วิ สั ย ทั ศ น์ แ นวทางการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา (คะแนน ๒๐ คะแนน) โดยพิ จ ารณา
จากเอกสารหลัก ฐานที่ ผู้สมั ครเข้ ารั บการคั ดเลือ กได้ รายงานและนามายื่นในวั นสมัครโดยมี ความยาวไม่ เกิ น
4 หน้ ากระดาษ A4 แบบอั กษร TH SarabunIT ชนาด ๑๖ พอยท์ โดยไม่ ต้อ งมีเ อกสารหลั กฐานประกอบ
จะพิ จ ารณาจากความเป็นไปได้ ในการเขี ยนวิ สัยทั ศน์ แ ละจากกรอบความคิด กระบวนการ วิธี การ แนวทาง
การพัฒนาสถานศึกษา และความเป็นไปได้
๒. การสั ม ภาษณ์ (คะแนน ๓๐ คะแนน) พิ จ ารณาการแต่ ง กาย กริ ย าท่ า ทาง การสื่ อ สาร
การตัดสิน ใจ การแก้ปัญหา และการประมวลการตอบคาถามทุกองค์ป ระกอบ ตามหลัก คิดและวิ ธีแก้ปัญ หา
ในเชิงบวก สามารถอธิบายหลักคิด และวิธีการแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

ค่าคะแนน
กรอบพิจารณา
10
พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การสื่อสาร

๒ ภาวะผู้นา การตัดสินใจ
และวุฒิภาวะทางอารมณ์

10

พิจารณาจากการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

๓ เจตคติและอุดมการณ์

10

พิจ ารณาจากการประมวลการตอบค าถามทุ ก องค์ ป ระกอบ
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถ อธิบาย
หลักคิดและวิธีการแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้

