
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปี พ.ศ. 2561 

----------------------------- 
               ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในคราวประชุมครั้งท่ี 16/2561 เมื่อวันท่ี 25  
ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 7840 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด
ดังนี้ 
    1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จ านวน  69 อัตรา 
 

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมีคุณสมบัติ ท่ัวไปตามมาตรา 30                            
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม                  
และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   (๒ )  มี วุฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ าปริญญาตรีทางการศึกษา หรื อทางอื่ น ท่ี  ก .ค .ศ .ก าหนด                               
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
   (๓) ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
        ๓.๑ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีเคยด ารงต าแหน่งครู ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการ 
    ๓.๒ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ๓.3 ศึกษานิเทศก์ และมีประสบการณ์การบริหาร ไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้า
หน่วย หรือผู้อ านวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
    ๓.4 บุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(๒) และมีประสบการณ์                    
การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อ านวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
    3.5 ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการ 
    3.6 ศึกษานิเทศก์ท่ีเคยด ารงต าแหน่งครู ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการ 
   (4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
 
       /3. วัน เวลา และสถานท่ี..... 
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  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ท่ีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ https://www.tpeotrang.go.th  โดยกรอกรายละเอียด   
ในใบสมัครให้ถูกต้อง และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ตั้ง 
193 ถนนตรัง – ปะเหลียน ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ต้ังแต่วันพฤหัสบดีท่ี 3 – วันพุธท่ี 9 
มกราคม 2562 ต้ังแต่ เวลา 08.30 น  - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
                   4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
  4.1 ใบสมัคร 
  4.2 ส าเนาสมุดประวัติหรือส าเนา ก.พ.7 หรือ ส าเนา ก.ค.ศ. 16 ท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ   
ลงนามรับรองความถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
  ๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
  4.4 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีผู้มีอ านาจอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา
แล้ว จ านวน 1 ชุด 
  ๔.5 ส าเน าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บร ิหารสถานศึกษา ที่ยัง ไม่ หมดอายุ           
จ านวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
  4.6 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.7 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
  4.8 เอกสารประกอบการประเมินตามตัวช้ีวัด องค์ประกอบการประเมิน และคะแนน                
การประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ข้อ 1 การประเมินประวัติและประสบการณ์                 
(ข้อ 1.1- 1.5) จ านวน ๕ ชุด 
  4.9 สรุปผลงานท่ีประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ภาค ข ความเหมาะสม                    
กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ข้อ 2  การประเมินผลงาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ข้อ 2.1 – 2.5) 
จ านวน ๕ ชุด 
  4.10 สรุปรายงาน ข้อ 3. การประเมินศักยภาพ (ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด) ภาค ข  
ความเหมาะสมความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ประกอบด้วย 
          4.10.1 การขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. (ผลงานงานหลัง 3 ปี ) 
จ านวน 5 ชุด    
    4.10.3 การประเมินพฤติกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ประเมินโดยทางลับ)        
จ านวน 1 ชุด  
  4.11 วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง จ านวน 5 ชุด 
   ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือเอกสารไม่ครบถ้วน
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ทุกหน้า 
 
 
                                                                                       /5. การยื่น... 
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 5. การยื่นใบสมัคร/หลักฐาน 
  5.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง พร้อมเอกสารประกอบ 
  5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมาย
ลงทะเบียนในเขตการจ่ายของไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัคร  และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ เมื่อมี                
การเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ในภายหลัง ต้องแจ้งให้หน่วยรับสมัครทราบทันที หากแจ้งท่ีอยู่                   
ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
  5.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพี ยงแห่งเดียว กรณี                
ท่ี กศจ.หรือ ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด าเนินการคัดเลือกพร้อมกัน ให้ผู้สมัครเลือกสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา หรือในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่า ผู้สมัคร                
เข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือกทั้งหมด 
  ท้ังนี้ ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า ในวันบรรจุและ
แต่งต้ัง ตนเองไม่ติดเงื่อนไขอื่นใดท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
  5.4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือช่ือในใบสมัคร และพิมพ์ลายนิ้วมือ                     
หัวแม่มือขวา ในบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัครในวันสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก 
 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก               
ภาค ก ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 โดยเรียงตามหมายเลขประจ าตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    
ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และทางเว็บไซต์ https://www.tpeotrang.go.th 
 7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  ด าเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารง 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน               
ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 8. วัน เวลา ด าเนินการคัดเลือก 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง จะด าเนินการคัดเลือกตามตารางการคัดเลือก ดังนี้ 
ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าท่ี  

 

วัน/ เวลา 
 

ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 

 

หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ความรู้และความสามารถในการ                        
บริหารงานในหน้าท่ี  

100 คะแนน  

  

 ส าหรับสถานท่ีด าเนินการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 

 ท้ังนี้ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ท่ีได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค เรียงตามล าดับเลขประจ าตัวผู้สมัคร ภายในวันพุธท่ี 23 มกราคม 2562 
 การด าเนินการประเมิน ภาค ข และภาค ค หลังจากวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินภาค ข ภาค ค ดังนี้ 
 

/ภาค ข ความเหมาะสม..... 
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ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 

 

               วัน /เวลา 
ประเมินความเหมาะสมกับการ  

ปฏิบัติงานในหน้าที ่
คะแนนเต็ม 

(150 คะแนน) 

 

หมายเหตุ 

ระหว่างวนัจันทร์ ท่ี 28 มกราคม – 
วันศุกร์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 

1. ประเมินประวัติและประสบการณ์ 
2. ประเมินผลงาน 
3. ประเมินศักยภาพ 

50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
                

                วัน/เวลา 
 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คะแนนเต็ม 

(50 คะแนน) 

 

หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ประเมินวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาและสัมภาษณ์ 

50 คะแนน  

  ส าหรับสถานท่ีด าเนินการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ภาค ก  
 9. เกณฑ์การตัดสิน 
  9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับ               
การประเมินภาค ข และภาค ค 
  9.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ข และภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ
และได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก
เรียงล าดับท่ีผู้ท่ีได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย 
     กรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนน  
ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนน ภาค ค มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ท่ีอาวุโสกว่า ตามแนวปฏิบัติการจัดล าดับอาวุโส
ในราชการ (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันท่ี 30 กรกาาคม 2555 ) เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับท่ีดีกว่า 
 10. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ท่ีได้คะแนนภาค ก 
ภาค ข และภาค ค รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ ภายในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และทางเว็บไซต์ https://www.tpeotrang.go.th 
 11. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่             
มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 12. การเรียกตัว การบรรจุและแต่งต้ัง และการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
       12.1  การบรรจุและแต่งต้ังครั้งแรก ก าหนดวันเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติ              
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่งและผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดแล้ว โดยเรียก
ตามล าดับท่ีท่ีขึ้นบัญชี และให้มารายงานตัวเท่ากับจ านวนต าแหน่งว่างในปัจจุบัน ท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร  
เพื่อเลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง 

/กรณีผู้ท่ีได้รับ..... 

http://edutrang.go.th/


๕ 
 
  กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด หรือ             
มารายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง หรือไม่สมัครใจท่ีจะรับการบรรจุและแต่งต้ังให้ถือว่า            
ผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งต้ัง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น 
  12.2 การบรรจุและแต่งต้ังครั้งต่อไป ให้มีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติ               
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก .ค.ศ.ก าหนดแล้ว โดยให้เรียก
ตามล าดับท่ีท่ีขึ้นบัญชีและให้มารายงานตัวเท่ากับจ านวนต าแหน่งว่างเพื่อเลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุและ
แต่งต้ัง 
  12.3 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีขึ้นบัญชีไว้ในล าดับท่ีดีกว่าเป็นผู้เลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุ
และแต่งต้ังก่อน และหากผู้ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปล่ียนแปลงมิได้  
  12.4 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงล าดับท่ีท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว แต่ยัง
ไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เรียกข้ามล าดับท่ีของผู้ท่ียังไม่ผ่านการพัฒนา
นั้นได้ เพื่อบรรจุและแต่งต้ังผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งในล าดับถัดไป โดยให้คงการขึ้นบัญชี             
ของผู้ท่ียังไม่ผ่านการพัฒนานั้นไว้ในล าดับเดิม เพื่อรอการบรรจุและแต่งต้ังในครั้งท่ีมีต าแหน่งว่างต่อไป ท้ังนี้                 
การบรรจุและแต่งต้ังต้องไม่ก่อนวันท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติครบตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก 
  12.5 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่อาจมารายงานตัวภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
เพราะมีเหตุสุดวิสัย ถ้าผู้นั้นมีค าขอพร้อมช้ีแจงเหตุผลอันเป็นเหตุสุดวิสัยนั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบ
ก าหนดท่ีให้มารายงานตัว และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิก หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
ตรัง พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลและเป็นเหตุสุดวิสัยจริง ก็อาจให้คงการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในล าดับเดิม และให้
บรรจุและแต่งต้ังเป็นล าดับแรกเมื่อมีต าแหน่งว่าง 
  12.6 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงล าดับท่ีท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว 
ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ท่ีติดเงื่อนไขอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้น                 
หมดสิทธิในการบรรจุและแต่งต้ัง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น  
 ๑3. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๑ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ก าหนด โดยให้มีการประเมิน   
2 ครั้ง ทุก ๖ เดือน หากผลการประเมินใน ๖ เดือนแรก ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้ประเมินแจ้งผล                
การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และเมื่อครบ                
๖ เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งท่ี ๒ และให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมินรวมท้ัง ๒ ครั้ง                  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาต่อไป แต่หาก
ผลการประเมินรวมท้ัง ๒ ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ด าเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ กา ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตราก าลังทดแทน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยให้ส่ังย้ายและแต่งต้ังผู้ท่ีมีผล 
การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์รายนั้น ไปด ารงต าแหน่งเดิมซึ่งเป็นต าแหน่งก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และเมื่อผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันส้ินสุด 
  ในกรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้ออกจาก
ราชการก่อนครบก าหนดระยะเวลาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ๑ ปี เช่น ลาออกจากราชการ 
หรือเกษียณอายุราชการ หรือเสียชีวิต เป็นต้น ให้ยุติการประเมิน ณ วันท่ีออกจากราชการ โดยให้ถือว่า                 
ออกจากราชการในต าแหน่งท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังนั้น 
         /๑4. กรณีตรวจสอบ… 
 



๖ 
 
 ๑4. กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ท้ังนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว ต้องถูกเพิกถอนค าส่ัง
บรรจุและแต่งต้ัง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

 ๑5. การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตรัง                
จะด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค 
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือด าเ นินการผิดพลาด              
อันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง อาจพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิก                
การคัดเลือกในครั้งนี้ได้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   

                                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                        
 

                        (นายปราโมทย์   เกี่ยวพันธ์) 
                                                     ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
                               กรรมการและเลขานุการศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
                                             ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๑. ประกาศรับสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๒. รับสมัคร วันพฤหัสบดีท่ี ๓ – วันพุธท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔. สอบข้อเขียน ภาค ก 
     ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าท่ี 

วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

๕. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก 
    และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค 

ภายในวันพุธท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

๖. ประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
    ในหน้าท่ี 
    ๑. ประเมินประวัติและประสบการณ์ 
    ๒. ประเมินผลงาน 
    ๓. ประเมินศักยภาพ 

ระหว่างวนัจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม –  
วันศุกร์ท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๗. ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
   และสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๘. ประกาศผลการคัดเลือก/การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๙. พัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์ 
    และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

ตามวัน ท่ี สพฐ.ก าหนด 

๑๐. แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามวันท่ี สพฐ.ก าหนด 
๑๑. ปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษาท่ีได้รับแต่งต้ังเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผล ๑ ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

---------------------------- 
 ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ 
 

วัน/เวลา ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน 
คะแนนเต็ม  

(๑๐๐ คะแนน) หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น. 
 

ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าท่ี 
 

10๐ คะแนน 
 

 
 

 
 ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
คะแนนเต็ม  

(150 คะแนน) หมายเหตุ 

ระหว่างวนัจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม – 
วันศุกร์ท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

๑. ประเมินประวัติและประสบการณ์ 
๒. ประเมินผลงาน 
๓. ประเมินศักยภาพ  
 

๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 

 

   
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

วัน/เวลา ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คะแนนเต็ม  

(50 คะแนน) หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ประเมินวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
และสัมภาษณ์ 
 

๕๐ คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


