
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 
 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 
2560 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ 
ศธ 0206.6/728 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ 
ศธ 04009/ว 830 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.4/ว 16 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563 และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02145/9662 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  
โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

  ๑. จ ำนวนต ำแหน่งที่ใช้บรรจุและแต่งตั้ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จ านวน 12 อัตรา แยกเป็น 
      1.1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ านวน   6 อัตรา 

    1.2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ านวน   6 อัตรา 

    ส าหรับบัญชีผู้ ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ให้คงบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไว้  ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562       

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
      ๒.๑ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
      ๒.๒ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      2.3 ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเดียวกับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือกอยู่ในปัจจุบัน 
      ๒ .4  มี วุฒิ ไ ม่ ต่ า ก ว่ าปริญญาตรี ท า งการศึ กษา  หรื อทา ง อ่ืนที่  ก . ค . ศ . ก าหนด 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
      2.5 ด ารงต าแหน่ง หรือ เคยด ารงต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
   2.5.1  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   2.5.2  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.5.3  ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.5.4  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2.5.5  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่า
หัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
   2.5.6  ต าแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการ 

2.6  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
/3.วันเวลา... 
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๓. วัน เวลำและสถำนที่รับสมัครคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ส านักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดหนองคาย หรือดาวน์ โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย 
https://nkieducation.thai.ac โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานได้ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 สิงหาคม  ถึง วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

  ๔. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก 
      ๔.๑ ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด 
      ๔.2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  
๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 
      ๔.3 ส าเนาสมุดประวัติ หรือส าเนา ก.พ.๗ หรือส าเนา ก.ค.ศ. ๑๖ ที่ชัดเจน มีข้อมูลครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จ านวน ๑ ชุด 
      ๔.๔ ส าเนาวุฒิบัตร หรือส าเนาปริญญาบัตรทางการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่ผู้มี
อ านาจอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาแล้ว และระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
      ๔.๕ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน ๑ ฉบับ 
พร้อมฉบับจริง 
      4.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน  
1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
      ๔.7 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
      ๔.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
   ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน  
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   เอกสารข้อ 4.4 – 4.7 ผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ทุกหน้า  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 

  ๕. กำรยื่นใบสมัคร 
      ๕.๑ ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดในข้อ 3 พร้อมเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนในวันสมัคร การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
      ๕.๒ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้องครบถ้วน  
หากปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือก 
      5.3 ผู้สมัครต้องระบุสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่าย
ของไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในใบสมัคร หากระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ไม่ชัดเจน
ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลัง ต้องแจ้ง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ทันที 
      ๕.4 ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัครในวันรับสมัครเท่ำนั้น 
ทั้งนี้ ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า ในวันบรรจุและแต่งตั้งตนเอง ไม่ติดเงื่อนไข
อ่ืนใดที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

/5.5กรณีท่ี... 



- 3 - 
 

      ๕.5 กรณีที่ถูกตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนค าสั่งแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

  ๖. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันอังคารที่ 1 กันยายน ๒๕๖3 โดยเรียงตามหมายเลขประจ าตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และทางเว็บไซต์ https://nkieducation.thai.ac 

  ๗. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
      ด าเนินการคัดเลือกตามองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว 8 ลงวันที่ ๒6 เมษายน 2562 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 830 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๘. วัน เวลำและสถำนที่ด ำเนินกำรคัดเลือก 
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะด าเนินการคัดเลือกตามตารางการคัดเลือก ดังนี้ 
 

ภำค ก ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ ประเมินด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 
(100 คะแนน) 

หมำยเหตุ 

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน ๒๕๖3 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 

100 คะแนน  
 

 

ส าหรับสถานที่ด าเนินการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก  
ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค เรียงตามล าดับเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน ๒๕๖3 ทางเว็บไซต์ https://nkieducation.thai.ac และก าหนดการ  
วัน เวลา และสถานที่ท่ีให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค 

การด าเนินการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ภาค ข ภาค ค ดังนี้ 
 

ภำค ข ประวัติ ประสบกำรณ์ และผลงำน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ ประเมินควำมเหมำะสมกับกำร 
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 

คะแนนเต็ม 
(100 คะแนน) 

หมำยเหตุ 

ระหว่างวันพุธที่ 23  กันยายน – 
วันอาทิตยท์ี่ 27 กันยายน ๒๕๖3 

1. ประเมินประวัติและประสบการณ์   
2. ประเมินผลงาน   

60 คะแนน 
40 คะแนน 
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ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน/เวลำ ประเมินควำมเหมำะสม 
กับต ำแหน่ง 

คะแนนเต็ม 
(100 คะแนน) 

หมำยเหตุ 

ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม – 
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ๒๕๖3 
 

1. ประเมินวิสัยทัศน์และแนวคิดใน    
    การบริหารจัดสถานศึกษา 
2. สัมภาษณ์ 
 

๕๐ คะแนน 
 

50 คะแนน 

 

   

              ส าหรับสถานที่ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก  

  9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
      9.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมิน ภาค ข และ ภาค ค โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ 
      9.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาค จากมากไปหาน้อย  
   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้ที่
อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่
ด ีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่อาวุโสกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดล าดับอาวุโสในราชการ  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

  ๑0. กำรประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
    10.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนภาค ก ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ เพ่ือเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค โดยเรียงตามล าดับ
เลขประจ าตัวผู้สมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน ๒๕๖3 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และ
ทางเว็บไซต ์https://nkieducation.thai.ac 

    10.2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
ที่ได้คะแนนทั้งภาค ก  ภาค ข และภาค ค ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ เรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาค  
จากมากไปหาน้อย ภายในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖3 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และทาง
เว็บไซต์ https://nkieducation.thai.ac 

๑1. กำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  

เว้นแต่ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

  ๑2. กำรเรียกตัว กำรบรรจุและแต่งตั้ง และกำรยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
        ๑2.๑ จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุ
และแต่งตั้ง โดยท าหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับที่ในประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือก ตามท่ีอยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร 
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        12.2 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
หรือมารายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง  ให้ถือ
ว่าผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น 
ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
        ๑2.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้ 
            12.4 ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ตามล าดับที่ที่ขึ้นบัญชี 
        12.5 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 
ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ
ในการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายนั้น 
        ๑2.6 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ        
รับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอน
ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

      12.7 การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในครั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
จะด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม  ความเสมอภาค  
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจ 
ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคายอาจพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการคัดเลือกใน
ครั้งนี้ได ้

  ๑3. ข้อตกลงในกำรในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
        13.1 ภายหลังจากท่ีได้รับค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดท าข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) เพ่ือน าไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  เ พ่ือพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี  โดยมีข้อความระบุถึ งการที่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลักษณะงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา  
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยอมรับที่
จะปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
        13.2 การลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาจะมี
คู่สัญญาที่ลงนาม ดังนี้ 
    ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้รับข้อตกลง นอกจากนี้ ก าหนดให้มีพยานในการท าข้อตกลงตามที่
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะเห็นสมควร 
   ทั้งนี้  รูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  
ให้เป็นไปตามตัวอย่างรูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
ส าหรับผู้ให้ข้อตกลง 1 ฉบับ และส าหรับผู้รับข้อตกลง 1 ฉบับ 
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  14. กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่เพื่อพัฒนำกำรศึกษำเป็นระยะเวลำ 1 ปี  
        ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ตั้ งกรรมการประเมินและด าเนินการประเมิน  
ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมิน ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

15. หำกปรำกฏว่ำในกำรด ำเนินกำรคัดเลือก มีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงไม่สุจริต 
หรือด ำเนินกำรผิดพลำด อันอำจท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำยจะ
พิจำรณำแก้ไขหรือยกเลิกกำรคัดเลือกในครั้งนี้ได้ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 

      (นายสุวัฒนช์ัย  แสนราช) 
    ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

     เลขานุการกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
               ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย ลงวันที่  10  สิงหำคม พ.ศ.2563) 
 
1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 
2. รับสมัคร วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 
4. สอบข้อเขียน    วันที่ 12 กันยายน 2563 
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน วันที่ 17 กันยายน 2563 
6. ประเมินประวัติ ผลงานฯ วันที่ 23 – 27 กันยายน 2563 
7. สอบสัมภาษณ์  10 – 11 ตุลาคม 2563 
8. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 

 
 
หมำยเหตุ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8  
ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/728 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
________________________ 

 

ภำค ก ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ ในการบริหารงานในหน้าที่และการน าไปใช้เป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการ
บริหารงานในหน้าที่ ประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ควำมรู้ทั่วไปและควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนน 50 คะแนน) 
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 
1.2  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา ทุกฉบับ 
1.3  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
1.4  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
1.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
1.6  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
1.7  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
1.8  พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ปี 2560 และระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง 
1.9  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.10 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
1.11 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
1.12 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
1.13 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
1.14 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
1.15 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

  2.  ควำมสำมำรถในกำรบริหำรหน้ำที่และสมรรถนะทำงกำรบริหำร (คะแนน 50 คะแนน) 
       2.1 ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ให้เน้นการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจในการบริหารงานในหน้าที่ ดังนี้ 
   2.1.1 การบริหารงานวิชาการ 
            (1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
            (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
            (3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
            บริหารจัดการงานอื่นๆ ตามภารกิจงานด้านวิชาการ 
 
 

/2.1.2 
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   2.1.2 การบริหารงานบุคคล 
            (1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            (2) การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
            (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            (4) การส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            (5) การพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการบริหารจัดการงานอื่นๆ ตามภารกิจงาน
ด้านบริหารงานบุคคล 
            (6) การวางแผนอัตราก าลัง 
   2.1.3 การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
            (1) การจัดท าและเสนองบประมาณ 
            (2) การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
            (3) การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
            (4) การบริหารงานการเงินและบัญชี 
            (5) การพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการบริหารจัดการงานอื่นๆ ตามภารกิจงาน
ด้านงบประมาณ 
   2.1.4 การบริหารงานทั่วไป 
            (1) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
            (2) การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
            (3) การด าเนินงานธุรการ 
            (4) การดูแลอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม 
            (5) การสร้างความสัมพันธ์ชุมชนและการพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการบริหาร
จัดการงานอื่นๆ ตามภารกิจงานด้านการบริหารงานทั่วไป 
 

  ภำค ข ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  1. ประวัติและประสบกำรณ์ (คะแนน 60 คะแนน) ให้ประเมินตามตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน และคะแนนการประเมิน ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  2. ผลงำน (คะแนน 40 คะแนน) พิจารณาจากผลงานที่ปฏิบัติตามลักษณะงาน ตามมาตรฐาน
ต าแหน่งทุกรายการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  1. วิสัยทัศน์และแนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (คะแนน 50 คะแนน) พิจารณาตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ ส.พ.ฐ. ก าหนด 
  2. กำรสัมภำษณ์ (คะแนน 50 คะแนน) 
 

__________________________________ 
 

 
 
 
 



องค์ประกอบ ตวัชี้วัด และคะแนนกำรประเมินภำค ข ประวัติ ประสบกำรณ์ และผลงำน 
กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 
ภำค ข (1) ประวัติและประสบกำรณ์ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) พิจำรณำจำกองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
1 คุณวุฒิการศึกษา 

1.1 ปริญญาตรี 
1.2 ปริญญาโท 
1.3 ปริญญาเอก 

(10) 
6 
8 

10 

พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

2 อายุราชการ 
2.1 น้อยกว่า 10 ปี 
2.2 ตั้งแต่ 10 – 20 ปี 
2.3 ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป 

(10) 
6 
8 

10 

พิจารณาจากระยะเวลาการรับราชการตั้งแต่วันบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการ นับถึงวันสุดท้ายของการ
รับสมัคร 
ทั้งนี้ ให้เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไปนับเป็น 1 ปี 

3 การด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ 
3.1 คร ูหรือศึกษานิเทศก ์
3.2 บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 
38 ค.(1)  (2)  ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการ
ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หรือ
ครูที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือหัวหน้ากลุ่ม
ทักษะ หรือหัวหน้าสายชั้น หรือหัวหน้า
ระดับ หรือหัวหน้างาน 
3.3 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  ห รื อ ร อ ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

(10) 
6 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

พิจารณาจากการด ารงต าแหน่งของผู้สมัคร ตาม
โครงสร้างของส่วนราชการ หรือพิจารณาจากค าสั่ง
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการของสถานศึกษา 
หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี โดย
ให้ผู้สมัคร และผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

4 วิทยฐานะ/ระดับต าแหน่ง 
4.1 ช านาญการ 
4.2 ช านาญการพิเศษ 
4.3 ตั้งแต่เชี่ยวชาญขึ้นไป 

(10) 
6 
8 

10 

พิจารณาจากวิทยฐานะ หรือระดับต าแหน่งปัจจุบัน 
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องค์ประกอบ ตวัชี้วัด และคะแนนกำรประเมินภำค ข ประวัติ ประสบกำรณ์ และผลงำน 
กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 
ภำค ข (1) ประวัติและประสบกำรณ์ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) พิจำรณำจำกองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
5 การรักษาวินัย 

5.1 เคยถูกลงโทษทางวินัย 
5.2 เคยถูกด าเนินการทางวินัย แต่ไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัย 
5.3 ไม่เคยถูกด าเนินการทางวินัย และไม่
เคยถูกลงโทษทางวินัย 

(10) 
6 
8 
 

10 

พิจารณาจากส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร โดย
การถูกลงโทษทางวินัยไม่ยกเว้นตามกฎหมายว่า
ด้วยการล้างมลทิน 

6 การได้ รับแต่ งตั้ ง เป็นคณะกรรมการ 
คณะท างาน และวิทยากร 
6.1 กรณีผู้สมัครสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
      1) ระดับสถานศึกษา 
      2 )  ระดับศูนย์ เ ครื อข่ าย / กลุ่ ม /       
สหวิทยาเขต หรือระดับจังหวัด/เขต 
      3) ระดับภาค หรือระดับชาติ 
6.2 กรณีผู้สมัครสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
      1) ระดับสถานศึกษา 
      2 )  ระดับศูนย์ เ ครื อข่ าย / กลุ่ ม /       
สหวิทยาเขต หรือระดับจังหวัด/เขต 
      3) ระดับภาค หรือระดับชาติ 
 

(10) 
 
 
 

6 
8 
 

10 
 
 

6 
8 
 

10 

พิจารณาจากส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงการได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน 
และวิทยากร ที่ได้คะแนนสูงสุดเพียงรายการเดียว 
ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่แสดงส าเนาเอกสารหลักฐาน   
ใด ๆ ให้ได้ 0 คะแนน และหากรายการใด ผู้สมัคร
ไม่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง จะไม่น ามา
พิจารณา 
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องค์ประกอบ ตวัชี้วัด และคะแนนกำรประเมินภำค ข ประวัติ ประสบกำรณ์ และผลงำน 
กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 
ภำค ข (2) ผลงำน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) พิจำรณำจำกองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
ผลงานที่ เ กิ ด จ ากการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ต า ม
มาตรฐานต าแหน่ง 
      ให้ผู้ สมัครเขียนผลงานที่ เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามาตรฐานต าแหน่ง โดยเป็น
ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ความยาว 5 – 10 
หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH sarabunIT9 
ขนาด 16 พอยท์ ภาคผนวก หรือเอกสาร
ประกอบ 2 – 5 หน้า 

(40) พิจารณาจากผลงานที่ปฏิบัติตามลักษณะงาน 
ตามมาตรฐานต าแหน่งทุกรายการ ที่  ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบ ตวัชี้วัด และคะแนนกำรประเมินภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 
ภำค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) พิจำรณำจำก
องค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
     ให้ผู้สมัครเขียนวิสัยทัศน์และแนวคิดในการ
บริ ห า รจั ดการสถานศึ กษา  ในการที่ จ ะ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โดยค านึงถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษา 
แล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ รวมทั้งสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้ าที่  คว ามยาว  5  –  10 
หน้ากระดาษ A4 แบบอักษรTH SarabunIT9 
ขนาด 16 พอยท์ ภาคผนวกหรือเอกสาร
ประกอบ 2 – 5 หน้า 
 

(50) พิจารณาจากวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
น าเสนอ ดังต่อไปนี้  
     1 .  วิ สั ยทั ศน์ ในการที่ จะปฏิบัติ ง านใน
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (25 คะแนน) โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
           1) วิสัยทัศน์ 
           2) พันธกิจ 
           3) ยุทธศาสตร์ 
           4) แผนงานหรือโครงการ 
     2. แนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง (25 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง 
ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน  

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ป ี
ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง รวมทั้งตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และ
วิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
๑. องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน 

ให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาด าเนินการประเมิน 
ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๑.๑ การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๑.๑.๑ การบริหารงานวิชาการ 

๑) มีการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้ 
(๑) จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ 

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(๒) ด าเนินการตามแผนการพัฒนา

คุณภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(๓) จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพ และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(๔) มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่

หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการ 

(๕) มีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรม
ที่หลากหลายตามความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับความต้องการ 

(๖) มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

(๗) มีการทดสอบและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและ
รูปแบบที่หลากหลาย 

(๘) มีระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 

 
 
การด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ 
พิจารณาจากการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ไม่มีการด าเนินงาน 
- มีการด าเนินงาน ๑ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๒ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๓ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๔ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๕ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๖ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๗ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๘ ข้อ 
 

(๘๐) 
(๒๐) 
(๑๐) 

 
๐ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 



ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

 ๒) มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ดังนี้ 

(๑) มีการส่งเสริม สนับสนุนในการ
สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู  

(๒) มีการส่งเสริม สนับสนุนการน า
ความรู้สู่การปฏิบัติ 

(๓) มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
จัดท าสื่อ หรือนวัตกรรม 

(๔) มีการวางแผนนิเทศ และติดตาม 
(๕) มีการสรุป ติดตาม รายงานผล 

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย พิจารณาจากการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
- ไม่มีการด าเนินงาน 
- มีการด าเนินงาน ๑ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๒ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๓ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๔ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๕ ข้อ 
 
 

(๑๐) 
 
 

๐ 
๒ 
๔ 
๖ 
๘ 

๑๐ 



๑.๑.๒ การบริหารงบประมาณ การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
        ๑) มีการด าเนินกิจกรรมการบริหาร
งบประมาณ ดังนี้ 
            (๑) จัดท าแผนการบริหารงบประมาณ 

            (๒) ด าเนินการตามแผนการบริหาร
งบประมาณ 
            (๓) มีการบริหารจัดการงบประมาณ 
ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถานศึกษา 
            (๔) จัดท ารายงานทางการเงินของ
สถานศึกษา 

            (๕) มีการด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
และการด าเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
        ๒) มีการด าเนินกิจกรรมการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

(๑) จัดท าแนวทาง/แผน ในการ
ระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชา
สังคม มาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 

(๒) ด าเนินการตามแนวทาง/แผน  
ในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาค
ประชาสังคม มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

(๓) การระดมทรัพยากรจากภาคี
เครือข่าย/ภาคประชาสังคม ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การบริหารงบประมาณ พิจารณาจาก
การด าเนินงาน ดังนี้ 
- ไม่มีการด าเนินงาน 
- มีการด าเนินงาน ๑ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๒ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๓ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๔ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๕ ข้อ 
 
 
 
 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา พิจารณาจากการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
- ไม่มีการด าเนินงาน 
- มีการด าเนินงาน ๑ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๒ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๓ ข้อ 
 

(๒๐) 
 

(๑๐) 
 

๐ 
๒ 
๔ 
๖ 
๘ 

๑๐ 
 
 
 
 

(๑๐) 
 
 

๐ 
๖ 
๘ 

๑๐ 
 



ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

 ๑.๑.๓ การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัย 
การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ และการ
พัฒนาทางวิชาชีพ 

๑) มีการด าเนินกิจกรรมการบริหารงาน
บุคคล การส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้ 
            (๑) จัดท าแผนการบริหารงานบุคคล 
            (๒) ด าเนินการตามแผนการ
บริหารงานบุคคล 
            (๓) มีการบริหารจัดการบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสถานศึกษา 
            (๔) จัดท าแผนการส่งเสริมวินัย 
และการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

            (๕) ด าเนินการตามแผนการส่งเสริม
วินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒) มีการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
ทางวิชาชีพ ดังนี้ 

ด าเนินการแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลาย 
สอดคล้องตามความต้องการจ าเป็น มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ประเมินผลผลการ
พัฒนา และน าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
 
 

การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัย
และการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พิจารณาจากการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ไม่มีการด าเนินงาน 
- มีการด าเนินงาน ๑ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๒ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๓ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๔ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๕ ข้อ 
 
 
 
 

การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
พิจารณาจากผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ  
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ  
ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ  
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ  
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ  
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ - ๘๙ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ  
ตั้งแตร่้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

(๒๐) 
 
 

(๑๐) 
 
 

๐ 
๒ 
๔ 
๖ 
๘ 

๑๐ 
 
 
 
 

(๑๐) 
 
 

๐ 
 
 

๒ 
 
 

๔ 

 
๖ 
 
 

๘ 
 
 

๑๐ 
 

 



ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

 ๑.๑.๔ การบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 

๑) มีการด าเนินกิจกรรมการบริหารงาน
ทั่วไป ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนการบริหารงานทั่วไป 
(๒) ด าเนินการตามแผนการ

บริหารงานทั่วไป 
(๓) มีการบริหารงานธุรการ

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 

(๔) จัดท าแผนการใช้อาคารสถานที่ 
(๕) ด าเนินการตามแผนการใช้

อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๒) มีการด าเนินการให้สถานศึกษามีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ดังนี้ 

(๑) สถานศึกษามีประชุมวางแผน
โครงการ หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

(๒) สถานศึกษาจัดท าแผนโครงการ 
หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

(๓) สถานศึกษาด าเนินการตามแผน
โครงการ หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

(๔) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ 
จากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามศักยภาพ 

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
การบริหารงานทั่วไป พิจารณาจาก 
การด าเนินงาน ดังนี้ 
- ไม่มีการด าเนินงาน 
- มีการด าเนินงาน ๑ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๒ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๓ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๔ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๕ ข้อ 
 
 
 
 
การด าเนินการให้สถานศึกษามีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน พิจารณา
จากการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ไม่มีการด าเนินงาน 
- มีการด าเนินงาน ๑ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๒ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๓ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๔ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๕ ข้อ 
 

(๒๐) 
 

(๑๐) 
 

๐ 
๒ 
๔ 
๖ 
๘ 

๑๐ 
 
 
 
 

(๑๐) 
 
 

๐ 
๒ 
๔ 
๖ 
๘ 

๑๐ 
 

 
 
 



 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

๑.๒ ผลการด าเนินการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และหรือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑.๒.๑ มีการวางแผนและกระบวนการท างาน 
ทีม่ีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
มีแผนและกระบวนการท างาน 
พิจารณาจากความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ดังนี้ 
- ระดับน้อยที่สุด 
- ระดับน้อย 
- ระดับปานกลาง 
- ระดับมาก 
- ระดับมากที่สุด 

(๑๐) 
 
 

(๕) 
 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

๑.๒.๒ มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์สะท้อนภาวะผู้น า และเป็นประโยชน์
ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

พิจารณาจากผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์สะท้อนภาวะ
ผู้น า และเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
- ระดับน้อยที่สุด 
- ระดับน้อย 
- ระดับปานกลาง 
- ระดับมาก 
- ระดับมากที่สุด 

(๕) 
 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 



๑.๓ ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ดังนี้ 

(๑) การมีส่วนร่วมจากการท าแผน 
หลายภาคส่วน 

(๒) มีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน 
(๓) ด าเนินการตามแผนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(๔) มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
(๕) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(๖) มีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 
(๗) มีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจาก

การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
(๘) มีการเผยแพร่ผลงาน  

 
 
การด าเนินการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก 
การด าเนินงาน ดังนี้ 
- มีการด าเนินงาน น้อยกว่า ๕ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๕ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๖ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๗ ข้อ 
- มีการด าเนินงาน ๘ ข้อ 
 

(๑๐) 
 
 
 
 

๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

๑๐ 
 

 
๒. เกณฑ์การตัดสิน 

๒.๑ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี แบ่ง
ผลการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับดีมาก  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
(๒) ระดับด ี  ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ 
(๓) ระดับปานกลาง ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  
(๔) ระดับพอใช้  ร้อยละ ๕๐ - ๕๙  
(๕) ระดับต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒.๒ การประเมินแต่ละครั้งผู้รับการประเมิน ต้องได้รับผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน
การประเมิน 

๒.๓ กรณีการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก) ผู้รับการประเมินมีผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินด าเนินการพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการประเมิน 

๒.๔ กรณีผู้รับการประเมินมีผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
 
 
 



๓. คณะกรรมการประเมิน  
   ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน คณะละ ๓ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

กรณีผู้รับการประเมินสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        ประธานกรรมการ 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา          กรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน         กรรมการและเลขานุการ 

เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ  
กรณีผู้รับการประเมินสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๑) ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ       ประธานกรรมการ 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา                 กรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน         กรรมการและเลขานุการ 

เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ  
โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา แต่ละคณะจะ

ด าเนินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ไม่เกิน ๑๐ คน 

๔. วิธีการประเมิน 
     ให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาด าเนินการ
ประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ 
ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ที่ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้มีการประเมิน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๖ เดือน หากผลการประเมินใน ๖ เดือนแรก ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ และเมื่อครบ ๖ เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งที่ ๒ แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมิน
รวมทั้ง ๒ ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต่อไป แต่
หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะด าเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษารั บ เ งิ น เดื อน ใน อัตราก าลั งทดแทน พ .ศ .  ๒๕๕๑ โดยจะสั่ ง ย้ ายและแต่ งตั้ ง ผู้ ที่ มี 
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายนั้น ไปด ารงต าแหน่งเดิมซึ่งเป็นต าแหน่งก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 

๑) ให้สั่งย้ายหรือเกลี่ยอัตราก าลังเพ่ือแต่งตั้งให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษา 
ที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

๒) กรณีหน่วยงานการศึกษาไม่มีอัตราก าลังในต าแหน่งเดิมซึ่งเป็นต าแหน่งก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๑) ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ. เพื่อก าหนดอัตราก าลังทดแทน 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกจากราชการ
ก่อนครบระยะเวลาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๑ ปี เช่น ลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ หรือ
เสียชีวิต เป็นต้น ให้ยุติการประเมิน ณ วันที่ออกจากราชการ โดยให้ถือว่าออกจากราชการในต าแหน่ง 
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนั้น 

--------------------------------------- 
 



 
 

 

บันทึกข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระหว่ำง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................/ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ/โรงเรียน................ 
กับ 

นำย/นำง/นำงสำว ......................................................  
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร/ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียน................................................. 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................/ส ำนักบรหิำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
 

  บันทึกข้อตกลงนี้ ท าขึ้นระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................  
/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียน...........................  กับ นาย/นาง/นางสาว ......................................... 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการ โรงเรียน........................... สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............  
/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ .......... เดือน ...................... .... พ.ศ. .......... โดยมีข้อตกลง ดังนี้ 
  ๑. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการ โรงเรียน.......................... ....... 
ตามแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายข้อตกลงนี้ ให้สอดคล้อง  
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างโอกาส 
และยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น และพร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่ เ พ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี  ตามองค์ประกอบ ตัวชี้ วัด คะแนนการประเมิน  
และวิธีการประเมิน ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  ๒. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทุกประการ โดย
ไม่มีข้อโต้แย้ง หากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามข้อ ๑. ให้ด าเนินการตามมาตรา ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ 
สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตราก าลังทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท าขึ้น ๒ ฉบับ โดยข้าพเจ้าและผู้รับข้อตกลงเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ 
(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)  
         (..............................................................)           (..............................................................) 
ต าแหน่ง .............................................................  ต าแหน่ง ............................................................. 

   ผู้รับข้อตกลง          ผู้ให้ข้อตกลง 
(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)  
         (..............................................................)           (..............................................................) 
ต าแหน่ง .............................................................  ต าแหน่ง ............................................................. 

       พยาน              พยาน 
 
 

  


