
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 

ลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ 
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าง

อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/'ว ๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๔ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ 
มติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. ตำแหน่งว่างที่จะดำเนินการคัดเลือก

ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๒๗ ตำแหน่ง รายละเอ ียดปรากฏตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศ ๑
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหน่ึง ดังต่อไปน้ี
๒.๑ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกขนจังหวัด 
๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๑) ตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม,น้อยกว่า ๓ ปี 
(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม'น้อยกว่า ๖ ปี 
(๓) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า (๑)

และ
๒.๓ มีประสบการณในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่น

ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด
ทั้งนี้ ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเปีนคุณสมบัติ 

เฉพ าะสำห ร ับตำแห น ่งรองศ ึกษาธ ิการจ ังห ว ัด  ตามหน ังส ือสำน ักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐ ๒ ๐ ๖ .๕ /ว ๔ 
ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ มีดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
๓๘ ค. (๑) ที่มีวิทยฐานะ'ชำนาญการ’พิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
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๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม หรือหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าหน่วย 
แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๓. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระด ับชำนาญการพ ิเศษ สังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม หรือหัวหน้ากลุ่ม 
หรือหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าหน่วย แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ให้ผู้สมัครดำเนินการ ดังนี้
๓.๑ ยื่นสมัครตามวัน เวลา สถานท่ี ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด
๓.๒ ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า ในวันบรรจุและแต่งตั้ง 

ตนเองไม่ติดเงื่อนไชอื่นใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด กรณีผู้สมัครที่ปิจจุบันปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ต้องรับรองตนเองด้วยว่า หากตนเองเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันบรรจุ 
และแต่งตั้งต้องไม่ติดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ 
หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ี ก.ค.ศ. กำหนด

๓.๓ รายงานข้อมูลและจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ให้ตรงตามตัวชี้'วัด 
และองค์ประกอบการประเมินที่กำหนด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากรายงานไม,ครบล้วน หรือไม่ตรงตามตัวชี้วัด 
และองค์ประกอบการประเมิน หรือใช้รูปแบบการรายงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะไม'รับเอกสารหลักฐาน 
เพิ่มเติมภายหลัง
๔. กำหนดการและวิธีการสมัคร

๔.® กรณีสมัครด้วยตนเอง
ให ้ผ ู้สม ัครดาวน ์โห ลดใบสม ัครได ้ทางเว ็บไซต ์ w w w .m oe.go.th และเว ็บไซต ์ 

w w w .ops.m oe.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” หรือทาง Link: shorturlasia/La8Fo และยื่นใบสมัครพร้อม 
หล ักฐานและเอกสารการสม ัครด ้วยตนเอง ท่ี กล ุ่มบร ิหารงานบ ุคคล ชั้น ๙ อ าค ารร ัช ม ังคล าภ ิเษ ก  
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพๆ ตั้งแตว่ับที่ ๑๗ -  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖  
ภาคเข้าเวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ให ้ผ ู้สม ัครย ื่นใบสม ัครทางไปรษณ ีย ์ต ั้งแต วั่นที' ๑๗ - ๒ ๔  ก ุมภาพ ันธ ์ ๒ ๔ ๖๖  

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ w w w .m oe.go.th และเว็บไซต์ w w w .ops.m oe.go.th หัวข้อ 
“ข่าวรับสมัคร” หรือทาง Link shorturl.asia/La8Fo และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ลงลายมือซื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ทางไปรษณีย ์ด ่วนพิเศษ  
(EMS) ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น ไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก ช้ัน ๙ 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓ ๐๐ โดยระบุที่ม ุมซองให้ซัดเจนว่า 
“สมัครคัดเลือกรองศึกษาธิการจังหวัด” ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับฝากเป็นวัน 
รับสมัคร และเอกสารท ี่ท ี่ทำการไปรษณ ีย ์ด ้นทางประท ับตราร ับฝากก ่อนวันท ี่ 
และหลังวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ จะไม่ได้รับการพิจารณา

๒๔๖๖

http://www.moe.go.th
http://www.ops.moe.go.th
http://www.moe.go.th
http://www.ops.moe.go.th
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๕. หลักฐานการสมัคร
๕.๑ ใบสมัคร ตามแบบที่กำหนด พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ 

ขนาด ๑ น้ิว X ๑.๕ น้ิว ซ่ึงถ่ายมาแล้ว'ไม,เกิน ๖ เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ 
๕.๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา 
๕.๓ สำเนา ก.ค.ศ. ๑๖ (ก.พ. ๗) ที่ลงรายการครบถ้วนเป็นบีจจุบัน โดยผู้รับผิดชอบงาน 

การเจ้าหน้าที่ รับรองสำเนา
๕.๔ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนขื่อ -  สกุล (ถ้ามี)
๕.๕ สำเนาคำสั่ง (เซ่น คำสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่งประเภทอำนวยการ 

หรือคำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ผ ู้อำนวยการกลุ่ม หรือหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าหน่วย 
แล้วแต่กรณี) และเอกสารหลักฐานทางราชการที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวช้องสำหรับตำแหน่ง 
ประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/-ว ๔ 
ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖)๖ รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติจริงด้วย (กรณีผู้มีสิทธิสมัครเช้ารับการคัดเสือก ตามประกาศ 
รับสมัครฯ ข้อ ๒.๒ (๑) - (๓) ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ)

๕.๖ ประวัติ และประสบการณ์ทางการบริหาร ตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมิน
ที่กำหนด

๕.๗ บทสรุปชองนักบริหารเกี่ยวกับผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่ผู้สมัครเช้ารับการคัดเสือก 
ได้รายงานและนำมายื่นในวันสมัคร โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH SarabunPSK 
ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

๕.๘ วิส ัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบ 
การประเมินที่กำหนด โดยมีความยาวไม,เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 
๑๖ พอยท์ โดยไม,ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ

หมายเหตุ
๑. เอกสารตามข้อ ๕ .๑-๕.๕ ให้จัดทำเป็นเล่มเดียวกัน จำนวน ๖ เล่ม 

(ต้นฉบับ ๑ เล่ม สำเนา ๕ เล่ม)
๒. เอกสารรายงานตามข้อ ๕.๖ -  ๕.๘ ให้จัดทำแยกเล่ม จำนวน ๖ เล่ม 

(ต้นฉบับ ๑ เล่ม สำเนา ๕ เล่ม)
๖. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเสือก ภาค ก และ ภาค ข พร้อมวัน เวลา และสถานที่ 
คัดเสือก ระเบียบการปฏิบัติตบของผู้เช ้าสอบ ระเบียบอื่นๆ เกี่ยวกับการคัดเสือก ที่บอร์ดประซาสัมพันธ์ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทางเว็บไซต์ www.m oe.go.th 
และเว็บไซต์ vwvw.ops.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” และทาง Link : shorturl.asia/La8Fo
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ก

จะประกาศวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ภาค ก การสอบข้อเขียน แบบปรนัย (ความรู้ความสามารถ 
เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ ที่ใช้บังคับอยู่ในบีจุบัน) พร้อมกับประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ทีบอร์ดประซาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกใรศธิกา7 แลิะทางเว็บไซต์ 
www.moe.go.th และเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” และทาง l/fnk^TOrturl^asia/La8Ftys M
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๘. การประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข
จะประกาศรายขื่อผู้ผ ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ตากว่า 

ร้อยละ ๕๐ และรวมทั้งสองภาคไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค 
พร้อมวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ระเบียบอื่นๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 
ท่ีบอร์ดประขาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทางเว็บไซต์ 
vwvw.moe.go.th และเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” และทาง Link : shorturlasia/La8Fo
๙. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ภาค ค การสัมภาษณ์

จะประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ภาค ค การสัมภาษณ์ พร้อมกับประกาศรายขื่อ 
ผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข ที่บอร์ดประซาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ และทางเว็บไซต์ w w w .m oe.go.th และเว็บไซต์ w w w .ops.m oe.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” 
และทาง Link : shorturl.asia/La8Fo
๑๐. หลักสูตรการคัดเลือก

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓
๑ ๑ .การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.moe.go.th และเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th 
หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” และทาง Link : shorturl.asia/La8Fo และบอร์ดประซาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒. เกณฑ์การตัดสิน

๑๒.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ตากว่าร้อยละ ๕๐ 
และรวมท้ังสองภาคไม'ต่ํากว่าร้อยละ ๖0  และจะประกาศรายขื่อโดยเรียงลำดับตามตัวอักษร เพื่อเข้ารับการประเมิน 
ภาค ค

๑๒.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ค ไม่ตํ่าก'ว่าร้อยละ ๕๐ 
๑๒.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ไม่ตากว่าร้อยละ ๖0 

และจะประกาศรายขื่อโดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย
กรณีที่ผ ู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่1ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า 

อยู่ในลำดับท ีด ีกว่า หากคะแนน ภาค ข เท ่ากัน ให้ผู้ท ี่ได้คะแนน ภาค ก มากกว ่าอย ู่1ในลำดับที่ด ีกว ่า 
หากคะแนน ภาค ก เท่ากัน ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสในราขการตามที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
๑๓. การบรรจุและแต่งตั้ง

ให ้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ล ังบรรจุและแต่งต ังผ ู้ได ้ร ับการคัดเล ือกที่ม ีค ุณสมบัต ิคร'บล้วนตามมาตรฐานตำแหน่งให ้ตำรงตำแหน่ง 
รองศึกษาธิการจังหวัด โดยเรียกมารายงานตัวตามลำดับที่เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนตำแหน่งว่าง 
และให้ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และให้มีการขึ้น'เ 
โดยกำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญซีผู้ได้รับการคัดเลือก 
คร้ังใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้ง'นี้เป็นอันยกเลิก
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๑๔. เงื ่ อนไข
๑. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกๆ ต้องได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
๒. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับการประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

เพ ื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด และคะแนนการประเมิน รายละเอียด 
ปรากฏตามเอกลารแนบท้ายประกาศ ๔

โดยให ้ม ีการประเม ิน  ๒ ครั้ง ทุก ๖ เดือน หากผลการประเม ินใน ๖ เด ือนแรก 
ไม,ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาตนเองและ 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเมื่อครบ ๖ เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งที่ ๒ แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผล 
การประเมิน หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ 
ในตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ต่อไป แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ คร้ัง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้ 
ผลการประเมินเป็นประการใดให้ลือเป็นอันสิ้นสุด จะดำเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและ 
บ ุคลากรทางการศึกษารับเง ินเด ือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยดำเน ินการส ั่งย ้ายหรือเกล ี่ย 
อัตรากำลังเพื่อแต่งตั้งผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายนั้น ไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือเทียบเท่า 
ซึ่งเป็นตำแหน่งก่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดได้ออกจาก 
ราชการ ก่อนครบระยะเวลาประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ๑ ปี เซ่น ลาออก 
จากราชการหรือเกษียณอายุราชการหรือเสียชีวิต เป็นด้น ให้ยุติการประเมินณ วันที่ออกจากราชการ โดยให้ถือว่า 
ออกจากราชการในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนั้น

๓. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่กำหนด 
๔. กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ชาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่ง 
บรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด  ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันท่ี 5  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

โ ^ * *

(นายอรรถพล ลังขวาสี)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
ลำดับที่ ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง สำน ักงานศ ึกษาธิการจังหวัด

๑ กส๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด กาฬสินธุ

๒ กพ๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด กำแพงเพชร

๓ ฃก๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด ขอนแก่น

(รี! ฃก๑๐๐๔ รองศึกษาธิการจังหวัด ขอนแก่น

๕ ซพ๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด ขุมพร

๖ ซย๑๐๐๓ รองศึกษาธิการจังหวัด ชัยภูมิ

๗ นม๑๐๐๔ รองศึกษาธิการจังหวัด นครราชสีมา
๘ บร๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด บุรีรัมย์

๙ ปฃ๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
๑๐ ปน๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด ปีตตานี
(ร)(รี) มส๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด แม่ฮ่องสอน
๑๒ มห๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด มุกดาหาร
๑๓ รน๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด ระนอง
๑๔ รย๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด ระยอง
๑๕; รอ๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด ร้อยเอ็ด
๑๖ รอ๑๐๐๓ รองศึกษาธิการจังหวัด ร้อยเอ็ด
๑๗ ลบ๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด ลพบุรี
๑๘ ศก๑๐๐๔ รองศึกษาธิการจังหวัด ศรีสะเกษ
๑๙ สก๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว
๒๐ สฎ๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎร์ธานี
๒๑ สต๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด สตูล
๒๒ สร๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด สุรินทร์
๒๓ สห๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด สิงห์บุรี
๒๔ อด๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี
๒๔ อท๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด อ่างฬท้ง ^ - — ^
๒๖ อน๑๐๐๒ รองศึกษาธิการจังหวัด ส ุ! f .  A  3 } i
๒๗ อบ๑๐๐๓ รองศึกษาธิการจังหวัด ฐ

โ
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

เลขประจำตัวสอบ

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ติดรูปถ่าย ขนาด 
๑ น้ิว X ร 1 . ๕  น้ิว 

๑ รูป
(ใช้รูปถ่ายจริง 

ห้ามใช้รูป Scan)

หมายเลขประจำตัวประขาซน D D D D D D D D D D D D D
.ปี เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒. วัน เดือน ปีเกิด........................................... อายุปีจจุ,บัน 

ภูมิลำเนา.............................
๓. ปิจจบุันดำรงตำแหน่ง................................................................ วิทยฐานะ/ระดับ...............

ตั้งแต่วันที่......เดือน........................ พ.ศ..............ถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย รวมเป็นเวลา.
เงินเดือน...................... บาท สังกัด....................................................... กรม........................

.เดือน

.เดือน. พ.ศ.
๔. เริ่มรับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่ง..............

สังกัด.................................................................ตั้งแต่วันที่ 
ถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย รวมเป็นเวลา....................ป.ี.............................. เดือน

๔. ประสบการถทนงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
และมีการปฏิบัติงานจริง
๔.© มีประสบการถทนงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการในตำแหน่ง.....................................
ตั้งแต่วันที่...........เดือน........................... พ.ศ.................ถึงวันที.่.............เดือน.........................พ.ศ....................
รวมเป็นเวลา............... ป ี............. เดือน
๔.๒ มีประสบการถทนงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด

o  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) 
ที่มีวิทยฐานะขำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมี'ประสบการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย.................................สังกัด.
ตั้งแต่วันที่..........เดือน..........................พ.ศ.................ณี " d
รวมเป็นเวลา............... ปี..............เดือน
o  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มีประสบการถทนการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม หรือหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าฝ่าย หรือ
. V V  !_ ay

.เดือน........................พ.ศ.

หัวหน้าหน่วย ............................................................ สังกัด.
ตั้งแต่วันที่..........เดือน..........................พ.ศ.................ถึงวันท่ี.
รวมเป็นเวลา............... ป ี..............เดือน
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Q  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีประสบการณในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม หรือหัวหน้ากลุ่ม หรือ
หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าหน่วย.......................................................สังกัด.................................................
ตั้งแต่วันที่.........เดือน...........................พ.ศ.................ถึงวันที.่.......... เดือน....................... พ.ศ................
รวมเป็นเวลา...............ป ี.............. เดือน

{กรณ์มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ค. 
กำหนด มากกว่า ร) ช่วงระยะเวลา สามารถระบุช่วงระยะเวลาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ดามช่วงระยเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
ดังกล่าวจริง)
๖. ที่อยู่ของผู้สมัครที่สามารถติดต่อได้สะดวก...........................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................หมายเลขโทรสาร (FAX).............................................
e -m a il ....................................................................................

โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร ดังต่อไปนี้
□  ' สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
□  สำเนา ก.ค.ศ. ๑ ๖  (ก.พ. ๗) ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปีจจุบัน
□  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนซื่อ -  สกุล (ถ้ามี)
□  สำเนาคำสั่งและเอกสารหลักฐานทางราชการที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศร 
๐๒๐๖.๕/'ว ๔ ลงวันท่ี ๖  มกราคม ๒๕๖๖ รวมท้ังต้องมีการปฏิบัติจริงด้วย (กรณ ์ผ ู้มสีิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาครับสมัครๆ ข้อ ๒.๒ (ร)) - (๓) ต้องยื่นเพิ่อประกอบการพิจารณา 
คุณสมบัติ)

□  ประวัติ และประสบการณ์ทางการบริหาร ตามตัวขี้วัดและองค์ประกอบการประเมิน 
ที่กำหนด

D  บทสรุปของนักบริหารเกี่ยวกับผลงาบที่ประสบผลสำเร็จ
□  วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามตัวข้ีวัด 

และองค์ประกอบการประเมินที่กำหนด
๗. ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา ซื่อปริญญา สาขา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา

ซื่อเต็ม ซื่อย่อ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่นๆ 
ที่สำคัญ

หมายเหตุ คุณวุฒิที่ระบุจะต้องได้รับการรับรองเท่านั้น

ก่ีมัก่ีก่ีก่ี 
น้ีก่ี[ทรI
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๘. ประ'!ติการรับราซการ (ตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยระบุเฉพาะการเปลี่ยนตำแหน่ง 

ประเภทตำแหน่งให้ระบุว่าเป็น อำนวยการ/วิซาการ/ทั่วไป/หรือตำแหน่งอื่น  ๆ )

ดำรงตำแหน่งในอดีต
ซื่อตำแหน่ง/สังกัด ประเภทตำแหน่ง ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รวมเวลาดำรงตำแหน่ง

๙. ประสบการณ์การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานในระดับต่างๆ

คณะกรรมการ/คณะทำงาน ระดับ ช่วงเวลา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ 
คณะทำงาน

๑.
๒.
๓. ฯลฯ
๑๐. การฟิกอบรม (หลักสูตรสำคัญๆ)

หลักสูตรที่อบรม
ซื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม

๑๑. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
□  ไม,เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือไม่เคยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
□  เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือเคยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระดับภาคทัณฑ์
□  เคยถูกลงโทษทางวินัยดัดเงินเดือน หรือเคยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
□  เคยถูกลงโทษทางวินัยลดเงินเดือน หรือลดชั้นเงินเดือน หรือเคยประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ ในระดับถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
□  เคยถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าลดเงินเดือน หรือลดชั้นเงินเดือน 

๑๒. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออ่ืน  ๆ ที่ได้รับการยกย่อง

วัน เดือน ปี รางวัล/โล่/เกียรติคุณ 
ที่ได้รับการยกย่อง

ซ่ือ
ผลงาน

หน่วยงาน/สถาบัน/บุคคลที่มอบรางวัล 
(ให้แนบเอกสารหลักฐาน่ปTะกอบด้วย)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์...
r ~
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๑๓. เครื่องราขอิสริยาภรณ์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดในแต่ละตระกูล
□  มงกุฎไทย ชั้นตรา.....................................................ได้รับพระราชทานเมื่อปี พ.ศ..................
□  ช้างเผือก ชั้นตรา.................................................... ได้รับพระราชทานเมื่อปี พ.ศ..................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
๑. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ และข้อความที่ข้าพเจ้าระบุไว่ใน 

ใบสมัครรวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ที่ยื่นประกอบการสมัคร ถูกต้องตามความเป็นจริง
๒. ในวันบรรจุและแต่งตั้ง ข้าพเจ้าไม่ติดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ี ก.ค.ศ. กำหนด
๓. หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้าพเจ้ามีค ุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ และ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าหมดสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและการบรรจุและแต่งตั้ง 
และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ

ลงฃ่ือผู้สมัคร...............................................................
(... ............................................... )

ตำแหน่ง..............................................................................
วันที่........ เด ือ น .......................................พ.ศ....................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

ลงซื่อ...............................................................
(........................................

ตำแหน่ง................................................................. ............
วันที่........ เด ือ น .......................................พ.ศ....................

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ (กรณีเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
ขอให้ระบุความเห็นชองผู้มีอำนาจสั่งบรรจุว่า ยินยอม หรือไม่ยินยอมให้โอน พร้อมเหตุผล)



หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี © กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ภาค ก ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ การวิเคราะห์กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการน่าไปใช้ (คะแนนเต็ม ๑๐ ๐  คะแนน) ทดสอบโดยการสอบ 
ข้อเขียน แบบปรนัย ในเรื่องดังนี้

๑. วิขาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
ประกอบด้วยเรื่อง ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๒) แนวโน้มการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับบีจจุบัน 
๔) นโยบาย ยุทธศาสตร์ชองรัฐบาล และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
๖) การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๗) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๘) การบริหารงาน ด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

และด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
๙) การนิเทศการศึกษา 
๑๐) หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของผู้บริหารการศึกษา 

๒. วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานและการนำไปใช้ ที่ใข้บังคับอยู่ในบีจจุบัน (คะแนนเต็ม ๕0  คะแนน) ประกอบด้วยเรื่องดังนี้ 

๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
๓) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
๔) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
๕) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
๖) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗) กฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘) กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
๙) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๑๐) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
๑๑) กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
๑๒) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราฃการ 
๑๓) กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกซน

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓
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๑๔) กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
๑๔) กฎหมายว่าด้วยลูกเสือ 
๑๖) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
๑๗) กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราซการ
๑๘) กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
๑๙) กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๒๐) กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
๒๑) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
๒๓) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราขการ

ภาค ข ความสามารถทางการบริหาร (คะแนนเต็ม ๑๐ ๐  คะแนน) ประเมินตามรูปแบบ 
และวิธีการที่กำหนด

๑. ประวัติ และประสบการณ์ทางการบริหาร (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
ประเมินตามตัวซี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กำหนด โดยพิจารณาจากเอกสาร 

หลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รายงานและนำมายื่นในวันสมัคร
๒. ผลงาน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)

ประเมินจากบทสรุปของนักบริหารเกี่ยวกับผลงานที่ประสบผลสำเร็จ ที่ผู้สมัครเข้ารับ 
การคัดเสือกได้รายงานและนำมายื่นในวันสมัคร โดยมิความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร 
TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐ ๐  คะแนน) ประเมินตามรูปแบบ 
และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
ประเมินตามตัวขี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กำหนด โดยพิจารณาจากเอกสาร 

หลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รายงานและนำมายื่นในวันสมัคร โดยมิความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ 
A๔ แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยฑ์ โดยไม,ต้องมิเอกสารหลักฐานประกอบ

๒. การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
ประเมินตามตัวขี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กำหนด
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องค์ประกอบ ตัวข้ี'วัด คะแนนประเมิน และวิธีการประเมิน

องค์ประกอบ ตัวข้ีวัด คะแนนประเมิน วิธีการประเมิน
ภาค ช ความสามารถ ๑. ประวัติ และประสบการณ์ทางการบริหาร ๕๐ คะแนน
ทางการบริหาร ประเมินตามตัวขี้วัดและองค์ประกอบการประเมิน
(คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ที่กำหนด ดังนี้

๑ .๑  คุณวุฒิ (๕ คะแนน) ๑. พิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษา
๑) ปริญญาเอก ๕ สูงสุดที่รับรอง และให้แนบเอกสาร
๒) ปริญญาโท (t หลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย
๓) ปริญญาตรี ๓ ๒. กรณีคุณวุฒิการศึกษาต่างประเทศ
๙) ตรกว่าปริญญาตริ ๒ ให้แนบมติ ก.ค.ศ. ที่รับรองคุณวุฒิ

ดังกล่าวด้วย
๑.๒ อายุราชการ (๑๕ คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาการรับราชการ

๑) มากกว่า ๓๐ ปีข้ึน,โป ๑ (£ ตั้งแต่ด้น นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
๒) ๒๐ -  ๓๐ ปี ๑๐ ตามเอกสารทางราชการ
๓) ตํ่ากว่า ๒๐ ปี ๕

๑.๓ ประสบการณ์ในงาบที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่ง (๑๐  คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาตามประวัติ
ประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นท่ี ก.ค.ศ. กำหนด การรับราชการ หรือคำสั่งและเอกสาร

๑) รอง ผอ.สพท. รอง ผอ.กศน.จังหวัด/กรุงเทพฯ ๑๐ หลักฐานทางราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
รอง ผอ.สช.จังหวัด อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงาน

๒) ผู้อำนวยการกลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือ ๘ จรืงด้วย
หัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าฝ่าย หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งข้างด้น ตั้งแต่ ๓ ปีข้ึน'1ป

๓) ผู้อำนวยการกลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือ ๖
หัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าฝ่าย หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งข้างด้น น้อยกว่า ๓ ปี

๙) ไม่ได้ดำรงตำแหน่งหรือไมใต้ปฏิบัติหน้าที่ (SL
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือ 
หัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าฝ่าย แตมี่ประสบการณ  ์
ตำแหน่งประ๓ ทอำนวยการ

๑ .๙  วินัยและจรรยาบรรณ (๑๐ คะแนน) พิจารณาจากเอกสารทางราชการ
๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือไม่เคยประพฤติ ๑๐

ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒) เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือเคยประพฤติผิด ๘

จรรยาบรรณวิชาชีพ ในระดับภาคทัณฑ์
๓) เคยถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน หรือเคย ๖

ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ถูกพักไข้ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพ

๔) เคยถูกลงโทษทางวินัยลดเงินเดือน หรือ Gl
ลดชั้นเงินเดือน หรือเคยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิซาชีพ 
ในระดับถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิขาชีพ

๕) เคยถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าลดเงินเดือน หรือ 
ลดชั้นเงินเดือน - l l ( ^ ^ M \ \ ________

'สิ'Pองค์ป'; 4 ,(ร .1
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องค์ประกอบ ตัวช้ี'วัด คะแนนประเมิน และวิธีการประเมิน

องค์ประกอบ ตัวข้ีวัด คะแนนประเมิน วิธีการประเมิน
ภาค ข ความสามารถ 
ทางการบริหาร 
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑.๔ ประสบการณโนการเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
ในระดับต่างๆ

๑) ระดับกระทรวง (ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการ/ 
รัฐมนตรีฃ่วยว่าการ) หรือระดับขาติ (ลงนามโดยผู้ดำรง 
ตำแหน่งซี่งนอกเหนือจากรัฐมนตรีว่าการ/
รัฐมนตรีซ่วยว่าการ)

๒) ระดับองค์กรหลัก (ลงนามโดยผู้บริหารองค์กรหลัก) 
๓) ระดับกรม หรือเทียบเท่า (ลงนามโดยเลขาธิการ 

กคน./ก.ค.ศ./สซ.) หรือองค์การในกำกับ/องค์การมหาชน 
(ลงนามโดยผู้บริหารองค์การในกำกับ/ผู้บริหารองค์การ 
มหาซน)

๔) ระดับภาค (ลงนามโดยศึกษาธิการภาค)
ระดับจังหวัด (ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด)

๔) ระดับพื้นท่ี (ลงนามโดยศึกษาธิการจังหวัด/
ผอ.ศค.จซต/ผอ.ลพท./ผอ.กคน.จังหวัด/ผอ.กคน.กรุงเทพฯ/ 
ผอ.สซ.จังหวัด)

๖) ไม่มี

(๑๐  คะแนน) พิจารณาจากคำสั่ง/โล่/เกียรติบัตร 
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็น 
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่gงสุด 
เพียงระดับเดียว โดยให้แนบเอกสาร 
หลักฐานประกอบ จำนวน ๑  ฉบับ

๘
๖

๒. ผลงาน
บทสรุปของนักบริหารเก่ียวกับผลงานท่ีประสบผลสำเร็จ 

ที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รายงานและนำมายื่น 
ในวันสมัคร โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ 
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑ ๖  พอยท์ 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ_________________

๔๐ คะแนน พิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ได้ 
รายงาบและนำมายื่นสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก
หากเอกสารเกินจำนวนหน้า 
ที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา

ภาค ค ความเหมาะสม 
กับตำแหน่ง

(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑, วิสัยทัศน่และแนวทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ประเมินจากวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา 

การศึกษาในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ขึ๋งแสดงถีงความรู้ ความสามารถ ศักยภาพและทักษะ 
ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย 
กำหนด โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ 
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑ ๖  พอยท์ 
โดยไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ

๔๐ คะแนน พิจารณาจากวิสัยทัศน้และ 
แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
ในจังหวัดที่นำมายื่นสมัครเข้ารับการ 
คัดเลือก โดยไม่ต้องมีเอกสาร 
หลักฐานประกอบ 
หากเอกสารเกินจำนวนหน้า 
ที่กำหนด จะไม,ได้รับการพิจารณา

๒. การสัมภาษณ ๔๐ คะแนน พิจารณาจากบุคลืกลักษณะ 
ห่วงที วาจา การวางตัว ความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ เขาวนํปึญญา 
ค>าน้คลองแคล่ววองไว่ไนการตอบ



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๔

องค์ประกอบ ตัวช้ี'วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่
เพื่อการพัฒนาการศึกษาของรองศึกษาธิการจังหวัด ในระยะเวลา ๑ ปี

๑. หลักการและแนวทางการประเมิน
๑. ประเมินแบบองค์รวม ทั้งกระบวนการและผลลัพธ์
๒. ประเมินโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและเซิงคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

จากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
๒. องค์ประกอบ

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ ด้านแผนงาน (๓๐ คะแนน)

ตัว ชี้ วัด ท่ี ๑ 
ตัว ชี้ วัด ท่ี ๒ 
ตัว ชี้ วัด ท่ี ๓ 

องค์ประกอบที่ ๒
ตัว ชี้ วัด ท่ี ๑

การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
การนำแผนสู่การปฏิบัติ
การกำกับ ติดตาม และประเมินผลแผน
ด้านบริหารงาน (๔๐ คะแนน)
การกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เปีนไปตามนโยบาย เปีาหมาย
วัตถุประสงค์ และระเบียบ กฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ ๒ การประสานงานกับหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานอื่น ภาคเอกขน 
และประขาซน

ตัวชี้วัดที่ ๓ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และ คณะอนุกรรมการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัว ชี้ วัด ท่ี ๔ 
องค์ประกอบที่ ๓

ตัว ชี้วัด ท่ี ๑ 
ตัว ชี้ วัด ท่ี ๒ 
ตัว ชี้วัด ท่ี ๓ 

องค์ประกอบที่ ๔
ตัว ช ี้ วัด ท่ี ๑

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจราซการ 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (๑๔ คะแนน)
การปกครอง บังคับบัญขาข้าราซการและลูกจ้าง 
การมอบหมายงานและการพัฒนาข้าราขการและลูกจ้าง 
การสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราขการและลูกจ้าง 
ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ (๑๔ คะแนน)
การบริหารทรัพยากรและงบประมาณเปีนไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายและบริบทของจังหวัด

ตัว ชี้ วัด ท่ี ๒ 
ตัว ชี้ วัด ท่ี ๓

และของกระทรวงศึกษาธิการ
บริหารทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
บูรณาการการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ร่วมกับหน่วยงานทวงทารศึกษาอื่น 
ได้อย่างมีประสิทธิผล



- l o 

rn. เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินและระดับคุณภาพ
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง 
(๑) เกณฑ์การให้คะแนน

องค์ประกอบ ระดับคุณภาพ ร้อยละ
องค์ประกอบที่ ๑ ด้านแผนงาน จำนวน ๓ ตัว'ช้ีวัด (ร้อยละ ๓๐) 
องค์ประกอบที่ ๒ ด้านบริหารงาน จำนวน ๔ ตัวช้ี'รัด (ร้อยละ ๔๐) 
องค์ประกอบที่ ๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๓ ตัวข้ี'วัด 

(ร้อยละ ๑๔)
องค์ประกอบที่ ๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

จำนวน ๓ ตัวขี้วัด (ร้อยละ ๑๔)

ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒) 
ปรับปรุง (๑)

ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 
รอยละ ๗๐ - ๘๙ 
ร้อยละ ๔๐ - ๖๙ 
ตํ่ากว่าร้อยละ ๔๐

(๒) ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ

ปรับปรุง (๑) ผลการประเมินด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการบริหารจัดการ 
ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๔๐ ทุกองค์ประกอบ

พอใช้ (๒) ผลการประเมินด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการบริหารจัดการ 
ได้คะแนนร้อยละ ๔๐ - ๖๙ ทุกองค์ประกอบ

ดี (๓) ผลการประเมินด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการบริหารจัดการ 
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ - ๘๙ ทุกองค์ประกอบ

ดีมาก (๔) ผลการประเมินด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการบริหารจัดการ 
ได้คะแนนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป ทุกองค์ประกอบ

๔. เกณฑ์การตัดสินการผ่านโดยภาพรวม
นํ้าหนักคะแนนร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) คะแนน ๗๐ -  ๑๐๐ คะแนน 

๔. ระยะเวลาการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินทำการประเมินเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ให้ทำการประเมิน 

เมื่อครบ ๖ เดือนแรก หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว แจ้งผลการประเมินให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
รองศึกษาธิการจังหวัด ทราบ เทือพัฒนาและปรับปรุงตนเอง พร้อมรายงานให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทราบ 
ระยะที ๒ ให้ทำการประเมิน เมื่อครบ ๖ เดือนหลัง หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว หากผลการ



บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด
ระหว่าง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กับ

นาย/นาง/นางสาว/ยศ....................................................... นามสกุล...........................
ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด...............................................................

บ ั นท ึ ก ข ้ อ ต ก ล ง น ี ้  ท ำ ข ึ ้ น ร ะ ห ว ่ า ง ส ำ น ั ก ง า น ป ล ั ด ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึ ก ษ า ธ ิ ก า ร  กับ
นาย/นาง/นางสาว/ยศ.......................................................นามสกุล........................................................... ตำแหน่ง
ศ ึกษ าธ ิการจ ังห ว ัด ......................................... เม ื่อว ัน ท ี่..............เด ือ น .................................... พ .ศ ....................
โดยมีข้อตกลง ดังนี้

ข้อ ๑) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด................................................
ตามแผนการปฏ ิบ ัต ิงานท ี่ครอบคลุมภารกิจของสำน ักงานศึกษาธ ิการจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราขการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของส่วนราฃการต่างๆ ที่มอบหมาย และพร้อมที่จะรับการประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเปีนระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้’รัด คะแนนการประเมิน และวิธีการ 
ประเมินที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ข้อ ๒) ข ้าพเจ ้าย ินยอมปฏิบ ัต ิตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการท ี่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ทุกประการโดยไม,มีข้อโต้แย้ง หากผลการประเม ินไม่ผ ่านเกณฑ์การประเม ินตามข้อ ๑) ให ้ดำเน ินการ 
ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ. ๒£๕:๑

ข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้น ๒ ฉบับ โดยข้าพเจ้าและผู้รับข้อตกลงเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

ลงข่ือ ลงข่ือ

ผู้ไห้,ข้อตกลง

ลงข่ือ
(

พยาน


