ด่วนที่สดุ

ที ศธ ๐๔๐๐๙/^ ๆ f a t e

กระทรวงศกษาธการ กทม. ๑๐๓๐๐

๙' มีนาคม ๒๕:๖๕:
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๓๒
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๖๒
๓. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือที,อ้างถึง ๑ สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานได้แ จ้ง รายละเอีย ด
การดำเนิน การเกี่ยวกับ การคัด เลือ กบุค คลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่งรองผู้อ ำนวยการสถานศึก ษา
และผู้อ ำนวยการสถานศึก ษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ต่อมา ก.ค.ศ. ได้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ความแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้น พื้น ฐานได้ป รับ ปรุง รายละเอีย ดการดำเนิน การเกี่ย วกับ การคัด เลือ กบุค คลเพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ด ำรง
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. มีมติเห็นขอบแล้ว
ดังนั้น เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การคัด เลือ กเป็น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารที, ก.ค.ศ. กำหนด จึงส่งรายละเอียด
การดำเนินการดังกล่าว ตามสิ่งที,ส่งมาด้วย และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประขาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ได้แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทราบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอ่นพร พนะสำ)^

พฑปีโทพ่นนกรรนทารทารสืฑ เทั่รันสั1!JIU

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๖๖๒

รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการลืกษาฃั้นพื้นฐาน

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๔๙๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๖๔)

ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึก ษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว นั้น
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานจึงกำหนดรายละเอียดการดำเนิน การเกี่ยวกับ
การคัด เลือ กบุค คลเพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้งให้ด ำรงตำแหน่งผู้บ ริห ารสถานศึก ษา เพื่อ ให้ผ ู้ด ำเนิน การคัด เลือ ก
ดำเนินการ ดังต่อใปนี้
ผู้ดำเนินการคัดเลือก หมายถึง กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา หมายถึง รองผู้อ ำนวยการสถานศึก ษา หรือ ผู้อ ำนวยการสถานศึก ษา
แล้วแต่กรณี

๑. องค์ประกอบในการคัดเลือก

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กำหนดองค์ประกอบ
ในการคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค ดังต่อไปนี้
ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบ่ตงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ให้ดำเนินการประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์
การแกัป้ญหาและการตัดสินใจ ในการบริหารงานในหน้าที่และการนำไปใช้เป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย การบริหาร
งานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริห ารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานใบหน้าที่
ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ประวัติและประสบการณ์ (๖๐ คะแนน)
(๒) ผลงาน (๔๐ คะแนน)
ให้ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด
และคะแนนการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (๕๐ คะแนน)
(๒) การสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)
ให้ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด
และคะแนนการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

๒. วิธีการและเงื่อนไชในการสมัคร
๒.๑ให้ผู้สมัครยื่นสมัครตามแบบและวิธีการที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด
๒.๒ ผู้ส มัค รสามารถสมัค รสังกัด สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา และ/หรือ สังกัด สำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ตามความประสงค์
กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้สมัคัรเลอกสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่ดเพื่^’แห่งเดียว
หากปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือก

๒.๓ ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าในวันบรรจุและแต่งตั้ง
ตนเองไม,ติดเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.๔ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา
แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะไต้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากผู้!,ดได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิไต้

๓. วิธีการคัดเลือก
๓.๑ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด

โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามที่ ก.ค.ศ กำหนด
๓.๑.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๓.๑.๓ จำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยแยกเป็นสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
แล้วแต่กรณี
๓.๑.๔ เอกสารที่ใซ้ในการสมัคร
๓.๑.๕ องค์ประกอบในการคัดเลือก ตัวขี้วัด คะแนนการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๓.๑.๖ ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด
๓.๑.๗ องค์ประกอบ ตัวขี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินลัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๓.๑.๘ เงื่อนไขในการสมัครตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ดำเนินการคัดเลือก แล้วแต่กรณี กำหนด
๓.๑.๙ ข้อความอื่นที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกควรทราบ
ทั้งนี้ให้ประกาศไวิในที่เปิดเผย และส่งประกาศไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ไม่เว้นวันหยุดราขการ
๓.๓ ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
และข้อความอื่นที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกควรทราบ
๓.๔ ดำเนิน การสอบ ภาค ก (ความรู้และความสามารถในการปฏิบ ัติงานในหน้าที่) ก่อน
โดยผู้สอบ ภาค ก ไม่ผ่าน ไมมัสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน) และ ภาค ค
(ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
๓. ๕ ประกาศรายซื่อ ผู้ผ ่า นการคัด เลือ ก ภาค ก และมีส ิท ธิเข้ารับ การประเมิน ภาค ข
และ ภาค ค โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๓.๕ .๑ รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓.๕.๒ วัน เวลา และสถานที่ในการยื่นเอกสารประกอบการประเมิน
๓.๕.๓ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ภาค ค (๒) การลัม,
๓.๕.๔ ข้อความอื่นที่ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ควรทราบ

-๓-

๓.๖ ดำเนินการประเมิน ภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน)โดยให้ผู้ดำเนินการคัดเลือก
ตั้งคณะกรรมการประเมิน ตามองค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด
๓.๗ ดำเนินการประเมิน ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) โดยให้ผู้ดำเนินการคัดเลือก
ตั้งคณะกรรมการประเมิน ตามองค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด
๓.๘ ประกาศรายขื่อ ผู้ใ ด้ร ับ การคัด เลือ ก โดยแยกเป็น สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี

๔. เกณฑ์การตัดสิน
๔.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมิน ภาค ข และ ภาค ค โดยให้ประกาศรายซื่อเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร
๔.เอผู้ไต้รับการคัดเลือกต้องไต้คะแนนแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบโดยให้ประกาศรายซื่อ
ผู้ไต้รับการคัดเลือกเรียงสำดับที่ผู้ที่ไต้คะแนนรวม ทั้ง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ไต้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้ที่
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังไต้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่'ไต้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยูในลำดับที่ดีกว่า
หากยังไต้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดสำดับอาวุโสในราซการ ตามที่
ก.ค.ศ. กำหนด เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีก'ว่า
๕. เงื่อนไขระยะเวลาการขึ้นบัญขีผู้ได้รับการคัดเลือก
การขึ้น บัญ ชีผ ู้ได้รับ การคัด เลือ ก กำหนดระยะเวลาไม่เกิน สองปี นับ แต่ว ัน ที่ป ระกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ไต้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ไต้รับการคัดเลือกครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก

๖. วิธีการเรียกตัวและเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
๖ .๑ ให้เรียกตัวผู้ไต้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
โดยทำหนัง สือ เรีย กตัว ผู้ใ ต้ร ับ การคัด เลือ กโดยตรงเป็น รายบุค คลตามลำดับ ที่ใ นประกาศขึ้น บัญ ชีผ ู้ใ ต้ร ับ
การคัด เลือ ก ตามที่อ ยู่ท ี่ป รากฏในเอกสารการสมัค ร โดยกำหนดวัน รายงานตัว ไม,น้อ ยกว่า ๑๔ วัน นับแต่
วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง
๖.๒ กรณีผู้ไต้รับการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
หรือมารายงานตัวแต่ไม,เลือกสถานศึก ษาที่จ ะบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม,สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็น
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกพิจารณาเป็นการเฉพาะราย
๖.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิไต้
๖.๔ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๔๔๗ ดำเนิน การบรรจุและแต่งตั้งผู้ท ี่ม ีค ุณ สมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชี
๖.๔ กรณีผู้ได้รับ การคัดเลือกรายใดเมื่อถึงลำดับ ที่ท ี่จ:
ตรวจสอบพบว่าเป็น ผู้ต ิดเงื่อ นไขอื่น ใดตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่ ก.ค.ศ.
ในการบรรจุและแต่งตั้ง และยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น

- ๔๖.๖ ให้ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง

๗. ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๗.๑ ภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อ พัฒ นาการศึก ษาเป็น ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีข ้อ ความระบุถ ึง การที่ผ ู้บ ริห ารสถานศึก ษาจะปฏิบ ัต ิง าน
ให้เป็น ไปตามลัก ษณะงานในตำแหน่งผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ตามกรอบภารกิจ ของสถานศึก ษาให้ส อดคล้อ ง
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยอมรับที่จะปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
๗.๒ การลงนามในบัน ทึก ข้อ ตกลงการปฏิบ ัต ิง านในหน้าที่ข องผู้บ ริห ารสถานศึก ษา
จะมีคู่สัญญาที่ลงนาม ดังนี้
กรณีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับข้อตกลง นอกจากนี้ กำหนดให้มีพยาน
ในการทำข้อตกลงตามที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะเห็นสมควร
กรณีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับข้อตกลง นอกจากนี้ กำหนดให้มีพยานในการทำข้อตกลงตามที่ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี จะเห็นสมควร
ทั้งนี้ รูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
ตัวอย่างรูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ สำหรับ
ผู้ให้ข้อตกลง ๑ ฉบับ และสำหรับผู้รับข้อตกลง ๑ ฉบับ

๘. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี
ให้ส ำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา หรือ สำนัก บริห ารงานการศึก ษาพิเศษ แล้ว แต่ก รณี
ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
และวิธีก ารประเมิน ตามที่ส ำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานกำหนด ทั้งนี้ให้ส ำนัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผส
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก) และครั้งที่ ๒ (ผลการประเมินรวม ทั้ง ๒ ‘
อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ทราบ

-๕-

องค์ประกอบ ตัวขี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ภาค ข (๑) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

๓

คะแนน

คุณวุฒิการศึกษ'า

(๑ ๐ )

๑.๑ ปริญญาตรี
๑.๒ ปริญญาโท
๑.๓ ปริญญาเอก

๖

๘

กรอบการพจารณา
พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
ที่เป็นบีจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๐

อายุราชการ

(๑๐) พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖

๒.๑ น้อยกว่า ๑๐ ปี
๒.๒ ตังแต่ ๑๐ - ๒๐ ป
๒.๓ ตั้งแต่ ๒๑ ปี ขึ้นไป

ที่เป็นบีจจุบันโดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
๘ ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้นับระยะเวลา
๑๐ การรับราชการตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราซการ
ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
ทั้งนี้ให้เศษของปีตั้งแต่ ๖ เดือน ขึ้นไปนับเป็น ๑ ปี
(๑๐) พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
หรือสำเนาคำสั่ง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในขณะที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สมัคร ตามโครงสร้างของสถานศึกษา
หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
โดยสามารถนับระยะเวลารวมกันได้
ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่แสดงสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ
ให้ได้ ๐ คะแนน และหากรายการใดผู้สมัคร
ไม่ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา

การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่
๓.๑ กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

๖

๑) ครู หรือศึกษานิเทศก์
หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๒) ครูรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณี,ไม,มีผู้'ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ
ครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบีตหน้าที่ไม่ตํ่ากว่า
หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือหัวหน้าสายขั้น หรือหัวหน้างาน
น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ
ศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม,ตากว่าหัวหน้ากลุ่ม
หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย
หรือผู้อำนวยการกลุ่ม น้อยกว่า ๖ เดือน
๓) ครูรักษาราขการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง
๑๐
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราขการได้
ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป หรือ
ครู'ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่า
หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือหัวหน้าสายขั้น หรือหัวหน้างาน
ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป หรือ

-๖-

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาจั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ภาค ข (๑) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซี้วัด ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ศึก ษานิเทศค์ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม

คะแนน

กรอบการพิจารณา

หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป หรือ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ที่ปฏินิติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย
หรือผู้อำนวยการกลุ่ม ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๓ . ๒ กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑) ครู หรือศึกษานิเทศก์
๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ
ครูรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ
ศึกษานิเทศก์รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ น้อยกว่า ๖ เดือน
๓) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน
หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรณีไม,มีผดู้ ำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือ
ครูรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา กรณีไม่มีผดู้ ำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป หรือ
ศึกษานิเทศก์รักษาราชการแทน
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๔ วิทยฐานะ/ระคับตำแหน่ง
๔.๑ ชำนาญการ
๔.๒ ชำนาญการพิเศษ
๔.๓ ตั้งแต่เชี่ยวชาญขึ้นไป

พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
หรือสำเนาคำสั่ง หรือหลักฐานอื่นทีแ่ สดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ
๖ หน้าที่ราชการ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง
๘ และการปฏิบัติหน้าที่ของผูส้ มัคร ตามโครงสร้างของสถานศึกษา
หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
โดยสามารถนับระยะเวลารวมกันได้
ทั้งนี้ หากผูส้ มัครไม่แสดงสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ
ให้ได้ ๐ คะแนน และหากรายการใดผู้สมัคร
ไม่ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา

๑๐

(๑๐) พิจารณาจากวิทยธานะ หรือ ระดับ ^Cห น ^ ^ ^ ^
๖
๘
๑๐

โ(ฒ:

-๗-

องค์ประกอบ ตัวขี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ©0๐ คะแนน)
ภาค ข (๑) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวขี้วัด ตังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวขี้วัด

๕ การรักษาวินัย
๕.๑ เคยถูกลงโทษทางวินัย
๕.๒ เคยถูกดำเนินการทางวินัย แดใม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
๕.๓ ไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัย และไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัย

๖ การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน
และวิทยากร
๖.® กรณีผู้สมัครอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑) ระดับสถานศึกษา
๒) ระดับ ศูน ย์เครือข่าย/กลุ่ม/สหวิทยาเขต
หรือระดับจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) ระดับภาค หรือระดับชาติ

คะแนน
กรอบการพิจารณา
(๑๐) พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
๖ ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร
๘ โดยการถูกลงโทษทางวินัยไม่ยกเว้นตามกฎหมาย
๑๐ ว่าด้วยการล้างมลทิน

(๑๐) พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงการได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน
และวิทยากร ที่ได้คะแนนสูงสุดเพียงรายการเดียว
ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่แสดงสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ
๖
Gs ให้ได้ ๐ คะแนน และหากรายการใดผู้สมัคร
ไม่ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา
๑๐

๖.๒ กรณีผู้สมัครอยู่ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๑) ระดับสถานศึกษา
๒) ระดับ ศูน ย์เครือข่าย/กลุ่ม/สหวิทยาเขต
หรือระดับจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) ระดับ ภาค/กลุ่มสถานศึกษา/เครือข่าย
หรือระดับชาติ

๖
Gs
๑๐

As?©ฝ

-๘-

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานสิกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาฃั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)
ภาค ข (๒) ผลงาน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซี้วัด ดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
กรอบการพิจารณา
คะแนน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง (๔๐) พิจารณาจากผลงานที่ปฏิบัติตามลักษณะงาน

ให้ผู้สมัครเขียนผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยเป็นผลงานย้อนหลังใม่เกิน
๒ ปี ความยาว ๔ - ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร
TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๖ พอยท์ ภาคผนวก
หรือเอกสารประกอบ ๒ - ๔ หน้า
โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

ตามมาตรฐานตำแหน่งทุกรายการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

-๙-

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)
ภาค ค (๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๕0 คะแบบ)
พิจารณาจากองค์ประกอบ/ตัวขี้วัด ตังนี้

องค์ประกอบ/ตัวขี้วัด
วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา

คะแนน
กรอบการพิจารณา
(๕๐) พิจารณาจากวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการ

ให้ผู้สมัครเขียนวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในการที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องมี
ความเหมาะสมและเป็นไปไต้ รวมทั้งสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ความยาว ๕ - ๑๐
หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH SarabunlTo!
ขนาด ๑๖ พอยทั ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบ
๒ - ๕ หน้า โดยไม,รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

สถานศึกษาที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนำเสนอ ดังต่อไปนี้
๑ . วิสัยทัศน์ในการที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา (๒๕ คะแนน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) วิสัยทัศน์
๒) พันธกิจ
๓) ยุทธศาสตร์
๔) แผนงานหรือโครงการ
๒. แนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามหน้าที่และความรับผิดขอบตามมาตรฐานตำแหน่ง
(๒๕ คะแนน)

ภาค ค (๒) การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
รูปแบบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ดำเนินการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์

คะแนน

กรอบการพิจารณา

(๕๐) พิจารณาจากเจตคติและอุดมการณ์ของการเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ แนวคิดการนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใข้ในการ
ดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน บุค ลิก ภาพ'และปฏภาณ'\
ท'วงที วาจา
/ /f
'''ใ \

24»
'■ 'รุพริ*,

“ ๑๐องค์ป ระกอบคณะกรรมการประเมิน
ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และ ภาค ค ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
ในการคัด เลือกบุค คลเพื่อ บรรจุแ ละแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่งผู้'บริห ารสถานสืก ษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้น พื้น ฐาน

๑. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน

กรณีลมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๔ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
ประธานกรรมการ
๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๒) ผู้แทน กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
๓) ประธาน อกศจ. ด้านบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๔) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๔) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๔ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
ประธานกรรมการ
๑) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กรรมการ
๒) ประธานกลุ่มการศึกษาพิเศษ
กรรมการ
๓) ประธานเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ
กรรมการ
๔) ประธานเครือข่ายโรงเรียนเฉพาะความพิการ
กรรมการและเลขานุการ
๔) ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๒.๑ การประเมิน ภาค ค (๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา
กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้แทน กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ การประเมิน ภาค ค (๒) การสัมภาษณ์
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมินจากผู้อำนวยการสถานศึกษา
จำนวนคณะตามความจำเป็น

- (9)(9) -

องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง
ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน
ผู้บริหารสถานสิกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาฃั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
การประเมิน สัม ฤทธิผ ลการปฏิบ ัต ิง านในหน้า ที่เพื่อ พัฒ นาการศึก ษาเป็น ระยะเวลา ๑ ปี
สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดองค์ประกอบการประเมินลัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง รวมทั้งตัวขี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน
และวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาดำเนินการประเมิน
ตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด และคะแนนการประเมิน ดังต่อไปนี้
ท ี่

๑

๑) พัฒนามาตรฐานการเรียนร ู้ วางแผน
ตรวจสอบ ทบทวน จัดท ำ และพัฒนาหลักสูตร
ประสานงานวิชาการ และนำหลักสูตรไปใช้
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้
เติ๘ มตามศักยภาพ
๒) ปฏิบัติการสอน พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียน ร ู้ วัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนร ู้ท เี่ น้นผ เู้ รียนเป็นสำคัญ ให้ผ ูเ้ รียนม สี มรรถนะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมิความพร้อม
ในการดำรงชีวิตในปีจจุบันและอนาคต
๓) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา หรือ
การนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้ในการจัดการเรียนร ู้ ให้ผ เู้ รียนม ที ักษะ
การคิดและสร้างนวัตกรรมได้
๔) นิเทศ ก ำ ก ับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนร ู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนร ู้ทางว ิขาชีพ ให้เกิดการเรียนร ู้
ร่วมกัน สร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
ขุมขนแห่งการเรียนร ทู้ างวิชาชีพ
QJ

คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
การบริหารวิขาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ

(๒๐)
การดำเนินการบริหารวิชาการ
และความเป็นผ ู้น ำ ทางวิขาการ
พิจารณาจากการดำเนินงาน ดังนี้
- ไม,มีการดำเนินงาน
O
1/
- มิการดาเนินงาน ๑ ขอ
- ม ีการดำเนิน งาน ๒ ข้อ
- ม ีการดำเนิน งาน ๓ ข้อ
- ม ีการดำเนิน งาน ๔ ข้อ
- ม ีการดำเนิน งาน ๕ ข้อ
- ม ีการดำเนิน งาน ๖ ข้อ
d

๐
๑๐
๑๒
๑ (ริ^
๑๖
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๒๐
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- ๑๒ ที่

องค์ประกอบ/ตัวซี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

๔) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย
เพื่อแก้บีญหาและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
๖) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

๒ การบริหารจัดการสถานศึกษา
๒.® สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑) บังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร
ในสถานศึกษา และบริหารกิจการของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
๒) บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓) ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มี
สมรรถนะเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะ
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๔) บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เพื่อแก้บีญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลํ้า

(๒0)

การดำเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา พิจารณาจากการดำเนินงาน
ดังนี้
- ไม,มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

๒.๒ สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑) บังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร
ในสถานศึกษา และบริหารกิจการของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
๒) บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

การดำเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา พิจารณาจากการดำเนินงาน
ดังนี้
- ไม,มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ

๐
๑๒

๑(ร^
๑๖
๑^9

๒๐

- ๑๓ ท ี่

องค์ประกอบ/ตัวซี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไป
ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓) ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใบสถานศึกษาให้มี
สมรรถนะเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะ
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๔) บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เพื่อแก้บีญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสแล!
ความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลํ้า
๖) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
cf

๘!

มีการดำเนินงาน
มีการดำเนินงาน
มีการดำเนินงาน
มีการดำเนินงาน

๓ ข้อ
๔ ข้อ
๕ ข้อ
๖ ข้อ

คะแนน
๑ (รี1
๑๖

๑๙
๒๐

o

๓ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเซิงกลยุทธและ
นวัตกรรม
๑) กำหนดนโยบาย แผน กลยุทธีใน
การพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครู
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
และเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเซิงประจักษ์เป็นฐาน
เพื่อเป็นแนวทางเซิงรุกในการพัฒนา
สถานศึกษา และคุณ ภาพผู้เรียน
๒) นำนโยบาย แผน กลยุทธีในการ
พัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน
กำกับ และติดตาม ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนที่กำหนด
๓) สร้างหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล มา'ใช้ในการ'พัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและ
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต
๔) สร้างการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างยั่งยืน

(๒๐)

การดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เซิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
พิจารณาจากการดำเนินงาน ดังนี้
- ไม'มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

๐
๑(ริ^
๑๖

๑๙
๒๐

- (ร)(^ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
การบริหารงานชุมซนและเครือข่าย
๑) สร้างและพัฒนาความร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและ
เครือข่าย เพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม การดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๒) จัดระบบการให้บริการใน
สถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมขนและ
เครือข่าย ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ให้บริการด้านวิขาการแก่ชุมซน และงานจิตอาสา
เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน
และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕

เกณฑ์การประเมิน

(๒๐)

การดำเนินการบริหารงานชุมขนและ
เครือข่าย พิจารณาจากการดำเนินงาน
ดังนี้
- ไม,มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ

การพัฒนาตนเองและวิชาซืพ
๑) พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใข้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และ
ความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น
๒) มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
๓) นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพครูและผู้เรียน
๔) สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

คะแนน

๐
๑๐
๒๐

(๒๐)
การดำเนินการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
พิจารณาจากการดำเนินงาน ดังนี้
- ไม่มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

๐

๑(^
๑๖
๑£9
๒๐

-

(9 )๕ -

๒. เกณฑ์การตัดสิน
๒.๑ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒ นาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี
แบ่งผลการประเมินออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
(๑) ระดับดีมาก
(๒) ระดับดี
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙
(๓) ระดับปานกลาง
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙
(๔) ระดับพอใช้
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙
(๕) ระดับต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒.๒ การประเมินแต่ละครั้งผู้รับการประเมิน ต้องได้รับผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จึงจะถือว่า
ผ่านการประเมิน
๒.๓ กรณีการประเมิน ครั้งที ๑ (๖ เดือนแรก) ผู้รับการประเมินมีผลการประเมิน ไม'ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินดำเนินการพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามคำแนะนำ
ของคณะกรรมการประเมิน
๒.๔ กรณีผู้รับการประเมินมีผลการประเมินรวมทั้ง๒ ครั้ง ไม,ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๓. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาบในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน คณะละ ๓ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
กรณีผู้รับการประเมินลังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ
กรณีผู้รับการประเมินสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประธานกรรมการ
๑) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ
โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา
จะดำเนินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ไม,เกิน ๑๐ คน

- ๑๖ ๔. วิธีการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒ นาการศึกษาดำเนิน การ
ประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ
ตัวชี้'วัด และคะแนนการประเมิน ที่ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้มีการประเมิน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๖ เดือน หากผลการประเมินใน ๖ เดือนแรก ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และเมื่อครบ ๖ เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งที่ ๒ แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมิน
รวมทั้ง ๒ ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต่อไป
แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ไม'ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะดำเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษารับ เงิน เดือ นในอัต รากำลัง ทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยจะสั่ง ย้า ยและแต่ง ตั้ง ผู้ท ี่ม ี
ผลการประเมิน ไม'ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิน รายนั้น ไปดำรงตำแหน่งเดิม ซึ่ง เป็น ตำแหน่ง ก่อ นเข้าสู'ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
๑) ให้ส ั่ง ย้า ยหรือ เกลี่ย อัต รากำลัง เพื่อ แต่ง ตั้ง ให้ผ ู้น ั้น ดำรงตำแหน่ง เดิม ในหน่ว ยงาน
การศึกษาที่มีอัตรากำลังตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒) กรณีหน่วยงานการศึกษาไม'มีอัตรากำลังในตำแหน่งเดิมซึ่งเป็นตำแหน่งก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๑) ให้ขออนุมิติ ก.ค.ศ. เพื่อกำหนดอัตรากำลังทดแทน
ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกจากราชการ
ก่อนครบระยะเวลาประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๑ ปี เซ่น ลาออกจากราชการ หรือ เกพี
หรือเสียชีวิต เป็นด้น ให้ยุต ิก ารประเมิน ณ วัน ที่อ อกจากราชการ โดยให้ถ ือ ว่า ออกจากซการใ
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนั้น

- ๑๗ -

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานสืกษา
ระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............../สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียน
กับ
นาย/นาง/นางสาว ........................................................
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน...................................................
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
บันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้นระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................
/สำนักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียน............................กับ นาย/นาง/นางสาว............................................
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน............................สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............
/สำนักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ เมื่อ วัน ที.่ .........เดือ น.............................พ.ศ..............โดยมีข้อตกลง ดังนี้
๑. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน............................
ตามแผนการปฏิบัติงานที,ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายข้อตกลงนี้ให้ส อดคล้อง
กับ นโยบายกระทรวงศึก ษาธิก าร และสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เพื่อ สร้า งโอกาส
และยกระดับคุณ ภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น และพร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้า ที, เพ ื่อ พัฒ นาการศึก ษาเป็น ระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ป ระกอบ ตัว ขี่,ว ัด คะแนนการประเมิน
และวิธีการประเมิน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๒. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกประการ
โดยไม,มีข้อโต้แย้ง หากผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิน ตามข้อ ๑. ให้ด ำเนิน การตามมาตรา ๗๑
แห่ง พระราขบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้าราขการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้ว ย
การสั่งให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ. ๒๔๔๑
ข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้น ๒ ฉบับ โดยข้าพเจ้าและผู้รับข้อตกลงเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ
(ลงขื่อ)

(ลงขื่อ)

(.........
ตำแหน่ง .......

........... )
ผู้รับข้อตกลง

(..........
ตำแหน่ง .......

ผู้ให้ข้อตกลง

