ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2561
.................................................................
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติให้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
, หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 25 ลงวั น ที่ 19 ธั น วาคม 2561 และหนั ง สื อ ส านกงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 7440 ลงวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2561
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือก
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 62 อัตรา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

จานวน 61 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
2.1 ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.กาหนด เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
2.4 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รองผู้อานวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ รองผู้อานวยการ
สถานศึกษาที่เคยดารงตาแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูชานาญการ
(2) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(4) เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(5) ศึกษานิเทศก์ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม
หรือหั ว หน้ า หน่ วย หรือผู้ อานวยการกลุ่ ม มาแล้ วไม่น้อยกว่ า 2 ปี หรือศึก ษานิ เทศก์ ที่ เคยด ารงตาแหน่ ง ครู
ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าชานาญการ
/6.บุคลากร...
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(6) บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และมีประสบการณ์การบริ ห าร
ไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อานวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูชานาญการ
2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สานักงานศึกษาธิการ
จั ง หวั ด มหาสารคาม หรื อ ดาวน์ โ หลดใบสมั ค รได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มหาสารคาม
http://www.mhkpeo. go.th กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วน
ที่ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มหาสารคาม ถนนศรี ส วั ส ดิ์ ด าเนิ น ต าบลตลาด อ าเภอเมื อ งมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม ถึงวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 ใบสมัคร
4.2 สาเนาสมุดประวัติ หรือสาเนา ก.พ.7 หรือ สาเนา ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบันและ
เจ้าหน้าที่ลงนามรับรองความถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป
4.4 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอานาจอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาแล้ว
จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่คุรุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
จานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.8 เอกสารประกอบการประเมินตามตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการ
ประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในหน้า ที่ (ข้อ 1. การประเมินประวัติและประสบการณ์
50 คะแนน และ ข้อ 2. การประเมินผลงาน 50 คะแนน) จานวน 2 ชุด
4.9 รายงานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผลงานย้อนหลัง 3 ปี) ตามตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน ภาค ข
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ข้อ 3. การประเมินศักยภาพ (1) 30 คะแนน) โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นรับรอง จานวน 2 ชุด
4.10 แบบสรุ ป ผลคะแนนการประเมิ น พฤติ ก รรมการท างานจากผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
(แบบประเมิน 1/3) (ลับ) ตามตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ข้อ 3. การประเมินศักยภาพ (2) 20 คะแนน) จานวน 1 ชุด
4.11 วิสัยทัศน์แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน
และคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ข้อ 1. 20 คะแนน) จานวน 2 ชุด
/**ผู้สมัคร...
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** ผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร หรือมีเอกสำรไม่ครบถ้วนตำม
ประกำศรับสมัครคัดเลือก จะไม่มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
สำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนำถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้ำ
5. กำรยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง และต้อง
กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง พร้อมเอกสารประกอบ
5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน
ในเขตการจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ในภายหลังต้องแจ้งให้หน่วยจัดสอบทราบทันที หากแจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนทาให้ไม่สามารถติดต่อได้
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงแห่งเดียว กรณีที่ กศจ.
หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดาเนินการคัดเลือกพร้อมกัน ให้ผู้สมัครเลื อกสมัครเข้ารับ การ
คัดเลือก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หรือในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
สมัครเกินกว่ำหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิกำรคัดเลือกทั้งหมด
5.4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัคร และพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวา
ในบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกและไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
และไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยแยกเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ภายในวันจันทร์ 14 มกราคม 2562 โดยเรียงตามหมายเลขประจาตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ทางเว็บไซต์ http://www.mhkpeo. go.th
7. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
8. วัน เวลำ และสถำนที่ดำเนินกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะดาเนินการคัดเลือกตามตารางการคัดเลือก
ดังนี้

/ตารางการคัดเลือก...
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ตำรำงกำรคัดเลือก ภำค ก ความรูแ้ ละความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ดาเนินการ
ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในการบริหารงาน
ในหน้าทีแ่ ละการนาไปใช้เป็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
วัน / เวลา
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่

คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)

หมายเหตุ

100 คะแนน

ตำรำงกำรคัดเลือก ภำค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ใช้กำรประเมิน
การประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 150 คะแนน ประเมินโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามแต่งตั้ง ในระหว่างวันจันทร์ที่ 28 มกราคม – วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
วัน / เวลา
ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 มกราคม
– วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
1. ประเมินประวัติและประสบการณ์

2. ประเมินผลงาน
3. ประเมินศักยภาพ

คะแนนเต็ม
(150 คะแนน)
50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

หมายเหตุ
ตาม ว 21/2561

ตำรำงกำรคัดเลือก ภำค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วัน / เวลา
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
และสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
(50 คะแนน)

หมายเหตุ

50 คะแนน

9. กำรตรวจกระดำษคำตอบและกำรประมวลผลกำรคัดเลือก ภำค ก
9.1 ตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผลการสอบข้อเขียนด้วยเครื่องอ่านกระดาษคาตอบ
9.2 การทาข้อสอบในกระดาษคาตอบ ให้ใช้ดินสอชนิด 2B ขึ้นไป
9.3 กรณีกระดาษคาตอบที่เครื่องอ่านกระดาษคาตอบไม่ตรวจอันเนื่องมาจากความผิดพลาด
ของผู้เข้ารับการคัดเลือก เช่น ไม่ลงรหัส ลงรหัสผิดพลาด ลงรหัสไม่ครบ ลงรหัสซ้าซ้อน หรือลงรหัสด้วยปากกา
หากเป็นกรณีนาไปสู่การเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ให้เป็นความผิดชอบของผู้เข้ารับการคัดเลือก
9.4 กรณีกระดาษคาตอบที่เครื่องอ่านกระดาษคาตอบไม่ตรวจ โดยไม่ใช่ความผิดพลาดของ
ผู้เข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการจะพิจารณาดาเนินการแก้ไขให้สามารถตรวจกระดาษคาตอบได้ต่อไป
/10.เกณฑ์การตัดสิน...
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10. เกณฑ์กำรตัดสิน
10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
10.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ
หกสิบและได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงลาดับที่ผู้ ที่ได้คะแนนรวม
จากมากไปหาน้อย แยกเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ทไี่ ด้คะแนน
ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ค มากกว่าเป็นผู้ที่
อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากันอีก ให้ผู้ที่อาวุโสกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดลาดับอาวุโสใน
ราชการ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
11. กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก
11.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ภายในวั น อั ง คารที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 โดยเรี ย งล าดั บ ที่ จ ากผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมจากมากไปหาน้ อ ย
ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ทางเว็บไซต์ http://www.mhkpeo. go.th
11.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด เท่ากับ จานวนตาแหน่งว่างตามประกาศรับสมัครของคณะกรรมการศึกษาธิการจั ง หวั ด
มหาสารคาม
12. กำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
เว้นแต่ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
13. กำรเรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกมำบรรจุและแต่งตั้ง
13.1 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้กาหนดวันเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานตาแหน่งและผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดแล้ว โดยให้เรียกตามลาดับที่ที่ขึ้นบัญชี
และให้มารายงานตัวเท่ากับจานวนตาแหน่งว่างในปัจจุบันที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร เพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุ
และแต่งตั้ง
กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด หรือมา
รายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ
การบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น
13.2 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งต่อไป ให้มีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานตาแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดแล้ว โดยให้เรียกตามลาดับที่ที่ขึ้นบัญชี
และให้มารายงานตัวเท่ากับจานวนตาแหน่งว่างเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด หรือมา
รายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ
การบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น
/13.3 ให้ผู้ได้รับ...
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13.3 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ในลาดับที่ที่ดีกว่าเป็นผู้เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งก่อน หากผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
13.4 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงลาดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่ยังไม่ผ่าน
การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้เรียกข้ามลาดับที่ของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนานั้นได้ เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาแหน่งในลาดับถัดไป โดยให้คงการขึ้นบัญชีของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนานั้น
ไว้ในลาดับเดิม เพื่อรอการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งที่มีตาแหน่งว่างครั้งต่อไป ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งต้องไม่ก่อนวันที่ผู้
นั้นมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก
13.5 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่อาจมารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้เพราะมีเหตุ
สุดวิสัย ถ้าผู้นั้นมีคาขอพร้อมชี้แจงเหตุผลอันเป็นเหตุสุดวิสัยนั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบกาหนดที่ให้มารายงานตัว
และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิก หาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
เหตุผลและเป็นเหตุสุดวิสัยจริง ก็อาจให้คงการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในลาดับเดิม และให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นลาดับแรกเมื่อมี
ตาแหน่งว่าง
13.6 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงลาดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ตรวจสอบ
พบว่าเป็นผู้ที่ติดเงื่อนไขอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิในการบรรจุและ
แต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น
14. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.
ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อ
พัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้ าที่
ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กาหนด โดยให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน หากผลการประเมิน
ใน 6 เดือนแรก ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาตนเองและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเมื่อครบ 6 เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งที่ 2 แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน
หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าที่ตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษาต่อไป แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดาเนินการตามมาตรา 71 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากาลังทดแทน พ.ศ. 2551 โดยให้สั่งย้ายและแต่งตั้งผู้ที่มีผลการประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์รายนั้น ไปดารงตาแหน่งเดิมซึ่งเป็นตาแหน่งก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และเมื่อผลการ
ประเมินของคณะกรรมการเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
ในกรณีที่ผู้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งผู้ อานวยการสถานศึ กษาได้ออกจาก
ราชการก่อนครบระยะเวลาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 1 ปี เช่น ลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุ
ราชการ หรือเสียชีวิต เป็นต้น ให้ยุติการประเมิน ณ วันที่ออกจากราชการ โดยให้ถือว่าออกจากราชการในตาแหน่งที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งนั้น
15. กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
/16. การดาเนินการ...
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16. การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน ในครั้ ง นี้ คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มหาสารคาม
จะดาเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอ
ภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือดาเนินการผิดพลาดอัน
อาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อาจพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการ
คัดเลือกในครั้งนี้ได้
17. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบ
17.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
17.2 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสนามที่สอบในวันสอบ ภาค ก ก่อนเวลา 08.30 น. เนื่องจากต้อง
ผ่านการตรวจค้นก่อนเข้าห้องสอบ
17.3 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบพร้อมบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บัตรประจาตัวประชาชน
17.4 ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชา
แรกในภาคเช้า ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุ
ความจาเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบพิจารณาอนุญาต
17.5 ห้ามผู้เข้าสอบนาเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคานวณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด
เข้าไปในห้องสอบ
17.6 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
17.7 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
17.8 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
พ.ศ. 2548 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2555 โดยให้ ย กเลิ ก ความใน 4.10 ของ ข้ อ 4 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “4.10 ต้องนั่งอยู่ใน
ห้องสอบจนหมดเวลาทาการสอบ”
17.9 ผู้เข้าสอบรายใดที่ทาข้อสอบเสร็จก่ อนหมดเวลาสอบในวิชานั้น ๆ ต้องอยู่ในห้องสอบ
จนกว่าจะหมดเวลาสอบ และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังทาข้อสอบอยู่
17.10 ห้ามนาข้อสอบหรือคัดลอกข้อสอบออกนอกห้องสอบ โดยเด็ดขำด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

( นายครรชิต วรรณชา )
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสาคาม
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
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กำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม
ปี พ.ศ. 2561
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561)
1. ประกำศรับสมัคร

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

2. รับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 3 - วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

3. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
4. สอบข้อเขียน ภำค ก
ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

5. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำค ก
และมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินภำค ข และ ภำค ค

ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

6. ประเมิน ภำค ข ควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
1. ประเมินประวัติและประสบการณ์
2. ประเมินผลงาน
3. ประเมินศักยภาพ

ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 มกราคม –
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

7. ประเมิน ภำค ค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาและสัมภาษณ์
8. ประกำศผลกำรคัดเลือก/กำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ภายในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

9. พัฒนำก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
10. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
11. ปฏิบัติงำนที่สถำนศึกษำทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเพื่อรับกำรประเมินสัมฤทธิผล 1 ปี

ตามที่ สพฐ.กาหนด
ตามที่ สพฐ.กาหนด

-9ตำรำงสอบ
กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปี พ.ศ. 2561
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561)
ภำค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
วัน / เวลา
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่

คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)

หมายเหตุ

100 คะแนน

ภำค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

วัน / เวลา
ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 มกราคม
– วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

1. ประเมินประวัติและประสบการณ์

2. ประเมินผลงาน
3. ประเมินศักยภาพ

คะแนนเต็ม
(150 คะแนน)
50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

หมายเหตุ
ตาม ว 21/2561

ภำค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วัน / เวลา
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
และสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
(50 คะแนน)
50 คะแนน

หมายเหตุ

