ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษา และ ผูอํานวยการสถานศึกษา
ในการสอบภาค ข ความรูทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
และภาค ค การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
...................................
ดวย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จะดําเนินการคัดเลือกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่
29 กันยายน 2552 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.
0206.6/ว 11 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา
ประกอบกับ หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว 7907 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการ
สถานศึกษา ในการสอบภาค ข ความรูทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และ ภาค ค การ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือก
1.1 รองผูอํานวยการสถานศึกษา
1.2 ผูอํานวยการสถานศึกษา

จํานวน
จํานวน

1
29

อัตรา
อัตรา

2. คุณสมบัติของผูที่สิทธิเ์ ขารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกในตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา
2.1.1 ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.1.2 มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา

/2.1.3 เปนผูผานการคัดเลือก...

-22.1.3 เปนผูผานการคัดเลือก ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่
25 สิงหาคม 2552 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา ในการสอบ ภาค ก
สมรรถนะและความรูความสามารถทางการบริหาร บัญชีของจังหวัดแมฮองสอน
2.1.4 ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ป สําหรับผูมี
วุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา
2.1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
2.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
2.2.1 ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2.2 มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
2.2.3 เปนผูผานการคัดเลือก ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ลงวันที่
25 สิงหาคม 2552 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา ในการสอบ ภาค ก
สมรรถนะและความรูความสามารถทางการบริหาร บัญชีของจังหวัดแมฮอ งสอน
2.2.4 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ที่มีประสบการณการ
บริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุมมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญ
การ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเทา
2.2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
3. การรับสมัคร
วันรับสมัคร
รับสมัครระหวางวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2552 ในเวลาราชการ เวนวันหยุดราชการ
การยื่นใบสมัคร
3.2.1 สมัครดวยตนเอง ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน
เขต 2

/3.2.2 สมัครทางไปรษณีย. ..

-33.2.2 สมัครทางไปรษณีย ใหสงใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวของทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)
ระหวางวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2552 โดยลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสารการสมัครทุกใบยกเวน ก.พ.7 ให
เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบเปนผูรับรองสําเนา และจะถือวันประทับตราไปรษณียตนทางเปนวันยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ใหสง
ใบสมัครถึง หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล (เอกสารการสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา/ผูอํานวยการสถานศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ถนนเวียงใหม
อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 58110
3.2.3 เอกสารที่ใชประกอบการสมัคร ประกอบดวย
3.2.3.1 ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด
3.2.3.2 สําเนา ก.พ.7 หรือ สําเนาสมุดประวัติ จํานวน 1 ฉบับ
3.2.3.3 รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
3.2.3.4 สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาใบรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
3.2.3.5 สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่ องรัฐ จํานวน 1 ฉบับ
3.2.3.6 สําเนาใบประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หรือ สําเนาหนังสือ
รับรองสิทธิแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 1 ฉบับ
3.2.3.6 สําเนาหนังสือแจงผลการสอบผานภาค ก จํานวน 1 ฉบับ
3.2.3.7 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ
จํานวน 1 ชุด
3.2.2.8 ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซึ่งเปนผลงานที่มีผลตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
(มีเอกสารประกอบนาเชื่อถือ อาจทําเปน
รูปเลม หรือเปนแฟมสะสมงานก็ได)
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ภาค ข และ ภาค ค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ ขารับการ
สอบภาค ข และ ภาค ค ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน
เขต 2 และเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 www.mhs2.go.th
5. วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบภาค ข และ ภาค ค
5.1 วัน เวลา ในการสอบภาค ข และ ภาค ค

/วัน / เวลา...

-4วัน/เวลา
วันที่ 3 ธันวาคม 2552

09.30 น. -11.30 น.

13.00 น. – 15.00 น.
วันที่ 4 ธันวาคม 2552
09.30 น.เปนตนไป

วิชาที่สอบ
หมายเหตุ
ภาค ข ความรูทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน
คะแนนเต็ม 200 คะแนน
- ความรู ความเขาใจ
ดานกฎหมายและ
ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
(100 คะแนน)
- ความรอบรูทั่วไป (100 คะแนน)
ภาค ค การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน ( 50 คะแนน)
- สัมภาษณ (50 คะแนน)

5.2 สถานที่สอบ
จะประกาศใหทราบ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 และเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 www.mhs2.go.th
6. หลักสูตรและวิธีการสอบ ภาค ข และภาค ค
6.1 หลักสูตรในการสอบ ภาค ข ความรูทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีการสอบขอเขียน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ความรู ความเขาใจ ดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน )
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
1.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
1.4 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
1.5 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
1.6 พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
/2. ความรอบรู. ..

-52. ความรอบรูทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2.1 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน และวาระแหงชาติ
2.2 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสวนราชการที่สังกัด
2.3 พลวัตทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
2.4 การบริหารยุคใหม และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2.5 การพัฒนาระบบราชการ
6.2 หลักสูตรในการสอบภาค ค การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ และ
ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป ซึ่งเปนผลงานที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (มีเอกสาร
ประกอบนาเชื่อถือ อาจทําเปนรูปเลม หรือเปนแฟมสะสมงานก็ได)
2. สัมภาษณ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน )
พิจารณาจากประวัติ ประสบการณ ความรูความสามารถทั่วไปที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ ความสามารถพิเศษ ผลงานที่ภาคภูมิใจ วิสัยทัศน เจตคติตอวิชาชีพ บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา
และเชาวปญญา
7. เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนการสอบภาค ก ไมต่ํากวารอยละ 50 สําหรับภาค ข และ
ภาค ค แตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 และจะตองไดคะแนนรวมทุกภาคไมตํากวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับ
จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหานอย กรณีที่ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนภาค ก มากกวา
อยูในลําดับที่ดีกวา ถาไดคะแนนภาค ก เทากันอีก ใหผูไดคะแนนภาค ข มากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา แตถา
ไดคะแนนภาค ข เทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนสมรรถนะทางการบริหารมากกวา อยูในลําดับที่ดีกวา
8. การขึ้นบัญชีผูที่ไดรับการคัดเลือก
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จะประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก เปนเวลา
2 ป นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก แตถามีการสมัครคัดเลือกภาค ก ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งใหม และประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกภาค ก ครัง้ ใหมเมื่อใด
ใหยกเลิกการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ดวย
/9. การประกาศผลสอบ...

-69. การประกาศผลสอบ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จะประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันที่ 15
ธันวาคม 2552 โดยติดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 และเว็บไซตของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 www.mhs2.go.th
10. การบรรจุและแตงตั้ง
ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง เรียงตามลําดับที่ ๆ ขึ้นบัญชี และ
ผานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด แลว
11. การยกเลิกบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
11.1 ผูนั้นไมไปรายงานตัวปฏิบัติหนาที่ตามวัน เวลา ทีก่ ําหนด
11.2ผูนั้นไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการ
สถานศึกษา แลว
11.3 ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการบรรจุแตงตั้ง
11.4 ผูนั้นออกจากราชการ
12. หากตรวจสอบภายหลังพบวา ผูสมัครเขารับการคัดเลือก เปนผูขาดคุณสมบัติ ตามมาตรฐานตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จะไมพิจารณาบรรจุและแตงตั้ง หรือ ยกเลิกคําสั่งแลวแตกรณี และจะ
เรียกรองสิทธิใด ๆ มิได
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

(นายสุรเดช พหลโยธิน)
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2

กําหนดการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และ ผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552

ประกาศรับสมัคร

วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2552

รับสมัคร

ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
คัดเลือก

วันที่ 3 ธันวาคม 2552

สอบขอเขียน

วันที่ 4 ธันวาคม 2552

สอบสัมภาษณ

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552

ประกาศผลการคัดเลือก
.....................................

