เอกสารแนบท้ายประกาศ 4
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
และผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 61 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564)
กลุ่มประสบการณ์
ภาค ก ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานในน้าที่ การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การวิ เ คราะห์ ก ฎหมาย ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านและการน าไปใช้
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน ค่าน้าหนักคิดเป็นร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัยในเรื่องดังต่อไปนี้
1. วิ ชาความรู้ ความสามารถเกี่ ยวกั บการบริ หารงานในหน้ าที่ (คะแนน 100 คะแนน) ประกอบด้ วย
เรื่องดังต่อไปนี้
1.1 การปฏิรูปการศึกษา และการนาไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2 การบริ หารการจั ดการศึ กษาเกี่ ยวการพัฒนาการศึ กษาเอกชน ด้านการบริหารงบประมาณด้ านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป
1.3 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
1.4 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการและหน่วยงานต้นสังกัด
1.7 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.8 การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารราชการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนาไปใช้ ที่
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (คะแนน 100 คะแนน) ประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.2 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
2.3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
/2.5 กฎหมาย...
2.5 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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2.6 กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.7 กฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง
2.8 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
2.9 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.10 กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
2.11 กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
2.12 กฎหมายว่าด้วยลูกเสือ
2.13 กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.14 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
2.15 กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
2.16 กฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
2.17 กฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
2.18 กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.19 กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2.20 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
2.21 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
2.22 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิวาส
2.23 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันการศึกษาปอเนาะ
2.24 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.25 กฎ ระเบียบ คาสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
กาหนด
ภาค ข ความสามารถทางการบริหารและความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คิดน้าหนักคิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) ให้ประเมินตามรูปแบบและวิธีการที่กาหนด
1. ประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ให้ประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กาหนด โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
ที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รายงานและนามายื่นในวันสมัคร
2. ผลงาน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ให้ประเมินจากผลงานที่ป ระสบความสาเร็จ ที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลื อ กได้รายงานและนามายื่น
ในวั น สมั ค ร โดยมี ค วามยาวไม่ เ กิ น 5 กระดาษ A4 แบบอั ก ษร TH SarabunPSK ขนาดอั ก ษร 16 พอยท์
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
/3. วิสัยทัศน์...
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3. วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานการศึกษาเอกชน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ให้ประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กาหนด โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์ โดยไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ
4. สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กาหนด
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หลักสูตรการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
และผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 61 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564)
กลุ่มทั่วไป
ภาค ก ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานในน้าที่ การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การวิ เ คราะห์ ก ฎหมาย ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านและการน าไปใช้
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังต่อไปนี้
1. วิ ชาความรู้ ความสามารถเกี่ ยวกั บการบริ หารงานในหน้ าที่ (คะแนน 100 คะแนน) ประกอบด้ วย
เรื่องดังต่อไปนี้
1.1 การปฏิรูปการศึกษา และการนาไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2 การบริ หารการจั ดการศึ กษาเกี่ ยวการพัฒนาการศึ กษาเอกชน ด้านการบริหารงบประมาณด้ านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป
1.3 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
1.4 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการและหน่วยงานต้นสังกัด
1.7 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.8 การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารราชการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนาไปใช้ ที่
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (คะแนน 100 คะแนน) ประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.2 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
2.3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
/2.5 กฎหมาย...
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2.5 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.6 กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.7 กฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง
2.8 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
2.9 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.10 กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
2.11 กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
2.12 กฎหมายว่าด้วยลูกเสือ
2.13 กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.14 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
2.15 กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
2.16 กฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
2.17 กฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
2.18 กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.19 กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2.20 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
2.21 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
2.22 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิวาส
2.23 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันการศึกษาปอเนาะ
2.24 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.25 กฎ ระเบียบ คาสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
กาหนด
ภาค ข ความสามารถทางการบริหารและความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน )
ให้ประเมินตามรูปแบบและวิธีการที่กาหนด
1. วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานการศึกษาเอกชน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กาหนด โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์ โดยไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ
2. สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กาหนด

6

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
และผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
----------------------------------------------

ตอนที่ 1 ประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร (คะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดน้าหนักคิดเป็นร้อยละ 25
ของคะแนนเต็ม)
ประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กาหนด ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

1

คุณวุฒิ
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก
อายุราชการ
1. ระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี
2. ระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป
3. ระยะเวลา 15 ปีขึ้นไป
4. ระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป
วินัยและการรักษาวินัย
1. เคยถูกลงโทษทางวินัย
1) ลดขั้นเงินเดือน
2) ตัดเงินเดือน
3) ภาคทัณฑ์
4) ทาทัณฑ์บน
2. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
ประสบการณท์ทางานที่เกี่ยวข้องกับงาน
การศึกษาเอกชน
1. ต่ากว่า 2 ปี
2. 2-5 ปี
3. มากกว่า 5 ปี
การเป็นคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือ
คณะทางาน
1. ต่ากว่าระดับจังหวัด
2. ระดับจังหวัด
3. ระดับเขตตรวจราชการ/กลุม่ จังหวัด/ภาค
4. ระดับกรม/เทียบเท่า หรือสูงกว่า

2

3

4

5

ค่าคะแนน
(10 คะแนน)
6 คะแนน
8 คะแนน
10 คะแนน
(10 คะแนน)
4 คะแนน
6 คะแนน
8 คะแนน
10 คะแนน
(10 คะแนน)
0 คะแนน
2 คะแนน
4 คะแนน
6 คะแนน
10 คะแนน
(10 คะแนน)
6 คะแนน
8 คะแนน
10 คะแนน
(10 คะแนน)
4 คะแนน
6 คะแนน
8 คะแนน
10 คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุดที่รบั รอง และให้แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา
พิจารณาจากระยะเวลาการรับ
ราชการตั้งแต่วนั บรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการนับถึงวันรับสมัคร
พิจารณาจากการได้รับ/ไม่ได้รับ
โทษทางวินยั มาก่อนวันสมัคร
วันแรก โดยไม่ให้นาผลของ
พระราชบัญญัติลา้ งมลทินมา
มีผลต่อการพิจารณา
พิจารณาจากคาสั่งและเอกสาร
หลักฐานทางราชการที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างชัดเจน รวมทัง้ ต้องมี
การปฏิบัติงานจริงด้วย
พิจารณาจากการได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการหรือคณะทางาน ตาม
โครงการ กิจกรรม งานที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาจากหน่วยงานใน
ระดับต่าง ๆ
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ตอนที่ 2 ผลงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดน้าหนักคิดเป็นร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม)
ประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กาหนด ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา

1

การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การศึกษา
1. ต่ากว่าระดับจังหวัด
2. ระดับจังหวัด
3. ระดับเขตตรวจราชการ/กลุ่มจังหวัด/ภาค
4. ระดับกรม/เทียบเท่า หรือสูงกว่า

(10 คะแนน)

ผลงานด้านการบริหารการศึกษา และมีการ
นาเสนอ หรือเผยแพร่ผลงาน
1. ต่ากว่าระดับจังหวัด
2. ระดับจังหวัด
3. ระดับเขตตรวจราชการ/กลุ่มจังหวัด/ภาค
4. ระดับกรม/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ความสามารถทางการบริหาร และความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
พิจารณาจากผลงานที่แสดงถึงความสามารถ
ทางการบริหาร และความผู้นาทางการพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาองค์กร นวัตกรรม
ความตั้งใจ ทักษะการแก้ปัญหา อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือรวมกัน

(10 คะแนน)

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจนได้รับ
การคัดเลือก/การยกย่อง และ
ได้รับรางวัล โล่ เกียรติบัตร ใน
ระดับต่างๆ
พิจารณาจากผลงานด้านบริหาร
การศึกษาและมีการนาเสนอ หรือ
เผยแพร่ผลงานนั้น ซึ่งเป็นผลงานที่
จัดทาด้วยตนเอง และไม่ใช่ผลงานที่
เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือ
การศึกษาในระดับต่างๆ
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ได้
รายงานและนามายื่นในวันที่สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก

2

3

4 คะแนน
6 คะแนน
8 คะแนน
10 คะแนน

4 คะแนน
6 คะแนน
8 คะแนน
10 คะแนน
(30 คะแนน)
4 คะแนน
6 คะแนน
8 คะแนน
10 คะแนน
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ตอนที่ 3 วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานการศึกษาเอกชน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กาหนด ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา
(50 คะแนน)
ประเมินจากวิสัยทัศน์และแนวทางการ
พัฒนาการหน่วยการศึกษาเอกชนในตาแหน่ง
ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งแสดงถึงความรู้
ความสามารถ ศักยภาพและทักษะที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่สมัครเข้า
รับการคัดเลือก เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากวิสัยทัศน์และแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ที่นามายื่นสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก โดยไม่ต้องมีหลักฐาน
เอกสารประกอบ

ตอนที่ 4 การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กาหนด ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

การสัมภาษณ์
(50 คะแนน)
ประเมินจากบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
ดังนี้
1. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะ
อารมณ์
2. ความพฤติและอุปนิสัย
3. การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
4. ทัศนคติและแรงจูงใจในการทางาน (ความ
กระตือรือร้น อุดมคติ ความคิดริเริ่ม
เชาวน์ปัญญา การแก้ปัญหา)

กรอบการพิจารณา

