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การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ เป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ๑. ก าหนดวันและเวลาในการด าเนินการคัดเลือกพร้อมกัน ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
   ๒. ก าหนดแนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๓. ก าหนดตัวชี้วัดและค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
 ๔. ก าหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมโดยให้ค านึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปี  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
 1. ก าหนดจ านวนต าแหน่งว่างที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง แยกเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ๒. ก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๓. ก าหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผล 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 ๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้ 
     1) ประกาศรับสมัคร 
     ๒) รับสมัครคัดเลือก 
     ๓) ด าเนินการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นตามแนวทางและวิธีการที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
     ๔) ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น 
     ๕) ด าเนินการประเมินด้านผลงาน ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
     ๖) ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคดัเลือกด้านผลงาน  
     ๗) ประกาศวนั เวลา และสถานที่ประเมนิด้านความสามารถในการนเิทศการศึกษา 
     ๘) ด าเนินการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ตามองค์ประกอบการประเมิน
และตัวชี้วัดที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการนิเทศ 
ที่ได้จัดเตรียมไว้ 
     9) ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัการคัดเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  

/5. แต่งตั้ง... 

1



 5. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น และคณะกรรมการประเมิน  
ด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ         
 6. ในการด าเนินการคัดเลือกอาจมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการคัดเลือกได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
 7. การด าเนินการคัดเลือกต้องเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือ 
ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ กศจ. พิจารณา
แก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้นได้ 
 อนึ่ง กรณีไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดได้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

การด าเนินการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  

ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 และแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด ดังนี้ 
 1. การประกาศรับสมัครคัดเลือก  
   ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันอังคารท่ี 
14 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งระบุรายละเอียดในประกาศรับสมัคร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ดังนี้ 
  1.๑ แนวทางและวิธกีารกลัน่กรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ 
และองค์ประกอบการกลัน่กรองความเหมาะสมเบื้องตน้ 
     1.2 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และค่าน้ าหนักคะแนนการประเมิน ส าหรับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  1.3 ระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ใช้ได้สองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้ได้รับคัดเลือก 
และจัดส่งข้อมูลจ านวนต าแหน่งว่างแยกตามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รายชื่อผู้รับผิดชอบและประสานงานการคัดเลือก (แบบ 1) และส าเนา
ประกาศรับสมคัร ไปให้ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ภายในวันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2565 
ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com 
           2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1  
ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 
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           3. การรับสมัครคัดเลือก 
  3.1 การรับสมัครคัดเลือก มี 2 รูปแบบ 
       3.1.1 สมัครโดยได้รับการเสนอชื่อจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น โดยต้องสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือกในหน่วยงานการศึกษาเดียวกันกับที่ตนเองสังกัดเท่านั้น 
       3.1.2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง 
  3.2 ให้คณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกด าเนินการรับสมัครผู้ประสงค์ ท่ีจะเข้ารับ                     
การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันอังคารที่  21 มิถุนายน 2565 ถึงวันจันทร์ ท่ี  
27 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 3.3 ให้ผู้สมัครเลือกสมัครในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึงเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัคร
รายใดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเกินกว่าหน่ึงแห่งจะถูกตัดสิทธิการคัดเลือกทั้งหมด 
 3.4 ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า ในวันบรรจุและแต่งตั้ง
ตนเองไม่ติดเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ ๔ อ าเภอ 
ในจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา และอ าเภอนาทวี) ต้องรับรองตนเองด้วยว่า 
หากตนเองเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันบรรจุและแต่งตั้งต้องไม่ติดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส 
และ ๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา และอ าเภอนาทวี) หรือ
เงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และกรณีในวันบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคั ดเลือกติดเงื่อนไขอื่นใด 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดใดสังกัดหนึ่งแล้ว 
ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 3.5 จัดท าบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยก าหนดรหัสประจ าตัวผู้สมัคร 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ซึ่งก าหนดรหัสประจ าตัวผู้สมัคร จ านวน 6 หลัก 
ประกอบด้วย 
 หลักที่ 1 - 2  หมายถงึ  รหัสจงัหวัด 
 หลักที่ 3    หมายถงึ   สังกดัส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษา หรือ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนี้ 
             1   หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
         2   หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 หลักที่ 4 - 6 หมายถงึ  ล าดบัที่ของผู้สมัครในส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามธัยมศกึษา เชน่ 001, 002  
 3.6 จัดท าข้อมูลจ านวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก แยกตามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (แบบ 2) ไปให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com 
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             4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร  
                ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 ก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานในวันสมัคร ดังนี้ 
                 ๔.๑ ใบสมคัรเข้ารบัการคดัเลือกตามรูปแบบที่ผู้ด าเนนิการคดัเลือกก าหนด 
                       ส าหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
ให้แนบแบบเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมใบสมัคร  
เข้ารับการคัดเลือกด้วย 
 ๔.๒ ประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
หรือการพัฒนาการศึกษา และการเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความยาวไม่เกิน  
๕ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท ์
 ๔.๓ วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร  
TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท ์
 ๔.๔ ผลงานหรือรางวัลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ ความยาวไม่เกิน 
๒ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท ์
 4.5 หลักฐานอื่น เช่น ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพศึกษานิเทศก์ ส าเนา ก.พ. 7 หรือ
ส าเนา ก.ค.ศ. 16 และหรืออื่น ๆ ตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร                
 5. การด าเนินการคัดเลือก  
    5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก เพ่ือรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ  
ให้เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงาน โดยระบุจ านวนกรรมการและหน้าที่ที่จะปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น 
  5.1.1 คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือก 
  5.1.2 คณะกรรมการรับสมัครคัดเลือก 
              5.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
    5.1.4 คณะกรรมการกลัน่กรองความเหมาะสมเบื้องตน้       
   5.1.5 คณะกรรมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา 
    5.1.6 คณะกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม     
   5.2 คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นให้เป็นไปตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และตามแนวทางและวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
    เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสม
เบื้องต้นแล้ว ให้จัดท าข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น 
แยกตามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
(แบบ 3) ไปให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 
ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com 
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   5.3 คณะกรรมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา 
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
    เมื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานแล้ว ให้จัดท าข้อมูลจ านวนผู้ผ่าน
การคัดเลือกด้านผลงาน แยกตามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา (แบบ 4) ไปให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันพุธที่  
20 กรกฎาคม 2565 ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com 

     หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
    คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือก มหีนา้ที่ดงันี ้

 1. จัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือชี้แจง              
การปฏิบัติหน้าที่และก าชับให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ  
 3. สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ  
 4. อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป 

  คณะกรรมการรับสมัครคัดเลือก มีหน้าทีด่ังนี ้
     1. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในใบสมัคร 

   2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ผู้สมัครลงชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้องของหลักฐานที่แนบทุกฉบับ และเจ้าหน้าที่ลงชื่อในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
ของใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  
  3. รวบรวมเอกสารทั้งหมด ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  
      4. จัดท าสถิติจ านวนผู้สมัคร แยกตามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นรายวัน โดยบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทางเว็บไซต์ http://202.29.172.140/directors_65 
ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน 
  5. แนะน า ชี้แจง อ านวยความสะดวกในการรับสมัคร  

  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ มหีน้าที ่ดงันี ้
     1. รับเอกสารการสมัครจากคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือก 
     2. ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร 
     3. ลงชื่อรับรองการตรวจคุณสมบัติในใบสมัคร 
     4. จัดเอกสารแยกตามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาที่รับสมัคร 
  5. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครของแต่ละวัน และหลังวันปิด 
รับสมัครให้จัดท าบัญชีสรุปจ านวนผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
แยกตามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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   คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น มีหน้าที ่
              กลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น จากประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษา และการเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ และวิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ ตามแนวทางและวิธีการที่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด   
   คณะกรรมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา มหีนา้ที ่
   ประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ตามองค์ประกอบ  
และตัวชี้วัดที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค 
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้    
           6. เกณฑ์การตัดสิน  
     6.1 ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนการประเมินด้านผลงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา 
     6.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศ
การศึกษา แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
                 กรณีที่ผู้ ได้รับคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ ได้คะแนนด้านความสามารถ 
ในการนิเทศการศึกษามากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดล าดับอาวุโสในราชการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
          7. การประกาศผล 
     ประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับคดัเลือกที่ได้คะแนนด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศ
การศึกษา แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย 
ภายในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 และจัดส่งจ านวนผู้ได้รับคัดเลือก (แบบ 5) และส าเนาประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับคัดเลือก ไปให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com 
           8. การบรรจุและแต่งต้ัง 
               ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง โดยอนุมัติ กศจ. โดยให้เรียกมารายงานตัวตามล าดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามจ านวนต าแหน่งว่าง 
   เมื่อด าเนินการออกค าสั่งแล้ว ขอให้ส่งส าเนาดังกล่าว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน 1 ชุด ภายใน 7 วัน 
นับตั้งแต่วันออกค าสั่ง 
 9. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
   9.1 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ใช้ได้สองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
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   9.2 ให้ กศจ. ด าเนินการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเฉพาะบุคคล เมื่อผู้นั้น 
มีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
      9.2.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดใดสังกัดหนึ่งแล้ว 
      9.2.2 ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
      9.2.3 ในวันที่บรรจุและแต่งตั้ง มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง  
หรือติดเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
      9.2.4 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
      9.2.5 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได้ 
   9.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ 9.2.4  
และข้อ 9.2.5 ไปแล้ว ถ้าผู้นั้นมีเหตุผลอันสมควรและบัญชียังไม่ถูกยกเลิก กศจ. อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชี 
ผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 
 10. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี 
    ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 ดังนี้ 
      ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและวิธีการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ กศจ. ก าหนด โดยให้มีการประเมิน ๒ ครั้ง ทุก 6 เดือน 
หากผลการประเมินใน 6 เดือนแรกไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมิน  ให้ผู้รับ
การประเมินทราบเพ่ือพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเมื่อครบ 6 เดือนหลัง  
ให้มีการประเมินครั้งที่ ๒ แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดต่อไป แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ให้ด าเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือน  
ในอัตราก าลังทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยด าเนินการสั่งย้ายหรือเกลี่ยอัตราก าลังเพ่ือแต่งตั้งผู้ที่มีผลการประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายนั้น ไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งในระดับเดียวกันกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนั้น ในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
       ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้รับการแต่งตั้ง  
ให้ด ารงต าแหน่งอื่นก่อนครบระยะเวลาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๑ ปี ให้ยุติการประเมิน 
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มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖5 

------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สอดส่อง ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และเพ่ิมความระมัดระวัง
เป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก 
 2. จัดประชุมกรรมการการด าเนินการคัดเลือกคณะต่าง ๆ เพ่ือชี้แจงซักซ้อมขั้นตอน 
ในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับการคัดเลือกอย่างถูกต้อง  
 3. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิีการคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด เพ่ือร่วมกันตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 
 4. ตรวจสอบผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
และคณะกรรมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ
ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  6. ควรเปิดช่องทางรับฟังการแจ้งข้อมูล เบาะแส อย่างกว้างขวาง และการหาข่าวในทางลับ 
เพื่อเฝ้าระวังและหรือระงับเหตุได้ทันที 
 7. จัดให้มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ เข้ารับการคัดเลือกได้เข้าใจ  
และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพ่ือสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของส่วนราชการ  
และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีผู้แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก 
 8. ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหว ซึ่งอาจติดตั้งไว้ในจุดที่ส าคัญ 
เช่น สถานที่เก็บรักษาคะแนนการประเมิน หากมีกรณีเหตุการณ์ผิดปกติสามารถตรวจสอบเหตุการณ์
ย้อนหลังได้ 
 9. การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ รัดกุม 
 10. การตรวจสอบผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ควรตรวจสอบจากรูปถ่ายของผู้สมัคร 
บัตรประจ าตัวผู้สมัคร พร้อมทั้งบัตรประจ าตัวประชาชน  
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ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร

ผู้ประสานงานการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ด ารงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ปี พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์       
(สนง.)

1 นำยอนันต์  พันนึก
ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักพัฒนำระบบบริหำร 
งำนบุคคลและนิติกำร

06 1243 4777 0 2288 5647

2 นำงสำวจำรุณี บุรุษชำต
ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1

08 1804 7260

0 2288 5661

3 นำยอนันทศิลป ์ พงษ์พำนิช นักทรัพยำกรบุคคล
ช ำนำญกำรพิเศษ 08 6797 1235

4 นำงสำวณัฐกฤตำ  คุณธนสิทธำงกูร นักทรัพยำกรบุคคล
ช ำนำญกำร 08 7351 9990

0 2288 5660

5 นำยธีรยุทธ พรมีไชย นักทรัพยำกรบุคคล
ปฏิบัติกำร 08 1925 7498

E-mail : bunju1@hotmail.com
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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หมายเหตุ   ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 
                      ลงวันที่ 5 มกรำคม 2565 

 

 

 
 

      

 

ก าหนดการคัดเลอืกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2565 

 

1. ประกำศรับสมัครคัดเลือก ภำยในวันอังคำรที่ 14 มิถุนำยน 2565 

2. รับสมัครคัดเลือก ระหว่ำงวันอังคำรที ่21 – วันจันทร์ที ่27 มิถุนำยน 2565 

  (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

3. กลั่นกรองควำมเหมำะสมเบื้องต้น ระหว่ำงวันอังคำรที ่28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนำยน 2565 

4. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
    ที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองควำมเหมำะสมเบื้องต้น 

ภำยในวันจันทร์ที ่4 กรกฎำคม 2565 

5. ประเมินด้ำนผลงำน ระหว่ำงวันศุกร์ที ่8 – วันจันทร์ที ่18 กรกฎำคม 2565 

6. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกด้ำนผลงำน ภำยในวันพุธที ่20 กรกฎำคม 2565 

7. ประเมินด้ำนควำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำ ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที ่21 – วันศุกร์ที ่29 กรกฎำคม 2565 

8. ประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันศุกร์ที ่5 สิงหำคม 2565 
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แนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น 
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

************************** 
 

 ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่ 
5 มกราคม 2565 ข้อ 7.1.2 ให้ส่วนราชการก าหนดแนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดแนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 
 1. ผู้เข้ารับการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นจะต้องเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ทีม่ีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 
 2. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
      2.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               2.๒ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบงานด้านการนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       2.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านการนิเทศการศึกษา 
 3. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น มีหน้าที่พิจารณาตามองค์ประกอบ ดังนี้  

      3.1 ประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางวิชาการ
หรือการพัฒนาการศึกษาและการเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
                         3.2 วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ 

4. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น พิจารณาจากเอกสารของผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ดังนี้ 
      4.1 ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามประกาศรับสมัคร 
   4.2 ประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้น า 
ทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษาและการเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความยาวไม่เกิน  
๕ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท ์
  4.3 วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร  
TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท ์ 

5. ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นต้องมีความเหมาะสม  
ตามองค์ประกอบตามข้อ 3 ทั้งสององค์ประกอบ  

          6. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นสรุปผลการพิจารณาเพ่ือให้ กศจ. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพ่ือเข้ารับการประเมิน
ด้านผลงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 
........................................................................   
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ที่ องค์ประกอบ กรอบการพิจารณา ผลการพิจารณา

1 ประวัตแิละประสบการณ์ พิจารณาจาก  (   ) เหมาะสม
  ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนประวัติและ 1. ประวัติส่วนตัว  (   ) ไม่เหมาะสม
ประสบการณ์ทีแ่สดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ 2. ประสบการณ์การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้น า
การเป็นผู้น าทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษา     ทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษา
และการเป็นผู้น าในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3. ประสบการณ์การเป็นผู้น าในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร     ทางวิชาชีพ
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์ 

2 วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ พิจารณาจากความเหมาะสมและความเป็นไปได้  (   ) เหมาะสม
  ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนวิสัยทัศน์การเป็น ของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ  (   ) ไม่เหมาะสม
ศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การส่งเสริม 1. การนิเทศการศึกษา
และสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาตนเอง 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
และวิชาชีพ ซ่ึงจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
รวมทัง้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์

องค์ประกอบการกลั่นกรองความเหมาะสมเบือ้งตน้
ของผู้สมัครเขา้รับการคัดเลือกบคุคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

******************************
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1. ด้านผลงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
     พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้ 

คะแนน กรอบการพิจารณา

ผลงานหรือรางวัลทีเ่ก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนทีภ่าคภูมใิจ (50) พิจารณาจากเอกสารการน าเสนอผลงานหรือรางวัล
   ให้ผู้สมัครเขียนผลงานหรือรางวัลทีเ่กี่ยวกับการจัดการเรียน ทีเ่กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีภ่าคภูมิใจ โดยเป็น
การสอนทีภ่าคภูมิใจ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผลงานหรือรางวัลย้อนหลัง ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสุดท้าย
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์ ของการรับสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ไม่เกิน 
โดยพิจารณาตามตวัชี้วัดและค่าน้้าหนักคะแนน ดงัน้ี 5 หน้า โดยน าเสนอผลงานหรือรางวัลทีเ่กิดจากการจัด
 (1) น าเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง มากทีสุ่ด 50 การเรียนการสอนครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังนี้
 (2) น าเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง มาก 45 ๑. ความเป็นมา/ปัญหา
 (3) น าเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง ปานกลาง 40 ๒. วิธีด าเนินการ
 (4) น าเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง น้อย 35 ๓. ผลการด าเนินงาน
 (5) น าเสนอไม่ครบถ้วนทุกประเด็น 30 ๔. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

๕. พัฒนาต่อยอดจากผลงานหรือรางวัลทีไ่ด้รับ

2. ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
     พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้

ที่ องค์ประกอบ/ตวัชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา

1 คุณลักษณะส่วนบุคคล (30)
1.1 บุคลิก ลักษณะ ท่วงที วาจา (10) พิจารณาจาก
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 10 1. การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 8 2. กริยาท่าทาง การมีสัมมาคารวะ
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 6 3. การใช้ภาษาในการส่ือสาร
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 4 4. การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับการนิเทศ
1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และปฏิภาณในการแก้ปัญหา (10) พิจารณาจาก
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 10 1. การควบคุมอารมณ์
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 8 2. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 6 3. การตอบค าถามทีต่รงประเด็น
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 4 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ

องค์ประกอบ ตวัชี้วัด และค่าน้้าหนักคะแนนการประเมิน
ส้าหรับการคัดเลือกบคุคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
******************************

องค์ประกอบ/ตวัชี้วัด
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ที่ องค์ประกอบ/ตวัชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา

1.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ (10) พิจารณาจาก
      ความเป็นศึกษานิเทศก์ 1. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการนิเทศการศึกษา
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 10 2. เจตคติทีดี่ต่อวิชาชีพศึกษานิเทศก์
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 8 3. อุดมการณ์ความเป็นศึกษานิเทศก์
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 6 4. แนวคิดในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 4     ศึกษานิเทศก์

2 ทักษะและวิธีการนิเทศการศึกษา (60)
2.1 การวางแผนการนิเทศการศึกษา (10) พิจารณาจาก
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 10 1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 8 2. การวางแผนการนิเทศ
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 6 3. ก าหนดวิธีการนิเทศ
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 4 4. เคร่ืองมือ ส่ือการนิเทศ
2.2 การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา (40) พิจารณาจาก
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 40 1. ปฏิบัติการนิเทศตามแผน
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 32 2. การมีส่วนร่วมของผู้รับการนิเทศ
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 24 3. ผู้นิเทศมีแนวทางในการแก้ปัญหาทีห่ลากหลาย
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 16 4. ผู้รับการนิเทศสามารถน าผลการนิเทศไปใช้ในการ

    แก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
2.3 การติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษา (10) พิจารณาจาก
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 10 1. วิธีการประเมินผลสอดคล้องเหมาะสมตามแผนการนิเทศ
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 8 2. วิธีการประเมินผลโดยเน้นการมีส่วนร่วม
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 6 3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมินผลมีความหลากหลาย
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 4 4. ผู้รับการนิเทศสะท้อนผลการนิเทศ

3 การใชส้ื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (30) พิจารณาจาก
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 30 1. การใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสอดคล้องกับ
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 24     แผนการนิเทศ
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 18 2. การใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีความหลากหลาย
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 12 3. มีความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

    ได้เป็นอย่างดี
4. การใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีก่อให้เกิดเจตคติทีดี่
    และสร้างความประทับใจ
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ที่ องค์ประกอบ/ตวัชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา

4 การสรุปผลการปฏิบัตกิารนิเทศการศึกษาทีส่ะท้อน (30) พิจารณาจากเอกสารสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศ
ผลการนิเทศตอ่ครู สถานศึกษา หน่วยงาน การศึกษาทีส่ะท้อนผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษา 
หรือผู้มสี่วนเก่ียวขอ้ง หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครอบคลุม 4 ข้อ ดังนี้
   ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร ๑. สอดคล้องกับแผนการนิเทศทีแ่สดงถึงการแก้ปัญหา
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์     และความต้องการจ าเป็น
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 30 2. มีกระบวนการนิเทศทีส่ะท้อนผลต่อการจัดการเรียน
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 24     การสอนของครู
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 18 3. สรุปผลการปฏิบัติการนิเทศทีส่ะท้อนผล ต่อครู
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 12     สถานศึกษา หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการนิเทศ
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ล ำดบัที่ จังหวัด รหัส ล ำดบัที่ จังหวัด รหัส
1 กระบี่ 01 40 เพชรบูรณ์ 40
2 กรุงเทพมหานคร 02 41 แพร่ 41
3 กาญจนบุรี 03 42 ภเูก็ต 42
4 กาฬสินธุ์ 04 43 มหาสารคาม 43
5 ก าแพงเพชร 05 44 มุกดาหาร 44
6 ขอนแก่น 06 45 แม่ฮ่องสอน 45
7 จันทบุรี 07 46 ยโสธร 46
8 ฉะเชิงเทรา 08 47 ยะลา 47
9 ชลบุรี 09 48 ร้อยเอ็ด 48
10 ชัยนาท 10 49 ระนอง 49
11 ชัยภมูิ 11 50 ระยอง 50
12 ชุมพร 12 51 ราชบุรี 51
13 เชียงราย 13 52 ลพบุรี 52
14 เชียงใหม่ 14 53 ล าปาง 53
15 ตรัง 15 54 ล าพูน 54
16 ตราด 16 55 เลย 55
17 ตาก 17 56 ศรีสะเกษ 56
18 นครนายก 18 57 สกลนคร 57
19 นครปฐม 19 58 สงขลา 58
20 นครพนม 20 59 สตูล 59
21 นครราชสีมา 21 60 สมุทรปราการ 60
22 นครศรีธรรมราช 22 61 สมุทรสงคราม 61
23 นครสวรรค์ 23 62 สมุทรสาคร 62
24 นนทบุรี 24 63 สระแก้ว 63
25 นราธวิาส 25 64 สระบุรี 64
26 น่าน 26 65 สิงห์บุรี 65
27 บึงกาฬ 27 66 สุโขทัย 66
28 บุรีรัมย์ 28 67 สุพรรณบุรี 67
29 ปทุมธานี 29 68 สุราษฎร์ธานี 68
30 ประจวบคีรีขันธ์ 30 69 สุรินทร์ 69
31 ปราจีนบุรี 31 70 หนองคาย 70
32 ปัตตานี 32 71 หนองบัวล าภู 71
33 พระนครศรีอยุธยา 33 72 อ่างทอง 72
34 พะเยา 34 73 อ านาจเจริญ 73
35 พังงา 35 74 อุดรธานี 74
36 พัทลุง 36 75 อุตรดิตถ์ 75
37 พิจิตร 37 76 อุทัยธานี 76
38 พิษณุโลก 38 77 อุบลราชธานี 77
39 เพชรบุรี 39

หมำยเหต ุ ให้ใช้เป็นตัวเลขอารบิค

 รหัสจงัหวัด 31



แบบ 1 
 

รายชื่อผู้รับผิดชอบและประสานงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 

กศจ. ............................................... 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ (มือถือ) E-mail 

1  ศธจ.   

2  รอง ศธจ.   

3  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   

4  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   
 

      

แบบรายงานจ านวนต าแหน่งว่าง 
ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 
 

จ านวนต าแหน่งว่าง (อัตรา) 
รวม หมายเหตุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา 

    

 
หมายเหตุ  ให้จัดส่งข้อมูลข้างต้น ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 

 

 

                                            ลงชื่อ.......................................................................ผูร้ายงาน 

                                       (.......................................................................) 

                                  ต าแหน่ง .................................................................. 
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สพป. สพม.

21 มิถุนายน 2565

22 มิถุนายน 2565

23 มิถุนายน 2565

24 มิถุนายน 2565

25 มิถุนายน 2565

26 มิถุนายน 2565

27 มิถุนายน 2565

รวม

หมายเหต ุ  1. รายงานขอ้มลูจ านวนผู้สมคัรทุกวัน และสรุปจ านวนผู้สมคัรทัง้หมดในวันสุดท้ายของการรับสมคัร
                   ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com
                 2. ให้ใช้ตัวเลขเป็นเลขอารบิค

                                       ลงชื่อ.......................................................................ผู้รายงาน

                                                   (.......................................................................)

                                       ต าแหน่ง ..................................................................

แบบ 2

รายงานข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565

กศจ. ...............................................

วันทีส่มคัร
จ านวนผู้สมคัร (ราย)

รวม
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สพป. สพม.

ศึกษานิเทศก์

หมายเหต ุ  จัดส่งข้อมูลข้างต้น และส าเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกล่ันกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
               ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com ภายในวันจนัทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รายงาน

      (.......................................................................)

ต าแหน่ง ..................................................................

ต าแหน่ง
จ านวนผู้ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องตน้ (ราย)

รวม

แบบ 3

รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือกทีผ่่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบือ้งต้น
ส าหรบัคัดเลือกบคุคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2565
กศจ. ...............................................
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สพป. สพม.

ศึกษานิเทศก์

หมายเหต ุ  จัดส่งข้อมูลข้างต้น ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com ภายในวันพุธที ่20 กรกฎาคม 2565
             

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รายงาน

      (.......................................................................)

ต าแหน่ง ..................................................................

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565

จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกดา้นผลงาน (ราย)

แบบ 4

รายงานข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน
ที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา

ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์

กศจ. ...............................................

ต าแหน่ง รวม
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สพป. สพม.

ศึกษานิเทศก์

หมายเหต ุ  - ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และได้รับการขึ้นบัญชี
                  ตามประกาศ กศจ.
              - จัดส่งข้อมูลข้างต้น และส าเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
                 ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที ่5 สิงหาคม 2565

ลงชื่อ.....................................................................ผู้รายงาน

      (.....................................................................)

ต าแหน่ง ................................................................

จ านวนผู้ไดร้ับการคัดเลือก (ราย)

แบบ 5

รายงานข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565

กศจ. ...........................................

ต าแหน่ง รวม

36



 
 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐานต าแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ 
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การจัดล าดับอาวุโสในราชการ 

47



48



 
 
 
 

 
 
 
 

การก าหนดต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

49
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aa
Typewritten text
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56



 
 
 

 
 
 
 

การก าหนดแนวปฏิบตัิในการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ 

59



60



 

 

ติดรูปถ่าย 
   ขนาด 1 น้ิว   

ถ่ายไวไ้ม่เกิน  
6 เดือน 

 สมัครคัดเลือกในสังกัด 

 รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร 
 

                
                                                                                   

         

  

 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

หน่วยสอบ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด............................................ 

                 

เรียน   ประธำนกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด.................................................. 

  ด้วยข้ำพเจ้ำประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงขอเสนอรำยละเอียดพร้อมหลักฐำนเกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำเพ่ือประกอบ  
กำรพิจำรณำ  ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล   (นำย,นำง,นำงสำว/.............)…...............................…………..………สัญชำติ…………….เชื้อชำติ……………….….. 
2. บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี……….........................................วันออกบัตร.................................วันหมดอำยุ........................

ออกให้ ณ จังหวัด....................................................เกิดวันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ............................ 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย..............................ถนน........... .........................................

ต ำบล......................................อ ำเภอ........................................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.............. ..........................
โทรศัพท์มือถือ........................................................................................................................................................................ 

4.   คุณวุฒิ 
      [    ]  ปริญญำตรี ชื่อวุฒิกำรศึกษำ...............................................สำขำ/วิชำเอก................................................................. . 
              จำกสถำบันกำรศึกษำ....................................................... ...เมื่อวันที่........................................................................... 
      [    ]  ปริญญำโท ชื่อวุฒิกำรศึกษำ................................................สำขำ/วิชำเอก................................................................ . 
     จำกสถำบันกำรศึกษำ..........................................................เมื่อวันที่.................... ...................................................... 
      [    ]  ปริญญำเอก ชื่อวุฒิกำรศึกษำ..............................................สำขำ/วิชำเอก................................................................ . 
     จำกสถำบันกำรศึกษำ..........................................................เมื่อวันที่......................................................................... 
5.  ปัจจุบันเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง……………….…………….วิทยฐำนะ............................................. 
    รับเงินเดือน อันดับ คศ. ………...….…..เงินเดือน…………….………..บำท 
    สถำนศึกษำ/หน่วยงำน………………………….....………อ ำเภอ………………………………………จังหวัด.......................................…...         
    สังกัด………….......................................................................................................................................................................... 
    ช่วยรำชกำร (ถ้ำมีโปรดระบุ)................................................................................................................................................... 
    ....................................................................................................................................................... ......................................... 
 

/6. ข้ำพเจ้ำ... 
 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลำยมือ   
   ของตนเองและลงลำยมือชื่อต่อเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 

  2. ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ  
     ให้ครบถ้วน ถูกต้องและรับรองส ำเนำเอกสำรทุกแผ่น 

 

(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปำกกำลูกลื่น)
  สพป. สพม. 
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6.  ข้ำพเจ้ำประสงค์จะใช้ต ำแหน่งหรือประสบกำรณ์ในกำรด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้ในกำรสมัครคัดเลือก 
    [    ]  6.1 ต ำแหน่งคร ูวิทยฐำนะช ำนำญกำร เมื่อวันที่.................................ถึงวันที่............. เป็นเวลำ.........ป.ี.............เดือน  
                 ..................วัน (นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) 
    [    ]  6.2 เคยด ำรงต ำแหน่งคร ูวิทยฐำนะช ำนำญกำร เมื่อวันที่...................ถึงวันที่..............เป็นเวลำ.........ปี....... .......เดือน 
                  .................วัน  
    [    ]  6.3 เคยด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 1 เมื่อวันที่...................ถึงวันที่...............เป็นเวลำ............ปี.............เดือน................วัน  
    [    ]  6.4 เคยด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 2 เมื่อวันที่...................ถึงวันที่...............เป็นเวลำ............ปี.............เดือน................วัน 
7.  หลักฐำนที่แนบมำพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซ่ึงได้รับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว รวม ............ รำยกำร คือ 
     (ให้จัดเรียงตำมล ำดับ) 
      [    ]  7.1  ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
      [    ]  7.2  ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ฉบับภำษำไทย  
      [    ]  7.3  ส ำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร (ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ที่ได้รับกำรรับรองจำกเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนประวัติ 
      [    ]  7.4  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
     [    ]  7.5  ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 
      [    ]  7.6  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน    
      [    ]  7.7  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์     
    [    ]  7.8  ใบรับรองแพทย์ จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ไม่เกิน 30 วันก่อนวันสมัคร  
     [    ]  7.9 แบบเสนอชื่อผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม เพ่ือสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง   
                    ต ำแหน่งศึกษำเทศก์ (ถ้ำมี) จ ำนวน.............ชุด (กรณีได้รับกำรเสนอชื่อจำกผู้บังคับชั้นต้น)  
     [    ]  7.10 ประวัติและประสบกำรณ์ที่แสดงถึงกำรพัฒนำตนเองเกี่ยวกับกำรเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร หรือกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
                       และกำรเป็นผู้น ำในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ควำมยำวไม่เกิน 5 หน้ำกระดำษ A4 แบบอักษร  
                      TH SarabunPSK ขนำดอักษร 16 พอยท ์จ ำนวน.............ชุด 
      [    ]  7.11 วิสัยทัศน์กำรเป็นศึกษำนิเทศก์ ควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK  
                       ขนำดอักษร 16 พอยท ์จ ำนวน.............ชุด 
      [    ]  7.12 ผลงำนหรือรำงวัลที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ภำคภูมิใจ ควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4  
                       แบบอักษร TH SarabunPSK ขนำดอักษร 16 พอยท์ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ ไม่เกิน 5 หน้ำ  
                      จ ำนวน.............ชุด  
      [    ]  7.13 หลักฐำนอื่น ๆ  ถ้ำมี (โปรดระบุ).............................................................................................. ........................ 

         ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้จัดเตรียมแผนกำรนิเทศ เพ่ือน ำไปประกอบกำรประเมินด้ำนควำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำไว้  
    เรียบร้อยแล้ว 
8.  สถำนที่ติดต่อได้สะดวก........................................................................................................ .................................................... 
     ............................................................................................................................. .................................................................. 
     เบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำน.................................................................เบอร์โทรศัพท์ที่บ้ำน.......................................... ................. 
     เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................................................  E-mail ............................................................................     
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                        /ข้ำพเจ้ำ... 
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    ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง    
ตำมมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ .ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่ 5 มกรำคม 2565  
และคุณสมบัติด้ำนอื่นครบถ้วนตำมประกำศรับสมัครคัดเลือก ข้อควำมที่ข้ำพเจ้ำแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นจริงทุกประกำร 
หำกข้อควำมดังกล่ำว ไม่เป็นควำมจริง ไม่ถูกต้อง เป็นเอกสำรเท็จ หรือไม่ครบตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ 
ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ ใด ๆ ทั้งสิ้น กำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรตรวจคุณสมบัติถือเป็นที่
สิ้นสุด 

 

      
      (ลงชื่อ).................................................................ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  

              (..................................................................) 

     ยื่นใบสมัคร วันที่ ........... เดือน ..................................... พ.ศ. .................... 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ค ำรับรอง... 
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ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 

                     ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ............................................................................................. ............................................. 
เป็นผู้มีควำมประพฤติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรให้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้  
 

                                                              (ลงชื่อ).......................................................ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น     

                                                                      (......................................................) 

                                                              ต ำแหน่ง............................................................. 

                                                              วันที่........ เดือน ........................... พ.ศ. ................ 
 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 
 
 
           

           ลงชื่อ............................................................ 

                 (...........................................................) 

           ต ำแหน่ง........................................................ 

           วันที่.........เดือน ..................... พ.ศ. ............. 

 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่ำ 
   [    ]  มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
   [    ]  ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก............................................ 
............................................................................................. .... 
................................................................................................. 
 

           ลงชื่อ............................................................ 

                 (...........................................................) 

           ต ำแหน่ง....................................................... 

           วันที่..........เดือน ..................... พ.ศ. .............. 

  
หมำยเหตุ  ใบสมัครนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดท ำขึ้น ซ่ึงผู้ด ำเนินกำรคัดเลือก  
               สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
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ตัวอย่างบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565 

 
 
 

พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือด้านขวา พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือด้านขวา 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 

 

พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือด้านขวา พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือด้านขวา 

    บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  (ส าหรับผู้สมัคร) 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด…………………....................... 
    รหัสประจ าตัวผู้สมัคร    
     
    ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สมัครสังกัด  สพป. ……………..................... 
    ชื่อ-สกุล.................................................................... ....................... 

           เลขประจ าตัวประชาชน    

    

      .....................................................       ...................................................... 
     (....................................................)       (....................................................) 

                              ลายมือชื่อผู้สมัคร                       เจ้าหน้าที่ออกบัตร 
                      ให้แสดงบัตรประจ าตัวน้ีทุกครั้งท่ีเข้าสอบ 

 
 
ให้แสดงบัตรประจ าตั 

 

 

 

 

 

 

วน้ีทุกครั้งท่ีเข้าสอบ 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด…………………….......................... 
รหัสประจ าตัวผู้สมัคร    
   

 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สมัครสังกัด  สพป. ……………....................... 
ชื่อ-สกุล............................................................................................. 

                             เลขประจ าตัวประชาชน 
 
 
...................................................... ...................................................... 
(....................................................) (....................................................) 
         เจ้าหน้าที่ออกบัตร             ลายมือผู้สมัคร 
 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 

 

      

หมายเหตุ   1. ให้ใช้ตัวเลขเป็นเลขอารบิค 
               2. กศจ. อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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ตัวอย่างบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565 

 
 
 

พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือด้านขวา พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือด้านขวา 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 

 

พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือด้านขวา พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือด้านขวา 

    บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  (ส าหรับผู้สมัคร) 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด…………………....................... 
    รหัสประจ าตัวผู้สมัคร    

     

    ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สมัครสังกัด  สพม. …………….................... 

    ชื่อ-สกุล.................................................................... ....................... 
           เลขประจ าตัวประชาชน 

       

      .....................................................       ...................................................... 
     (....................................................)       (....................................................) 

                              ลายมือชื่อผู้สมัคร                       เจ้าหน้าที่ออกบัตร 
                      ให้แสดงบัตรประจ าตัวน้ีทุกครั้งท่ีเข้าสอบ 

 
 
ให้แสดงบัตรประจ าตัวน้ีทุกครั้งที่เข้าสอบ 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด……………….............................. 
รหัสประจ าตัวผู้สมัคร    
   

 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สมัครสังกัด  สพม. ………………................... 
ชื่อ-สกุล............................................................................................. 

                             เลขประจ าตัวประชาชน 
 
 
...................................................... ...................................................... 
(....................................................) (....................................................) 
         เจ้าหน้าที่ออกบัตร             ลายมือผู้สมัคร 
 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน 

 

      

หมายเหตุ   1. ให้ใช้ตัวเลขเป็นเลขอารบิค 
               2. กศจ. อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
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