
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
       เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
               สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2565 

    
 

 ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้ง ให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2730 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 
ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว27 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะรับสมัครกำรคัดเลือก  จ านวน  14  อัตรา ดังนี้ 
 1.1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา             จ านวน 12 อัตรา   
 1.2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2 อัตรา   
2. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธสิมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ดังนี้ 

 2.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
และต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 2.2 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
 2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

  2.4 ด ารงต าแหน่ง หรือ เคยด ารงต าแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
  2.4.1 ต าแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการ 
  2.4.2 ต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ.เทียบเท่า ดังนี้ 
 (1) ต าแหน่งอาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ 

 (2) ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6 

 3. กำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกมี 2 รูปแบบ  

  3.1 สมัครโดยได้รับการเสนอชื่อจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น โดยต้องสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกในหน่วยงานการศึกษาเดียวกันกับที่ตนเองสังกัดเท่านั้น 

  3.2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง 
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                  4. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิ การจังหวัดร้อยเอ็ด 
http://www.roietpeo.go.th/ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานได้ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 501 หมู่ 16 ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 ถึงจันทรท์ี่ 27 มิถุนายน 2565  เวลา 0๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ และพักกลางวัน เวลา 12.00 น. – 13. 00 น.) 
 5. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก 

  5.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามรูปแบบที่ก าหนด  (เอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้) 
   ส าหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามข้อ 3.1 ให้แนบแบบเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมเพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. พร้อมใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
(เอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้) 

                       5.2 ประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางวิชาการ
หรือการพัฒนาการศึกษา และการเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ 
A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์ (เอกสารจ านวน 3 ชุด ประกอบด้วยตัวจริง 1 ชุด      
และส าเนา 2 ชุด) 
                       5.3 วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร                    
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท ์(เอกสารจ านวน 3 ชุด ประกอบด้วยตัวจริง 1 ชุดและส าเนา 2 ชุด) 
                       5.4 ผลงานหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ ความยาวไม่เกิน 
2 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์ (เอกสารจ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย
ตัวจริง 1 ชุดและส าเนา 2 ชุด) 
 

                       ทั้งนี้ ให้จัดเตรียมแผนการนิเทศ เพ่ือน าไปประกอบการประเมินด้านความสามารถใน
การนิเทศการศึกษาด้วย 

 5.5 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 
 5.6 ส าเนาสมุดประวัติ หรือส าเนา ก.พ.๗ หรือ ส าเนา ก.ค.ศ.๑๖ ที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

ลงนามรับรองความถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด 
 5.7 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ส าเร็จ 

การศึกษาแล้ว จ านวน ๑ ฉบับ  
  5.8 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ 

 5.9 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน ๑ ฉบับ  
 5.10 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง 

 5.11 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 5.12 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
  ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วนตาม 

ประกาศรับสมัครคัดเลือก จะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ทุกหน้า 
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6. กำรยื่นใบสมัคร 
 6.๑ ให้ผู้สมัครยื่นสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ 

ครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ตรงตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และแนวทางการ
ประเมินที่ก าหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากรายงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และ
แนวทางการประเมิน จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง 

 6.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมาย 
ลงทะเบียนในเขตการจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ในภายหลังต้องแจ้งให้หน่วยจัดสอบทราบทันที หากแจ้งท่ีอยู่ไม่ชัดเจน 
ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

6.3 ให้ผู้สมัครเลือกสมัครเข้ารับการคัดเลือกในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น                        
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือก
ทั้งหมด 
  6.4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัคร และพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่ 
มือขวา ในบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

ทั้งนี้  ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า ในวันบรรจุและแต่งตั้ง
ตนเองไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ ๔ อ าเภอในจังหวัด
สงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา และอ าเภอนาทวี) ต้องรับรองตนเองด้วยว่า หากตนเอง
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันบรรจุและแต่งตั้งต้องไม่ติดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ ๔ อ าเภอในจังหวัด
สงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอสะข้าย้อย อ าเภอเทพา และอ าเภอนาทวี) หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
และกรณีในวันบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกติดเงื่อนไขใดที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดใดสังกัดหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก ์

 7. องค์ประกอบในกำรคัดเลือก 
  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิ เ ทศก์ ก าหนด
องค์ประกอบในการคัดเลือก ดังนี้ 
  7.1 กำรกลั่นกรองควำมเหมำะสมเบื้องต้น  

วันที่ด าเนินการ องค์ประกอบการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น 

วันอังคารที่ 28 –                  
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 
2565 

กลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น จากประวัติ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์การ
เป็นศึกษานิเทศก์ 

  7.2 องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และค่ำน้ ำหนักกำรประเมิน  
   องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และค่าน้ าหนักการประเมิน ส าหรับหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 ด้าน  
(คะแนนรวม 200 คะแนน) ดังนี้ 
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   (1) ด้ำนผลงำน คะแนนรวม  50 คะแนน 

วันที่ด าเนินการ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และค่าน้ าหนักการประเมิน คะแนน 

วันศุกร์ที่ 8 – วันจันทร์ที่ 18 
กรกฎาคม 2565 
 

     การประเมินผลงานหรือรางวัลที่เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนทีภ่าคภูมิใจ 

 
50 คะแนน 

   (2) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำ คะแนนรวม  150 คะแนน 

วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่ 
29 กรกฎาคม 2565 

การประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา   
     (1) คุณลักษณะส่วนบุคคล 

     (2) ทักษะและวิธีการนิเทศการศึกษา 
     (3) การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคนโลยี 
     (4) การสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่
สะท้อนผลการนิเทศต่อครูสถานศึกษา หน่วยงาน หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 แบบ
อักษร TH SarabunPsK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์ 

150 คะแนน 

 องค์ประกอบการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น และองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และค่าน้ าหนัก
คะแนนการประเมิน ส าหรับหรับการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตำมเอกสำรหมำยเลข 1 แนบท้ำยประกำศนี้)  

  8. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองควำมเหมำะสมเบื้องต้น 

                       คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่าน
การกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ภายในวันจันทร์ที ่4 กรกฎาคม 2565 โดยเรียงล าดับตามหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และทางเว็บไซต์http:/www.roietpeo.go.th  

9. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกด้ำนผลงำน 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน 

ภายในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยเรียงตามหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก            
ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และทางเว็บไซต์ http:/www.roietpeo.go.th 
                   10. เกณฑ์กำรตัดสิน   
                          10.1 ต้องได้คะแนนการประเมินด้านผลงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบจึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา 
                          10.2 ต้องได้คะแนนการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศ
การศึกษา แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

                           กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนด้านความสามารถ              
ในการนิเทศการศึกษามากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนด้านความสามารถในการนิเทศ
การศึกษาเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดล าดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า   
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11. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 

   จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะผู้ได้คะแนนการประเมินด้านผลงานและ    
ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบสิบ โดยเรียงตามล าดับที่
จากผู้ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย  ภายในวันที่  5  สิงหาคม  2565 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
และทางเว็บไซต์ http:/www.roietpeo.go.th 

 12. กำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ก าหนดระยะเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้น
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก 

 13. กำรเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
  13.1 จะเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง  ตามล าดับที่ใน
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามจ านวนต าแหน่งว่าง 
  13.2 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 
ตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานต าแหน่ง หรือเป็นผู้ติดเงื่อนไขอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง และยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายนั้น 
  13.3 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
ก าหนด ให้ยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเฉพาะบุคคล เว้นแต่ผู้นั้นมีเหตุผลสมควรและบัญชียังไม่ถูก
ยกเลิก อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 
  13.4 ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐาน
ต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามล าดับที่ที่ข้ึนบัญชี 
  13.5 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ รายใดเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นผู้ขาดคุณสมบัติ   
ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว             
ต้องถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
                    14. กำรยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก  

 การด าเนินการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเฉพาะบุคคล  เมื่อผู้นั้นมีกรณีใด      
กรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 14.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดใดสังกัดหนึ่งแล้ว 

 14.2 ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
 14.3 ในวันที่บรรจุและแต่งตั้ง มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง 
หรือ ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 14.4 ไมม่ารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
 14.5 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได้ 
 14.6 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ 14.4 
และข้อ 14.5 ไปแล้ว  ถ้าผู้นั้นมีเหตุผลอันสมควรและบัญชียังไม่ถูกยกเลิกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 
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                 15. ข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที ่
 15.1 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา
เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตามท่ี กศจ.ก าหนด  
         15.2 ภายหลังจากที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จะต้อง
จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (Performance Agreement) เพ่ือน าไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน             
ในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยมีข้อความระบุถึงการที่ศึกษานิเทศก์จะปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามลักษณะงานในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามกรอบภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด  คะแนนการประเมิน  และวิธีการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี กศจ. ก าหนด  

    15.3 การลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ให้ศึกษานิเทศก์ท่ี 
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รับ
ข้อตกลง ก าหนดให้มีพยานในการท าข้อตกลงตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะเห็นสมควร  
 15.4 รูปแบบการบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ให้เป็นไป  
ตามรูปแบบที่ กศจ. ก าหนด  
  16. กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำเป็นระยะเวลำ 1 ปี  
 16.1 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต้องได้รับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนน                 
การประเมิน  และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ กศจ.ก าหนด โดยให้มีการประเมิน   
2 ครั้ง ทุก 6 เดือน หากผลการประเมินใน 6 เดือนแรกไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมิน 
ให้ผู้รับการประเมินทราบเพ่ือพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเมื่อครบ 6 เดือนหลัง          
ให้มีการประเมินครั้งที่ 2 แล้ว ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน  หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.                
ก าหนด แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ด าเนินการตามมาตรา 71 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตราก าลังทดแทน พ.ศ. 2551 โดยสั่งย้ายหรือเกลี่ย
อัตราก าลังเพ่ือแต่งตั้งผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายนั้นไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่ง      
ในระดับเดียวกันกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ในหน่วยงานการศึกษา             
ที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ทั้งนี้ผลการประเมินเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
  16.2 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพ่ือด าเนินการประเมิน
ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด  คะแนนการประเมิน  เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตามที่ กศจ. ก าหนด และรายงานผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือการพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 1 ( 6 เดือนแรก) และครั้งที่ 2 (ผลการประเมินรวม ทั้ง 2 ครั้ง) ให้ กศจ. ทราบ 
 
 
 
 





   

 

                                                                  
     (โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลกูลื่น)                                                                              

                                                 รหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบ   

      

                          
               
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 

เรียน  ประธำนกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับ 
ตัวข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)………………………..……….……...….. สัญชาติ………..……. เชื้อชาติ……………….... 

2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน                                                         วันออกบัตร……..……………….......…   
   หมดอายุวันที…่……………………....…………………ออกให้โดย......................................................................................... 
   ออกให้ ณ จังหวัด..................................... เกิดวันที่...................เดือน......................พ.ศ.……..………......................... 
 3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย.......... ...........ถนน.........................................   
     ต าบล.............................. อ าเภอ...............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................ .....  
     โทรศัพท์มือถือ.............................................................. 

 4. คุณวุฒิ 
      (    ) ปริญญาตรี  ชื่อวุฒิการศึกษา.........................................................สาขา/วิชาเอก......................................  
                      จากสถาบันการศึกษา.....................................................................เมื่อวันที่............................ .................... 
      (    ) ปริญญาโท  ชื่อวุฒิการศึกษา................................................. .........สาขา/วิชาเอก...................................... 

            จากสถาบันการศึกษา................................................................... ..เมื่อวันที่................................................  
     (    ) ปริญญาเอก  ชื่อวุฒิการศึกษา.........................................................สาขา/วิชาเอก......................................  

                      จากสถาบันการศึกษา.................................................................... ..เมื่อวันที่................................................ 
          ๕. ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง...........................วิทยฐานะ.................................. 
              รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ..................................เงินเดือน.........................................บาท 

    สถานศึกษา/หน่วยงาน......................................................อ าเภอ.................................จังหวัด..............................    
    สังกัด.....................................................................................................................................................................  

              ช่วยราชการ (ถ้ามีโปรดระบุ).................................................................................................................................. 
 6. ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้ต าแหน่งหรือประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ในการสมัครคัดเลือก 
            (   ) 6.1 ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ เมื่อวันที่............ถึงวันที่.......................เป็นเวลา...........ป.ี...........เดือน 
                        ......................วัน   (นบัถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
            (   ) 6.2 เคยด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ เมื่อวันที่............ถึงวันที่............เป็นเวลา..........ปี............เดือน 
                        ......................วัน    
            (   ) 6.3 เคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1  เมื่อวันที่............ถึงวันที่............เป็นเวลา..........ปี............เดือน.................วัน    
            (   ) 6.4 เคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ 2 เมื่อวันที่............ถึงวันที่............เป็นเวลา..........ปี............เดือน.............. ....วัน    
 
 

สพม. 
สมัครคัดเลือกในสังกัด 

สพป. 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 

 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง 
    และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
2. ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ  

    ให้ครบถ้วน ถูกต้องและรับรองส ำเนำเอกสำรทุกแผ่น 
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         7. หลักฐานที่แนบมาพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซึ่งได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว รวม..................รายการ คือ 

            (   )  7.1 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
            (   )  7.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  
            (   )  7.3 ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ที่ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ 
            (   )  7.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
            (   )  7.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
            (   )  7.6 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
            (   )  7.7 แบบเสนอชื่อผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง 
                        ต าแหน่งศึกษาเทศก์ (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด (กรณีได้รับการเสนอชื่อจากผุ้บังคับชั้นต้น) 
            (   )  7.8 ประวัติและประสบการณ์ท่ีแสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางวิชาการ หรือการพัฒนาการศึกษา 
                               และการเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร  
                        TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์ จ านวน 3 ชุด 

            (   )  7.9 วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK  
                         ขนาดอักษร 16 พอยท์ จ านวน 3 ชุด 

            (   )  7.10 ผลงานหรือรางวัลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  
                           แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์ พร้อมแนบเอกสารหักฐานประกอบไม่เกิน 5 หน้า  
                          จ านวน 3 ชุด 

             (   )  7.11 หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี (โปรดระบุ)................................................................................................................ 
    
  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมแผนการนิเทศ เพื่อน าไปประกอบการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ไว้เรียบร้อยแล้ว 

         8. สถานที่ติดต่อได้สะดวก........................................................................................................ ......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................................................   
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน...................................................................... เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน.............................................................. 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ...............................................................................E-mail............................................................................ . 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว1  ลงวันที่ 5 มกราคม 2565                      
และคุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
หากข้อความดังกล่าว ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง เป็นเอกสารเท็จ หรือไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในประกาศให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มี
สิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น การวินิจฉัยของคณะกรรมการการตรวจคุณสมบัติ
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

                                  ลงลายมือชื่อ……………………………….…………..…………………ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือก  
                                    (….…………………………….………….……….………) 
                                      ยื่นใบสมัครวันที่…………… เดือน...... มิถุนายน.............  พ.ศ. 2565 
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ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำขั้นต้น 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.......................................................................................................... ................... 
เป็นผู้มีความประประพฤติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุแลแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ 
 

                 (ลงชื่อ)……………………………….…………..…………………ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น     
                            (….…………………………….………….……….………) 
                   ต าแหน่ง….…………………………….………….………...……… 
                                              วันที่            เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 

เฉพำะเจำ้หน้ำที ่

บันทึกของเจ้ำหนำ้ที่รับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหนำ้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลกัฐานไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

 

 

 

 

   ลงลายมือชื่อ………………….....…...............………ผู้รับสมัคร 

              (…….…....…………….…...………….…….) 
       ต าแหน่ง............................................................... 
                วันที่       มิถุนายน 2565 

 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของ
ผู้สมัครแลว้  ปรากฏวา่ 
      มีคุณสมบัติครบถว้นตามประกาศรับสมัคร 
      ขาดคุณสมบัติ   
 
          เนื่องจาก…………………..........…………………..................……. 
  ……………..........….………………………………………………………..……… 

  ……………………………..........……………….………………………..………… 

ลงลายมือชื่อ………………………..…..................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
             (….…..…..………….…………………..) 
   ต าแหน่ง.......................................................... 
                วันที่          มิถุนายน 2565 

 

 
 




