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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2562

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 

แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ตามหนังลือ 

สำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 และตามหนังลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 3944 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 53 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันท่ี 

24 ตุลาคม 2560 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ท่ี ศธ 04009/ว 3944 ลงวันท่ี 18 

มิถุนายน 2562 และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้

1. ตำแหน่งท่ีจะดำเนินการคัดเลือก จำนวน 7 อัตรา ดังน้ี

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 6..อัตรา 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ลำดับท่ี สพท. ตำแหน่งเลขท่ี เลขท่ีจ่ายตรง

1. สพป.พิษณุโลก เขต 2 110 0157844
2. สพป.พิษณุโลก เขต 2 118 0157852
3. สพป.พิษณุโลก เขต 2 119 0157853
4. สพป.พิษณุโลก เขต 2 122 0157856
5. สพป.พิษณุโลก เขต 2 124 0157858

6. สพป.พิษณุโลก เขต 2 129 0188258

1 . สพม.เขต 39 11 0420544

2. ผู้ม...
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2. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี

2.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2.2 มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ท่ี ก.ค.ศ.กำหนดเป็น 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2.3 ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มี'วุฒิ'ปริญญาตรี และ 2 ปี สำหรับ 

ผู้มีวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือ

2.4 ดำรงตำแหน่งอ่ืนท่ี ก.ค.ศ.เทียบเท่า ดังน้ี

(1) เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 

ไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือ

(2) เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ํากว่าอาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6

2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอ่ืน (ศึกษานิเทศก์)

3. ใหผู้้สมัครเลือกสมัครเข้ารับการคัดเลือกในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

หรือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน หากปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

สมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง จะตัดสิทธิการคัดเลือกท้ังหมด

ทั้งนี้ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า ในวันบรรจุและแต่งตั้ง 

ตนเองไม่ติดเง่ือนไขอ่ืนใดท่ี ก.ค.ศ.กำหนด

4. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ ผ\̂ ห/.|ว17๓๐6.50.1:๒ และย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง 

ได้ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม -  วันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -  16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โดยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 055 -  301225

5. เอกสารและหลักฐานท่ีใข้ในการสมัคร

5.1 ใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน

5.2 สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (7โลก5๓(ว!) จำนวน 1 ชุด

5.3 สำเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) ที่เป็นบีจจุบันและเจ้าหน้าที่รับรอง 

ความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

5.4 สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีข่ือผู้สมัคร

5.5 สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ท่ียังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ

5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1

น้ิว จำนวน 3 รูป
5.7 สำเนา...
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5.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ท่ียังไม่หมดอายุ

จำนวน 1 ฉบับ

5.8 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เซ่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนแปลงซ่ือ ซ่ือสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ

5.9 เอกสารรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ีวัด (ภาค ข ประเมินประวัติ ผลการ 

ปฏิบัติงาน สมรรถนะ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1

แยกเอกสารดังบ้ี

5.9.1 แบบรายงานประวัติและผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสอนและการนิเทศ 

การศึกษา ซ่ึงได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น พร้อมเอกสาร/หลักฐานตามองค์ประกอบการประเมิน 

ตัวข้ีวัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน 1 เล่ม

5.9.2 สำหรับแบบประเมินสมรรถนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวช้อง (แบบประเมิน 1/1 หรือ 

แบบประเมิน 1/2) จากผู้ประเมินทั้ง 5 คน โดยผู้ประเมินแต่ละคนประเมินแล้วนำแบบประเมินใส่ซองปีดผนึก 

ประทับตราลับ พร้อมลงลายมือซ่ือกำกับ ล่งมอบให้ผู้ประเมินคนที่ 1 รวบรวมโดยนำซองแบบประเมินชองผู้ประเมิน 

ท้ัง 5 ซอง บรรจุใส่ซองรวมกันอีกซองหนึ่งแล้วปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือซื่อกำกับและมอบให้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี รวบรวมล่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดท่ีผู้สมัครได้สมัครเช้ารับการคัดเลือกใน 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด นั้น ภายในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 เป็นอย่างช้า

เอกสารหลักฐานท่ีเป็นฉบับสำเนาผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (ให้นำฉบับจริงมา 

แสดงในวันสมัครด้วย)

6. การย่ืนใบสมัคร

ผู้สมัครคัดเลือกต้องย่ืนใบสมัครคัดเสือกด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตาม 

ข้อ 5 (ยกเว้นข้อ 5.9.2) และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยตนเอง โดยย่ืนท่ีกลุ่ม 

บริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 

2 - 8  สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 -  16.30 น,) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ท้ังบ้ี ผู้สมัครรายใดยื่นเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีรับสมัครมืสิทธิท่ีจะไม่ 

รับสมัคร ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ จนเจ้าหน้าท่ีรับสมัครไม่สามารถตรวจสอบไต้โนขณะ 

รับสมัครและไต้รับสมัครไว้ หากสอบคัดเลือกไต้และไต้รับการเรียกตัวเช้ารับการบรรจุ และไต้ตรวจสอบพบภายหลัง 

จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มืคุณสมบัติตามประกาศบี้ตั้งแต่ต้น ทางราชการขอสงวนสิทธ้ีท่ีจะดำเนินการให้เป็นไปตาม 

ระเบียบกฎหมายต่อไป โดยผู้สมัครรายน้ันไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ท้ังส้ิน

7. การประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเช้ารันการคัดเลือก

จะประกาศรายซื่อผู้มืสิทธิเช้ารับการคัดเลือก ภายในวันพุธ ท่ี 14 สิงหาคม 2562 

ณ สำนักงาบศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และทางเว็บไซด์ .เว^๓๐6.3๐.1:1า
8. หลักสตร...



8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

ภาค ก ความรู้ท่ัวไปและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏินัติงาน และความรู้ 

ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี

1. ความรู้ท่ัวไปและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบ้ติงาน (50 คะแนน)

1) นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนปฏินัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

3) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

4) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบีติราชการทางปกครอง

7) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

8) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

9) ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิษัติงาน 

โดยเน้นความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2. ความรู้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

2.1 งานการนิเทศ

1) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา

2) การส่งเสริมการใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร หลักการสอน 

หลักจิตวิทยา และการจัดกระบวนการเรียนรู้

3) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4) การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

5) การส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.2 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

1) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการนิเทศ

และการพัฒนาวิชาการ

2) การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

3) การนำผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปใช้

2.3 การศึกษาด้นคว้าและการให้บริการทางวิชาการ

1) การจัดทำเอกสารทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน

2) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

- 4 -

2.4 งาน...
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2.4 งานวิเคราะห์ วิจัย

1) การวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน

2) การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย มาตรฐาน และการประกันคุณภาพ

การศึกษา

2.5 งานการพัฒนาครู

1) การพัฒนาครูและวิชาชีพครู

2) การส่งเสริมการเรียนรู้ของครู

3) บทบาทการเป็นผู้ซี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการสำหรับครู

4) หลักการจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียด

ในเอกสารหมายเลข 1

1. ประเมินประวัติ (50 คะแนน)

2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)

3. ประเมินสมรรถนะ (50 คะแนน)

4. สัมภาษณ์ (50 คะแนน)

9. กำหนดการคัดเลือก

9.1 วันและเวลาสอบคัดเลือก

ภาค ก ความรู้ท่ัวไปและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และความรู้ 

ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันเสาร์ท่ี 24 สิงหาคม 2562/ 
เวลา 09.30 น. -  11.30 น. 
เวลา 13.30 น. -  15.30 น.

สอบข้อเขียน ภาค ก (แบปรนัย)
ความรู้ท่ัวไปและกฎหมายท่ีเกี่ยวช้องกับการปฏิบัติงาน 
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง

50 คะแนน 
100 คะแนน

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ

วันพฤหัสบดีที่/!5 สิงหาคม 2562,. 
ถึงวันศุกร์ท่ี, 23 สิงหาคม 2562 ̂

ประเมินประวัติ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประเมินสมรรถนะ

50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ

วันอาทิตย์ท่ี.25 สิงหาค?/'2562 สอบสัมภาษณ์ ภาค ข 50 คะแนน
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

9.2 สถานท...
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9.2 สถานท่ีสอบ

จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพุธท่ี 14

สิงหาคม 2562

10. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบ 

และต้องได้คะแนนรวมท้ังสองภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ

กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมทั้งสองภาคเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาค ข มากกว่า 

อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากคะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีมีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบีติการจัดลำดับอาวุโสใน 

ราชการตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด อยูในลำดับท่ีดีกว่า (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันท่ี 30 

กรกฎาคม 2555)

11. การประกาศผลการคัดเลือก

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายซื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายใน 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และทางเว็บไซด์ .เว^๓๐6.3๐.1:1า

โดยประกาศรายซื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ และคะแนนรวมทั้ง 

สองภาคต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย เพ่ือเข้ารับการพัฒนา 

ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด

การเรียกตัวผู้โด้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งต้ังคร้ังแรกให้ใช้ประกาศขึ้น 

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับท่ีท่ีประกาศผลการคัดเลือกไว้ 

การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะทำหนังสือเรียกตัว 

ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ตามลำดับท่ีท่ีประกาศผลการคัดเลือกไว้ ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบ 

วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนตอบรับของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏใบเอกสารการสมัคร โดย 

แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เวลา และสถานท่ีท่ีรายงานตัว

2. ลำดับท่ีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง

3. ข้อความอื่น ๆ ท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกควรทราบ

12. การบรรจุและแต่งต้ัง

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลำดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตามจำนวนตำแหน่ง 

ที่ประกาศไว้และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กำหนดแล้ว

13. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

13.1 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ใช้ไดไม่เกินหน่ึงปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการ 

คัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้Iด้รับการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกคร้ังก่อนเป็นอัน 

ยกเลิก
13.2 ผู้...
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13.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือผู้น้ันมีกรณีไดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี

13.2.1 ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศกไปแล้ว

13.2.2 ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง

13.2.3 ในวันที่บรรจุและแต่งตั้ง มีคุณสมบัติไม่ครบล้วนตามมาตรฐานตำแหน่งและ 

หรือไม่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง

13.2.4ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด

13.2.5 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้

13.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ 13.2.4 และ 

ข้อ 13.2.5 ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

อาจอนุมัติให้ข้ึนบัญชีผู้น้ันไว้ตามเดิมอีกก็ได้

14. ระเบียบและข้อปฏิบัติเก่ียวกับการสอบ

14.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมท่ีไม่มีวัสดุอุปกรณีท่ีเป็นโลหะ 

(เข่น กระดุม เข็มขัด เป็นต้น) และไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด

14.2 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานท่ีสอบในวันสอบ ภาค ก ก่อนเวลา 08.30 น. เน่ืองจากต้องผ่านการ 

ตรวจค้นก่อนเข้าห้องสอบ

14.3 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมบัตรประจำตัวประซาขน หรือแสดง 

ใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรประจำตัวประซาขนหรือบัตรอ่ืนท่ีหน่วยงานของรัฐออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏ 

ในบัตร ต่อกรรมการกำกับห้องสอบ

14.4 ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิขาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิซาน้ัน แต่สำหรับการสอบวิชาแรก 

ในตอนเข้า ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิขาน้ัน เว้นแต่มีเหตุความ 

จำเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบพิจารณาอนุญาต

14.5 ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือส่ือสาร เคร่ืองคำนวณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าไปใน

ห้องสอบ

14.6 ห้ามสูบบุหร่ีในห้องสอบ

14.7 ผู้เข้าสอบต้องเช่ือพิงคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบเกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด

14.8 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 

2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2555 โดยให้ยกเลิกความใน 4.10 ของ ข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า 

ด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบพ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“4.10 ต้องน่ังอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำข้อสอบ”

14.9 ผู้เข้าสอบรายใดท่ีทำข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบในวิชาน้ัน ๆ ต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่า 

จะหมดเวลาสอบ และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ท่ียังทำข้อสอบอยู่
14.10 ห้าม...
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14.10 ห้ามนำข้อสอบหรือคัดลอกข้อสอบออกนอกห้องสอบ โดยเด็ด,ขาด

15. การดำเนินการคัดเลือก

15.1 การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบ 

คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้

15.2 การดำเนินการคัดเลือกตามประกาศนี้ หากปรากฏว่ามืการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต 

หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พิจารณา 

แกไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในคร้ังน้ีได้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(นายประพฤทธ้ิ สุขใย)

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบติหน้าท่ีแทน 

ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก



กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศกํ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562
2. รับสมัครคัดเลือก วันศุกร์ท่ี 2 สิงหาคม -  วันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2562 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. ประกาศรายซื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2562
4. ประเมินประรัต ผลการปฏิบตงาน และสมรรถนะ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม -  วันศุกร์ท่ี 23 สิงหาคม 2562
5. สอบข้อเขียน ภาค ก

- ความรู้ท่ัวไปและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะ 
ตำแหน่ง

วันเสาร์ท่ี 24 สิงหาคม 2562

6. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 25 สิงหาคม 2562
7. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 29 สิงหาคม 2562



เอกสารหมายเลข 1

รายละเอียดตัวช้ีวัด องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

สำหรับการตัดเลือกบุคคลเพ่ีอบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งดีกษานิเทศก์ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

๑. ประวัติ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
1 คุณวุฒิการศึกษ'า

(1) ปริญญาเอก
(2) ปริญญาโท

(10 คะแนน)
10
8

พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ี ก.ค.ศ.รับรอง 
เพียงระดับเดียว

2 วิทยฐานะหรือระดับตำแหน่งทีเ่ทียบเท่า
(1) เช่ียวซาญ/เช่ียวชาญพิเศษ
(2) ชำนาญการพิเศษ
(3) ชำนาญการ
(4) ไม่มีวิทยฐานะ

(10 คะแนน)
10
8
6
4

พิจารณาจากเอกสารหลักฐานทางราชการ

3 ประสบการณ์ด้านการสอน
(1) ต้ังแต่ 16 ปีข้ึน1ไป
(2) 1 1 -15 ปี
(3) 6 -10 ปี
(4) น้อยกว่า 6 ปี

(10 คะแนน)
10
8
6
4

พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอน/เคย 
ปฏิบัติการสอน นับถึงวันสุดท้ายชองการรับสมัคร 
(นับรวมประสบการณ์การสอนในโรงเรียนเอกชน 
หรือครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 
โดยมีหลักฐานปฏิบัติการสอนที่ได้รับการรับรองจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ) การนับระยะเวลาถ้ามี 
เศษชองปีต้ังแต่ 6 เดือนข้ึนไป ให้นับเป็น 1 ปี

4 วินัยและจรรยาบรรณ
(1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือไม่เคย 
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(2) เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือเคย 
ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพระดับ 
โทษภาคทัณฑ์
(3) เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือเคย 
ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพสูงกว่า 
ระดับโทษภาคทัณฑ์

(10 คะแนน)
10

5

0

พิจารณาจากการเคยหรือไม่เคยถูกส่ังลงโทษทาง 
วินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพมาก่อนวันสมัครวับแรก 
โดยไมให้นำผลชอง พ.ร.บ.ล้างมลทิน มามีผลต่อการ 
พิจารณา

5 การประกอบคุณงามความดี
(1) ระดับ สพฐ./ซาติ/นานาชาติ
(2) ระดับภาค/จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
(3) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุ่มโรงเรียน/ 
สหวิทยาเขต ๆลฯ
(4) ระดับสถานศึกษา/หน่วยงาน
(5) ไม่มี

(10 คะแนน)
10
8
6

4
0

พิจารณาจากเกียรติบัตร/รางวัล/โล่ หรือเอกสาร 
หลักฐานอื่นจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือได้รับการ 
รับรองจากบุคคล สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ท่ี 
แสดงว่าเป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับ ยกย่อง ด้าน 
การประกอบคุณงามความดีท่ีสูงสุดเพียงระดับเดียว



2. ผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซี้วัด ดังนี้

ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
1 ผลงานด้านการจัดการเรียนรู้หรือ (10 คะแนน) พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้

ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีประสบความสำเร็จ 1. โครงสร้างรายวิชา/แผนปฏิบัติการ/โครงการกิจกรรม
(1) มี 5 รายการ 10 2. หน่วยการจัดการเรียนรู้/หลักสูตรการจัดกิจกรรม/คู่มือ
(2) มี 4 รายการ 8 การปฏิบัติงาน
(3) ม ี 3 รายการ 6 3. แผนการจัดประสบการณ์/แผนการจัดการเรียนรู้/
(4) มี 2 รายการ 4 แผนการจัดกิจกรรม/การจัดทำปฏิทินการปฏิบัตงานและ
(5) มี 1 รายการ 2 จัดระบบการให้บริการ
(6) ไม่ม ี 0 4. ส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน/เครื่องมือ ว ิธ ปีฏิบัติใน

การปฏิบัติงาน
5. การสรุปผล รายงานผลการจัดการเรียนรู้/สรุปรายงาน
ผลโครงการ/กิจกรรม

2 การเป็นผู้นำทางวิชาการ หรือการ (10 คะแนน) พิจารณาจากหลักฐาน ดังน ี้

นำเสนอผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 1. การม ีส่วนร่วมในงานว ิขาการ เซ่น คำส่ัง ภาพถ่าย ฯลฯ
กับการจัดการศึกษา 2. คำส่ังแต่งต้ังให้เป็นหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน/ครู
(1) ม ี 5 รายการ 10 วิชาการโรงเรียน/หัวหน้าโครงการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ
(2) ม ี 4 รายการ 8 อ่ืน ๆ ท ี่เก่ียวข้อง
(3) ม ี 3 รายการ 6 3. การเผยแพร่ผลงานตามซ่องทางต่าง ๆ
(4) ม ี 2 รายการ 4 4. เครือข่ายทางวิชาการ เซ่น เป็นสมาซิกชมรมหรือชุมนุม
(5) ม ี 1 รายการ 2 ทางวิชาการ ทั้งในระบบ และ 50031 ผ61ผ0โ^
(6) ไม,ม ี 0 5. การสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน

3 การเป็นวิทยากรหรือคณะกรรมการหรือ (10 คะแนน) พิจารณาจากคำสั่ง/บันทึกข้อความ/เกียรติบัตร/หนังสือ
คณะทำงานท ี่เก่ียวข้องกับการจัด เชิญ/หนังสือตอบขอบคุณ/โล่ หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนที่

การศึกษา แสดงว่าเป็นวิทยากร/คณะกรรมการ/คณะทำงาน ท ีสู่งสุด
(1) ระดับสพฐ./ซาติ/นานาชาติ 10 เพียงระดับเดียว
(2) ระดับภาค/จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 8
(3) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุ่มโรงเรียน/ 6

สหวิทยาเขต ฯลฯ
(4) ระดับสถานศึกษา/หน่วยงาน 4
(5) ไม่ม ี 0

4 ผลการปฏิบัติงานท ี่เกิดข้ึนกับตนเอง (10 คะแนน) พิจารณาจากรางวัลชองตนเองท่ีได้รับจากการพัฒนา
1) ระดับสพฐ./ซาติ/นานาชาติ 10 คุณภาพการศึกษา เซ่น โล่/รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/
(2) ระดับภาค/จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 8 เข็มเชิดชูเกียรติ/ประกาศเกียรติคุณ หรือเอกสารหลักฐาน
(3) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุ่มโรงเรียน/ 6 อ่ืนท่ีอ้างอิงได้ว่าได้รับรางวัลน้ัน ๆ ท่ีสูงสุดเพียงระดับ
สหวิทยาเขต ฯลฯ 0, 

ะอ 
รี(̂

(4) ระดับสถานศึกษา/หน่วยงาน 4
(5) ไม่มี 0



2. ผลการปฏิบัติงาน (ต่อ)

พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซี้วัด ดังนี้

ท่ี องค์'ประกอบ/ตัว'ช้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

5 ผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน/ 
ผู้รับบริการ

(10 คะแนน) พิจารณาจากพัฒนาการ/ผลสัมฤทธี้ทางการเรียนในการ 
จัดกิจกรรม/การจัดประสบการณ์/วิซาที่ปฏิบัติการสอน/

(1) มีพัฒนาการ/คะแนนเพิ่มขึ้น 2 ข้ึนไป 10 งานท่ีให้บริการทางการศึกษาตามคำรับรอง/ผลการ
(2) มีพัฒนาการ/คะแนนเพิ่มขึ้น 1 8 ประเมินตามแผนปฏิบัติการ ฯ โดยเปรียบเทียบต่อเน่ือง 2
(3) มี พัฒนาการ/คะแนนเท่าเดิม 6 ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ภายใน 5 ปีการศึกษา/
(4) ไม่มีพัฒนาการ/คะแนนลดลง 0 ปีงบประมาณ

3. สมรรถนะ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวฃี้วัด ดังน้ี

ท่ี องค์'ประกอบ/ตัว'ช้ีวัด กรอบการพิจารณา
1 การมุ่งผลสัมฤทธ้ี พิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรมจากผู้มีส่วนเก่ียวช้อง

(1) มีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน (โดยทางสับ) ตามองค์ประกอบ/ตัวข้ึวัดที่กำหนด โดยพิจารณา
(2) มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ภาพรวมให้สอดคล้องตามสภาพจริง ตามการรับรู้ของผู้ประเมิน
(3) มีผลการปฏิบัติงาน แนวทางการประเมิน

2 การบริการท่ีดี กรณีผู้สมัครเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
(1) มิความสามารถในการสร้างระบบการ ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษากำหนดผู้
ให้บริการ ประเมินจำนวน 5 คนต่อผู้สมัคร 1 คนได้แก่
(2) มิความสามารถในการให้บริการ 1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งหรือรอง
(3) มีผลจากการให้บริการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน

3 การพัฒนาตนเอง 2. ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 3
(1) มีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย คน
และต่อเน่ือง 3. ศึกษานิเทศกํใน สพท.ท ี่รับผิดขอบสถานศึกษาของผู้สมัคร
(2) มีการนำผลการพัฒนาตนเองมาใช้พัฒนางาน จำนวน 1 คน (สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สศศ. ให้มอบหมาย

4 การทำงานเป็นทีม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จำนวน 1 คน)
(1) มีความสามารถในการวางแผนเพื่อการ หากผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้สมัคร ให้รองผู้อำนวยการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม สถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน หากไม่มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้
(2) มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน ประธานเครือข่าย (หรือท่ีเรียกซ่ืออย่างอ่ืนในลักษณะกลุ่มโรงเรียน)
(3) มีผลจากการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นผู้ประเมิน

5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หากครูเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็น
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการ ผู้สมัคร ให้ประธานเครือข่าย (หรือท่ีเรียกซ่ืออย่างอ่ืนในลักษณะกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา
(2) มีความสามารถในการสังเคราะห์ด้านการ 
พัฒนาการศึกษา
(3) มีความสามารถในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การศึกษา

โรงเรียน ) เป็นผู้ประเมิน



3. สมรรถนะ (ต่อ)

พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้

ท่ี องค์'ประกอบ/ตัว1ช้ีวัด กรอบการพิจารณา

6

7

การส่ือสารและแรงจูงใจ
(1) มีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการและ 
ซ่องทางท่ีเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
ความคิดให้ผู้อ่ืนเช้าใจ
(3) มีความสามารถในการใช้ภาษาโน้มน้าว จูงใจ 
ให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม เพื่อบรรจุจุดมุ่งหมายของการ 
ส่ือสาร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(1) มีความสามารถในการวางแผนออกแบบ 
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เพ่ือพัฒนาบุคลากร
(2) มีความสามารถในการเลือกเทคนิค วิธีการ 
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เพ่ือพัฒนาบุคลากรที, 
หลากหลาย
(3) มีความสามารถในการประเมินผลการพัฒนา 
และสรุปรายงานผลการพัฒนา

หากสถานศึกษาใดมีช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ที่จะมอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน ไม่ครบ จำนวน 3 คน 
ให้ผู้ประเมินคนที่ 1 ประสานมอบหมายโดยทางลับให้ช้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายน้ัน (หรือเรียกซ่ืออย่างอ่ืนใน 
ลักษณะกลุ่มโรงเรียน) เป็นผู้ประเมิน ให้ครบ จำนวน 3 คน

หาก สพท. ใดไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ให้ผู้ประเมินคน 
ท่ี 1 ประสาน ผอ.สพท. มอบหมายบุคลากรที่เห็นสมควรเป็นผู้ 
ประเมินได้ตามความเหมาะสม
กรณีผู้สมัครเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี 
ปฏิบ้ต งิาบอยู่ใน ลพท.ให้ ผอ.สพท. กำหนดผู้ประเมินจำนวน 5 คน 
ต่อผู้สมัคร 1 คน ได้แก่
1. ผอ.สพท.หรือรองผอ.สพท. หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จำนวน 1 
คน
2. ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิษัติหน้าท่ีในสพท. 
จำนวน 3 คน
3. ศึกษานิเทศกํใน สพท.ชองผู้สมัคร จำนวน 1 คน

หาก สพท.ใด'ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งศึกษา'นิเทศก์ ให้ผู้ประเมินคนที่ 
1 มอบหมายบุคลากรที่เห็นสมควร จำนวน 1 คน เป็นผู้ประเมินได้ 
ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ให้ผู้สมัครดาวน้!หลดแบบประเมินตามแบบที่ สพฐ.
กำหนด จากเว็บไซต์ชอง กศจ. หรือเว็บไซต์ของ สพท. หรือเว็บไซต์ 
ชอง สพร. สพฐ. เา'ป:!ว://เว6โ50ทท61.0ช6(ะ.ฐ๐.'!:เา จำนวน 5 ชุด 
ส่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ ผอ.สพท. แล้วแต่กรณี ก่อน 
วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 เพ่ือกำหนดผู้ประเมินชองผู้สมัครเช้ารับ 
การดัดเลือก และดำเนินการประเมินระหว่างวันท่ี 15 สิงหาคม 
2562 ถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 เมื่อผู้ประเมินท้ัง 5 คน ประเมิน 
ผู้สมัครแล้ว ให้ผู้ประเมินแต่ละคนนำแบบประเมินใส่ซองปิดผนึก 
ประทับตราลับพร้อมลงลายมือซ่ือกำกับ ส่งมอบให้ผู้ประเมินคนท่ี 1 
รวบรวมโดยนำซองแบบประเมินของผู้ประเมินทั้ง 5 ซอง บรรจุใส่ 
ซองรวมกันอีกซองหน่ึง แล้วปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือ 
ซ่ือกำกับ และมอบให้ ผอ.ลพท.เป็นผู้รวบรวมซองแบบประเมิน 
ของผูส้มัครในสังกัด โดยให้ส่งถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ท่ีผ้สมัครไดส้มัครเช้ารับการคัดเลือกใบ กศจ.บ้ัน ภายใบวับท่ี 23 
สิงหาคม 2562 เป็นอย่างช้า



4. สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซี้วัด ดังนี้

ท่ี องค์'ประกอบ/ตัว'ข้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

1 การแสดงวิสัยทัศน์ด้านการนิเทศการศึกษา (10 คะแนน) พิจารณาจากความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ แสดงถึงภาพใน 
อนาคตและสามารถนำสู่การปฏิษัติได้

2 การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 
วิชาการ

(10 คะแนน) พิจารณาจากความสามารถนำเสนอแนวคิดในการพัฒนา 
งานวิชาการตามความถนัด

3 การนำเสนอผลงานท่ีภาคภูมิใจ 
(0651: ?โล01:106)

(10 คะแนน) พิจารณาจากผลงานท่ีภาคภูมิใจ มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประโยชน์ 
และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4 บุคลิกภาพ (10 คะแนน) พิจารณาจากบุคลิกภาพภายนอกและภายใน มีการ 
แสดงออกทางความคิด และควบคุมอารมณ์ได้อย่าง 
เหมาะสม

5 ทักษะการส่ือสาร (10 คะแนน) พิจารณาจากความสามารถในการสื่อสาร โดยใช้ภาษา 
ท่าทาง น้ําเสียง ประกอบการสื่อสารและแสดงออกทาง 
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
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สำหรับประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกท่ีปฏินัติงานในสถานศึกษา 
แบบประเมินสมรรถนะจากผู้มืส่วนเก่ียวข้อง 

ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลผู้รับการประเมิน (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลในส่วนน้ี)
ช่ือ -  ช่ือสกุล ผู้รับการประเมิน............................................................. ตำแหน่ง.................................................
โรงเรียน/หน่วยงาน................................................... สังกัด.............................................................................
ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกท่ี กศจ...........................  ( ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

( ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ส่วนท่ี 2 สำหรับผู้ประเมิน โดยหำเคร่ืองหมาย ^ ข้อใดข้อหน่ึงในช่องท่ีตรงกับตนเอง
ผู้ประเมินคนที่ 1 1111 ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ ผู้รักษาการในตำแหน่ง หรือ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

0  ประธานเครือข่าย (หรือเรียกช่ืออย่างอ่ืนในลักษณะกลุ่มโรงเรียน)
ผู้ประเมินคนท่ี 2 - 4  0  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ผู้ประเมินคนท่ี 5 II] ศึกษานิเทศค์ ท่ีรับผิดชอบสถานศึกษาของผู้รับการประเมิน

ส่วนท่ี 3 ให้ผู้ประเมินหำเคร่ืองหมาย ทั̂  ในช่องระดับพฤติกรรม ประเมินโดยเลือกระดับเดียวใบแต่ละรายการประเมิน
ท่ีตรงตามพฤติกรรมการหำงานของผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาจากตัวข้ีวัดของสมรรถนะ 7 ด้าน ในภาพรวม

รายการประเมิน

ระดับพฤติกรรม

(1)
แสดงออกระดับ 

มากท่ีสุด 
(5 คะแนน)

(2)
แสดงออก 
ระดับมาก 
(4 คะแนน)

(3)
แสดงออก 

ระดับปานกลาง 
(3 คะแนน)

(4)
แสดงออก 
ระดับน้อย 
(2 คะแนน)

(5)
แสดงออก 

ระดับน้อยท่ีสุด 
(1 คะแนน)

ปการมุ่งผลสัมฤทธ้ี
2.การบริการท่ีดี
3.การพัฒนาตนเอง
4.การทำงานเป็นทีม
5.การวิเคราะห์และสังเคราะห์
6.การส่ือสารและแรงจง'ใจ
7.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รวมคะแนน(คะแนนเต็ม 35 คะแนน)
คะแนนรวมทั้งสิ้น= (1) + (2) + (3) + (4) + (5) ะะ ...............................คะแนน
คิดเป็นคะแนนเต็ม 1ก คะแนน - คะแนนรวมท้ังส้ิน x10 - ............................คะแนน (ทศนิยมสองตำแหน่งใม่ปีดเศษ)

35

ลงซ่ือ....................................ผู้ประเมิน

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

ตำแหน่ง..........................................

วันที่..........เดือน....................... พ.ศ.2562
หมายเหตุ 1.ให้ผู้ประเมินนำแบบประเมินท่ีให้คะแนนแล้วใส่ซองปีดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือช่ือกำกับส่งมอบให้ผู้ประเมินคนท่ี 1 

2.ผู้'ประเมินคน'ท่ี 1 นำซองแบบประเมินของท้ัง4ซอง บรรจุใส่ซองรวมกันอีกซองหน่ึงแล้วปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือช่ือ 

กำกับ มอบให้ ผอ.สพท. เป็นผู้ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
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สำหรับประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกท่ีปฏินัติงานใน สพท. 
แบบประเมินสมรรถนะจากผู้มิส่วนเก่ียวข้อง 

ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลผู้รับการประเมิน (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลในส่วนบ้ี)
ซ่ือ -  ซ่ือสกุล ผู้รับการประเมิน................................................................... ดำแหน่ง..............................................
โรงเรียน/หน่วยงาน........................................................ สังกัด............................................................................
ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกท่ี กศจ...........................  ( ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

( ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ส่วนท่ี 2 สำหรับผู้ประเมิน โดยทำเคร่ืองหมาย '/ ข้อใดข้อหบ่ีงในซ่องท่ีตรงกับตนเอง
ผู้ประเมินคนท่ี 1 0  ผอ.สพท. หรือ รองผอ.สพท. หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
ผู้ประเมินคนท่ี 2 - 4  0  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฎินัติหน้าท่ีโน สพท.
ผู้ประเมินคนท่ี 5̂ 1111 ศึกษานิเทศค์ ใน ลพท.

ส่วนท่ี 3 ให้ผู้ประเมินทำเคร่ืองหมาย ทั, ในซ่องระดับพฤติกรรม ประเมินโดยเลือกระดับเดียวใบแต่ละรายการประเมิน
ท่ีตรงตามพฤติกรรมการทำงานของผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาจากดัวซ้ีวัดของสมรรถนะ 7 ด้าน ใบภาพรวม

รายการประเมิน

ระดับพฤติกรรม
(1)

แสดงออกระดับ 
มากท่ีสุด 

(5 คะแนน)

(2)
แสดงออก 
ระดับมาก 
(4 คะแนน)

(3)
แสดงออก 

ระดับปานกลาง 
(3 คะแนน)

(4)
แสดงออก 
ระดับน้อย 
(2 คะแนน)

(5)
แสดงออก 

ระดับน้อยทีสุด 
(1 คะแนน)

1.การมุ่งผลสัมฤทธ๋ึ
2.การบริการท่ีดี
3.การพัฒนาตนเอง
4.การทำงานเป็นทีม
ร-การวิเคราะห์และสังเคราะห์
6.การส่ือสารและแรงจุงใจ
7.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รวมคะแนน(คะแนนเต็ม 35 คะแนน)
คะแนนรวมทั้งสิ้น- (1) + (2) + (3) + (4) + (5) = ...............................คะแนน
คิดเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน - คะแนนรวมท้ังส้ิน XI© - ............................คะแนน (ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปิดเศษ)

35

ลงซ่ือ....................................ผู้ประเมิน

(......................................... - ........)

ตำแหน่ง..........................................

วันที่..........เดือน........................พ.ศ.2562

หมายเหตุ 1,ให้ผู้ประเมินนำแบบประเมินท่ีให้คะแนนแล้วใส่ซองปิดผนึกประทับตราสับพร้อมลงลายมือซ่ือกำกับส่งมอบให้ผู้ประเมินคนท่ี 1 

2.ผู้ประเมินคนท่ี 1 นำซองแบบประเมินของท้ัง 4ซอง บรรจุใส่ซองรวมกันอีกซองหน่ีงแล้วปิดผนึกประทับตราสับพร้อมลงลายมือซ่ือ 

กำกับ มอบให้ ผอ.สพท. เป็นผู้ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด



1. ซ่ือและซ่ือสกุล....................................... เกิดวันท่ี.......... เดือน................... พ.ศ......... บีจจุบันอาย.ุ............. ปี
2. คุณวุฒิ................................................................. สาขาวิซา................................................................
3. เริ่มรับราชการเมื่อวันท่ี........เดือน................... พ.ศ............ ตำแหน่ง................................ ระดับ/อันดับ............

ขั้น.................. บาท สถานศึกษา........................................ อำเภอ....................... จังหวัด..............................
4. ป็จจุบันรับราชการในตำแหน่ง................................. รับเงินเดือน อันดับ คศ.....................ข้ัน....................... บาท

สถานศึกษา...............................................อำเภอ......................... สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...................................
ช่วยราชการ (ถ้ามีโปรดระบุ).............................................................................................................

5. ประสบการณ์ดำรงตำแหน่ง
( ) ครู เม่ือวันท่ี.............................................ถึงวันท่ี......................................... เป็นเวลา........ป.ี......... เดือน.......วัน

(นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
( ) อาจารย์ 1 เม่ือวันท่ี.................................... ถึงวันท่ี......................................... เป็นเวลา........ป.ี......... เดือน.......วัน

6. หลักฐานท่ีแนบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
( ) 6.1 สำเนา ก.พ. 7 หรือสมุดประวิติ
( ) 6.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน(7โลก5๐-1(ว!)
( ) 6.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (ศึกษานิเทศก์)
( ) 6.4 สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ท่ียังไม่หมดอายุ)
( ) 6.5 สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีซ่ือผู้สมัคร
( ) 6.6 เอกสารรายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ีวัด

( ) แบบรายงานประวิติและผลการปฏิบัติงาน
( ) แบบรายงานประเมินสมรรถนะ

( ) 6.7 อ่ืน ๆ (ถ้ามิโปรดระบุ)............................................................................................................
7. สถานท่ีติดต่อได้สะดวก.............................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์ท่ีทำงาน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มิคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและข้อความท่ีข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครน้ี 

ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากมิการตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อมูลข้างต้นไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ถือว่าเป็นการรายงานเท็จและ 
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธ้ิใด ๆ ท้ังส้ิน

ลายมือซ่ือ............................................ ผู้สมัคร
(........................ ...............)

วันที่............เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
(....................................... )

วันที.่...........เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

เฉพาะ เจ้าหน้าท่ี

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ

ผู้สมัครไต้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง ไต้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
ครบถ้วนแล้ว ( ) มิคุณสมบัตครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร

( ) ขาดคณสมบัติเน่ืองจาก..........................

ลงซ่ือ.................................................... ลงซ่ือ......................................................
(............................................. ) (............................................. )

ตำแหน่ง................................................. ตำแหน่ง.................................................


