
 

 

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต$งต้ังให'ดํารงตําแหน$งศึกษานิเทศก*   

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
…………………………………………………………….. 

                 ด'วย อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ในการประชุมครั้งท่ี 9/2558  
เม่ือวันท่ี  27  พฤษภาคม  2558   มีมติเห็นชอบและอนุมัติให'ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต$งต้ัง
ให'ดํารงตําแหน$งศึกษานิเทศก*   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  โดยให'
ดําเนินการตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 6    
ลงวันท่ี  25   กุมภาพันธ*  2558  และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด$วนท่ีสุด   
ท่ี ศธ 04009/ว 1884   ลงวนัท่ี  18  พฤษภาคม  2558   ให'ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต$งต้ังให'
ดํารงตําแหน$งศึกษานิเทศก*    จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต$งต้ังให'ดํารงตําแหน$ง
ศึกษานิเทศก* สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   ดังนี้ 

1. ตําแหน	งท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 
ตําแหน$งศึกษานิเทศก*  จํานวน 6  อัตรา  โดยจะดําเนินการคัดเลือกในกลุ$มวิชา ดังนี้ 
-กลุ$มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จํานวน  1  อัตรา 
-กลุ$มวิชาเอกภาษาไทย    จํานวน  1  อัตรา 
-กลุ$มวิชาเอกคณิตศาสตร*  จํานวน  1  อัตรา 
-กลุ$มวิชาเอกสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  จํานวน  1 อัตรา 
-กลุ$มวิชาเอกการวัดผลประเมินผล  จํานวน  1  อัตรา 
-กลุ$มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย   จํานวน  1  อัตรา 

  2. คุณสมบัติของผู$มีสิทธิ์เข$ารับการคัดเลือก 
         2.1เปBนข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
         2.2 มีวุฒิไม$ต่ํากว$าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ.กําหนดเปBนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน$งศึกษานิเทศก*   
      2.3 ดํารงตําแหน$งครูมาแล'วไม$น'อยกว$า 4 ปH สําหรับผู'มีวุฒิปริญญาตรี   
และ 2 ปH สําหรับผู'มีวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือ 
      2.4 ดํารงตําแหน$งอ่ืนท่ี ก.ค.ศ.เทียบเท$า ดังนี้ 
         (1) เคยดํารงตําแหน$งอาจารย* 1 ไม$น'อยกว$า 6 ปH สําหรบัผู'มีวุฒิปริญญาตรี 
และไม$น'อยกว$า 4 ปH สําหรับผู'มีวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือ 
        (2) เคยดํารงตําแหน$งไม$ต่ํากว$าอาจารย* 2 รับเงินเดือนในระดับ 6 
      2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (ศึกษานิเทศก*) 
 

 
        /3.การรับสมัคร… 

 



 

    -2- 
 

3. การรับสมัคร 
     3.1 วันรับสมัคร 

             รับสมัครต้ังแต$วันอังคารท่ี   9 – วันจันทร*ท่ี 15  มิถุนายน  2558  ในเวลาราชการ 
(ไม$เว'นวันหยุดราชการ)           
   3.2 การย่ืนใบสมัคร 
         3.2.1 ผู'ประสงค*สมัครเข'ารับการคัดเลือก ให'ขอและยื่นใบสมัครด'วยตนเอง  
ณ กลุ$มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หรือดาวน*โหลดใบสมัครจาก
เว็บไซต* http://ratchaburi1.org  ลงในกระดาษขาว ขนาด A4 ตามรูปแบบท่ีกําหนด   
      3.2.2 เอกสารท่ีใช'ประกอบการสมัคร ประกอบด'วย 
        (1) ใบสมัคร 
                                  (2) บัตรประจําตัวข'าราชการหรือบัตรประชาชน 
        (3) สําเนา ก.พ.7    จํานวน 1 ฉบับ 
        (4) รูปถ$ายหน'าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถ$ายไว'ไม$เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป 
        (5) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีผู'มีอํานาจอนุมัติให' 
      สําเร็จการศึกษาแล'ว จํานวน 1 ฉบับ   
                                  (6) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (ศึกษานิเทศก*) 
จํานวน 1 ฉบับ 
         (7) ส$งรูปเล$มเอกสาร ตามองค*ประกอบการประเมิน  ตัวชี้วัดและคะแนนประเมิน 
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน$ง ท่ีแนบท'ายประกาศ  พร'อมเอกสารหลักฐาน ในวันยื่นรับสมัคร  ดังนี้ 
                                      7.1 ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน ตามองค*ประกอบตัวชี้วัด ข'อ 1.1 
ประวัติและผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการสอนและการนิเทศการศึกษา  (ส$วนท่ี 1  ประวัติ  ส$วนท่ี 2 ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการสอนและการนิเทศการศึกษา) จํานวน  5  ชุด    
            7.2 ประเมินสมรรถนะ  ตามองค*ประกอบตัวชี้วัด ข'อ 1.2  โดยรายงานผล 
การปฏิบัติงานสมรรถนะท้ัง 7 ด'าน ไม$เกิน 10 หน'า มีผู'บังคับบัญชารับรอง พร'อมแนบเอกสารประกอบ 
ในแต$ละด'าน   จํานวน  5  ชุด 
                7.3 การสัมภาษณ1  ตามองค*ประกอบตัวชี้วัดข'อ 1 การแสดงวิสัยทัศน*ด'านการ
นิเทศการศึกษา  ข'อ 2 การนําเสนอแนวคิดทางด'านทักษะวิชาการเฉพาะวิชาการเฉพาะวิชา/สาขา  และข'อ 3 
การนําเสนอผลงานท่ีภาคภูมิใจ (Best Practice)  จํานวน 5 ชุด 
      
   4. การประกาศรายช่ือผู$มีสิทธิ์เข$ารับการคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกศึกษานิเทศก*  พร'อมวัน เวลา สถานท่ี และ
ห'องสอบ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 18  มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต*ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ท่ี http://ratchaburi1.org  และติดประกาศ ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  
 
 
                             /5.การประเมิน… 
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5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จะดําเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ระหว$างวันจันทร*ท่ี  22  มิถุนายน  - วันศุกร*ท่ี 3 กรกฎาคม  2558 
  

6. วัน เวลา วิชาท่ีสอบ และสถานท่ีสอบข$อเขียน 

  ภาค ก  ความรู$ท่ัวไปและกฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับการปฏิบัติงานโดยการสอบข$อเขียน (แบบปรนัย) 

วัน / เวลา วิชาท่ีสอบ 
คะแนนเต็ม 

100  คะแนน 
หมายเหตุ 

วันเสาร*ท่ี 4 กรกฎาคม 2558 
เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 
 

 
ความรู'ท่ัวไปและกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข'องกับการปฏิบัติงาน 
 

 
100  คะแนน 

 

 
 

  ภาค ข.  ความรู$ความสามารถท่ีใช$เฉพาะตําแหน	ง โดยการสอบข$อเขียน (แบบปรนัย) 

วัน / เวลา วิชาท่ีสอบ 
คะแนนเต็ม 
200 คะแนน 

หมายเหตุ 

วันอาทิตย*ท่ี 5 กรกฎาคม 2558 
เวลา 09.30 น .- 11.30 น. 
 
 
เวลา 13.30 น. – 15.30 น. 

 
ความรู'ความสามารถเก่ียวกับ 
การนิเทศการศึกษา 
 
ความรู'ความสามารถในเนื้อหากลุ$ม
สาระการเรียนรู' หรือกลุ$มวิชา หรือ
ทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 
100  คะแนน 

 
 

100  คะแนน 
 

 

    ภาค ค.  ความเหมาะสมกับตําแหน	ง โดยการประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ1 

วัน / เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน$ง 
คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

หมายเหตุ 

วันท่ี 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 
2558 
 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(1)ประเมินประวัติและผลการ
ปฏิบัติงาน 
(2)ประเมินสมรรถนะ 

50 คะแนน 
 
 

 

วันจันทร*ท่ี 6 กรกฎาคม 2558 
ต้ังแต$เวลา 09.00 น. เปBนต'นไป 

 
สอบสัมภาษณ* 

 
50 คะแนน 
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      6.2  สถานท่ีสอบข$อเขียน 
              จะประกาศให'ทราบในวันประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับกาคัดเลือกทางเว็บไซต* 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ท่ี  http://ratchaburi1.org  และติดประกาศ  
ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                                                                                                                                         

7.  หลักสูตรการคัดเลือก 

 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต$งต้ังให'ดํารงตําแหน$งศึกษานิเทศก* ให'ผู'ดําเนินการ 
คัดเลือกตามหลักสูตรท่ีกําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/ว6 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ* 2558
แนบท'ายประกาศนี้  

8. เกณฑ1การตัดสิน 

   ให' อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกาศเฉพาะผู'ท่ีได'คะแนน ภาค ก ภาค ข และภาค ค 
แต$ละภาคไม$ต่ํากว$าร'อยละหกสิบ  โดยเรียงลําดับท่ีจากผู'ท่ีได'คะแนนรวมท้ัง 3 ภาค จากมากไปหาน'อย 
     กรณีผู'ได'รับการคัดเลือก ได'คะแนนรวมท้ัง 3 ภาค เท$ากัน ให'ผู'ท่ีได'คะแนนภาค ข มากกว$า 
เปBนผู'อยู$ในลําดับท่ีดีกว$า  
     หากได'คะแนนภาค ข เท$ากัน ให'ผู'ท่ีได'คะแนนภาค ค มากกว$า เปBนผู'อยู$ในลําดับท่ีดีกว$า 
       หากยังได'คะแนน ภาค ค เท$ากันอีก ให'ผู'ท่ีอาวุโสมากกว$าตามแนวปฏิบัติการจัดลําดับ 
อาวุโสในราชการ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เปBนผู'อยู$ในลําดับท่ีดีกว$า 

    9.การข้ึนบัญชีและอายุการข้ึนบัญชีผู$ได$รับการคัดเลือก 

     บัญชีผู'ได'รับการคัดเลือก ให'ใช'ได'ไม$เกินสองปH นับแต$วันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผู'ได'รับการ 
คัดเลือก เว'นแต$มีการประกาศข้ึนบัญชีผู'ได'รับการคัดเลือกในกลุ$มสาระการเรียนรู' หรือกลุ$มวิชา หรือทาง หรือ 
สาขาวิชาเอกเดียวกัน ครั้งใหม$แล'ว  บัญชีผู'ได'รับการคัดเลือกครั้งก$อนเปBนอันยกเลิก 

   10. การพัฒนาก	อนบรรจุและแต	งตั้ง 

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการให'มีการพัฒนาผู'ได'รับการ
คัดเลือกก$อนแต$งต้ังให'ดํารงตําแหน$งศึกษานิเทศก* ตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ท้ังนี้  โดย
คํานึงถึงจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอต$อการบรรจุและแต$งต้ัง 

 
    11. การบรรจุและแต	งตั้ง และการยกเลิกบัญชีผู$ได$รับการคัดเลือก 

         การเรียกตัวผู'ได'รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต$งต้ัง ให'ใช'ประกาศข้ึน
บัญชีผู'ได'รับการคัดเลือก เปBนการเรียกตัวผู'มีสิทธิ์ได'รับการบรรจุและแต$งต้ังตามตามลําดับท่ีท่ีประกาศผลการ
คัดเลือกไว'  

     

            /การเรียนตัว… 



 

        -5- 

                         การเรียกตัวในครั้งต$อๆ ไป ให' อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําหนังสือเรียกตัวผู'ได'รับ 
การคัดเลือกโดยตรงเปBนรายบุคคล ตามลําดับท่ีท่ีประกาศผลการคัดเลือกไว' ก$อนวันรายงานตัวไม$น'อยกว$า 
สิบวัน นับแต$วันประทับตราลงทะเบียนตอบรับของท่ีทําการไปรษณีย*ต'นทางตามท่ีอยู$ท่ีปรากฏในเอกสารการ
สมัครโดยให'แจ'งรายละเอียดดังต$อไปนี้ 

1) วัน เวลา และสถานท่ีรายงานตัว 
2) ลําดับท่ีท่ีผู'ได'รับการคัดเลือกมีสิทธิ์ได'รับการบรรจุและแต$งต้ัง 

   ท้ังนี้  การบรรจุและแต$งต้ัง ให'บรรจุและแต$งต้ังผู'ได'รับการคัดเลือกตามลําดับท่ีท่ีข้ึนบัญชีจาก
ผู'มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตําแหน$งและผ$านการพัฒนาตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนดแล'ว 
  
       12. ผู$ได$รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือผู'นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต$อไปนี้ 
            12.1 ได'รับการบรรจุและแต$งต้ังไปแล'ว 
            12.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต$งต้ัง 
      12.3. ไม$มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต$งต้ังตามกําหนด 
         12.4 ไม$อาจรับการบรรจุและแต$งต้ังตามวันท่ีกําหนดได' 
            13. ผู'ได'รับการคัดเลือกผู'ใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู'ได'รับการคัดเลือก ตามข'อ 12.3 และ
ข'อ 12.4 ไปแล'ว ถ'าบัญชีนั้นยังไม$ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา อาจอนุมัติให'ข้ึน
บัญชีผู'นั้นไว'ตามเดิมอีกก็ได' 
    14 กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว$า ผู'สมัครรายใดเปBนผู'ขาดคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด ให'ถือว$าบุคคลนั้นเปBนผู'ขาดคุณสมบัติท่ีจะได'รับการบรรจุและแต$งต้ังให'ดํารงตําแหน$งศึกษานิเทศก* 
ท้ังนี้ หากผู'ใดได'รับการบรรจุและแต$งต้ังแล'ว ต'องถูกเพิกถอนคําสั่งบรรจุและแต$งต้ัง และจะเรียกร'องสิทธิ์ใดๆ 
ไม$ได' 
       15. การดําเนินการคัดเลือกให'เปBนไปตามหลักการบริหารกิจการบ'านเมืองท่ีดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร$งใส และตรวจสอบได' 
    16. หากปรากฏว$าในการดําเนินการคัดเลือก มีการทุจริตหรือส$อไปในทางทุจริต หรือ
ดําเนินการผิดพลาดอันอาจทําให'เกิดความไม$เปBนธรรม ให'ผู'ดําเนินการคัดเลือกพิจารณาแก'ไขหรือยกเลิกการ
คัดเลือกในครั้งนั้นได' 
    17. การประกาศผลการคัดเลือก 
     จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร*ท่ี  10 กรกฎาคม 2558  ทางเว็บไซต*ของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ท่ี http://ratchaburi1.org    และติดประกาศ  
ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

       ประกาศ  ณ  วันท่ี   2   มิถุนายน   พ.ศ.  2558 
                                                                       
                                             
 
                                                  (นายสมเกียรติ   ลักษณะวีระ) 
               ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 



 

             ปฏิทินกําหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต	งตั้งให$ดํารงตําแหน	งศึกษานิเทศก1  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1 

    ………………………………….. 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก    ภายในวันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2558 

2. รับสมัครคัดเลือก                     วันอังคารท่ี 9 – วันจันทร*ท่ี 15 มิถุนายน  2558 (ไม$เว'นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือก          ภายในวันพฤหัสบดีท่ี   18  มิถุนายน 2558 

4. ประเมินเมินผลการปฏิบัติงาน 
   (1) ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน     ระหว$างวันจันทร*ท่ี 22 มิถุนายน –วันศุกร*ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
   (2) ประเมินสมรรถนะ      ระหว$างวันจันทร*ท่ี 22 มิถุนายน –วันศุกร*ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
 
5. สอบข'อเขียน 
   (1) ความรู'ท่ัวไปและกฎหมายท่ีเก่ียวข'องกับการปฏิบัติงาน   วันเสาร*ท่ี 4 กรกฎาคม 2558 
   (2) ความรู'ความสามารถท่ีใช'เฉพาะตําแหน$ง                    วันอาทิตย*ท่ี 5 กรกฎาคม  2558 
 
6. สอบสัมภาษณ*         วันจันทร*ท่ี  6  กรกฎาคม  2558 
 
7. ประกาศผลการคัดเลือก       ภายในวันศุกร*ท่ี  10  กรกฎาคม  2558 
 
 
    ............................................. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    
 



 

 
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต	งตั้งให$ดํารงตําแหน	งศึกษานิเทศก1 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
……………………………………………………… 

 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต$งต้ังให'ดํารงตําแหน$งศึกษานิเทศก* สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให'ดําเนินการ ดังนี้ 
 ภาค ก ความรู$ท่ัวไปและกฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ให'ทดสอบความรู'ท่ัวไป กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข'องกับการปฏิบัติงาน ด'วยวิธีการสอบข'อเขียน
แบบปรนัย ในเรื่องต$อไปนี้ 
 1.นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.กฎหมายว$าด'วยการศึกษาแห$งชาติ 
 3.กฎหมายว$าด'วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.กฎหมายว$าด'วยระเบียบข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.กฎหมายว$าด'วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6.กฎหมายว$าด'วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 7.กฎหมายว$าด'วยข'อมูลข$าวสารของราชการ 
 8. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 9. ความรู'ความสามารถด'านภาษาอังกฤษระดับข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข'องกับการปฏิบัติงานในตําแหน$ง
ศึกษานิเทศก* 
 
 ภาค ข ความรู$ความสามารถท่ีใช$เฉพาะตําแหน	ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 ให'ทดสอบความรู'ความสามารถทางการนิเทศการศึกษา และความรู'ความสามารถในเนื้อหา กลุ$มสาระ
การเรียนรู' หรือกลุ$มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ด'วยวิธีการสอบข'อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต$อไปนี้ 
 1.ความรู'ความสามารถทางการนิเทศการศึกษา   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   1.1 งานการนิเทศ 
  1) การส$งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 
  2) การส$งเสริมการใช'หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร หลักการสอน หลักจิตวิทยา 
และการจัดกระบวนการเรียนรู' 
                     3) การส$งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                     4) การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
                     5) การส$งเสริมการใช'สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

1.2 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
 1) การพัฒนาระบบข'อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการนิเทศ และการพัฒนาวิชาการ 
 2) การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 3) การนําผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปใช' 
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1.3 การศึกษาค'นคว'าและการให'บริการทางวิชาการ  
     1) การจัดทําเอกสารทางวิชาการ และเอกสารเก่ียวกับการเรียนการสอน 
     2) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
1.4 งานวิเคราะห* วิจัย 
     1) การวิเคราะห* วิจัย เพ่ือการส$งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
     2) การส$งเสริมสนับสนุนการวิจัย มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.5 งานการพัฒนาครู 
     1) การพัฒนาครูและวิชาชีพครู 
     2) การส$งเสริมการเรียนรู'ของครู 
     3) บทบาทการเปBนผู'ชี้แนะและการเปBนพ่ีเลี้ยงทางวิชาการสําหรับครู 
     4) หลักการจัดการศึกษาผู'ใหญ$และการเรียนรู'ตลอดชีวิต 

         2. ความรู'ความสามารถในเนื้อหากลุ$มสาระการเรียนรู' หรือกลุ$มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
(คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
     ความรู'ความสามารถในเนื้อหากลุ$มสาระการเรียนรู' หรือกลุ$มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
ตามท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนด 
 
 ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหน	ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 1.ประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  โดยพิจารณาจาก 
    1.1 การประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการสอนและการนิเทศการศึกษา 
    1.2 การประเมินสมรรถนะ ด'านการมุ$งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง 
การทํางานเปBนทีม การวิเคราะห*และสังเคราะห* การสื่อสารและการจูงใจ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 2.สัมภาษณ*  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

รหัสประจําตัวสอบผู$สมัครสอบ 
        

 
ใบสมัคร 

                การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต	งตั้งให$ดํารงตําแหน	งศึกษานิเทศก1      
                    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

________________________________ 

1. ชื่อและชื่อสกุล ...................................................เกิดวันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ............... 
ปcจจุบันอายุ............ปH   เชื้อชาติ........................  สัญชาติ.....................  ศาสนา.............................. 

2. คุณวุฒิ............................................................. สาขาวิชา ............................................................... 
3. เริ่มรับราชการเม่ือวันท่ี........... เดือน....................... พ.ศ................ ในตําแหน$ง ............................. 

ระดับ.........ข้ัน..................... บาท สถานศึกษา/หน$วยงาน............................................................. 
อําเภอ................................จังหวัด................................... กรม........................................................ 

4. ปcจจุบันรับราชการในตําแหน$ง............................................... รับเงินเดือน อันดับ ค.ศ. ................. 
ข้ัน.................บาท สถานศึกษา/หน$วยงาน............................................... อําเภอ............................ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................................... ช$วยราชการ (ถ'ามีโปรดระบุ)......................... 
............................................................................................................................................................ 

5. ประสงค*สมัครเข'ารับการคัดเลือกตําแหน$งศึกษานิเทศก* กลุ$มวิชาเอก………………………………………….. 
6. ท่ีอยู$สามารถติดต$อได'……………………………………………………………………………………………………………. 

โทรศัพท*(ท่ีทํางาน/บ'าน)…………………………………………โทรศัพท*มือถือ………………………………………… 
7. หลักฐานท่ีแนบใบสมัครเข'ารับการคัดเลือก  อย$างละ 1 ชุด 

�7.1 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีผู'มีอํานาจอนุมัติให'สําเร็จการศึกษาแล'ว 
�7.2 สําเนา ก.พ. 7  
�7.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก*) 
�7.4 สําเนาบัตรประจําตัวข'าราชการ     
�7.5 ผลการปฏิบัติงานตามองค*ประกอบการประเมิน  ตัวชี้วัดและคะแนนประเมิน ภาค ค  

ความเหมาะสมกับตําแหน$ง  อย$างละจํานวน   5   ชุด            
                       7.5.1 ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน ตามองค*ประกอบตัวชี้วัด ข'อ 1.1 ประวัติและ
ผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการสอนและการนิเทศกการศึกษา  (ส$วนท่ี 1  ประวัติ  ส$วนท่ี 2 ผลการปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวกับการสอนและการนิเทศการศึกษา)  จํานวน  5  ชุด    
        7.5.2 ประเมินสมรรถนะ  ตามองค*ประกอบตัวชี้วัด ข'อ 1.2  โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
สมรรถนะท้ัง 7 ด'าน ไม$เกิน 10 หน'า มีผู'บังคับบัญชารับรอง พร'อมแนบเอกสารประกอบ 
ในแต$ละด'าน   จํานวน  5  ชุด 
          7.5.3  การสัมภาษณ1  ตามองค*ประกอบตัวชี้วัดข'อ 1 การแสดงวิสัยทัศน*ด'านการนิเทศ
การศึกษา  ข'อ 2 การนําเสนอแนวคิดทางด'านทักษะวิชาการเฉพาะวิชาการเฉพาะวิชา/สาขา  และข'อ 3 การ
นําเสนอผลงานท่ีภาคภูมิใจ (Best Practice)  จํานวน 5 ชุด 

�7.6 อ่ืนๆ (ถ'ามีโปรดระบุ)....................................................................................................... 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ ว 
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    ข'าพเจ'าขอรับรองว$าข'าพเจ'าเปBนผู'มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเข'ารับการคัดเลือกและ 
 ข'อความท่ีข'าพเจ'าแจ'งไว'ในใบสมัครนี้ถูกต'อง และเปBนความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบภายหลัง 
 พบว$า ข'อมูลข'างต'นไม$ตรงกับความเปBนจริง ถือว$าเปBนรายงานเท็จต$อผู'บังคับบัญชาและข'าพเจ'าจะไม$ 
 เรียกร'องสิทธิ์ใดๆ ท้ังสิ้น 
 

                                            ลายมือชื่อผู'สมัคร...................................................... 
               (.....................................................) 
           วันท่ี ................ เดือน...........................พ.ศ................ 
 

 
 ความเห็นของผู$บังคับบัญชาช้ันต$น 
  ขอรับรองว$า............................................................... ตําแหน$ง ...................................................... 
 เปBนผู'มีความประพฤติ ความรู' ความสามารถเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ'วน สมควรให'สมัครเข'ารับ 
 การคัดเลือกเพ่ือแต$งต้ังให'ดํารงตําแหน$งศึกษานิเทศก* 
         

ลงชื่อ ................................................ 
         (..................................................) 
ตําแหน$ง................................................. 

 
 

เฉพาะเจ'าหน'าท่ี 
บันทึกของเจ'าหน'าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ'าหน'าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู'สมัครได'เสนอใบสมัครและหลักฐานไว'ถูกต'อง
ครบถ'วนแล'ว 
 
 
 
        ลงชื่อ....................................................... 
             (......................................................)          
   ตําแหน$ง.......................................................... 
 

ได'ตรวจสอบคุณสมบัติของผู'สมัครแล'วเห็นว$า 
�  มีคุณสมบัติครบถ'วนตามประกาศรับสมัคร 
�  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..................................... 
................................................................................. 
 
              ลงชื่อ....................................................... 
                    (......................................................) 
          ตําแหน$ง..................................................... 
 
 
 


