ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
.....................................................
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตดรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/256๒ เมื่อวันที่
๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามหนั ง สื อ หนั ง สื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว ๓๙๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 256๒
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่
3 เมษายน พ.ศ. 2560 รวมทั้งระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ จานวน 16 อัตรา
ที่

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
เลขที่

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

108
111
112
116
121
97
99
100
101
102

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

เงินเดือน
อันดับ

บำท

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.4
คศ.4(3)
คศ.3
คศ.3
คศ.4

58,390
58,080
58,390
58,390
58,390
56,450
60,150
51,170
52,060
57,330

หมำยเหตุ

-2ที่

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
เลขที่

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

11
12
13
14
15
16

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

103
105
106
108
18
111

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

เงินเดือน
อันดับ

บำท

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3

51,170
48,540
51,170
48,540
53,080
51170

หมำยเหตุ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
2.1.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพำะ
2.2.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2.2 มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนดเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งศึกษานิเทศก์
2.2.3 ดารงตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สาหรับผูม้ ีวุฒิปริญญาตรี
และ 2 ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ
2.2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า ดังนี้
2.2.4.1 เคยดารงตาแหน่งอาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี
และไม่น้อยกว่า 4 ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ
2.2.4.2 เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าอาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6
2.2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้สมัครคัดเลือก ต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตการจ่าย
ของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ได้เพียงแห่งเดียวเท่ำนั้น หากปรากฎว่าผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือกทั้งหมด

-34. เอกสำรประกอบกำรรับสมัคร
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุ
สาขาวิชาเอก จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาภายในวันที่สมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
จานวน 1 ชุด
4.2 สาเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) หรือสาเนา ก.ค.ศ.16 ที่บนั ทึกไว้เป็นปัจจุบัน
โดยมีเจ้าหน้าทะเบียนประวัติรับอง จานวน 1 ชุด
4.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ที่ยังไม่หมดอายุ
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันปิดรับสมัครคัดเลือก จานวน 1 ชุด
4.4 สาเนาบัตรจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(ที่ยังไม่หมดอายุ) จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจได้ออกให้มาแล้วไม่เกิน 30 วัน
นับแต่วันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง)
4.8 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
ให้ผู้สมัครลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ ยกเว้นเอกสำรตำมข้อ 4.2 ให้เจ้ำหน้ำ ที่ทะเบียน
ประวัติเป็นผู้รับรองเอกสำร และให้ผู้สมัครนำเอกสำรฉบับจริงมำแสดงในวันสมัครด้วย
4.9 แบบรายงานประวัติ และผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสอนและการนิเทศการศึกษา
ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา พร้อมกับสาเนาเอกสาร / หลักฐาน ตามองค์ประกอบการ
ประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ข.) จานวน 5 ชุด
4.10 แบบประเมินสมรรถนะแบบประเมิน 1/1 สาหรับประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือแบบประเมิน 1/2 สาหรับประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ปฏิบัติงาน
ใน สพท. จากผู้เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ประเมินนาแบบประเมินที่ให้คะแนนแล้ว ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับ
พร้อมลงลายมือชื่อกากับ ส่งมอบให้ผู้ประเมินคนที่ 1 ผู้ประเมินคนที่ 1 นาซองแบบประเมินของผู้ประเมิน
ทั้ง 5 ซอง บรรจุใส่ซองรวมกันอีกซองหนึ่ง แล้วปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อกากับมอบให้
ผอ.สพท. เป็นผู้ส่งให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และทางเว็บไซต์
http://www.uttpeo.moe.go.th

-46. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ประเมินประวัติ
ผลงานการปฏิบัติงาน และสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 350 คะแนน ดังนี้
6.1 ภาค ก. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
6.1.1 ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1) นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
3) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
7) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
8) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
9) ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
6.1.2 ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (100 คะแนน)
6.1.2.1 งานการนิเทศ
1) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
2) การส่งเสริมการใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร หลักการสอน หลักจิตวิทยา
และการจัดกระบวนการเรียนรู้
3) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4) การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
5) การส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.1.2.2 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
1) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการนิเทศ และการพัฒนา
วิชาการ
2) การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
3) การนาผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปใช้
6.1.2.3 การศึกษาค้นคว้าและการให้บริการทางวิชาการ
1) การจัดทาเอกสารทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6.1.2.4 งานวิเคราะห์ วิจัย
1) การวิเคราะห์ วิจัย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
2) การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา

-56.1.2.5 งานการพัฒนาครู
1) การพัฒนาครูและวิชาชีพครู
2) การส่งเสริมการเรียนรู้ของครู
3) บทบาทเป็นผู้ชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการสาหรับครู
4) หลักการจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6.2 ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
6.2.1 ประเมินประวัติ (50 คะแนน) โดยประเมินตามตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน
และคะแนนการประเมิน ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
6.2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (50 คะแนน) โดยประเมินตามตัวชี้วัด องค์ประกอบ
การประเมิน และคะแนนการประเมิน ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
6.2.3 ประเมินสมรรถนะ (50 คะแนน) โดยประเมินแบบ 360 องศา ในด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทางานเป็นทีม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสาร
และการจูงใจ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ตัวชี้วัดในแต่ละด้านและคะแนนการประเมิน
6.2.4 สัมภาษณ์ (50 คะแนน) โดยประเมินตามตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน
และคะแนนการประเมิน ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
7. กำหนดกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ตามตารางสอบ
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ สาหรับสถานที่ในการดาเนินการ
สอบภาค ก ความรู้ ทั่ว ไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง และภาค ข. สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกต่อไป
8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสิบ และต้องได้
คะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้คะแนนรวมทั้งสองภาคเท่ากัน ให้ผู้
ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากคะแนนภาค ข เท่ากัน อีก ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า
ตามแนวปฏิบัติการจัดเรียงลาดับอาวุโสในราชการตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
9. กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละห้าสิบ และคะแนนรวมทั้งสองภาคต้องไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวม
จากมากไปหาน้อย เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ และทางเว็บไซต์ http://www.uttpeo.moe.go.th

-610. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
10.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ครบ
ตามจานวนตาแหน่งว่างที่ประกาศไว้
10.2 การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ที่ประกาศผล
การคัดเลือกไว้
10.3 การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ทาหนังสือเรียกตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ตามลาดับที่ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนตอบรับของที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ทปี่ รากฏ
ในเอกสารการสมัคร
11. เงื่อนไขกำรบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
เว้นแต่ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก
11.2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดาเนินการเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นการ
เฉพาะบุคคลเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
11.2.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ไปแล้ว
11.2.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
11.2.3 ในวันที่บรรจุและแต่ตั้ง มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานตาแหน่งและหรือไม่ผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
11.2.4 ไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
11.2.5 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้
11.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 11.2.4
และข้อ 11.2.5 ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ์ อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้
11.4 ให้มีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
11.5 การนารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น
ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
11.6 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด หรือยื่นเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จหรือเอกสารปลอมให้ถือว่าผู้นั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ และอาจถูกดาเนินคดี
ตามกฎหมาย
11.7 การดาเนินการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจรติหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดาเนินการ
ผิดพลาดอันทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พิจารณาแก้ไข หรือ ยกเลิก
การคัดเลือกในครั้งนี้ก็ได้
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(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลืน่ )

รหัสประจาตัวผูส้ มัครคัดเลือก

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง
และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
ให้ครบถ้วนถูกต้องและรับรองสาเนาเอกสารทุกแผ่น

7 5 1
ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
หน่วยสอบ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
.........................................................
เรียน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
ขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับข้าพเจ้า เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ชื่อและนามสกุล (นาย/ นาง/นางสาว)..........................................................................................สัญชาติ........................เชื้อชาติ..........................
2. หมายเลขประจาตัวประชาชน
ออกให้ ณ จังหวัด………………………………………………………………………….หมดอายุวันที่........................................................................................
3. เกิดวันที่............เดือน.....................................พ.ศ............... อายุ...............ปี..................เดือน..............วัน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
4. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครคัดเลือก คือ ได้รับปริญญา (ระบุตัวย่อของวุฒิ)........................................สาขาวิชาเอก.....................................................
สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชื่อ.............................................................................เมื่อวันที่..................เดือน............................ พ.ศ. ..............
ได้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ........................................ วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ ....................................................................................
สาขาวิชาเอก....................................................................ความรู้ความสามารถพิเศษ................................................................................................
5. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่....................เดือน.........................................พ.ศ...................ระดับ.................................ขัน้ ........................................บาท
โรงเรียน/หน่วยงาน...........................................................................อาเภอ................................................จังหวัด..................................................
กรม...........................................................................................กระทรวง.................................................................................................................
6. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง..............................................วิทยฐานะ................................รับเงินเดือนอันดับ...........................ขั้น..............................บาท
หน่วยงาน/สถานศึกษา.................................................................................สพป./สพม./สศศ...........................................................................
และข้าพเจ้าได้ดารงตาแหน่งครูมาแล้ว.........................ปี..........................เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
7. สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขที่......................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต.................................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์..................................โทรศัพท์มือถือ..........................................
8. หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว รวม........................ฉบับ คือ
( ) สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) สาเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
( ) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิว้ จานวน 3 รูป
( ) สาเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) หรือสาเนา ก.ค.ศ.16
( ) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
( ) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอืน่ (ศึกษานิเทศก์)
( ) แบบรายงานประวัติและผลการปฏิบตั ิงาน
( ) สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จานวน 5 เล่ม
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
( ) แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารลับ)
( ) หลักฐานอื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีคุณสมบัตติ ามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และมีคุณสมบัติดา้ นอื่นครบถ้วน
ตามประกาศรับสมัคร และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มสี ิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง ทั้งสิ้น
ลงลายมือชื่อ.................................................................ผู้สมัครคัดเลือก
(..................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่.........................เดือน.......สิงหาคม...........พ.ศ....2562........

-2เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครคัดเลือกฉบับจริง
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ เฉพาะตาแหน่ง
พร้อมฉบับถ่ายสาเนาแล้ว ปรากฏว่า
ของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
( ) มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
( ) ไม่ถูกต้อง
( ) ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เนื่องจาก...................................................................................
เนื่องจาก...................................................................................................
.......................................................................................................... ...........................................................................................................................
.......................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………...
ลงลายมือชื่อ.........................................................เจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร ลงลายมือชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
(.. .......................................................)
(...................................................)
ตาแหน่ง............................................................................................. ตาแหน่ง.............................................................................................
วันที่.........................สิงหาคม 2562
วันที่........................สิงหาคม 2562

แบบรายงานประวัติ และผลการปฏิบัติงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา
เพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัดสาหรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
หน่วยสอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

โดย

ชื่อ – สกุล................................................................................................
ลาดับที่สมัครคัดเลือก ...............................................…
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง...........................................................................................
โรงเรียน.......................................................สพป./สพม.................................................................

แบบรายรายงานประวัติ และผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียด องค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด
คะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๒5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2

1. ประวัติ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้
กรอบการพิจารณา

เอกสารอ้างอิง
หน้าที่

1 คุณวุฒิการศึกษา
 (๑) ปริญญาเอก
 (๒) ปริญญาโท

๑๐ คะแนน พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด
๑๐
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพียงระดับเดียว
๘

หน้าที่..................

2 วิทยฐานะหรือระดับตาแหน่งที่เทียบเท่า
 (๑) เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
 (๒) ชานาญการพิเศษ
 (๓) ชานาญการ
 (๔) ไม่มีวิทยาฐานะ

10 คะแนน พิจารณาจากเอกสารหลักฐานทางราชการ
10
๘
๖
๔

3 ประสบการณ์ด้านการสอน

๑๐ คะแนน พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบตั ิการสอน/เคย
ปฏิบัติการสอนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร หน้าที่..................
๑๐
(นับรวมประสบการณ์การสอนในโรงเรียนเอกชน
๘
หรือ ครูอัตราจ้าง หรือพนักงานราชการ
๖
(ครูผสู้ อน) โดยมีหลักฐานการปฏิบัติการสอนที่
4
ได้รับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่เคย
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้นๆ)
การนับระยะเวลาถ้ามีเศษของปีตั้งแต่ ๖ เดือน
ขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ ปี

ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

 (๑) ตั้งแต่ ๑๖ ปีขึ้นไป
 (๒) ๑๑ – ๑๕ ปี
 (๓) ๖ – ๑๐ ปี
 (๔) ต่ากว่า ๖ ปี

๔

ค่าคะแนน

วินัยและจรรยาบรรณ
๑๐ คะแนน
๑๐
 (๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือไม่เคย
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๕
 (๒) เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือเคยประพฤติผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพระดับโทษภาคทัณฑ์
๐
 (๓) เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือเคยประพฤติผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพสูงกว่าระดับโทษภาคทัณฑ์

๕ การประกอบคุณงามความดี
 (๑) ระดับ สพฐ/ชาติ/นานาชาติ
 (๒) ระดับภาค/จังหวัด/เขตพืน้ ที่การศึกษา
 (๓) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุม่ โรงเรียน/
สหวิทยาเขตฯลฯ
 (๔) ระดับสถานศึกษา/หน่วยงาน
 (๕) ไม่มี

หมายเหตุ

๑๐ คะแนน
๑๐
๘
๖
๔
๐

ให้จัดเรียงเอกสารอ้างอิงตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

พิจารณาจากการเคยหรือไม่เคยถูกสั่งลงโทษ
ทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพมาก่อนวันรับ
สมัครวันแรก โดยไม่ให้นาผล
ของ พรบ.ล้างมลทิน มามีผลต่อการพิจารณา

พิจารณาจากเกียรติบัตร/รางวัล/โล่ หรือเอกสาร
หลักฐานอื่นจากหน่วยงานต่างๆหรือได้รับการ
รับรองจากบุคคล สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ
ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง
ด้านการประกอบคุณงามความดีที่สูงสุดเพียง
ระดับเดียว

หน้าที่..................

หน้าที่..................

หน้าที่..................

๒. ผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

๑ ผลงานด้านการจัดการเรียนรู้หรือการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จ
 (๑) มี ๕ รายการ
 (๒) มี ๔ รายการ
 (๓) มี ๓ รายการ
 (๔) มี ๒ รายการ
 (๕) มี ๑ รายการ
 (๖) ไม่มี

๒ การเป็นผู้นาทางวิชาการ หรือการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา
 (๑) มี ๕ รายการ
 (๒) มี ๔ รายการ
 (๓) มี ๓ รายการ
 (๔) มี ๒ รายการ
 (๕) มี ๑ รายการ
 (๖) ไม่มี
๓ การเป็นวิทยากรหรือคณะกรรมการหรือ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
 (๑) ระดับ สพฐ/ชาติ/นานาชาติ
 (๒) ระดับภาค/จังหวัด/เขตพืน้ ที่การศึกษา
 (๓) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุม่ โรงเรียน/
สหวิทยาเขตฯลฯ
 (๔) ระดับสถานศึกษา/หน่วยงาน
 (5) ไม่มี
๔ ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับตนเอง
 (๑) ระดับ สพฐ/ชาติ/นานาชาติ
 (๒) ระดับภาค/จังหวัด/เขตพืน้ ที่การศึกษา
 (๓) ระดับศูนย์เครือข่าย/กลุม่ โรงเรียน/
สหวิทยาเขตฯลฯ
 (๔) ระดับสถานศึกษา/หน่วยงาน
 (๕) ไม่มี
๕ ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/ผู้รบั บริการ
 (๑) มีพัฒนาการ/คะแนนเพิม่ ขึ้น ๒ ขึ้นไป
 (๒) มีพัฒนาการ/คะแนนเพิ่มขึ้น ๑
 (๓) มีพัฒนาการ/คะแนนเท่าเดิม

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา

เอกสารอ้างอิง
หน้าที่

๑๐ คะแนน พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
หน้าที่...................
๑. โครงสร้างรายวิชา/แผนปฏิบัตกิ าร/โครงการ
10
กิจกรรม
8
๒. หน่วยการจัดการเรียนรู้/หลักสูตรการจัด
6
กิจกรรม/คู่มือการปฏิบตั ิงาน
4
๓. แผนการจัดประสบการณ์/แผนการจัดการ
2
เรียนรู/้ แผนการจัดกิจกรรม/การจัดทาปฏิทิน
0
การปฏิบัติงานและจัดระบบการให้บริการ
๔. สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน/เครื่องมือ
วิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
๕. การสรุปผล รายงานผลการจัดการเรียนรู้/สรุป
รายงานผล โครงการ/กิจกรรม
๑๐ คะแนน พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
๑. การมีส่วนร่วมในงานวิชาการ เช่น คาสั่ง
หน้าที่...................
ภาพถ่าย ฯลฯ
๑๐
๒. คาสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุม่ งาน/
8
ครูวิชาการโรงเรียน/หัวหน้าโครงการ/
6
หัวหน้ากลุ่มสาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4
๓. การเผยแพร่ผลงานตามช่องทางต่างๆ
2
๔. เครือข่ายทางวิชาการ เช่น เป็นสมาชิกชมรม หรือ
0
ชุมนุม ทางวิชาการ ทั้งในระบบและ Social Network
๕. การสรุป/รายงานผลการดาเนินงาน
๑๐ คะแนน พิจารณาจากหลักฐาน คาสั่ง/บันทึกข้อความ/เกียรติ
บัตร/หนังสือเชิญ/หนังสือตอบขอบคุณ/
หน้าที่...................
๑๐
โล่หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นวิทยากร/
๘
คณะกรรมการ/คณะทางาน ที่สูงสุด
๖
เพียงระดับเดียว
๔
๐
๑๐ คะแนน
๑๐
๘
๖

พิจารณาจากรางวัลของตนเองที่ได้รับจากการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น โล่/รางวัล/
เกียรติบตั ร/วุฒิบัตร/ เข็มเชิดชูเกียรติ/
ประกาศเกียรติคุณ หรือเอกสารหลักฐานอื่น
ที่อ้างอิงได้ว่าได้รับรางวัลนั้นๆ ที่สงู สุดเพียงระดับ

๔
๐
๑๐ คะแนน พิจารณาจากพัฒนาการ/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๐
ในการจัดกิจกรรม/การจัดประสบการณ์/วิชาที่
๘
ปฏิบัติการสอน/งานที่ให้บริการทางการศึกษา
๖
ตามคารับรอง/ผลการประเมินตามแผนปฏิบตั ิการฯ
โดยเปรียบเทียบต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา/
๐
ปีงบประมาณภายใน 5 ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ

 (๔) ไม่มีพัฒนาการ/คะแนนลดลง
หมายเหตุ ให้จัดเรียงเอกสารอ้างอิงตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

หน้าที่...................

หน้าที่...................

