กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2565
1. ประกำศรับสมัครคัดเลือก
2. รับสมัครคัดเลือก

ภำยในวันอังคำรที่ 14 มิถุนำยน 2565
ระหว่ำงวันอังคำรที่ 21 – วันจันทร์ที่ 27 มิถุนำยน 2565
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)

3. กลั่นกรองควำมเหมำะสมเบื้องต้น
4. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
ที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองควำมเหมำะสมเบื้องต้น
5. ประเมินด้ำนผลงำน

ระหว่ำงวันอังคำรที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนำยน 2565

6. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกด้ำนผลงำน

ภำยในวันพุธที่ 20 กรกฎำคม 2565

7. ประเมินด้ำนควำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำ
8. ประกำศผลกำรคัดเลือก

ภำยในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2565
ระหว่ำงวันศุกร์ที่ 8 – วันจันทร์ที่ 18 กรกฎำคม 2565
ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่ 29 กรกฎำคม 2565
ภำยในวันศุกร์ที่ 5 สิงหำคม 2565

หมายเหตุ ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1
ลงวันที่ 5 มกรำคม 2565

แนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
**************************
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่
5 มกราคม 2565 ข้อ 7.1.2 ให้ส่วนราชการกาหนดแนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดแนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ดังนี้
1. ผู้ เข้ ารั บ การกลั่ น กรองความเหมาะสมเบื้องต้นจะต้อ งเป็นผู้ ส มัครเข้ ารับการคัดเลื อ ก
ทีม่ ีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
2. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
2.๑ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.๒ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานด้านการนิเทศการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านการนิเทศการศึกษา
3. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น มีหน้าที่พิจารณาตามองค์ประกอบ ดังนี้
3.1 ประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้นาทางวิชาการ
หรือการพัฒนาการศึกษาและการเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.2 วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์
4. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น พิจารณาจากเอกสารของผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ดังนี้
4.1 ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามประกาศรับสมัคร
4.2 ประวั ติ แ ละประสบการณ์ ที่ แ สดงถึ ง การพั ฒ นาตนเองเกี่ ย วกั บ การเป็ น ผู้ น า
ทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษาและการเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความยาวไม่เกิน
๕ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์
4.3 วิสัยทัศน์ การเป็นศึกษานิเทศก์ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร
TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์
5. ผู้ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการกลั่ นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นต้องมีความเหมาะสม
ตามองค์ประกอบตามข้อ 3 ทั้งสององค์ประกอบ
6. คณะกรรมการกลั่ น กรองความเหมาะสมเบื้ อ งต้ น สรุ ป ผลการพิ จ ารณาเพื่ อ ให้ กศจ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการประเมิน
ด้านผลงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
........................................................................

องค์ประกอบการกลั่นกรองความเหมาะสมเบือ้ งต้น
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
******************************
ที่
องค์ประกอบ
1 ประวัตแิ ละประสบการณ์
ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนประวัติและ
ประสบการณ์ทแี่ สดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
การเป็นผู้นาทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษา
และการเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจาก
1. ประวัติส่วนตัว
2. ประสบการณ์การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้นา
ทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษา
3. ประสบการณ์การเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

2 วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์
พิจารณาจากความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนวิสัยทัศน์การเป็น ของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
ศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การส่งเสริม 1. การนิเทศการศึกษา
และสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาตนเอง
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
และวิชาชีพ ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
รวมทัง้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์

ผลการพิจารณา
( ) เหมาะสม
( ) ไม่เหมาะสม

( ) เหมาะสม
( ) ไม่เหมาะสม

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และค่าน้้าหนักคะแนนการประเมิน
ส้าหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
******************************

1. ด้านผลงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ผลงานหรือรางวัลทีเ่ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีภ่ าคภูมใิ จ
ให้ผู้สมัครเขียนผลงานหรือรางวัลทีเ่ กี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนทีภ่ าคภูมิใจ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์
โดยพิจารณาตามตัวชี้วัดและค่าน้้าหนักคะแนน ดังนี้
(1) นาเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง มากทีส่ ุด
(2) นาเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง มาก
(3) นาเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง ปานกลาง
(4) นาเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง น้อย
(5) นาเสนอไม่ครบถ้วนทุกประเด็น

คะแนน

กรอบการพิจารณา

(50) พิจารณาจากเอกสารการนาเสนอผลงานหรือรางวัล
ทีเ่ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีภ่ าคภูมิใจ โดยเป็น
ผลงานหรือรางวัลย้อนหลัง ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ไม่เกิน
5 หน้า โดยนาเสนอผลงานหรือรางวัลทีเ่ กิดจากการจัด
50 การเรียนการสอนครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังนี้
45 ๑. ความเป็นมา/ปัญหา
40 ๒. วิธีดาเนินการ
35 ๓. ผลการดาเนินงาน
30 ๔. ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
๕. พัฒนาต่อยอดจากผลงานหรือรางวัลทีไ่ ด้รับ

2. ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

1 คุณลักษณะส่วนบุคคล
1.1 บุคลิก ลักษณะ ท่วงที วาจา
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ
1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และปฏิภาณในการแก้ปัญหา
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ

คะแนน

(30)
(10)
10
8
6
4
(10)
10
8
6
4

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจาก
1. การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ
2. กริยาท่าทาง การมีสัมมาคารวะ
3. การใช้ภาษาในการสื่อสาร
4. การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับการนิเทศ
พิจารณาจาก
1. การควบคุมอารมณ์
2. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. การตอบคาถามทีต่ รงประเด็น
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ

-2ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์
ความเป็นศึกษานิเทศก์
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ

2 ทักษะและวิธีการนิเทศการศึกษา
2.1 การวางแผนการนิเทศการศึกษา
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ
2.2 การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ
2.3 การติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษา
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ
3 การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ

คะแนน

กรอบการพิจารณา

(10) พิจารณาจาก
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนิเทศการศึกษา
10 2. เจตคติทดี่ ีต่อวิชาชีพศึกษานิเทศก์
8 3. อุดมการณ์ความเป็นศึกษานิเทศก์
6 4. แนวคิดในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
4
ศึกษานิเทศก์
(60)
(10)
10
8
6
4
(40)
40
32
24
16

พิจารณาจาก
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็น
2. การวางแผนการนิเทศ
3. กาหนดวิธีการนิเทศ
4. เครื่องมือ สื่อการนิเทศ
พิจารณาจาก
1. ปฏิบัติการนิเทศตามแผน
2. การมีส่วนร่วมของผู้รับการนิเทศ
3. ผู้นิเทศมีแนวทางในการแก้ปัญหาทีห่ ลากหลาย
4. ผู้รับการนิเทศสามารถนาผลการนิเทศไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
(10) พิจารณาจาก
10 1. วิธีการประเมินผลสอดคล้องเหมาะสมตามแผนการนิเทศ
8 2. วิธีการประเมินผลโดยเน้นการมีส่วนร่วม
6 3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมินผลมีความหลากหลาย
4 4. ผู้รับการนิเทศสะท้อนผลการนิเทศ
(30)
30
24
18
12

พิจารณาจาก
1. การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสอดคล้องกับ
แผนการนิเทศ
2. การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีความหลากหลาย
3. มีความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ได้เป็นอย่างดี
4. การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีก่อให้เกิดเจตคติทดี่ ี
และสร้างความประทับใจ

-3ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

4 การสรุปผลการปฏิบัตกิ ารนิเทศการศึกษาทีส่ ะท้อน
ผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษา หน่วยงาน
หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ

คะแนน

กรอบการพิจารณา

(30) พิจารณาจากเอกสารสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษาทีส่ ะท้อนผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษา
หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครอบคลุม 4 ข้อ ดังนี้
๑. สอดคล้องกับแผนการนิเทศทีแ่ สดงถึงการแก้ปัญหา
และความต้องการจาเป็น
30 2. มีกระบวนการนิเทศทีส่ ะท้อนผลต่อการจัดการเรียน
24
การสอนของครู
18 3. สรุปผลการปฏิบัติการนิเทศทีส่ ะท้อนผล ต่อครู
12
สถานศึกษา หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการนิเทศ

