




 

หมายเหตุ   ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 
                      ลงวันที่ 5 มกรำคม 2565 

 

 

 
 

      

 

ก าหนดการคัดเลอืกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2565 

 

1. ประกำศรับสมัครคัดเลือก ภำยในวันอังคำรที่ 14 มิถุนำยน 2565 

2. รับสมัครคัดเลือก ระหว่ำงวันอังคำรที ่21 – วันจันทร์ที ่27 มิถุนำยน 2565 

  (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

3. กลั่นกรองควำมเหมำะสมเบื้องต้น ระหว่ำงวันอังคำรที ่28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนำยน 2565 

4. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
    ที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองควำมเหมำะสมเบื้องต้น 

ภำยในวันจันทร์ที ่4 กรกฎำคม 2565 

5. ประเมินด้ำนผลงำน ระหว่ำงวันศุกร์ที ่8 – วันจันทร์ที ่18 กรกฎำคม 2565 

6. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกด้ำนผลงำน ภำยในวันพุธที ่20 กรกฎำคม 2565 

7. ประเมินด้ำนควำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำ ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที ่21 – วันศุกร์ที ่29 กรกฎำคม 2565 

8. ประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันศุกร์ที ่5 สิงหำคม 2565 



แนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น 
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

************************** 
 

 ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่ 
5 มกราคม 2565 ข้อ 7.1.2 ให้ส่วนราชการก าหนดแนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดแนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 
 1. ผู้เข้ารับการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นจะต้องเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ทีม่ีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 
 2. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
      2.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               2.๒ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบงานด้านการนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       2.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านการนิเทศการศึกษา 
 3. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น มีหน้าที่พิจารณาตามองค์ประกอบ ดังนี้  

      3.1 ประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้น าทางวิชาการ
หรือการพัฒนาการศึกษาและการเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
                         3.2 วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ 

4. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น พิจารณาจากเอกสารของผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ดังนี้ 
      4.1 ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามประกาศรับสมัคร 
   4.2 ประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้น า 
ทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษาและการเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความยาวไม่เกิน  
๕ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท ์
  4.3 วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร  
TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท ์ 

5. ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นต้องมีความเหมาะสม  
ตามองค์ประกอบตามข้อ 3 ทั้งสององค์ประกอบ  

          6. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นสรุปผลการพิจารณาเพ่ือให้ กศจ. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพ่ือเข้ารับการประเมิน
ด้านผลงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 
........................................................................   



ที่ องค์ประกอบ กรอบการพิจารณา ผลการพิจารณา

1 ประวัตแิละประสบการณ์ พิจารณาจาก  (   ) เหมาะสม
  ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนประวัติและ 1. ประวัติส่วนตัว  (   ) ไม่เหมาะสม
ประสบการณ์ทีแ่สดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ 2. ประสบการณ์การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้น า
การเป็นผู้น าทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษา     ทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษา
และการเป็นผู้น าในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3. ประสบการณ์การเป็นผู้น าในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร     ทางวิชาชีพ
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์ 

2 วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ พิจารณาจากความเหมาะสมและความเป็นไปได้  (   ) เหมาะสม
  ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนวิสัยทัศน์การเป็น ของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ  (   ) ไม่เหมาะสม
ศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การส่งเสริม 1. การนิเทศการศึกษา
และสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาตนเอง 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
และวิชาชีพ ซ่ึงจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
รวมทัง้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์

องค์ประกอบการกลั่นกรองความเหมาะสมเบือ้งตน้
ของผู้สมัครเขา้รับการคัดเลือกบคุคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

******************************



1. ด้านผลงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
     พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้ 

คะแนน กรอบการพิจารณา

ผลงานหรือรางวัลทีเ่ก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนทีภ่าคภูมใิจ (50) พิจารณาจากเอกสารการน าเสนอผลงานหรือรางวัล
   ให้ผู้สมัครเขียนผลงานหรือรางวัลทีเ่กี่ยวกับการจัดการเรียน ทีเ่กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีภ่าคภูมิใจ โดยเป็น
การสอนทีภ่าคภูมิใจ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผลงานหรือรางวัลย้อนหลัง ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสุดท้าย
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์ ของการรับสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ไม่เกิน 
โดยพิจารณาตามตวัชี้วัดและค่าน้้าหนักคะแนน ดงัน้ี 5 หน้า โดยน าเสนอผลงานหรือรางวัลทีเ่กิดจากการจัด
 (1) น าเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง มากทีสุ่ด 50 การเรียนการสอนครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังนี้
 (2) น าเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง มาก 45 ๑. ความเป็นมา/ปัญหา
 (3) น าเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง ปานกลาง 40 ๒. วิธีด าเนินการ
 (4) น าเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง น้อย 35 ๓. ผลการด าเนินงาน
 (5) น าเสนอไม่ครบถ้วนทุกประเด็น 30 ๔. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

๕. พัฒนาต่อยอดจากผลงานหรือรางวัลทีไ่ด้รับ

2. ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
     พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้

ที่ องค์ประกอบ/ตวัชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา

1 คุณลักษณะส่วนบุคคล (30)
1.1 บุคลิก ลักษณะ ท่วงที วาจา (10) พิจารณาจาก
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 10 1. การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 8 2. กริยาท่าทาง การมีสัมมาคารวะ
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 6 3. การใช้ภาษาในการส่ือสาร
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 4 4. การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับการนิเทศ
1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และปฏิภาณในการแก้ปัญหา (10) พิจารณาจาก
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 10 1. การควบคุมอารมณ์
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 8 2. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 6 3. การตอบค าถามทีต่รงประเด็น
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 4 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ

องค์ประกอบ ตวัชี้วัด และค่าน้้าหนักคะแนนการประเมิน
ส้าหรับการคัดเลือกบคุคลเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
******************************

องค์ประกอบ/ตวัชี้วัด



- 2 -

ที่ องค์ประกอบ/ตวัชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา

1.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ (10) พิจารณาจาก
      ความเป็นศึกษานิเทศก์ 1. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการนิเทศการศึกษา
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 10 2. เจตคติทีดี่ต่อวิชาชีพศึกษานิเทศก์
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 8 3. อุดมการณ์ความเป็นศึกษานิเทศก์
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 6 4. แนวคิดในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 4     ศึกษานิเทศก์

2 ทักษะและวิธีการนิเทศการศึกษา (60)
2.1 การวางแผนการนิเทศการศึกษา (10) พิจารณาจาก
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 10 1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 8 2. การวางแผนการนิเทศ
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 6 3. ก าหนดวิธีการนิเทศ
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 4 4. เคร่ืองมือ ส่ือการนิเทศ
2.2 การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา (40) พิจารณาจาก
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 40 1. ปฏิบัติการนิเทศตามแผน
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 32 2. การมีส่วนร่วมของผู้รับการนิเทศ
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 24 3. ผู้นิเทศมีแนวทางในการแก้ปัญหาทีห่ลากหลาย
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 16 4. ผู้รับการนิเทศสามารถน าผลการนิเทศไปใช้ในการ

    แก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
2.3 การติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษา (10) พิจารณาจาก
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 10 1. วิธีการประเมินผลสอดคล้องเหมาะสมตามแผนการนิเทศ
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 8 2. วิธีการประเมินผลโดยเน้นการมีส่วนร่วม
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 6 3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมินผลมีความหลากหลาย
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 4 4. ผู้รับการนิเทศสะท้อนผลการนิเทศ

3 การใชส้ื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (30) พิจารณาจาก
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 30 1. การใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสอดคล้องกับ
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 24     แผนการนิเทศ
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 18 2. การใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีความหลากหลาย
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 12 3. มีความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

    ได้เป็นอย่างดี
4. การใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีก่อให้เกิดเจตคติทีดี่
    และสร้างความประทับใจ
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ที่ องค์ประกอบ/ตวัชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา

4 การสรุปผลการปฏิบัตกิารนิเทศการศึกษาทีส่ะท้อน (30) พิจารณาจากเอกสารสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศ
ผลการนิเทศตอ่ครู สถานศึกษา หน่วยงาน การศึกษาทีส่ะท้อนผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษา 
หรือผู้มสี่วนเก่ียวขอ้ง หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครอบคลุม 4 ข้อ ดังนี้
   ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร ๑. สอดคล้องกับแผนการนิเทศทีแ่สดงถึงการแก้ปัญหา
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์     และความต้องการจ าเป็น
      (1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ 30 2. มีกระบวนการนิเทศทีส่ะท้อนผลต่อการจัดการเรียน
      (2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ 24     การสอนของครู
      (3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ 18 3. สรุปผลการปฏิบัติการนิเทศทีส่ะท้อนผล ต่อครู
      (4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ 12     สถานศึกษา หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการนิเทศ



ล ำดบัที่ จังหวัด รหัส ล ำดบัที่ จังหวัด รหัส
1 กระบี่ 01 40 เพชรบูรณ์ 40
2 กรุงเทพมหานคร 02 41 แพร่ 41
3 กาญจนบุรี 03 42 ภเูก็ต 42
4 กาฬสินธุ์ 04 43 มหาสารคาม 43
5 ก าแพงเพชร 05 44 มุกดาหาร 44
6 ขอนแก่น 06 45 แม่ฮ่องสอน 45
7 จันทบุรี 07 46 ยโสธร 46
8 ฉะเชิงเทรา 08 47 ยะลา 47
9 ชลบุรี 09 48 ร้อยเอ็ด 48
10 ชัยนาท 10 49 ระนอง 49
11 ชัยภมูิ 11 50 ระยอง 50
12 ชุมพร 12 51 ราชบุรี 51
13 เชียงราย 13 52 ลพบุรี 52
14 เชียงใหม่ 14 53 ล าปาง 53
15 ตรัง 15 54 ล าพูน 54
16 ตราด 16 55 เลย 55
17 ตาก 17 56 ศรีสะเกษ 56
18 นครนายก 18 57 สกลนคร 57
19 นครปฐม 19 58 สงขลา 58
20 นครพนม 20 59 สตูล 59
21 นครราชสีมา 21 60 สมุทรปราการ 60
22 นครศรีธรรมราช 22 61 สมุทรสงคราม 61
23 นครสวรรค์ 23 62 สมุทรสาคร 62
24 นนทบุรี 24 63 สระแก้ว 63
25 นราธวิาส 25 64 สระบุรี 64
26 น่าน 26 65 สิงห์บุรี 65
27 บึงกาฬ 27 66 สุโขทัย 66
28 บุรีรัมย์ 28 67 สุพรรณบุรี 67
29 ปทุมธานี 29 68 สุราษฎร์ธานี 68
30 ประจวบคีรีขันธ์ 30 69 สุรินทร์ 69
31 ปราจีนบุรี 31 70 หนองคาย 70
32 ปัตตานี 32 71 หนองบัวล าภู 71
33 พระนครศรีอยุธยา 33 72 อ่างทอง 72
34 พะเยา 34 73 อ านาจเจริญ 73
35 พังงา 35 74 อุดรธานี 74
36 พัทลุง 36 75 อุตรดิตถ์ 75
37 พิจิตร 37 76 อุทัยธานี 76
38 พิษณุโลก 38 77 อุบลราชธานี 77
39 เพชรบุรี 39

หมำยเหต ุ ให้ใช้เป็นตัวเลขอารบิค

 รหัสจงัหวัด



แบบ 1 
 

รายชื่อผู้รับผิดชอบและประสานงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 

กศจ. ............................................... 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ (มือถือ) E-mail 

1  ศธจ.   

2  รอง ศธจ.   

3  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   

4  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   
 

      

แบบรายงานจ านวนต าแหน่งว่าง 
ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 
 

จ านวนต าแหน่งว่าง (อัตรา) 
รวม หมายเหตุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา 

    

 
หมายเหตุ  ให้จัดส่งข้อมูลข้างต้น ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 

 

 

                                            ลงชื่อ.......................................................................ผูร้ายงาน 

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

                                  ต าแหน่ง .................................................................. 



สพป. สพม.

21 มิถุนายน 2565

22 มิถุนายน 2565

23 มิถุนายน 2565

24 มิถุนายน 2565

25 มิถุนายน 2565

26 มิถุนายน 2565

27 มิถุนายน 2565

รวม

หมายเหต ุ  1. รายงานขอ้มลูจ านวนผู้สมคัรทุกวัน และสรุปจ านวนผู้สมคัรทัง้หมดในวันสุดท้ายของการรับสมคัร
                   ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com
                 2. ให้ใช้ตัวเลขเป็นเลขอารบิค

                                       ลงชื่อ.......................................................................ผู้รายงาน

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

                                       ต าแหน่ง ..................................................................

แบบ 2

รายงานข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565

กศจ. ...............................................

วันทีส่มคัร
จ านวนผู้สมคัร (ราย)

รวม



สพป. สพม.

ศึกษานิเทศก์

หมายเหต ุ  จัดส่งข้อมูลข้างต้น และส าเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกล่ันกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
               ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com ภายในวันจนัทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รายงาน

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

ต าแหน่ง ..................................................................

ต าแหน่ง
จ านวนผู้ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องตน้ (ราย)

รวม

แบบ 3

รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือกทีผ่่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบือ้งต้น
ส าหรบัคัดเลือกบคุคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2565
กศจ. ...............................................



สพป. สพม.

ศึกษานิเทศก์

หมายเหต ุ  จัดส่งข้อมูลข้างต้น ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com ภายในวันพุธที ่20 กรกฎาคม 2565
             

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รายงาน

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

ต าแหน่ง ..................................................................

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565

จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกดา้นผลงาน (ราย)

แบบ 4

รายงานข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน
ที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา

ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์

กศจ. ...............................................

ต าแหน่ง รวม



สพป. สพม.

ศึกษานิเทศก์

หมายเหต ุ  - ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และได้รับการขึ้นบัญชี
                  ตามประกาศ กศจ.
              - จัดส่งข้อมูลข้างต้น และส าเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
                 ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที ่5 สิงหาคม 2565

ลงชื่อ.....................................................................ผู้รายงาน

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

ต าแหน่ง ................................................................

จ านวนผู้ไดร้ับการคัดเลือก (ราย)

แบบ 5

รายงานข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565

กศจ. ...........................................

ต าแหน่ง รวม
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