
 
 
 
 
 
 

   ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  1 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  1 
............................................................................................... 

    
   ด้วย  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  1  ในการประชุมครั้งที่  
2/2558  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558  มีมติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 วิชาเอกคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และ
การศึกษาปฐมวัย  รวมทั้งสิ้น จ านวน  4  อัตรา  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด 

  อาศัยอ านาจตามนัยหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ  0206.6/ว6  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2558  และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1884  ลงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2558  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต  1  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่จะด าเนินการคัดเลือก 
   1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์                    
จ านวน 1 ต าแหน่ง 
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์                   
จ านวน 1 ต าแหน่ง 
   3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ                  
จ านวน 1 ต าแหน่ง 
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย                 
จ านวน 1 ต าแหน่ง 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
2. มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติ 

เฉพาะส าหรับต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และวิชาเอกตรงตามสาขาวิชาที่จะสมัครคัดเลือก 
3. ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี  และ  2  ปี   

ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทข้ึนไป   
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4. หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่  ก.ค.ศ. เทียบเท่า ดังนี้ 

4.1 เคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อย 
กว่า 4 ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ 

4.2 เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6 
5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน(ศึกษานิเทศก์) ซ่ึงออกโดยคุรุสภา 

วัน  เวลา  สถานที่รับสมัครคัดเลือก 
   ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่           
กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  1   ระหว่างวั นที่  9-15  
มิถุนายน  2558  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครคัดเลือก  มีดังนี้ 
1. ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด  และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  จ านวน  1  ฉบับ 
2. ส าเนา ก.พ.7  ฉบับที่เป็นปัจจุบัน  โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบรับรองความถูกต้อง   

จ านวน  1  ชุด 
3. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
4. ปริญญาบัตร  หรือใบรับรองคุณวุฒิ  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 

   5.   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน(ศึกษานิเทศก์)  พร้อมส าเนา  
จ านวน 1 ฉบับ   
   6.  รปูถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
จ านวน 3 รูป 
  7.  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  จ านวน  
1  ชุด 
   8. เอกสารองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสม
กับต าแหน่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน    
3 ชุด (เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารให้แนบเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินของแต่ละข้อ) 
                     9. เอกสาร ข้อ 1.2 การประเมินสมรรถนะ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนา
ตนเอง การท างานเป็นทีม การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร โดยพิจารณาจากบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานสมรรถนะทั้ง 7 ด้าน ไม่เกิน 10 หน้า มีผู้บังคับ 
บัญชารับรอง พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบในแต่ละด้าน จ านวน 3 ชุด  (เพ่ือความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสาร ให้แนบเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินของแต่ละข้อ)  

       อนึ่ง  เอกสารหลักฐานที่เป็นฉบับส าเนาผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ                      

เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
เขต  1  และทางเว็บไซต์  http://www.petburi.go.th/ 
 

http://www.petburi.go.th/
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วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 

ภาค  ก.  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 
100 คะแนน  

หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม 2558 
    เวลา  09.30 น. - 11.30  น. 

 
 ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

 
100 คะแนน 

 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)  
  

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 
200 คะแนน  

หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 
    เวลา  09.30 น. - 11.30  น. 
 

    เวลา 13.30 น. – 15.30 น. 

 

 

- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา  

- ความรู้ความสามารถในเนื้อหากลุ่มสาระการ
เรียนรู้หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

 
100 คะแนน  
 

100 คะแนน 

 

 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์ 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 
100 คะแนน  

หมายเหตุ 

วันที่ 22 มิถุนายน   ถึงวันที่                   
3 กรกฎาคม 2558  

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(1) ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน 
(2) ประเมินสมรรถนะ 

 
50 คะแนน  

 

เฉพาะคณะ 
กรรมการ
ประเมิน 

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
50 คะแนน 

 

   ส าหรับสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  จะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก 
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หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
   หลักสูตรการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  โดยการสอบข้อเขียนและการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ดังนี้ 
     ภาค  ก.  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 
  ให้ทดสอบความรู้ทั่วไป กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
3. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
7. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
8. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
9. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นเนื้อหา 

ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

  ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทางการนิเทศการศึกษา และความรู้ความสามารถในเนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1. ความรู้ความสามารถทางการนิเทศการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1.1 งานการนิเทศ 
 1) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 
 2) การส่งเสริมการใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร หลักการสอน หลักจิตวิทยา    

และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   3) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   4) การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
   5) การส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       1.2 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
    1) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการนิเทศ  และการพัฒนา
วิชาการ 
   2) การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
   3) การน าผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปใช้ 
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        1.3 การศึกษาค้นคว้าและการให้บริการทางวิชาการ 
   1) การจัดท าเอกสารทางวิชาการ และเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
   2) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
        1.4 งานวิเคราะห์ วิจัย 
    1) การวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
    2) การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
        1.5 งานการพัฒนาครู 
    1) การพัฒนาครูและวิชาชีพครู 
    2) การส่งเสริมการเรียนรู้ของครู 
    3) บทบาทการเป็นผู้ชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการส าหรับครู 
    4) หลักการจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. ความรู้ความสามารถในเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                         ความรู้ความสามารถในเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก  ตามท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ก าหนด 

  ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยพิจารณาจาก 

1.1 การประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการสอนและการนิเทศการศึกษา 
1.2 การประเมินสมรรถนะ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การ

ท างานเป็นทีม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

2. สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  

เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศ             
ผลการคัดเลือกเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสามภาคจากมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมทั้งสาม
ภาคเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ ที่         
ได้คะแนนภาค ค มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากันอีก ให้ผู้ที่อาวุโสมากกว่า
ตามแนวปฏิบัติการจัดล าดับอาวุโสในราชการตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

การประกาศผลการคัดเลือก 
   อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  1  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ 
คัดเลือกเรียงล าดับตามคะแนนจากมากไปหาน้อยตามหลักเกณฑ์การตัดสินแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกัน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  และทางเว็บไซต์ http://www.petburi.go.th/ 
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การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
   อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จะประกาศผลการคัดเลือก 
และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเวลา 2 ปี  นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และผู้ได้รับการขึ้นบัญชี           
จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 

1. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
2. ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
3. ไม่ไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
4. ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได้ 

   ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ 3 และข้อ 4                 
ไปแล้ว  ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชี             
ผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 

การบรรจุและแต่งตั้ง  
            จะด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่ที่ขึ้นบัญชี  และผู้ได้รับ               
การคัดเลือกจะต้องผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ทั้งนี้  หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  หรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ ก.ค.ศ.  ก าหนด               
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต  1  จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง  หรือยกเลิกค าสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่กรณี  และผู้ได้รับคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ.2558     
 
 
 
          (นายกนก  ปิ่นตบแต่ง) 
        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 
            ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 
 
 


