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ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2565 
 
  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2565 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 53 (3) และ (4) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.6/ว 1 
ลงวันที่ 13 มกรำคม 2563 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.4/ว 2๗ ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2564 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.4/ว 1 ลงวันที่ 5 มกรำคม 2565 และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2730 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2565 โดยอนุมัติ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส  ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2565 
จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  
 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  จ ำนวน  26  อัตรำ 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
2.1  ปัจจุบันต้องเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

และต้องไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งเดียวกันกับต ำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 2.2 มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 
 2.3 มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ 

 2.4 ด ำรงต ำแหน่ง หรือ เคยด ำรงต ำแหน่ง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ต่อไปนี้ 
   (1) ด ำรงต ำแหน่งครู ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำครูช ำนำญกำร 
   (2) ต ำแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ 
  (2.1) ต ำแหน่งอำจำรย์ 1 ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี หรือ 
  (2.2) ต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำอำจำรย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6 
 ทั้งนี้ ในวันสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ำ ในวันบรรจุและ
แต่งตั้งตนเองไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ส ำหรับผู้สมัครที่ปัจจุบันปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนำ
พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เฉพำะจังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ จังหวัดนรำธิวำส และ 4 อ ำเภอ
ในจังหวัดสงขลำ (อ ำเภอจะนะ อ ำเภอสะบ้ำย้อย อ ำเภอเทพำ และอ ำเภอนำทวี) ต้องรับรองตนเองด้วยว่ำ 
หำกตนเองเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก ในวันบรรจุและแต่งตั้งต้องไม่ติดเงื่อนไขกำรปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในพ้ืนที่เขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เฉพำะจังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ จังหวัดนรำธิวำส และ 4 
อ ำเภอในจังหวัดสงขลำ (อ ำเภอจะนะ อ ำเภอสะบ้ำย้อย อ ำเภอเทพำ และอ ำเภอนำทวี) หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่ 
ก.ค.ศ.ก ำหนด  
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 3.  รูปแบบกำรสมัคร วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  3.1 กำรรับสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก มี 2 รูปแบบ 
   (1) สมัครโดยได้รับกำรเสนอชื่อจำกผู้บังคับบัญชำชั้นต้น โดยต้องสมัครเข้ำรับ
กำรคัดเลือกในหน่วยงำนกำรศึกษำเดียวกันกับที่ตนเองสังกัดเท่ำนั้น 
   (2) สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกด้วยตนเอง  
  3.2 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถ Download เอกสำรตำม ข้อ 3.1 (1) 
และ ข้อ 3.1 (2) จำกเวปไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส ที่เว็บไซต์ http://164.115.44.138/main2021/ 
หรือ https://narapeo.demo-cv.com/frontpage และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัคร ณ 
ห้องประชุมบุหงำรำยำ ชั้น 2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส ถนนพิชิตบ ำรุง ต ำบลบำงนำค อ ำเภอ
เมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส ระหว่ำงว ันอังคำร ที่ 21 ถึง วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนำยน 2565 ตั้งแต่เวลำ 
08.30  - 16.30 น. (ไมเ่ว้นวันหยุดรำชกำร)   

 4.  เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร 
  4.1  ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด        จ านวน  1  ฉบับ 
  4.2  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 น้ิว ซ่ึงถ่าย 
ไม่เกิน 6 เดือน  จ ำนวน  3  รูป 
  4.3 ส าเนาปริญญาบัตร หรือส ำเนำหนังสือรับรองคุณวุฒิ    จ านวน  1  ฉบับ 
  4.4 ส ำเนำระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcrip) ฉบับภำษำไทย   จ านวน  1  ฉบับ 
  4.5  ส ำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ที่เป็นปัจจุบัน โดย
เจ้ำหน้ำทีง่ำนทะเบียนประวัติรับรองส ำเนำ  จ ำนวน 1 ชุด 
  4.6  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน        จ ำนวน  1  ฉบับ 
  4.7  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ       จ ำนวน  1  ฉบับ 
  4.8  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน        จ ำนวน  1  ฉบับ 
 4.9  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ศึกษำนิเทศก ์              จ ำนวน 1   ฉบับ 
 4.10  ใบรับรองแพทย์ จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ไม่เกิน 30 วันก่อนวันสมัคร 
 4.11  แบบเสนอชื่อผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม เพ่ือสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ กรณีได้รับกำรเสนอชื่อจำกผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (ถ้ำมี)  
จ ำนวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด ส ำเนำ 2 ชุด) 
 4.12 ประวัติและประสบกำรณ์ที่แสดงถึงกำรพัฒนำตนเองเกี่ยวกับกำรเป็นผู้น ำทำง
วิชำกำร หรือกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรเป็นผู้น ำในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  ควำมยำวไม่เกิน  5 
หน้ำกระดำษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนำดอักษร 16 พอยท์ จ ำนวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด ส ำเนำ 2 ชุด) 
 4.13  วิสัยทัศน์กำรเป็นศึกษำนิเทศก์ ควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4 แบบอักษร 
TH SarabunPSK ขนำดอักษร 16 พอยท์ จ ำนวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด ส ำเนำ 2 ชุด) 
 4.14  ผลงำนหรือรำงวัลที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ภำคภูมิใจ ควำมยำวไม่เกิน 
2 หน้ำกระดำษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนำดอักษร 16 พอยท์ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ ไม่เกิน 5 หน้ำ จ ำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด ส ำเนำ 4 ชุด) 

4.15  หลักฐำนอื่น ๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)  

 5.  กลั่นกรองควำมเหมำะสมเบื้องต้น 
  คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส จะดำเน ินกำรกลั่นกรองควำมเหมำะสม
เบื้องต้น ระหว่ำงวันอังคำร ที่ 28 มิถุนำยน 2565 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนำยน 2565 ตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด แนบท้ำยประกำศนี้ 

/6. กำรประกำศ… 
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 6.  การประกาศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำร
คัดเลือกที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองควำมเหมำะสมเบื้องต้น โดยเรียงตำมหมำยเลขประจ ำตัวผู้มีสิทธิเข้ำรับกำร
คัดเลือก ภำยในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎำคม 2565 ณ สำน ักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส และทางเว็ปไซต์ 
http://164.115.44.138/main2021/  หรือ https://narapeo.demo-cv.com/frontpage 

 7.  ประเมินด้ำนผลงำน 
  คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส จะด ำเนินกำรประเมินด้ำนผลงำน โดย
ประเมินจำกเอกสำร ผลงำนหรือรำงวัลด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ภำคภูมิใจ ระหว่ำงวันศุกร์ ที่ 8 
กรกฎำคม 2565 ถึง วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎำคม 2565 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนด แนบท้ำยประกำศนี้ 

 8.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกด้ำนผลงำน 
  คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกด้ำน
ผลงำน โดยเรียงตำมหมำยเลขประจ ำตัวผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันพุธ ที่ 20 กรกฎำคม 2565   
ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส และทางเว็ปไซต์ http://164.115.44.138/main2021/ หรือ 
https://narapeo.demo-cv.com/frontpage 

 9.  ประเมินด้ำนควำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำ 
  คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส จะด ำเนินกำรประเมินจำกกำรปฏิบัติกำร
นิเทศกำรศึกษำ โดยเรียงตำมหมำยเลขประจ ำตัวผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ระหว่ำงวันพฤหัสบดี ที่ 21 
กรกฎำคม 2565 ถึง วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎำคม 2565 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนด แนบท้ำยประกำศนี้ 

 10. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  10.1 ผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกต้องได้คะแนนกำรประเมินด้ำนผลงำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ 
จึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินด้ำนควำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำ 
  10.2 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องได้คะแนนด้ำนผลงำนและด้ำนควำมสำมำรถในกำร
นิเทศกำรศึกษำ แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ 
  10.3 ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกที่ได้คะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละหกสิบ โดยเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้รับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 
  กรณีท่ีผู้ได้รับกำรคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรนิเทศกำรศึกษำมำกกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกได้คะแนนด้ำนควำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำ
เท่ำกันอีก ให้ผู้ที่มีอำวุโสมำกกว่ำตำมแนวปฏิบัติกำรจัดล ำดับอำวุโสในรำชกำรตำมแนวปฏิบัติกำรจัดล ำดับ
อำวุโสรำชกำรตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 

 11.  กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
   คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ 
ท่ี 5 สิงหำคม 2565 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส และทางเว็ปไซต์ http://164.115.44.138/main2021/ 
หรือ https://narapeo.demo-cv.com/frontpage โดยเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้รับคะแนนจำกมำกไปหำน้อย
เฉพำะผู้ที่ไดค้ะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ  
 
 
 

   /12. กำรข้ึนบัญชี...       
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 12. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
   12.1 จะข ึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกไว้เป็นเวลำ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เว้นแต่มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก  
  12.2  กำรด ำเนินกำรยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะบุคคล เมื่อผู้นั้น
มีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   (1) ผู้ได้รับกำรคัดเลือกได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์
ในสังกัดใดสังกัดหนึ่งแล้ว 
   (2) ผู้ได้รับกำรคัดเลือกขอสละสิทธิในกำรแต่งตั้ง 
   (3) ในวันที่บรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำม
มำตรฐำนต ำแหน่งหรือติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
   (4) ผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมก ำหนด 
   (5) ผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่อำจรับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมวันที่ก ำหนดได้ 
 12.3 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกผู้ใดถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก ตำมข้อ 
12.2 (4) และข้อ 12.2 (5) ไปแล้ว ถ้ำผู้นั้นมีเหตุผลอันสมควรและบัญชียังถูกไม่ยกเลิก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. 
ตั้งแล้วแต่กรณี อำจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตำมเดิมอีกก็ได้ 

  ๑3. กำรเรียกตัว  
 13.๑ กำรบรรจุและแต่งตั้ง จะบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ประกำศรับสมัคร
คัดเลือกเท่ำนั้น 
 13.๒ ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในประกำศผลกำรคัดเลือก   
                          ๑3.๓ กำรบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกจะยึดถือประกำศผลกำรคัดเลือกเป็นหนังสือเรียก
ตัวผู้มีสิทธิได้รับกำรบรรจุครั้งแรกให้มำรำยงำนตัว จึงถือเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะรับทรำบประกำศ
ผลกำรคัดเลือก กรณีผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำยใดไม่มำรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด ให้ถือว่ำ
ผู้นั้นสละสิทธิกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
 13.4 กรณีผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำยใดเมื่อถึงล ำดับที่ที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง
แล้ว ตรวจสอบพบว่ำเป็นผู้ติดเงื่อนไขอ่ืนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้ถือว่ำผู้นั้นหมดสิทธิ
ในกำรบรรจุและแต่งตั้ง และยกเลิกกำรข้ึนบัญชีเฉพำะรำย 

 14. เงื่อนไขกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
  14.1 ภำยหลังจำกท่ีได้รับค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ จะต้องจัดท ำ
ข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ (Performance Agreement) เพ่ือน ำไปสู่กำรประเมินสัมฤทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำเป็นระยะเวลำ ๑ ปี ตำมองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีกำรประเมิน
สัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และตำมข้อตกลงที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส ก ำหนด 
โดยให้มีกำรประเมิน ๒ ครั้ง ทุก 6 เดือน หำกผลกำรประเมินใน 6 เดือนแรก ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ให้ผู้
ประเมินแจ้งผลกำรประเมินให้ผู้รับกำรประเมินทรำบ เพ่ือพัฒนำตนเองและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
และเม่ือครบ 6 เดือนหลัง ให้มีกำรประเมินครั้งที่ ๒ แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลกำรประเมิน หำกผลกำรประเมิน
รวมทั้ง ๒ ครั้ง ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ให้ผู้รับกำรประเมินปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดต่อไป แต่หำกผลกำรประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
จะต้องถูกด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรับเงินเดือนใน
อัตรำก ำลังทดแทน พ.ศ. 2551 ทั้งนี ้ผลกำรประเมินเป็นประกำรใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 /14.2 กำรลงนำม... 






















































