


















          
อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

(แนบท้ายหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 41 อัตรา) ดังนี้  
 

ที ่ สังกัด ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที ่
เงินเดือน 

อันดับ อัตราเงินเดือน 
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศึกษานิเทศก ์ 51 คศ.2 41,620 

2 37 คศ.3 57,860 

3 45 คศ.3 58,390 

4 4530 คศ.3 54,820 

5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศึกษานิเทศก ์ 51 คศ.3 58,390 

6 52 คศ.3 58,390 

7 53 คศ.3 49,420 

8 48 คศ.4 57,330 

9 49 คศ.3 48,540 

10 50 คศ.3 44,560 

11 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ศึกษานิเทศก ์ 13 คศ.2 41,620 

12 17 คศ.3 58,390 

13 19 คศ.3 58,390 

14 38 คศ.3 43,800 

15 25 คศ.4 69,040 

16 27 คศ.3 58,390 

17 30 คศ.3 58,390 

18 35 คศ.3 51,170 

19 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ศึกษานิเทศก ์ 33 คศ.3 43,800 

20 31 คศ.3 69,040 

21 25 คศ.3 50,290 

22 46 คศ.3 58,390 

23 27 คศ.3 43,800 

24 29 คศ.3 43,800 

25 32 คศ.3 43,800 

26 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ศึกษานิเทศก ์ 14 คศ.3 54,820 

27 16 คศ.3 44,560 

28 19 คศ.3 53,080 

29 20 คศ.3 58,390 

30 26 คศ.4 57,330 

31 28 คศ.3 46,760 

32 29 คศ.2 37,910 



ที ่ สังกัด ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที ่
เงินเดือน 

อันดับ อัตราเงินเดือน 

33 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ศึกษานิเทศก ์ ๑๐ คศ.๓ 58,390 

34 ๑๑ คศ.๓ 58,390 

35 ๑๕ คศ.๓ 58,390 

36 ๑๖ คศ.๑ 24,750 

37 ๑๗ คศ.๓ 51,390 

38 ๒๐ คศ.๓ 46,760 

39 ๒๑ คศ.3 47,660 

40 ๒๒ คศ.๓ 48,540 

41 ๒๓ คศ.3 44,560 

 



 

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 



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
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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
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