


ติดรูปถ่าย 
   ขนาด 1 น้ิว 

ถ่ายไวไ้ม่เกิน 
6 เดือน 

 สมัครคัดเลือกในสังกัด 

 รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร 
 

    

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

หน่วยสอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

เรียน   ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ด้วยข้ำพเจ้ำประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงขอเสนอรำยละเอียดพร้อมหลักฐำนเกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำเพ่ือประกอบ  
กำรพิจำรณำ  ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล   (นำย,นำง,นำงสำว/.............)…...............................…………..………สัญชำติ…………….เชื้อชำติ……………….…..
2. บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี……….........................................วันออกบัตร.................................วันหมดอำยุ........................

ออกให้ ณ จังหวัด....................................................เกิดวันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ............................ 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย..............................ถนน........... .........................................

ต ำบล......................................อ ำเภอ........................................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.............. ..........................
โทรศัพท์มือถือ........................................................................................................................................................................ 

4. คุณวุฒิ
     [    ]  ปริญญำตรี ชื่อวุฒิกำรศึกษำ...............................................สำขำ/วิชำเอก................................................................. . 

  จำกสถำบันกำรศึกษำ....................................................... ...เมื่อวันที่........................................................................... 
      [    ]  ปริญญำโท ชื่อวุฒิกำรศึกษำ................................................สำขำ/วิชำเอก................................................................ . 

 จำกสถำบันกำรศึกษำ..........................................................เมื่อวันที่.................... ...................................................... 
  [    ]  ปริญญำเอก ชื่อวุฒิกำรศึกษำ..............................................สำขำ/วิชำเอก................................................................ . 

    จำกสถำบันกำรศึกษำ..........................................................เมื่อวันที่......................................................................... 
5. ปัจจุบันเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง……………….…………….วิทยฐำนะ.............................................

 รับเงินเดือน อันดับ คศ. ………...….…..เงินเดือน…………….………..บำท 
   สถำนศึกษำ/หน่วยงำน………………………….....………อ ำเภอ………………………………………จังหวัด.......................................…... 

    สังกัด………….......................................................................................................................................................................... 
    ช่วยรำชกำร (ถ้ำมีโปรดระบุ)................................................................................................................................................... 
    ....................................................................................................................................................... ......................................... 

/6. ข้ำพเจ้ำ... 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลำยมือ
ของตนเองและลงลำยมือชื่อต่อเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร

2. ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ
ให้ครบถ้วน ถูกต้องและรับรองส ำเนำเอกสำรทุกแผ่น

(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปำกกำลูกลื่น) สพป. สพม. 
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6. ข้ำพเจ้ำประสงค์จะใช้ต ำแหน่งหรือประสบกำรณ์ในกำรด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้ในกำรสมัครคัดเลือก
 [    ]  6.1 ต ำแหน่งคร ูวิทยฐำนะช ำนำญกำร เมื่อวันที่.................................ถึงวันที่............. เป็นเวลำ.........ป.ี.............เดือน 

 ..................วัน (นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) 
    [    ]  6.2 เคยด ำรงต ำแหน่งคร ูวิทยฐำนะช ำนำญกำร เมื่อวันที่...................ถึงวันที่..............เป็นเวลำ.........ปี....... .......เดือน 

 .................วัน 
 [    ]  6.3 เคยด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 1 เมื่อวันที่...................ถึงวันที่...............เป็นเวลำ............ปี.............เดือน................วัน 
 [    ]  6.4 เคยด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 2 เมื่อวันที่...................ถึงวันที่...............เป็นเวลำ............ปี.............เดือน................วัน 

7. หลักฐำนที่แนบมำพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซ่ึงได้รับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว รวม ............ รำยกำร คือ
     (ให้จัดเรียงตำมล ำดับ) 

 [    ]  7.1  ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
 [    ]  7.2  ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ฉบับภำษำไทย  
 [    ]  7.3  ส ำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร (ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ที่ได้รับกำรรับรองจำกเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนประวัติ 
 [    ]  7.4  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
[    ]  7.5  ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 
 [    ]  7.6  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ต ำแหน่งศึกษำเทศก์ (ถ้ำมี) จ ำนวน.............ชุด (กรณีได้รับกำรเสนอชื่อจำกผู้บังคับชั้นต้น) 
[    ]  7.10 ประวัติและประสบกำรณ์ที่แสดงถึงกำรพัฒนำตนเองเกี่ยวกับกำรเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร หรือกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

และกำรเป็นผู้น ำในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ควำมยำวไม่เกิน 5 หน้ำกระดำษ A4 แบบอักษร 
TH SarabunPSK ขนำดอักษร 16 พอยท์ จ ำนวน.............ชุด 

 [    ]  7.11 วิสัยทัศน์กำรเป็นศึกษำนิเทศก์ ควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK 
ขนำดอักษร 16 พอยท์ จ ำนวน.............ชุด 

 [    ]  7.12 ผลงำนหรือรำงวัลที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ภำคภูมิใจ ควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4 
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนำดอักษร 16 พอยท์ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ ไม่เกิน 5 หน้ำ 

               จ ำนวน.............ชุด 
      [    ]  7.13 หลักฐำนอื่น ๆ  ถ้ำมี (โปรดระบุ).............................................................................................. ........................ 

        ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้จัดเตรียมแผนกำรนิเทศ เพ่ือน ำไปประกอบกำรประเมินด้ำนควำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำไว้ 
    เรียบร้อยแล้ว 
8. สถำนที่ติดต่อได้สะดวก........................................................................................................ ....................................................
     ............................................................................................................................. .................................................................. 

 เบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำน.................................................................เบอร์โทรศัพท์ที่บ้ำน.......................................... ................. 
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................................................  E-mail ............................................................................    

  /ข้ำพเจ้ำ... 

[    ]  7.7  ส ำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก     
[    ]  7.8  ใบรับรองแพทย จากสถานพยาบาลของรัฐ ไมเกิน 30 วันกอนวันสมัคร  
[    ]  7.9 แบบเสนอชื่อผูมีความรูความสามารถเหมาะสม เพื ่อสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหด  ำรง 
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
ตำมมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ .ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่ 5 มกรำคม 2565 
และคุณสมบัติด้ำนอื่นครบถ้วนตำมประกำศรับสมัครคัดเลือก ข้อควำมที่ข้ำพเจ้ำแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นจริงทุกประกำร 
หำกข้อควำมดังกล่ำว ไม่เป็นควำมจริง ไม่ถูกต้อง เป็นเอกสำรเท็จ หรือไม่ครบตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ 
ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ ใด ๆ ทั้งสิ้น กำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรตรวจคุณสมบัติถือเป็นที่
สิ้นสุด 

(ลงชื่อ).................................................................ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

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

ยื่นใบสมัคร วันที่ ........... เดือน ..................................... พ.ศ. .................... 

/ค ำรับรอง... 

มิถุนายน 2565
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ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ............................................................................................. ............................................. 
เป็นผู้มีควำมประพฤติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรให้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้  

 (ลงชื่อ).......................................................ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น    

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

 ต ำแหน่ง............................................................. 

 วันที่........ เดือน ........................... พ.ศ. ................ 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

  ลงชื่อ............................................................ 

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

 ต ำแหน่ง........................................................ 

  วันที่.........เดือน ..................... พ.ศ. ............. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่ำ 
  [    ]  มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 

   [    ]  ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก............................................ 
............................................................................................. .... 
................................................................................................. 

  ลงชื่อ............................................................ 

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

   ต ำแหน่ง....................................................... 

  วันที่..........เดือน ..................... พ.ศ. .............. 

หมำยเหตุ  ใบสมัครนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดท ำขึ้น ซ่ึงผู้ด ำเนินกำรคัดเลือก 
   สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

มิถุนายน 2565

2565 2565มิถุนายน มิถุนายน
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