
 
 
 
           ประกำศส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำอุทัยธำนี ชัยนำท 
                เรื่องกำรสรรหำ และเลือกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
                                                   ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
                                                …………………………………………. 
   ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ขอให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำอุทัยธำนี ชัยนำทซึ่งเป็นเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีต้ังใหม่และยังไม่มีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ด ำเนินกำรสรรหำและแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ตำมขั้นตอนและวิธีกำร
ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนประกำศ   
   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๔  แห่งประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
เรื่อง วิธีกำรสรรหำ และเลือกคณะกรรมติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำอุทัยธำนี ชัยนำท  จึงประกำศรับ
สมัครคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ดังนี้ 
   ๑. ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของรัฐ  จ ำนวน ๑ ต ำแหน่ง 

          ๒. ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของเอกชน  จ ำนวน ๑ ต ำแหน่ง 
   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

          ๑. กรณีสมัครในต ำแหน่งผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของรัฐ ต้องเป็นผู้บริหำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของรัฐ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำอุทัยธำนี ชัยนำท 

          ๒. กรณีสมัครในต ำแหน่งผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของเอกชน ต้องเป็นผู้บริหำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของเอกชน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุทัยธำนีและจังหวัดชัยนำทตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียน
เอกชน (ผู้อ ำนวยกำร) 
   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
   ๑. รับสมัครระหว่ำงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔   
(ในเวลำรำชกำร)  
   ๒. สถำนท่ีรับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำอุทัยธำนี ชัยนำท 
   หลักฐานประกอบการสมัคร 
   ๑. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร    จ ำนวน ๑ ฉบับ 

              ๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน    จ ำนวน ๑ ฉบับ 
   ๓. ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
   ๔. รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว (ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)   จ ำนวน ๒ รูป 
                     5. ส ำเนำใบอนุญำตแต่งต้ัง (เฉพำะโรงเรียนเอกชน)            จ ำนวน ๑ ฉบับ 

 

 

/.กำรสมัคร... 



 
                                                             ๒  
 

          การสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของรัฐ
และเอกชน ให้ใช้ใบสมัครตำมแบบท่ีก ำหนด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองตำมวัน เวลำ สถำนท่ี ข้ำงต้น 
   ก าหนดวันเลือกต้ัง 
   กรณีมีผู้สมัครมำกกว่ำ ๑ คน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำอุทัยธำนี ชัยนำท  
จะให้มีกำรเลือกตั้งในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔  ต้ังแต่เวลำ ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
   กรณีผู้ท่ีได้รับกำรเลือกต้ังมีคะแนนสูงสุดเท่ำกัน มำกกว่ำ ๑ คน ให้มีกำรเลือกเฉพำะผู้ท่ีได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ำกันจนกว่ำจะเหลือ ๑ คน 
 
   ประกำศ ณ วันท่ี  ๘  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 
          (นำยวรวิทย์ โสภำพันธ์) 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำอุทัยธำนี ชัยนำท 



ปฏิทินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
           ของเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท   

  
วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๘ – ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร สรรหำ และเลือกคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ  

 

๑๐ - ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เปิดรับสมัครผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของรัฐและเอกชน  

๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ และกำรเลือกคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  

 

๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ประกำศรำยช่ือผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และด ำเนินกำรเลือกตั้ง 
ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐและเอกชน 

 

๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมกำรฯ (ผอ.สพม.อนชน / ผอ.กลุ่มนิเทศฯ / ผู้แทน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของรัฐและเอกชน)เสนอช่ือกรรมกำร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อ ๖ (๑)  

 

 ประชุมคณะกรรมกำรฯ (ผอ.สพม.อนชน / ผอ.กลุ่มนิเทศฯ / ผู้แทน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของรัฐและเอกชน) คัดเลือก
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เหลือ ๑๐ คน ข้อ ๖ (๒)  

 

๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับกำรเสนอช่ือและได้รับกำรคัดเลือก จ ำนวน  
๑๐ คน ประชุมคัดเลือกฯ กันเอง ให้เหลือ ๕ คน ข้อ ๖ (๓)  

 

๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ประกำศแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  

๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ประกำศแต่งต้ังคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  

 

๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ รำยงำน สพฐ.  

 
 
 
 
 



รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

 ๖ เดือน 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือก 

เป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ของ            รัฐ           เอกชน 

ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  
.............................................................. 

 

                               วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ............... 
 

               ข้าพเจ้า.....................................................................................ต าแหน่ง.......................................... 
โรงเรียน...................................................อ าเภอ....................................จังหวัด................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................หมู่ท่ี..........ต าบล......................................อ าเภอ.................................................. 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์มือถือ............................................... 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………….. 
                         มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2548 พร้อม
หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 
                   (   ) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 

                   (   ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

                   (   ) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

                   (   ) ส าเนาใบอนุญาตแต่งต้ัง (เฉพาะโรงเรียนเอกชน) 
                   และขอรับรองว่า เป็นบุคคลท่ีเป็นไปตามกฎกระทรวง ทุกประการ ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับท่ี
จะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2548 และในกรณีท่ีมีการ
วินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา เลือกและแต่งต้ัง 
กรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้สมัครยินยอมรับ 
ค าวินิจฉัยโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

               ข้อความท่ีให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

                                                                                                  (ลงช่ือ)..................................................... 
                                                                              (...................................................................) 
                                                                   ต าแหน่ง....................................................................... 
 
 
 



 

ประวัตผิู้สมคัรหรือผู้ได้รบัการเสนอช่ือ 
 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.............................................................นามสกุล............................................................... 
เกิดวันท่ี.......................เดือน...........................................พ.ศ.............. อายุ..............ปี................................เดือน 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด......................................สาขา............................................อาชีพ..................................... 
ต าแหน่ง.................................................สถานท่ีท างาน..................................................................................... 
เลขท่ี......................หมู่ท่ี.....................ตรอก/ซอย............................................ถนน.......................................... 
แขวง/ต าบล...................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด................................................ 
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์........................................โทรสาร............................................ 
E – mail………………………………………………….บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย.................................... 
ถนน.........................................แขวง/ต าบล...........................................เขต/อ าเภอ............................................ 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์..........................โทรสาร................................ 
โทรศัพท์ (มือถือ)..........................................ประวติัการท างาน (โปรดระบุต าแหน่งท่ีส าคัญ 3 ต าแหน่งสุดท้าย) 
           ล าดับท่ี 1 พ.ศ. .......................ต าแหน่ง ……………………………………….หน่วยงาน........................................ 
           ล าดับท่ี 2 พ.ศ. .......................ต าแหน่ง ……………………………………….หน่วยงาน........................................ 
           ล าดับท่ี 3 พ.ศ. .......................ต าแหน่ง ……………………………………….หน่วยงาน...................................... 
ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 
           1. .......................................................................................................................................................... 
           2. ......................................................................................................................................................... 
           3. .......................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                                       ลงช่ือ .............................................. 
                                                                                             (..............................................) 
                                                                                 ต าแหน่ง................................................... 
 


