
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษานนทบรุี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิดแทนในด้านที่วา่ง) 

......................................................... 

  อ้างถึงประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ีจำนวน ๙ คน น้ัน 

  บัดนี้ ได้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุร ีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระด้วยการลาออก จำนวน ๒ คน ได้แก ่
  ๑. นางสาวอมรรัตน์  โสธารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย 
  ๒. สิบเอก จันทร  ก่ำภัคสร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา 
จึงต้องดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง 
โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  อาศัยอำนาจตามความแห่งกฎกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทดแทนในด้านที่ว่าง) ดังต่อไปนี ้

  ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
  ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี
  กรรมการ หมายถึง กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี
  ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี
  ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน ในพื้นที่เดียวกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี  
 
 

/ ผู้บริหารสถานศึกษา... 
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  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง 
ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา  
และด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านใดดา้นหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน 
  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั ้งที ่กำหนดในกฎกระทรวงและนอกจากที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี ้

  ข้อ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
          องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ีจำนวน ๙ คน ประกอบด้วย 
          (๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
          (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จำนวน ๑ คน 
          (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน จำนวน ๑ คน 
          (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัย
และประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา และด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
รวมกัน จำนวน ๕ คน 
          (๕) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

  ข้อ ๓ วาระการดำรงตำแหน่ง 
          ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันไม่ได้ ยกเว้นประธานกรรมการ และกรรมการ 
และเลขานุการ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา) (กฎกระทรวงข้อ ๒) 

  ข้อ ๔ การพ้นจากตำแหน่ง 
          นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตามข้อ ๓ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
          (๑) ตาย 
          (๒) ลาออก 
          (๓) ขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๓ ในกฎกระทรวง 

  ข้อ ๕ ขั้นตอนการดำเนินการ 
          (๑) จัดทำประกาศสรรหาและเลือกกรรมการ 
          (๒) เปิดรับการเสนอชื่อ 
          (๓) ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
          (๔) ประกอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือก 
          (๕) จัดประชุมเพ่ือเลือกกันเอง 
          (๖) ประกาศผลการสรรหาและการเลือก 
          (๗) เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง 

/ ข้อ ๖... 
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  ข้อ ๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
          (๑) ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหา การเลือก และการแต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ไดต้ามความเหมาะสม 
          (๒) ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
เพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการสรรหาและการเลือกกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศนี ้

  ข้อ ๗ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนในด้านที่ว่าง ได้แก่ 
ด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการบริหารการศึกษา จำนวนด้านละ ๑ คน ดำเนินการ ดังนี้ 
          (๑) ให้ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือก แจ้งให้คณะกรรมการ  
ตามข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) และ (๕) แห่งประกาศน้ี เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง โดยคณะกรรมการแต่ละคน เสนอชื่อผู้มีความรู ้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ในด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการบริหารการศึกษา ได้ไม่เกินรายละ 
๕ คน โดยกำหนดระยะเวลาการส่งใบเสนอชื่อ ในวันที่ ๒๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี
          (๒) ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อให้ถูกต้องทุกคน แล้วนำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวง เสนอชื่อ
ให้คณะกรรมการ ตามข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) และ (๕) แห่งประกาศนี้ ดำเนินการคัดเลือกให้เหลือ จำนวน ๔ คน 
          (๓) ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือก ดำเนินการให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ ๗ (๒) เลือกกันเองให้เหลือ จำนวน ๒ คน (ด้านละ ๑ คน) โดยกำหนดในวันที่  
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี

  ข้อ ๘ กำหนดการประกาศผลการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทน
ในด้านที่ว่าง ได้แก่ ด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการบริหารการศึกษา 
          ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี

  ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือก นำรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับการเลือก เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนในด้านที่ว่าง ได้แก่ ด้านการศึกษาปฐมวัย  
และด้านการบริหารการศึกษา จำนวนด้านละ ๑ คน ตามประกาศนี้ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทน  
ในด้านที่ว่าง) ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

 

 

 

/ ข้อ ๑๐... 
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  ข้อ ๑๐ อำนาจการตีความและวินิจฉัยปัญหา 
   ให้คณะกรรมการที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีแต่งตั้ง 
มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือดำเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนในด้านที่ว่าง) และการดำเนินการใด ๆ ตามประกาศนี้ การตีความและวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว
ให้ถือเป็นที่สุด 

  ประกาศ ณ วันที ่ ๒๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

        

 (นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม) 
           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี


