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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณทีี่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2563 

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

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มีก าหนดการคัดเลือกและตารางสอบ             
ส าหรับใช้ ในการคัด เลือกบุคคลเ พ่ือบรรจุและแต่งตั้ ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009                   
/ว2603 ลงวันที่  20 พฤษภาคม ๒๕๖3   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๙/
๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๐ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.2/ว๑๖ ลงวันที่ ๒6 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หนั งสือส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ด่วนที่สุ ด  ที่  ศธ 04009                   
/ว2603 ลงวันที่  20 พฤษภาคม ๒๕๖3 โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที ่4/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕63 รายละเอียดดังนี้ 

           1.ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
   ต ำแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 3 อัตรา ดังนี้   
 

ที ่
กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำ

วิชำเอก 
โรงเรียน สังกัด หมำยเหตุ 

1 ภาษาไทย บ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1  
2 ดนตรี บ้านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1  
3 คอมพิวเตอร์ อนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1  

 
   (รำยละเอียดสำขำวิชำเอกตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 1-3 ) 
   อัตรำเงินเดือน รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย  
         -ปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,050 บาท  
         -ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้น 15,800 บาท   
         -ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษา                    
          ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ขั้น 15,800 บาท  

/2.คุณสมบัติ... 
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2.คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ    

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 
       2.2.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็น 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร    
         2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 

ตามท่ีคุรุสภาออกให้ (ท่ียังไม่หมดอายุ) คือ  
(1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
(2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน         

     2.3 มีคุณสมบัติส าหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก กรณีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
     2.3.1 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนา
อิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตามระบบคุณธรรมที่ยึด
ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการตามที่
มีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามท่ีส่วนราชการก าหนด 
     2.3.2 ปัจจุบันด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม 
วิทยากร อิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้
ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่สอนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ตามค าสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมี
ภาระงานการสอน/ตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาสามปีที่ปฏิบัติหน้าที่
สอนตามค าสั่งหรือสัญญาจ้าง  
   ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มี
อ านาจอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาแล้ว  
   เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการน าเข้าระบบบัญชีของ
สถานศึกษาและน าไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการก าหนด หรือเงินรายได้อ่ืนตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น 
   กรณี เป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ต้องด าเนินการตามแนวทางการสรรหา
และบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2560 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 และต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อน โดยต้องมีหนังสือเสนอขอ
ความเห็นชอบไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหนังสือให้ความเห็นชอบในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอก
งบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   กรณี คุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้
พิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และ หนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560  

/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ให้ กศจ. เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือกให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัคร ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว4 ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2558 
   อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิจ ให้ผู้สมัครด าเนินการ
ประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือ
ให้การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร นอกจากนี้ อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript 
เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถน ามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ 
รายวิชาที่น ามานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร 

                    3.วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร 

หลักฐานที่ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ระหว่างวันอังคาร ที่ 16 – วันจันทร์ที่ 
22 มิถุนายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาราชการ  

   4.เอกสำรหลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
4.1 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ระบุว่าได้ศึกษาส าเร็จครบ 

หลักสูตรแล้วซึ่ง ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นคุณวุฒิส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่หลังวันเปิดรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย จ านวน  1  ฉบับ 
   4.4 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร ซึ่งได้รับ
การอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย จ านวน 1 ฉบับ 
   4.5 ส าเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและระเบียนแสดงผลการเรียน(ถ้ามี) จ านวน 
1 ฉบับ 

4.6 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ  
จ านวน 1 ฉบับ 

4.7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 
ตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัคร 

4.8  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า ขนาด 1 x 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน        
6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 3 รูป 

4.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่นหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส(ถ้ามี)  
พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ชุด 

4.10 แบบสรุปประวัติการสอนไมน่้อยกว่า 3 ปี พร้อมเอกสารแนบ จ านวน 1 ชุด โดยให้ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้รับรองส าเนา (เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 6)  
 

/4.11 หนังสือ... 
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   4.11 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานการสอน ตามสัญญาจ้างจริง (เอกสำรแนบท้ำย
ประกำศ 7)  

4.12 ตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 3 ปี              
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งหรือสัญญาจ้าง  โดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้รับรองส าเนา 
จ านวน 1 ชุด   

4.13 หนังสือรับรองกรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (เอกสำรแนบทำ้ยประกำศ 8) 
   4.14 ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณที่จ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ต้องแนบ
เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักฐานการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำวที่จ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2559) และจ้างตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2560  ต้องแนบเอกสารรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักฐานการให้ความเห็นชอบจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำวที่จ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2560) โดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้
รับรองส าเนา 

  4.15 แบบรายงานประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ส าหรับประกอบการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 3 เล่ม  
(เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 9) 

4.16 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9)  จ านวน 1 ซอง                               
(เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 10) 

๔.17 ใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัครเข้า 
รับการคดัเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษา
ไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร เพ่ือประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต 

ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่รับ 
สมัครมีสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัคร ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัคร   ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากสอบคัดเลือกได้และได้รับการเรียกตัวเข้ารับการบรรจุ ฯ ซึ่งได้
ตรวจพบภายหลัง จะไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  

           5.กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
                           คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พร้อม 
วัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ ภายในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และ
ทางเว็บไซต์ http://phayaopeo.com/index.php 

6.หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
และประเมินประวัติและผลงาน และการสัมภาษณ์ ตามตารางต่อไปนี้  
 

/ภาค ก... 
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ภำค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน / เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

 

 
วิชาความรอบรู้ 

วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู 

     
50  คะแนน 

 
50  คะแนน 

 

ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน / เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

เวลา 15.00 – 16.00 น. 

 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา 

ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 

     
50  คะแนน 

50  คะแนน 
 

 

ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

วัน / เวลำ ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
ระหว่างวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 
ถึง วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563  

ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

50  คะแนน 
 

 

 

 
วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563 

 
สอบสัมภาษณ์ 50  คะแนน 

 

 

 
  7.หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก  
    หลักสูตรและวิธีการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
(เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 4-5) 

8.เกณฑ์กำรตัดสินผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศผลการคัดเลือก 
เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากันให้
ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนน 
ภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า และหากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็น ผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า การตัดสินของคณะกรรมการสรรหาถือว่าเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

/9.การ... 
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   9.กำรประกำศผล 
                จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และทางเว็บไซต์ http://phayaopeo.com/index.php 

 10.กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
       10.1 ผู้คัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ โดยให้ผู้
คัดเลือกได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน  และจะเรียก
บรรจุและแต่งตั้งให้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี  
        10.2 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก  หากผู้สอบคัดเลือกได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งหรือ
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
        10.3 การบรรจุและแต่งตั้ง จะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นหนังสือเรียกตัว
เพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
และจะมีหนังสือเรยีกตัวทางไปรษณีย์อีกทางหนึ่ง  
        10.4 ผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณวุฒิสูงแต่น าคุณวุฒิต่ ามาสมัครสอบเมื่อได้รับคัดเลือกและได้รับ 
การบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้ 
        10.5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หาก
จะขอย้ายไปด ารงต าแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในหน่วยงานการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี  
                 10.6 หากปรากฏว่าในการด าเนินการคัดเลือก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ
ด าเนินการผิดพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีอ านาจ
พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ 

ประกาศ ณ   วันที่  8  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 

                                                                    
(นายวัลลภ  ไม้จ าปา) 

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่แทน  

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
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บัญชีรำยละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ กลุ่มวิชำหรือทำงและสำขำวิชำเอก 
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ลงวันที ่8 มิถุนำยน 2563) 

 
ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก หมำยเหตุ 
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย ได้แก่ 

1. ภาษาไทย 
2. การสอนภาษาไทย 
3. ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
4. ภาษาและวรรณคดีไทย 
5. วรรณคดีไทย 
6. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
7. สาขาวิชาภาษาไทย 
8. วิชาเอกภาษาไทย 
9. การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา 
10. การสอนภาษาไทย 
11. วธิีสอนภาษาไทย 
12. ไทยคดีศึกษา 
13. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
14.วิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกท้ังคู่ท่ีตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1-21 
15.วิชาเอกอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ที่  ก.ค.ศ.รับรองและ
ก าหนด เป็นคุณสมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ งส าหรั บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนว
ปฏิบัติการนับหน่วยกิต 
 

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 1 
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บัญชีรำยละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ กลุ่มวิชำหรือทำงและสำขำวิชำเอก 
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ลงวันที ่8 มิถุนำยน 2563) 

 
ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก หมำยเหตุ 
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี  ได้แก่ 

1. ดนตร ี
2. ดนตรีไทย 
3. ดนตรีศึกษา 
4. ดลตรีสากล 
5. ดุริยางศิลป์ 
6. ดุริยางคศิลป์ 
7. ดุริยางคศาสตร์ 
8. ดุริยางค์ไทย 
9. ดุริยางค์สากล 
10. คีตศิลป์ไทย 
11. ดุริยศิลป ์
12. การสอนดุริยางคศิลป์และนาฎศิลป์ 
13. การสอนดุริยางคศึกษา 
14. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
15. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
16. ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา 
17.วิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกท้ังคู่ท่ีตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1-16 
18.วิชาเอกอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ที่  ก.ค.ศ.รับรองและ
ก าหนด เป็นคุณสมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ งส าหรั บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนว
ปฏิบัติการนับหน่วยกิต 
 

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
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บัญชีรำยละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ กลุ่มวิชำหรือทำงและสำขำวิชำเอก 
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ลงวันที ่8 มิถุนำยน 2563) 

 
ต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก หมำยเหตุ 
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

1. คอมพิวเตอร์ 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
6. ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
7. วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
9. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
10. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
11. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
      แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
12. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
13. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
14. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
15. ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
16. ระบบสารสนเทศ 
17. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
18. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. คอมพิวเตอร์และสถิติ 
20. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
21. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
22.วิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกท้ังคู่ท่ีตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1-21 
23.วิชาเอกอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ที่  ก.ค.ศ.รับรองและ
ก าหนด เป็นคุณสมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ส าหรั บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนว
ปฏิบัติการนับหน่วยกิต 
 

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
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อนึ่ง สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับ 

สมัคร ให้ถือว่าเป็นเอกตรงตามประกาศรับสมัคร และกลุ่มวิชาเอก ให้รวมถึงคุณวุฒิปริญญา สาขาวิชาเอก                        
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในกลุ่มวิชาหรือทางดังกล่าว ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย  
  กรณีผู้สมัครน าหลักฐานการศึกษาที่มิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก
ประกาศรับสมัคร ให้นับจ านวนหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript (ฉบับภาษาไทยเท่านั้น) ดังนี้ 
  1.ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น 
ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
  2.ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับ
ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต  
  ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษา ตามข้อ 1 และ 2 จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าเกรด C ในการ              
นับหน่วยกิตรายวิชา ให้สถาบันศึกษาเป็นผู้รับรองรายวิชาที่ตรงกับกลุ่มสาขาวิชาเอกท่ีสมัครสอบ  
  หมายเหตุ ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครสอบค้นหา หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการรับรอง
คุณวุฒิและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีรายชื่อคุณวุฒิจากสถาบันที่จบการศึกษาตาม
คุณวุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาของผู้สมัคร ค้นหาผ่านทางเว็บไซต์ ส านักงาน 
ก.ค.ศ. หรือ ที่ http://www.otep.go.th/ (เข้าไปที่สารสนเทศข้าราชการครู คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง) หรือให้
ติดต่อขอรับหนังสือดังกล่าวได้จากสถาบันที่จบการศึกษา โดยให้น าไปเป็นหลักฐานการรับสมัครด้วย จ านวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.otep.go.th/
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หลักสูตรกำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562 
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ลงวันที่  8 มิถุนำยน 2563) 

---------------------------------------------- 
  ภำค ก  ควำมรอบรู้ และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรปฏิบัติของวิชำชีพครู                 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน )  
  1. ควำมรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   ให้ทดสอบโดยกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
   1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
   1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
   1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
   1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
    1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   
                                                  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.4.3  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
    1.4.4  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
                                                   พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.4.5  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
    1.4.6  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
   1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นเนื้อหา
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)                        
ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

2.1 วินัยและการรักษาวินัย 
2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
2.3 มาตรฐานวิชาชีพ 
2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.5 สมรรถนะวิชาชีพ 

 
 
 
 
 

       /ภาค ข... 
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ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  1.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
   1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
   1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
   1.4 การพัฒนาผู้เรียน 
   1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   1.6 การวิจัยทางการศึกษา 
   1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.8 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
 
  ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
  1.ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   
  2.สัมภาษณ์ (50 คะแนน) 
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องค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (ภำค ค) 
ส ำหรับกำรคัดเลือกพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ครูสอนศำสนำอิสลำม วิทยำกรอิสลำมศึกษำ พนักงำนจ้ำง

เหมำบริกำรครูอัตรำจ้ำงหรือลูกจ้ำงชั่วครำว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว ๑๖ ลงวันที่ 2๖ พฤศจิกำยน 2557  
และ ที่ ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557) 

******************************* 
1. ประวัติและผลงำนซึ่งได้รับกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
พิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรประเมินและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

1 คุณวุฒิกำรศึกษำ 
1. ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
2. ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 

พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด 
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพียงระดับเดียว 

2 ระยะเวลำปฏิบัติกำรสอน 
1. ระยะเวลา 12 ปี ขึ้นไป 
2. ระยะเวลา 11 ปี  
3. ระยะเวลา 10 ปี  
4. ระยะเวลา 9 ปี  
5. ระยะเวลา 8 ปี 
6. ระยะเวลา 7 ปี   
7. ระยะเวลา 6 ปี  
8. ระยะเวลา 5 ปี       
9. ระยะเวลา 4 ปี 
10. ระยะเวลา 3 ปี    

(10 คะแนน) 
10 คะแนน 
9 คะแนน 
8 คะแนน 
7 คะแนน 
6 คะแนน 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

 

พิจารณาจากระยะเวลาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาท่ีระบุตามค าสั่งหรือ
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
(เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 
1 ปี)โดยค าสั่งหรือสัญญาจ้างให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง
ระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษานั้นๆ 

3 สถำนที่ปฏิบัติกำรสอน 
1. ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร 
2. ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร 
หมำยเหตุ  ส ำหรับสถำนศึกษำ สังกัด สศศ. ให้ใช้
ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. ในภูมิภาคที่
รับสมัคร 

2. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. นอกภูมิภาคที่
รับสมัคร 

3. ปฏิบัติการสอนนอกสังกัด สศศ. 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
2 คะแนน 

 
 

5 คะแนน 
 

3 คะแนน 
 

1 คะแนน 

พิจารณาจากค าสั่งหรือสัญญาจ้างที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนปัจจุบันโดย
ค าสั่งหรือสัญญาจ้างให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษารับรอง 

 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 5 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

4 ภูมิล ำเนำของผู้สมัคร 
1. ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร 
2. ภูมิล าเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร 
หมำยเหตุ  ส ำหรับสถำนศึกษำ สังกัด สศศ. ให้ใช้
ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. ภูมิล าเนาอยู่ในภูมิภาคที่รับสมัคร   
2. ภูมิล าเนาอยู่นอกภูมิภาคท่ีรับสมัคร 

 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
2 คะแนน 

 
 

5 คะแนน 
3 คะแนน 

พิจารณาจากการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
(ทร. 14) ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 
180 วันนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวัน
สุดท้าย 

5 ภำระงำนกำรสอนตำมตำรำงสอน 
1. ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/

สัปดาห์ ขึ้นไป 
2. ภาระงานการสอน 12 - 18 ชั่วโมงหรือคาบ/

สัปดาห์ 
3. ภาระงานการสอน 5 - 11 ชัว่โมงหรือคาบ/

สัปดาห์ 

(5 คะแนน) 
  

5 คะแนน 
 

3 คะแนน 
 

1 คะแนน 

ภาระงานการสอน หมายถึง จ านวน
ชั่วโมงหรือคาบที่ปฏิบัติการสอน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เรียน ในภาคเรียนปัจจุบัน 
ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยให้
แนบตารางสอน ซึ่งมีผู้อ านวยการ
สถานศึกษารับรอง                   
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน) 

6 กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน

ระดับภาค ประเทศหรือนานาชาติ หรือสูงกว่า
กลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 

2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือกลุ่ม
สถานศึกษา สังกัด สศศ. 

3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน ต่ า
กว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือ
ต่ ากว่ากลุ่มสถานศึกษาสังกัด สศศ. 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 

 
 

4 คะแนน 
 
 

3 คะแนน 

พิจารณาจากค าสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญ
บันทึกเสนอหรือหลักฐานอ่ืนใดที่แสดง
ว่าเป็นวิทยากร กรรมการหรือ
คณะท างาน ที่สูงสุดเพียงระดับเดียวจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาโดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษา
รับรอง(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน) 

7 
ผลงำนที่เกิดกับผู้เรียน 

1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ 
หรือนานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา 
สังกัด สศศ. 

2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือจังหวัดหรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด 
สศศ. 

3. ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด
หรือต่ ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 

 
 

4 คะแนน 
 
 

3 คะแนน 

พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร
หรือหลักฐานอื่นของผู้เรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการ
จัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง
ระดับเดียวโดยมีผู้อ านวยการ
สถานศึกษารับรอง 
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน) 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

8 ผลงำนที่เกิดกับตนเอง 
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือ

นานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด 
สศศ. 

2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือจังหวัดหรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด 
สศศ. 

3. ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด
หรือต่ ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 

 
 

4 คะแนน 
 
 

3 คะแนน 
 

พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร 
หรือหลักฐานอื่นของผู้สมัครที่แสดงว่า 
ได้รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู้  
การส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคน
พิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
ที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียวโดย
มีผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง 
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน) 

9 กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน  
(ประเมินโดยทำงลับ)ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. การอุทิศเวลาให้ราชการ 
2. ขยัน อดทน รับผิดชอบ 
3. การมมีนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
4. การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
5. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม 

(5 คะแนน) พิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรม 
วิธีกำร 
1. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบประเมินตาม
แบบที่ สพฐ. ก าหนด จากเว็บไซต์
http://personnel.obec.go.th หรือ
เว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส่งให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาท าการ
ประเมิน 
2. ผู้ประเมินด าเนินการประเมินผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกตามรายการประเมิน
และท าส าเนาแบบประเมิน จ านวน 1 
ฉบับ 
3. ผู้ประเมินน าแบบประเมินฉบับจริงใส่
ซองปิดผนึกประทับตรำลับพร้อมลง
ลำยมือชื่อก ำกับและเก็บส าเนาแบบ
ประเมินไว้ที่สถานศึกษา 
4. ผู้สมัครน าผลการประเมินยื่นพร้อม 
ใบสมัครที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ.ที่
ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี
5. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ.น าผลการ
ประเมินไปรวมกับคะแนนประเมินตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดอ่ืน 

 
หมำยเหตุ   1. กรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ผู้รักษาการในต าแหน่งเป็นผู้รับรอง
เอกสารหลักฐาน และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

    2.ให้ผูส้มัครน าเอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินตามรายละเอียดตัวชี้วัด ยื่นพร้อมใบสมัคร                 
ที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี 
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2. สัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทางการ
สื่อสาร 

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและการสื่อสาร 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น
ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

5 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ท่ีมี
ต่อวิชาชีพครู 
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แบบสรุปประวัติกำรสอนรวมกันไม่น้อยกว่ำ 3 ป ี
ประกอบกำรสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

........................................................ 
1. ข้อมูลผู้สมัครสอบ 
 ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).......................................................ชือ่สกุล.................................................................. 
ปัจจุบันปฏิบัติงานในโรงเรียน......................................................อ าเภอ................................สพป... ............................. 
สมัครสอบในกลุ่มวิชา....................................................................................... 
 จ้ำงด้วยเงินงบประมำณของทำงรำชกำร 
 (   ) พนักงานราชการ (   ) ลูกจ้างประจ า (   ) ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษา 
 (   ) พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (   ) พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 (   ) ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว............จ้างตามโครงการ..................................................................... ......... 
 จ้ำงด้วยเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
 (   ) ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา อัตราจ้างปัจจุบัน............................บาท 
2. ประสบกำรณ์กำรสอน 
ชุด
ที ่

ค าสั่ง/สัญญาจ้าง 
โรงเรียน สพป. 

ต าแหน่ง ตั้งแต่ รวมเวลา 
เลขที่....../........ ที่ปฏิบัติงาน (เรื่ม ว.ด.ป. ถึง ว.ด.ป.) (ปี/เดือน/วัน) 

              
              
              
              

                                                                     รวมทุกสัญญา   
ขอรับรองว่ำข้อควำมที่แจ้งไว้ข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

ลงชื่อ)............................................. 
       (.......................................................) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียน................................ 
      วันที่...............เดือน...................................พ.ศ................ 
 
หมำยเหตุ   ให้แนบหลักฐำนประกอบ ดังนี้ 

     1.ส าเนาค าสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง ที่ปฏิบัติการสอนมาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 1 ชุด 
     2.ส าเนาค าสั่งมอบหมายงานที่แสดงถึงภาระงานการสอนตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม

ค าสั่งหรือสัญญาจ้างหรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าเป็นลูกจ้างหรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติการสอน
มาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 1 ชุด 

     3.เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักฐานการให้ความเห็นชอบ 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณท่ีจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึง
ปัจจุบัน) รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 1 ชุด  

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 6 
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ที่ ศธ............../...................                    โรงเรียน.................................................. 

       อ าเภอ................จังหวัด.......................... 
   

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว......................................................................... 
วุฒิ(ตัวย่อ) ........................................สาขาวิชาเอก ...........................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
ปี พ.ศ.2562 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
   พนักงานราชการ    โรงเรียน.........................................สังกัด.....................................................  

 ครูอัตราจ้างจากเงินงบประมาณ โรงเรียน.................................สังกัด......................................... 
 ครูอัตราจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา  โรงเรียน.....................สังกัด................................... 
 ครูสอนศาสนาอิสลาม/วิทยากรอิสลาม  โรงเรียน...........................สังกัด................................... 
 ลูกจ้างประจ า โรงเรียน................................................สงักัด.................................................. ..... 
 พนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียน.........................................สังกัด............................................ 
 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ โรงเรียน....................................สังกัด................................. 
 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา โรงเรียน....................สังกัด................................. 
 อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................................. ................. 

   
  โรงเรียน............................................................อ าเภอ......................................................................
สังกัด สพป./สพม....................................................... ตั้งแต่วันที่................เดือน.................... ...พ.ศ...........................
ถึงวันที่................................เดอืน.......................พ.ศ........................... รวมทั้งสิ้น................. ปี.............เดือน..........วัน 
(นับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย) และมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   
   ให้ไว้ ณ วันที่ ................เดือน.......................พ.ศ........................... 
 
 

(ลงชื่อ).................................................... 
(..............................................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน............................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................... 

 
 

 

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานการสอน 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 7 
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ที่ ศธ............../...................                    โรงเรียน.................................................. 

       อ าเภอ................จังหวัด.......................... 
   

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................  
วุฒิ(ตัวย่อ) ........................................สาขาวิชาเอก ...........................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
ปี พ.ศ.2562 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัจจุบันเป็นอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างจาก
เงินรายได้ของสถานศึกษา (หมายถึง เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน 
การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการน าเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และน าไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ทางราชการก าหนด หรือเงินรายได้อ่ืน ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น) 

  โรงเรียน............................................................อ าเภอ.......................................................... ............
สังกัด สพป./สพม....................................................... ตั้งแต่วันที่................เดือน.............. .........พ.ศ...........................
ถึงวันที่................................เดอืน.......................พ.ศ........................... รวมทั้งสิ้น.............. ...ปี.............เดือน..........วัน 
(นับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย)  
   
   ให้ไว้ ณ วันที่ ................เดือน.......................พ.ศ........................... 
 
 

(ลงชื่อ).................................................... 
(..............................................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน............................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................... 

 
 
หมำยเหตุ   ให้แนบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการจ้างเหมาด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นเงินที่
สถานศึกษาได้รับไว้ โดยมีการน าเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและน าไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด เช่น  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินตามท่ีทางราชการก าหนด และส าเนาทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
 
 
 

 

หนังสือรับรองกรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 8 
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         รหัสประจ ำตัวผู้สอบ   
 
 
 

แบบรำยงำนประวัติและผลงำน 
ประกอบกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (ภำค ค.) 

ในกำรตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
 

โดย 
 

……………………………..……………………….. 
ต ำแหน่ง..................................................... 
โรงเรียน....................................................... 
สพป./สพม………………………………………… 

 
 

สมัครสอบในกลุม่วิชำ...................................................................... 
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แบบรำยงำนประวัติและผลงำน 
ประกอบกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (ภำค ค.) 

ในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
............................................................................................... 

ประวัติและผลงำน 
 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................ชื่อสกุล......................................... ...................... 
ปัจจุบันปฏิบัติงานในโรงเรียน....................................................อ าเภอ................................สพป..... ............................. 

จ้ำงด้วยเงินงบประมำณของทำงรำชกำร 
(   ) พนักงานราชการ (   ) ลูกจ้างประจ า (   ) ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษา 
(   ) พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (   ) พนักงานจ้างเหมาบริการ 
(   ) ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว...........จ้างตามโครงการ.................................................................. ............. 
ปฏิบัติการสอนในวิชา/กลุ่มสาระ................................................................................................................  

จ้ำงด้วยเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
(   ) ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา อัตราค่าจ้างปัจจุบัน......................บาท 
ปฏิบัติการสอนในวิชา/กลุ่มสาระ............................................................................................................  

1. คุณวุฒิกำรศึกษำ 
(   ) ระดับปริญญาตรี   วุฒิ.......................วชิาเอก............................จบจาก........................ปี  พ.ศ.............. 
(   ) ระดับปริญญาโท   วุฒิ.........................วิชาเอก..........................จบจาก........................ปี พ.ศ...... ........ 
(   ) ระดับปริญญาเอก  วุฒิ.........................วิชาเอก..........................จบจาก............. ...........ปี พ.ศ.............. 

(เอกสารประกอบหน้าที่..............ถึง.............) 
 

2. ระยะเวลำปฏิบัติกำรสอน 

ชุดที ่
ค าสั่ง/สัญญาจ้าง 

เลขท่ี........./......... 
โรงเรียน สพป. 

ต าแหน่งท่ี
ปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่ (เริ่ม ว.ด.ป ถึง 
ว.ด.ป) 

รวมเวลา 

(ปี/เดือน/วัน) 

       

       

       

                                               รวมทุกสัญญำ  

 
(เอกสารประกอบหน้าที่..............ถึง.............) 
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3. สถำนที่ปฏิบัติกำรสอน 
(   ) 1. ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร 
(   ) 2. ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร 
หมำยเหต ุ ส าหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.ให้ใช้ตัวชี้วัด ดังนี้ 
(   ) 1. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. ในภูมิภาคที่รับสมัคร 
(   ) 2. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ.นอกภูมิภาคท่ีรับสมัคร 
(   ) 3. ปฏิบัติการสอนนอกสังกัด สศศ. 

(เอกสารประกอบหน้าที่..............ถึง.............) 
4. ภูมิล ำเนำของผู้สมัคร 

(   ) 1. ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร 
(   ) 2. ภูมิล าเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร 
หมำยเหตุ  ส าหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.ให้ใช้ตัวชี้วัด ดังนี้ 
(   ) 1. ภูมิล าเนาอยู่ในภูมิภาคท่ีรับสมัคร 
(   ) 2. ภูมิล าเนาอยู่นอกภูมิภาคท่ีรับสมัคร 

(เอกสารประกอบหน้าที่..............ถึง.............) 
5. ภำระงำนกำรสอนตำมตำรำง 

(   ) 1. ภาระงานการสอน  19  ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ขึ้นไป 
(   ) 2. ภาระงานการสอน 12-18 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ 

           (   ) 3. ภาระงานการสอน 5-11 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ 
                     (เอกสารประกอบหน้าที่..............ถึง.............) 

6. กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
(   ) 1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน ระดับภาค ประเทศหรือนานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่ม
สถานศึกษา สังกัด สศศ. 
(   ) 2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือกลุ่ม
สถานศึกษา สังกัด สศศ. 
(   ) 3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน ระดับสถานศึกษาหรือต่ ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด 
สศศ. 
          (เอกสารประกอบหน้าที่..............ถึง.............) 
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7. ผลงำนที่เกิดกับผู้เรียน 
    (   ) 1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศหรือนานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.  
    (   ) 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือเม่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
    (   ) 3. ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือต่ ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
             (เอกสารประกอบหน้าที่ ............ถึง............) 

 
8.ผลงำนที่เกิดกับตนเอง 
   (   ) 1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศหรือนานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
   (   ) 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือเม่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
   (   ) 3. ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือต่ ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 

 (เอกสารประกอบหน้าที่ ............ถึง............) 
 

9. กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน (ประเมินโดยทำงลับ) 
     จ านวน   1  ซอง 

   
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารที่ 

เกี่ยวข้องมีข้อความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก 
 
       (ลงชื่อ)............................................. 
       (.......................................................) 
             ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือก 
 
 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลของ....................................................................................เป็นจริงทุกประการ  
 
ลงชื่อ)............................................. 

       (.......................................................) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียน................................ 
      วันที่...............เดือน...................................พ.ศ................ 
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(ลับ) 
 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน (ข้อ 9) 
ตำมองค์ประกอบกำรประเมิน ตัวช้ีวัด และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (ภำค ค) 

ส ำหรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563 
 
ค ำช้ีแจง 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลผู้รับกำรประเมิน (ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกด ำเนินกำรกรอกข้อมูลในส่วนนี้ จ ำนวน 2 ฉบับ) 
ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้รับการประเมิน..........................................................ต าแหน่ง..........................................................  
โรงเรียน/หน่วยงาน................................................................สังกัด...................................... .................................... 
ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกท่ี                            (     )  กศจ........................................................... 
                                                              (     )  อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
ส่วนที่ 2   ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติ ประเมินโดยเลือกระดับเดียวในแต่ละรายการ
ประเมินที่ตรงกับพฤติกรรมการท างานของผู้รับการประเมิน 

รำยกำรประเมิน 

ระดับการปฏิบัตติ 
(1) 

พฤติกรรม               
ที่แสดงออก

ระดับมากท่ีสุด  
(5 คะแนน) 

(2) 
มีพฤติกรรมที่

แสดงออก 
ระดับมาก 
(4 คะแนน) 

(3) 
พฤติกรรม               
ที่แสดงออก

ระดับ 
ปานกลาง 

(3 คะแนน) 

(4) 
พฤติกรรม               
ที่แสดงออก
ระดับน้อย 
(2 คะแนน) 

(5) 
พฤติกรรม               
ที่แสดงออก
ระดับน้อย

ที่สุด 
(1 คะแนน) 

1.การอุทิศเวลาให้ราชการ      
2.ขยัน อดทน รับผิดชอบ      
3.การมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน 

     

4.การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม      
5.การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ชุมชน สังคม 

     

รวมคะแนน      
ผลกำรประเมิน  (1)+ (2)+ (3)+ (4)+ (5 =………………………………………คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
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ลงชื่อ...........................................................................  ผู้ประเมิน  
(..........................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................................. 
วันที่.................เดือน...................................พ.ศ…................. 

ส ำหรับประเมินผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 


