
 
  
            
                            

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
             เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
                     บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 

สังกัด กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
--------------------------- 

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ 
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559  
สังกัด กศจ.ประจวบคีรีขันธ์  

                     อาศัยอ านาจตามมาตรา 47  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  หนังสือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่  24   กรกฎาคม 2558  หนังสือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันที่  22 กรกฎาคม 2559  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 10/2559  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  21  มีนาคม  
2559  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559  เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ    
ในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด 
 ที่ ศธ 04009/ว 2942  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  2559 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2943  ลงวันที่ 26  กรกฎาคม 2559  โดยอนุมัติ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์   
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  12  เมษายน  2559 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 
สังกัด กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
    ต าแหน่งครูผู้ช่วย   อัตราเงินเดือน  ขั้น 15,050 บาท ส าหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี      

ขัน้ 15,800 บาท  ส าหรับวฒุิปริญญาตรี  หลักสูตร 5 ปี และขั้น 15,800 บาท ส าหรับวุฒิปริญญาตรีและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
จ านวน  11  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวม  51  อัตรา ดังนี้  
      1.1 กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย     จ านวน 13 อัตรา 
           1.2 กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์    จ านวน   8 อัตรา 
       1.3 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ    จ านวน 10 อัตรา 
       1.4 กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย     จ านวน   4 อัตรา 
       1.5 กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย     จ านวน   4 อัตรา 
      1.6 กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์    จ านวน   3 อัตรา 
      1.7 กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม   จ านวน   1 อัตรา 
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                          1.8 กลุม่วิชาเอกเคมี    จ านวน   3 อัตรา 
      1.9 กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์   จ านวน   2 อัตรา 
     1.10 กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  จ านวน   1 อัตรา 
     1.11 กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา   จ านวน   2 อัตรา      
รายละเอียดต าแหน่งว่างและกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559       
สังกัด กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

     กรณี ก.ค.ศ.ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างไปจากท่ีก าหนดในประกาศนี้ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน   
                         2.1 เปน็ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
                               2.1.1 มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
           1) มีสัญชาติไทย 
           2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
           3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
           4) ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
           5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ี
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
           6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
           7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
           8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
           9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
         12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
         13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
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   2.1.2 มาตรฐานก าหนดต าแหน่งครูผู้ช่วย  
           1) มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้  และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
วันสุดท้าย 
           2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย  

            ส าหรับผูส้มัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครู หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสือ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน  และยินยอมให้ย้ายหรือโอน      
โดยไม่มีเงื่อนไขเม่ือสอบแข่งขันได้  

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
                         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ได้ที่ห้องประชุม 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                              
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม  2559  ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม  2559  เวลา 08.30 – 16.30 น.   
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ก าหนดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัด กศจ.ประจวบคีรีขันธ์  แนบท้าย
ประกาศนี้ 
                          ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัคร
เกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาในวันสมัคร  (ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครสอบ 
ต้องรับรองส าเนาถูกต้อง)  
      4.1 ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  และส าเนาระเบียนแสดงผล 
การเรียน (Transcript)  
                               ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก
ประกาศรับสมัคร ให้นับจ านวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้ 
            1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
            2) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ       
ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต         
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
            ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ 1) และข้อ 2) จะต้องได้ระดับคะแนนไม่น้อยกว่าเกรด  C 
                         4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
      4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ 
จ านวน 1 ฉบับ    
      4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
6 เดือน  ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป 
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      4.5 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ
จ านวน 1 ฉบับ   
      4.6 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) และออกให้ไม่เกิน 30 วัน จ านวน 1 ฉบับ 
      4.7 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)     
จ านวน 1 ฉบับ  
      4.8 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้าย
หรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้ กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

          5. การยื่นใบสมัคร 
                         5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามที่ก าหนดพร้อมเอกสาร 
ครบถ้วน 
                         5.2 ผู้สมัครสอบ ต้องแจ้งสถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ 
ในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันได้  
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

    5.3 ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือผู้สมัครในใบสมัคร  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร   
    5.4 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 

6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
                         6.1 ผู้สมัครสอบต้องช าระค่าธรรมเนียมสอบ คนละ 200  บาท  
                         6.2 เมื่อได้ประกาศรายชื่อให้มีสิทธิสอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสอบให้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ  เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจะจ่ายคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันครั้งใหม่  โดยมิต้อง 
เสียค่าธรรมเนียมสอบ   

  7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 
                          กศจ.ประจวบคีรีขันธ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  ภายในวันพฤหัสบดีที่            
1  กันยายน  2559  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และทางเว็บไซต์ 
http://www.pck1.go.th 

       กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูก
เพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

  8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
                         หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
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  9.  วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน 
                          กศจ.ประจวบคีรีขันธ์  จะจัดให้สอบข้อเขียน  ภาค ก , ภาค ข และ ภาค ค  ณ สนามสอบ 
(ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน) ตามก าหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 
ภาค ก  ความรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ 
          ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
150 คะแนน 

หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 17  กันยายน  
2559 
 เวลา 09.00 – 10.00 น.      
 เวลา 11.00 – 12.00 น. 
 เวลา 13.30 – 14.30 น. 
  
 
 

  
 
ความรอบรู้ 
ความสามารถทั่วไป 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

          
     
    50 คะแนน    
    50 คะแนน 
    50 คะแนน 
 
 
 

  

ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  

วัน / เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
150 คะแนน 

หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 18  กันยายน  
2559 
 เวลา 09.00 – 10.30 น.      
 เวลา 13.30 – 15.00 น. 
  

  
 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับกลุ่มวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก 
 

          
     
    75 คะแนน    
    75 คะแนน 
     

  

ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพชีพ องค์ประกอบและคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
          และวิชาชีพ  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

วัน / เวลา ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม 
50 คะแนน 

หมายเหตุ 

วันจันทร์ที่ 19  กันยายน 
2559 เป็นต้นไป 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 
 

50 คะแนน 
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  10. เกณฑ์การการตัดสิน 

                         เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ผู้นั้นต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละหกสิบ   

                  11. การตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผล 
                          11.1 กศจ.ประจวบคีรีขันธ์  จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบแข่งขัน      
ด้วยเครื่องจักร 
                          11.2 การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบให้ใช้ดินสอด าชนิด 2 B ขึ้นไป 

                  12. การประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้  
                           กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ จะประกาศผลการสอบแข่งขัน  ภายในวันพฤหัสบดีที่                  
29  กันยายน  2559  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และทางเว็บไซต์ 
http://www.pck1.go.th  โดยประกาศเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย      
โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
 
                          ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้  ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า  หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า 

  13. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
        บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
เว้นแต่มกีารประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว  
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

               14. การบรรจุและแต่งตั้ง 
                          14.1 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามกลุ่มวิชาเอกเลือกบรรจุในหน่วยงานที่มีต าแหน่งว่างตรงตามกลุ่มวิชาเอกของ 
ผู้สอบแข่งขันได้ 
                          14.2 ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ท าสัญญาผูกพัน 
กับสังกัดเดิม ที่ไม่มีหลักฐานการอนุญาตให้สอบและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ จากผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ จะไม่ได้รับการพิจารณารับย้ายหรือโอน เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น แต่จะบรรจุและแต่งตั้งเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป หากไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาจะถือว่า
สละสิทธิ์การบรรจุ 
                          14.3 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นหนังสือ 
เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีต้องรับทราบ 
ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

 

 

http://www/
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                                    ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
ตามล าดับที่ที่ได้รับการบรรจุโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามท่ีอยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร   

                            14.4 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนด ในหนังสือส่งตัว 
ถ้าพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุ 

                     15. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
                          ผูส้อบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
                          15.1  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
                          15.2  ผู้นั้นขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
                          15.3  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามก าหนด 
                          15.4  ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่ก าหนดได้  
                          ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ  15.3 และ 15.4  
ไปแล้ว  ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ถูกยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร กศจ.ประจวบคีรีขันธ์  อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
ตามเดิมอีกก็ได้                            

 
ประกาศ  ณ  วันที่  3   สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

 
 
 

(นายทวี  นริสศิริกุล) 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดต าแหน่งว่างและกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 
สังกัด กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

(แนบท้ายประกาศ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์  ลงวันที่  3   สิงหาคม  2559) 
................................................. 

 
ที ่ กลุ่มวิชาหรือทาง  

หรือสาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง
เลขท่ี 

โรงเรียน อ าเภอ จ านวน 
(อัตรา) 

1 ภาษาไทย 
(13 อัตรา) 

2952 
274 
704 

1021 
2121 
2160 
2404 
2363 
2661 
357  

125151 
2267 

33669 

1) บ้านไร่บนสามคัค ี
2) บ้านทุ่งสีเสยีด 
3) อนุบาลกุยบรุี (วัดวังยาว)   
4) อนุบาลปราณบรุี (บ้านเมืองเกา่) 
5) บ้านเขาโป่ง 
6) บ้านต าหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) 
7)  บ้านหนองไผ ่
8) บ้านโป่งกะสัง 
9) นเรศวรห้วยผึ้ง 
10) ละเมาะ  
11) ธงชัยวิทยา 
12) เตรียมอุดมศึกษาปราณบุร ี
13) หัวหิน 

บางสะพานน้อย 
บางสะพานน้อย 
กุยบุร ี
ปราณบรุ ี
สามร้อยยอด 
ปราณบรุ ี
หัวหิน 
กุยบุร ี
หัวหิน 
หัวหิน  
บางสะพาน 
ปราณบรุ ี
หัวหิน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 คณิตศาสตร ์
(8 อัตรา) 

3150 
2597 
2411 

34092 
34006 
33662 

107657 
34107 

1) บ้านหนองฆ้อง 
2) บ้านหนองพรานพุก 
3) บ้านดอนกลาง 
4) อ่าวน้อยวิทยานิคม 
5) ทับสะแกวิทยา 
6) หัวหิน 
7) สามร้อยยอดวิทยาคม 
8)บางสะพานน้อยวิทยาคม 

เมืองประจวบครีีขันธ ์
หัวหิน 
กุยบุร ี
เมืองประจวบครีีขันธ ์
ทับสะแก 
หัวหิน 
สามร้อยยอด 
บางสะพานน้อย 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 ภาษาอังกฤษ 
(10 อัตรา) 

295 
1338 
1780 
7217 
3237 
791 

11913 
643 
835 

24638 

1) บ้านหนองเสือ 
2) สมาคมเลขานุการสตรี 2 
3) วัดหนองหอย 
4) บ้านในล็อค 
5) ธนาคารออมสิน 
6) วัดกุยบุร ี
7) บ้านหนองคาง 
8) นเรศวรห้วยผึ้ง 
9) อนุบาลกุยบรุี (วัดวังยาว) 
10) หัวหิน 

เมืองประจวบครีีขันธ ์
ทับสะแก 
ทับสะแก 
บางสะพาน 
บางสะพาน 
กุยบุร ี
สามร้อยยอด 
หัวหิน 
กุยบุร ี
หัวหิน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ที ่ กลุ่มวิชาหรือทาง  

หรือสาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง
เลขท่ี 

โรงเรียน อ าเภอ จ านวน 
(อัตรา) 

4 ปฐมวัย 
(4 อัตรา) 

541 
1531 
3080 
2132 

1) บ้านช้างเผือก 
2) บ้านดอนสง่า 
3) นเรศวรห้วยผึ้ง 
4) บ้านหนองตะเภา 

บางสะพานน้อย 
บางสะพาน 
หัวหิน 
หัวหิน 

1 
1 
1 
1 

5 ดนตรไีทย 
(4 อัตรา) 

1085 
3151 

34119 
120316 

1) บ้านอ่างทอง 
2) มูลนิธิศึกษา 
3) อ่าวน้อยวิทยานิคม 
4) ปากน้ าปราณบุร ี

ทับสะแก 
บางสะพาน้อย 
เมืองประจวบครีีขันธ ์
ปราณบรุ ี

1 
1 
1 
1 

6 นาฏศิลป ์
(3 อัตรา) 

1751 
127281 
25411 

1) มูลนิธิศึกษา 
2) ธงชัยวิทยา 
3) หัวหิน 

บางสะพานน้อย 
บางสะพาน 
หัวหิน 

1 
1 
1 

7 เกษตรกรรม 
(1 อัตรา) 

149 1) นเรศวรห้วยผึ้ง หัวหิน 1 

8 เคม ี
(3 อัตรา) 

54908 
116895 
33886 

1) ประจวบวิทยาลัย 
2) ห้วยยางวิทยา 
3) บางสะพานวิทยา 

เมืองประจวบครีีขันธ ์
ทับสะแก 
บางสะพาน 

1 
1 
1 

9 ฟิสิกส ์
(2 อัตรา) 

33877 
33870 

1) ประจวบวิทยาลัย 
2) บางสะพานวิทยา 

เมืองประจวบครีีขันธ ์
บางสะพาน 

1 
1 

10 อุตสาหกรรมศลิป ์
(1 อัตรา) 

78411 1) ประจวบวิทยาลัย เมืองประจวบครีีขันธ ์ 1 

11 ศิลปศึกษา 
(1 อัตรา) 

125036 1) หัวหิน หัวหิน 1 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559  สังกัด กศจ.ประจวบคีรีขันธ์   
(แนบท้ายประกาศ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์   ลงวันที่   3   สงิหาคม 2559) 

.................................. 
 1. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย 
         1.1 ภาษาไทย 
         1.2 การสอนภาษาไทย 
         1.3 วิธีการสอนภาษาไทย 
         1.4 ภาษาและวรรณคดีไทย 
         1.5 ไทยคดีศึกษา 
         1.6 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
         1.7 วรรณคดีไทย 
     1.8 ภาษาและวฒันธรรมไทย 
               1.9 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
       1.10 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 1.1 – 1.9  

2. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ 
    2.1 คณิตศาสตร์ 

         2.2 การสอนคณิตศาสตร ์
         2.3 คณิตศาสตร์ศึกษา 
         2.4 การศกึษาคณิตศาสตร ์
         2.5 คณิตศาสตร์ประยุกต ์
        2.6 สถิติ 
         2.7 สถิติประยุกต์ 
         2.8 คณิต – เคมี 
         2.9 คณิต – ฟิสิกส์ 
     2.10 สถิติคณิตศาสตร์ 
     2.11 คณิตศาสตร์สถิติ 
     2.12 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร ์
     2.13 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
     2.14 คณิตศาสตร์ศึกษา 
     2.15 การศึกษาคณิตศาสตร์ 
     2.16 คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
         1.17 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 2.1 – 2.16  

3. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
      3.1 ภาษาอังกฤษ 
               3.2 การสอนภาษาอังกฤษ 
               3.3 วรรณคดีอังกฤษ 
               3.4 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
               3.5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
               3.6 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 



-2- 
               3.7 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
               3.8 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
               3.9 ภาษาอังกฤษศึกษา 
               3.10 การสอนภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาต่างประเทศ 
               3.11 วธิีการสอนภาษาอังกฤษ 
               3.12 สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
               3.13 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึง่หรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 3.1 – 3.12                            

4. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย 
               4.1 ปฐมวัยศึกษา 
               4.2 การศึกษาปฐมวัย 
               4.3 อนุบาลศึกษา   
               4.4 อนุบาล 
               4.5 การอนุบาลศึกษา 
               4.6 การปฐมวัยศึกษา 
                4.7 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 4.1 – 4.6                           

 5. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีไทย 
               5.1 ดนตรีไทย 
               5.2 ดุริยางค์ไทย 
               5.3 ดนตรี   
               5.4 ดนตรีศึกษา 
               5.5 ดุริยางคศาสตร์ 
               5.6 ดุริยางคศาสตร์ไทย/สากล 
               5.7 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
               5.8 ดุริยางคศิลป์ 
               5.9 ดุริยศิลป์ 
               5.10 การสอนดุริยางคศึกษา 
                5.11 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 5.1 – 5.10     

 6. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฎศิลป์ 
               6.1 นาฏศิลป์   
               6.2 นาฏยศิลป์   
               6.3 นาฏยศาสตร์  
               6.4 นาฏศิลป์ไทย 
      6.5 นาฏศิลป์สากล 
      6.6 นาฏศิลป์สากล 
      6.7 นาฏศิลป์และการละคร 
      6.8 นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
       6.9 นาฏศิลป์สากลศึกษา 
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      6.10 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา 
                 6.11 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอกตามข้อ 6.1 – 6.4                     

  7. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตรกรรม 
      7.1 เกษตร 
      7.2 เกษตรศึกษา 
      7.3 เกษตรศาสตร์ 
      7.4 พฤกษศาสตร์ 
      7.5 เกษตรศาสตร์ทั่วไป 
      7.6 เกษตรทั่วไป 
      7.7 คุรุศาสตร์เกษตร 
      7.8 ส่งเสริมเกษตร 
      7.9 พืชศาสตร์ 
      7.10 พืชสวน 
      7.11 พืชผัก 
      7.12 พืชไร่ 
      7.13 พืชสวนประดับ 
      7.14 เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
      7.15 สัตวศาสตร ์
      7.16 เทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร 
      7.17 เทคโนโลยีเกษตร 
      7.18 อุตสาหกรรมเกษตร 
      7.19 พัฒนาการเกษตร 
      7.20 วิศวกรรมเกษตร 
      7.21 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
      7.22 วิทยาศาสตร์เกษตร 
      7.23 ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
      7.24 เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
      7.25 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวชิาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 7.1 – 7.24                     

            8. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเคมี 
      8.1 เคมี 
      8.2 เคมีศึกษา 
      8.3 เคมีเทคนิค 
      8.4 เคมีชีววิทยา 
      8.5 การสอนเคมี 
      8.6 ชวีเคมี 
      8.7 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา 
      8.9 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 8.1 – 8.7                     
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            9. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 
      9.1 ฟิสิกส์ 
      9.2 การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
      9.3 การสอนฟิสิกส์ 
      9.4 ฟิสิกส์ประยุกต์ 
      9.5 ฟิสิกส์เครื่องมือวัด 
      9.6 ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์ 
               9.7 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 9.1 – 9.6                     

            10. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
       10.1 อุตสาหกรรม 
       10.2 อุตสาหกรรมศิลป์ 
       10.3 อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา 
       10.4 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 
       10.5 อุตสาหกรรมศึกษา 
                 10.6 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอกตามข้อ 10.1 – 10.5                     

            11. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา 
                11.1 ศิลปะ 
       11.2 ศิลปศึกษา 
       11.3 ศิลปะไทย 
       11.4 ประยุกต์ศิลปศึกษา 
       11.5 จิตรกรรม 
       11.6 จิตรกรรมไทย 
                 11.7 จิตรกรรมสากล 
       11.8 ประติมากรรม 
       11.9 ประติมากรรมสากล 
                11.10 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 11.1 – 11.9                      

 

 

 

 

  

 



   
ก าหนดการสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย   ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 

สังกัด กศจ.ประจวบคีรีขันธ์   
(แนบท้ายประกาศ  กศจ.ประจวบคีรีขันธ์    ลงวันที่  3   สงิหาคม  2559) 

 
1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 8  สิงหาคม  2559 
2. รับสมัครสอบแข่งขัน วันจันทร์ที่  15  สิงหาคม 2559 –  

วันอาทิตย์ที่ 21  สิงหาคม  2559                   
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1  กันยายน  2559 

4. สอบข้อเขียน . 
    ภาค ก. ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป 
              และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
              คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ 
              ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ 
              ทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  
              ขั้นพ้ืนฐาน 
    ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ   
             ต าแหน่ง 

 
วันเสาร์ที่ 17  กันยายน  2559 
 
 
 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 18  กันยายน  2559 

5. สอบสัมภาษณ์ 
   ภาค ค.  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 

 
วันจันทร์ที่  19  กันยายน  2559 เป็นต้นไป 

6. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29  กันยายน  2559 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ.2559 
สังกัด กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

(แนบท้ายประกาศ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์  ลงวันที่  3    สงิหาคม 2559) 
..................................................... 

   ภาค ก.  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน)   

 1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
ในเรื่องต่อไปนี้ 

     1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
     1.2  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
     1.3  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
     1.4  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
            1.4.1  กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ   
            1.4.2  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
            1.4.3  กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            1.4.4  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            1.4.5  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก   
            1.4.6  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

                      1.4.7  กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมิได้ก าหนดเพิ่มเติม)  
                         1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดเนือ้หาการออกข้อสอบ โดยเน้นความรู้ ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย) 

 2. ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน 
แบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 

     2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข 
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
                         2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ 
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
                         2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล 
และอุปมาอุปไมย   
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                    3. ความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คะแนนเต็ม  50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วย
วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
      3.1 คุณธรรม  จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
      3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
      3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
      3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
      3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

  ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  150 คะแนน)  
 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบ 

ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
      1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
      1.2 หลักการสอน ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                         1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
      1.4 การพัฒนาผู้เรียน 
      1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
               1.6 การวิจัยทางการศึกษา  
                         1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                         1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
      1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
(คะแนนเต็ม 75 คะแนน)  ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่ม
วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

     ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธี 
การสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
        1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
        2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
        3. วุฒภิาวะทางอารมณ์ 
        4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
        5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 

…………………………………. 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบและคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
(แนบท้ายประกาศ กศจ. ประจวบคีรีขันธ์    ลงวันที่  3   สงิหาคม  2559) 

 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากเอกสารการสมัครและการตอบ

ค าถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว และประวัติ
การศึกษา 

2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง 
ท่วงทีวาจา การสื่อสาร 

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถาม พฤติกรรม 
ด้านอารมณ ์ที่แสดงถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจาก การประมวลการตอบค าถาม 
โดยมีหลักคิด และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก 

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ 
และอุดมการณ์ 

10 คะแนน พิจารณาจาก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เจตคติ และอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพคร ู

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


