
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประสงค์จะรับสมัคร 
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราขการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕:๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ 
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๕๑๑/ ๒๕๕๙ 
เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ส่ัง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุดท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ลง'วัน'ท่ี ๒๔กรกฎาคม๒๕๖๐ 
เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอ ัตรากำล ังพน ักงานราชการและล ูกจ ้างช ั่วคราว สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น 
พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผ ู้สอน ส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ซ่ือตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง และลักษณะงานที’ปฏิบัติ
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑๓ อัตรา ดังนี้

จำนวน ๑ อัตรา๑. วิชาเอกประถมศึกษา 
๒. วิชาเอกปฐมวัย 
๓. วิชาเอกภาษาไทย 
๔. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
๕. วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
๖. วิชาเอกสังคมศึกษา 
๗. วิชาเอกวิทยาศาสตร์

จำนวน ๑ อัตรา 
จำนวน ๒ อัตรา 
จำนวน ๑ อัตรา 
จำนวน ๔ อัตรา 
จำนวน ๑ อัตรา 
จำนวน ๓ อัตรา

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง มีกำหนดครั้งละไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณ

/ ๑) ลักษณะงาน...



๒

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญขามอบหมาย

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธ้ีสมัครเข้ารับการสรรหาและเสือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุ'ไม่ตํ่าก'ว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาซิกท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตพื่นเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด 

ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๙
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน 
กฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ

(๗)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที,สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ 

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาซน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการห่รือเช้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(๑๔) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับวุฒิไม,ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. 

กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรงตามกลุ่มวิชา 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย

๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

/ ๓) สำหรับผู้ได้รับ...



๓

๓) สำหรับผู้!ด้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนอยู่ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรอง 
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒)พ;ศ.๒๕๖(ะ,ข ้อ๙(๑),(๒)

๓. การรับสมัคร
๓.® วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ -  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๕.๐๐ น.

๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาๆ ซึ่งจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
๓.๓ เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร

๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 

๒) สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
๓) สำเนาทะเบียนบ้าน (ท่ีมี'ซ่ือผู้สมัคร)
๔) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิจบการศึกษา 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร 
โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน 
วันสุดท้ายของการรับสมัคร

๕) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (7โลก5๐า|ว*) ฉบับภาษาไทย 
๖) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิฃาชีพครู

(ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๗) สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ (ถ้ามี) เข่น

จำนวน ๓ รูป

จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ

อย่างละ ๑ ฉบับ
-ใบสำคัญการสมรส
- ใบเปลี่ยนซื่อ -ซื่อสกุล
- ใบสำคัญทางทหาร เป็นต้น

๘) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๙) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ออกโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวขกรรม 

ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๐) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด ๑๙ อย่างน้อย ๓ เข็ม จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และลงซื่อกำกับไว้ทุกหน้า 
(ด้านล่างขวามือ/!ม่ต้องขีดฆ่า) พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย

๔. ประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิ๙เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะประกาศรายซื่อผู้มีสิฑธิ้ 

เข้ารับการสรรหาและเสือกสรร ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ และหรือทางเว็บไซต์ ผผผ.เว(ะ^๑.ฐ๐.1:เา

/ ๕. หลักสูตร....



๕. หลักสูตร และวิธีการสรรหาและเลือกสรร (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมิน ดังนี้
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (การสอบข้อเขียนแบบปรนัย) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียนแบบปรนัย) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สาธิตการสอน และการสอบสัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
*หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

๖. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 

ตามกำหนดการดังนี้
วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนนเต็ม

วันเสาร์ที่
๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(การสอบข้อเขียนแบบปรนัย) ๕๐ คะแนน

๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
(การสอบข้อเขียนแบบปรนัย) ๕๐ คะแนน

วันเสาร์ที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
- สาธิตการสอน (๓๐ คะแนน)
- การสอบสัมภาษณ์ (๒๐ คะแนน)

๕๐ คะแนน

* สถานที่ตำเนินการสอบจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มิสิทธึ๋เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. เพ่ือมิสิทธึ๋เข้ารับการประเมิน ภาค ค.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้มิสิทธึ๋ 
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิขาชีพ ภายในวันที่ ๑ ๐ สิงหาคม๒๕๖๕ 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ และหรือทางเว็บไซต์ ผห/พ.เว(*๑ .ฐ๐.!:เา

ทั้งนี้ ผู้มิสิทธี้เข้ารับการประเมิน ภาค ค. ต้องได้คะแนนในภาค ก. และ ข. แต่ละภาค ไม่ตาก,ว่า 
ร้อยละ ๖๐

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องไต้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ตํ่าก'ว่าร้อยละ ๖๐ และจะประกาศ 

เฉพาะผ ู้ผ ่าน เกณ ฑ ์ท ี่กำห นดเท ่าน ั้น  โด ยเร ียงจาก ผ ู้ท ี่,ใต ้คะแนนรวมส ูงส ุดลงมาตามลำด ับ  แยกตาม 
กลุ่มวิขา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ในกรณีที่ผ ู้ผ ่านการสรรหาและเลือกสรรมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้ 
คะแนน ภาค ข. มากกว่าเป ็นผู้ได้ลำดับที่ด ีกว่า หากได้คะแนนภาค ข. เท่ากันอีก ให้ผู้ไต้คะแนน ภาค ค. 
มากกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ค. เท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนน ภาค ก. มากกว่าเป็นผู้ได้ลำดับ 
ท่ีดีก'ว่า หากไต้คะแนนภาค ก. เท่ากันอีกให้ผู้ที่ไต้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 

และเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
และหรือทางเว็บไซต์ ผผผ.เว(ะ!(๑.3๐.1:1า

/ ๑๐. เงื่อนไขการจ้าง....



๑๐. เงื่อนไขการจ้าง และการขึ้นบัญชแีละยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
๑ ๐ .๑ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามจำนวนอัตราว่างที่ประกาศกำหนดไปรายงานตัว 

เพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ สำหรับการจ้างครั้งต่อไปให้เป็นไปตามการจัดสรรงบประมาณ 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๐.๒ การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีตำแหน่งว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะเรียกตัวตามสำดับที่ตามประกาศรายซ่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการ 
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

๑๐.๓ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ใช้โดไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและ 
เลือกสรร และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๑๐.๓.๑ ผู้น้ันได้รับการจ้างตามตำแหน่ง
๑๐.๓.๒ ผู้น้ันไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
๑๐.๓.๓ ผู้น้ันขอสละสิทธ๋ึการจ้าง
๑๐.๓.๔ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรส้ินสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 
๑๐.๓.๕ มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกัน 

คร้ังใหม่แล้ว
๑๐.๓.๖ เม่ือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่ังการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

แล้วแต่กรณี

ผู้อำนวยการสำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑



ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ลงวันท่ี ฟ ่ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ประกาศรับสมัคร 
รับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ระหว่างวันที่ ๑๘ -  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๕.๐๐ น.

ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการสรรหาฯ 
สรรหาและเลือกสรร ภาค ก. และ ภาค ข. 
ประกาศรายซื่อผู้ผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. 
สรรหาและเลือกสรร ภาค ค.
ประกาศผู้ผ่านการสรรหาฯ 
รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง

(เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑



รายละเอียดตำแหน่งการสรรหาและเลือกสรรพนักงานรา'ชการทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต๑ ลงวันท่ี ^  กรกฎาคมพ.ศ.๒๕อ๕)

ตำแหน่ง วิชาเอก อัตรา
ค่าตอบแทน

จำนวนอัตรา 
ท่ีรับสมัคร

โรงเรียน/อำ๓ อ

พนักงานราขการ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ตำแหน่งครูผู้สอน

วิชาเอกประถมศึกษา 6)(งึ่,000 ๑ อัตรา อุดมราขภักดี/เมืองฯ
วิชาเอกปฐมวัย 6){ง่ี,0 0 0 ๑ อัตรา วัดหนองหอย/ทับสะแก
วิชาเอกภาษาไทย (5)^9,000 ๒ อัตรา ๑. ประขาราษฎร์บำรุง/ทับสะแก 

๒. บ้านบางเบิด/บางสะพานน้อย
วิชาเอกคณิตศาสตร์ 6)(ง่ึ,0 0 0 ๑ อัตรา บ้านคลองขายธง/เมืองฯ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 6)(ง่ี,0 0 0 ๔ อัตรา ๑. บ้านอ่าวน้อย/เมืองฯ 

๒. บ้านคลองวาฬ/เมืองฯ 
๓. บ้านบึง/เมืองฯ 
๔. บ้านหนองมะค่า/ทับสะแก

วิชาเอกสังคมศึกษา (5)^9,000 ๑ อัตรา วัดธงขัยธรรมจักร/บางสะพาน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (5)^9,000 ๓ อัตรา ๑. บ้านหนองปุหลก/เมืองฯ 

๒. ประซาบูรณะวิทยา/เมืองฯ 
๓. วัดทุ่งประด/ทับสะแก /



รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาบรา'ชการทัวไ.ป
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต®ลงวันท่ี ^  กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๔)

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิขาเอก หมายเหตุ

พนักงานราชการ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ตำแหน่งครูผู้สอน

๑. สาขาวิชาเอกประถมศึกษา /  รหัสวิขา ๐๑
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิฃาเอก ดังนี้ 

๑. การประถมศึกษา 
๒. ประถมศึกษา 
๓. การสอนประถมศึกษา 
๔. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
๔. การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประถมศึกษา)
๖. แขวงวิฃาหลักสูตรและการสอนวิชาเอก 

ประถมศึกษา
๗. กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 

หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ (๑) ถึง ข้อ (๖) หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับ 
สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒. สาขาวิชาเอกปฐมวัย /  รหัสวิชา ๐๒
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชาเอก ดังน้ี 

๑. การศึกษาปฐมวัย 
๒. การปฐมวัยศึกษา 
๓. ปฐมวัยศึกษา 
๔. อนุบาลศึกษา 
๔. อนุบาล 
๖. การอนุบาลศึกษา 
๗. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๘. การสอบปฐมวัย
๙. การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 

๑๐. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกปฐมวัยศึกษา 
๑๑. กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ัมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 

หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ (๑) ถึง ข้อ (๑๐) หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง 
กับสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานรา'ซการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
(แบบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ลงวันท่ี กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๕0

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก หมายเหตุ

พนักงานราชการ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ตำแหน่งครูผู้สอน

๓. สาขาวิชาเอกภาษาไทย /  รหัสวิชา ๐๓
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชาเอก ดังนี้ 

๑. ภาษาไทย 
๒. การสอนภาษาไทย 
๓. วิธีสอนภาษาไทย 
๔. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
๕. ภาษาและวรรณคดีไทย 
๖. ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
๗. ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
๘. ภาษาไทยและการสื่อสาร 
๙. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

๑๐. ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
๑๑. ไทยศึกษา
๑๒. ภาษาไทยและวรรณคดีไทย
๑๓. วรรณคดีไทย
๑๔. วิธีการสอนภาษาไทย
๑๕. กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 

หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ (๑) ถึง ข้อ (๑๔) หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง 
กับสาขาวิชาเอกภาษาไทย ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1/
7 ^



รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ลงวันท่ี ^  กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๕)

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก หมายเหตุ
พนักงานราชการ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ตำแหน่งครูผู้สอน

๔. สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ /  รหัสวิชา ๐๔
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชาเอก ดังนี้ 

๑. คณิตศาสตร์ 
๒. การสอนคณิตศาสตร์ 
๓. คณิตศาสตร์ศึกษา 
๔. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
๔. การศึกษาคณิตศาสตร์ 
๖. คณิตศาสตร์เซิงคอมพิวเตอร์ 
๗. สถิติ
๘. สถิติคณิตศาสตร์ 
๙. สถิติศาสตร์ 

๑๐. สถิติประยุกต์ 
๑๑. คณิตศาสตร์ -  ฟิสิกส์ 
๑๒. คณิตศาสตร์ -  เคมี 
๑๓. คณิตศาสตร์ -  วิทยาศาสตร์ 
๑๔. คณิตศาสตร์ -  ชีวะ 
๑๔. คณิตศาสตร์เซิงวิทยาการ 
๑๖. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
๑๗. คณิตศาสตร์และสถิติ
๑๘. กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 

หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ (๑) ถึง ข้อ (๑๗) หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง 
กับสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



รายละเอียดตำแหน่งและคุณ'วุฒิที่รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว'ไป
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ลงวันท่ี ^  กรกฎาคมพ.ศ.๒๔๖๔)

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิขาเอก หมายเหตุ

พนักงานราชการ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ตำแหน่งครูผู้สอน

๔. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ /  รหัสวิขา ๐๔
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชาเอก ดังนี้ 

๑. ภาษาอังกฤษ 
๒. ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
๓. วรรณคดีอังกฤษ 
๔. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
๔. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
๖. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๗. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
๘. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
๙. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

๑๐. ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ 
๑๑. การสอนภาษาอังกฤษ 
๑๒. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
๑๓. ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 
๑๔. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
๑๔. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
๑๖. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
๑๗. การสอนวิชาภาษาบ้เจจุบันต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๑๘. การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 
๑๙. กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู,ทีมวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 

หรือวิชาเอกทั้งคู,ตรงตามข้อ (๑) ถึง ข้อ (๑๘) หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง 
กับสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานรา'ชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ลงวันท่ี ฟ่ กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๕)

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก หมายเหตุ
พนักงานราขการ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ตำแหน่งครูผู้สอน

๖. สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา /  รหัสวิชา ๐๖
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชาเอก ดังนี้ 

๑. สังคมศึกษา 
๒. การสอนสังคมศึกษา 
๓. ประวัติศาสตร์ 
๔. การสอนประวัติศาสตร์ 
๕. ภูมิศาสตร์ 
๖. สังคมศาสตร์ 
๗. มนุษยศาสตร์ 
๘. รัฐศาสตร์ 
๙. รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๐. การพัฒนาขุมซน 
๑๑. บริหารรัฐกิจ 
๑๒. พัฒนาสังคม 
๑๓. พัฒนามนุษย์และสังคม 
๑๔. สังคมวิทยาและมาบุษยวิทยา 
๑๕. พุทธศาสนา
๑๖. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๗. สังคมศาสตร์การพัฒนา
๑๘. การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๑๙. ประ'วัติศาสตร์ตะวันออก
๒๐. ประวัติศาสตร์ตะวันตก
๒๑. กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 

หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ (๑) ถึง ข้อ (๒๐) หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง 
กับสาชาวิชาเอกสังคมศึกษา ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีโทรศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ลงวันท่ี ทั่ กรกฎาคมพ.ศ.๒๔๖๕)

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก หมายเหต
พนักงานราชการ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ตำแหน่งครผ้สอน

๗. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ /  รหัสวิชา ๐๗
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มวิชาเอก ดังนี้ 

๑. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๒. วิทยาศาสตร์ 
๓. การสอนวิทยาศาสตร์ 
๔. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
๔. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๖. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
๗. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
๘. วิทยาศาสตร์กายภาพ 
๙. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 

๑๐. การศึกษา (วิทยาศาสตร์)
๑๑. วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 
๑๒. วิทยาศาสตร์ชีวฟิสิกส์ 
๑๓. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
๑๔. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
๑๔. วิทยาศาสตร์ชีวสถิติ 
๑๖. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
๑๗. วิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ 
๑๘. วิทยาศาสตร์ -  ชีววิทยา 
๑๙. วิทยาศาสตร์ -  เคมี 
๒๐. วิทยาศาสตร์ -  ฟิสิกส์ 
๒๑. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
๒๒. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
๒๓. กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 

หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ (๑) ถึง ข้อ (๒๒) หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง 
กับสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมปติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษา



หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ลงวันท่ี ^  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

๑. ภาค ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถท่ัวไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้ 

๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเหตุการณ์บีจจุบัน 
๑.๒ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และฃนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๑.๔ ความรู้ความสามารถท่ัวไป วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
๑.๔.๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๔๔๖
๑.๔.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕®๗ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
๑.๔.๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราขการ พ.ศ. ๒๔๔๐ 
๑.๔.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
๑.๔.๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่างานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

๒. ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

เกี่ยวกับเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร
๓. ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)

ใช้เวลา ๓๐ นาที
๓.๑ การสาธิตการสอน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)

(ไม่เกิน ๒๐ นาที) ประเมินจาก
๓.๑.๑ การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓.๑.๒ ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทชองขั้นเรียน 
๓.๑.๓ ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน 
๓.๑.๔ การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
๓.๑.๔ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

๓.๒ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
(ไม่เกิน ๑๐ นาที) ประเมินจาก
๓.๒.๑ ประ'วิติส่'วนตัว ประ'วิติการศึกษา และประวัติการทำงาน 
๓.๒.๒ บุคลิกลักษณะ ห่วงทีวาจา 
๓.๒.๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
๓.๒.๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ 
๓.๒.๔ ความศึดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์



รายละเอียดตัวชี้ว ัดและคะแนนประเมิน ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่๓ รศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต๑ ลงวันท่ี ๒) กรกฎาคม พ.ศ.'๒๕!อ๕)

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 
(ไม่เกิน ๒๐ นาที)
๑. การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบ

๔๐ คะแนน พิจารณาจากการสอบสาธิตการปฏินัติการสอน

และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) พิจารณา
-โครงสร้างรายวิชา
- ความสอดคล้องระหว่างหน่วยการเรียนรู้ 

กับแผนการจัดการเรียนรู้
- ความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผน 

การจัดการเรียนรู้
- ความครบล้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ 

ของแผนการจัดการเรียนรู้

๒. ทักษะและวิธีการสอนท่ีเหมาะสม 
กับสาขาวิซาและบริบทชองช้ันเรียน

(๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก
- รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน
- ทักษะในการอธิบาย/ถ่ายทอดองค์ความรู้
- เทคนิคและวิธีการช้ันนำเช้าสู่บทเรียน 

ช้ันการสอน ช้ันสรุป
- การจัดการช้ันเรียน ไหวพริบปฏิภาณในการ 

แก้ปีญหา
๓. ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนอง 

ต่อพฤติกรรมผู้เรียน
(๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก

- ลักษณะของคำถามสามารถวัดความจำ 
ความเช้าใจ การนำไปใช้

- ลักษณะของคำถามกระตุ้นให้แสดงความคิด
- คำถามสอดคล้องกับเน้ือหาท่ีสอนและ 

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
- ทักษะในการตอบคำถามของครู

๔. การใช้?เอ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ในการจัดการเรียนรู้

(๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก
- การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีประกอบการสอน 

สอดคล้องและเหมาะสมกับเน้ือหาวิขา วัยของผู้เรียน
- การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 

ท่ีทันสมัย
- ความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี

๔. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) พิจารณาจาก
- รูปแบบ วิธีการ ความถูกต้อง และเหมาะสม 

กับส่ืงท่ีต้องการวัดและเน้ือหาวิซา
- เคร่ืองมิอท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล
- ความหลากหลายของวิธีการวัดและประเมินผล

รวม ๔๐ คะแนน


