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ลงวันที่  29  มีนาคม  2560 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัย 
คุณวุฒิของผู้สมัครเข้ารับการคดัเลือกให้ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 4        
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  และส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29  มีนาคม  2560  
โดยให้ผูส้มัครด าเนินการประสานกับสถาบนัการศึกษาที่ตนส าเรจ็การศึกษา เพื่อขอให้สถาบนัการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้
แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิและกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามที่ได้ระบไุว้ใน
ประกาศรับสมัคร โดยให้สถาบันการศกึษาที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน  Transcript  เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่
ผู้สมัครได้ศกึษามีรายวิชาใดบ้างที่เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศ รบัสมัคร 

   2.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวัน
สุดท้าย  

2.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ  หรือ
สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  ๓. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและแบบประเมินประวัติและ
ประสบการณ์ ได้ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ www.pknpeo.go.th โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และ
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ถนนสละชีพ  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์   ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม – วันพุธที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – 
๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
  ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๔.๑ ใบสมัคร  
๔.๒ ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิต้องระบุชื่อปริญญาบัตรและ

สาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 
ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 

4.๓ ส าเนาใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 

4.๔ ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
        กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐาน
การศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้น าเอกสารหลักฐานทีส่ถาบันการศึกษาออก
เอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิและกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามที่
ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร โดยให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน  Transcript  เป็นรายวิชาว่า 
รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศ รับสมัคร 
  4.๕ ส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่แสดงว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน เป็นคุณวุฒิที่ 
ก.ค.ศ. รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย (ถ้ามี) 

/4.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก... 
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ก าหนดการคัดเลือก 

บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่ยยโโรงเรยยนหัยห นโสังกัดส านักงานเขตพื้นทย่การศึกษามัธยมศึกษา เขตโ10 

เพื่อไปชย่ยปฏ บัต หน้าทย่สอนในโรงเรยยนยังไกลกังยล ในพระบรมราชูปถัมภ์โจังหยัดประจยบคยรยขันธ์ 
 

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

ภาคโกโคยามรู้คยามสามารถโประยัต และประสบการณ์ 

ยัน/เยลา รายการคัดเลือก 
คะแนนเต็ม 

(๑๐๐โคะแนน) 
หมายเหตุ 

ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  
วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑2.๐๐ น. 

-โประเม นประยัต และประสบการณ์ 
-โสอบข้อเขยยนแบบปรนัย 
๑) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา  
๒) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 

๒๕ คะแนน 
๗๕ คะแนน 
(๓๐ คะแนน) 
(๔๕ คะแนน) 

 
 
 

 

ภาคโขโคยามรู้คยามสามารถเกย่ยยกับการสอนโ 

ยัน/เยลา รายการประเม น 
คะแนนเต็ม 
(๗๐โคะแนน) 

หมายเหตุ 

ระหย่างยันทย่โ๑๓โ–โ๑๖โม ถุนายนโ๒๕๖๒ 
เยลาโ๐๙.๐๐โ–โ๑๖.๓๐โน.โ 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการสอน  

 
 
สอบสอน (ปฏิบัติการสอนจริง)  

 
 

๗0 คะแนน 

 

 
ภาคโคโคยามเหมาะสมกับต าแหน่งและย ชาชยพโ 

ยัน/เยลา รายการประเม น 
คะแนนเต็ม 
(๓๐โคะแนน) 

หมายเหตุ 

ระหย่างยันทย่โ๑๓โ–โ๑๖โม ถุนายนโโ๒๕๖๒ 
เยลาโ๐๙.๐๐โ–โ๑๖.๓๐โน.โ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชพี  

 
 
สัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ)์  

 
 

๓๐ คะแนน 

 



 

รายละเอยยดกลุ่มย ชาโหรือทางโหรือสาขาย ชาเอกโ 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโ 

ต าแหน่งครูผู้ช่ยยโโรงเรยยนหัยห นโสังกัดส านักงานเขตพื้นทย่การศึกษามัธยมศึกษาโเขตโ10โ 
เพื่อไปช่ยยปฏ บัต หน้าทย่สอนในโรงเรยยนยังไกลกังยลโในพระบรมราชูปถัมภ์โจังหยัดประจยบคยรยขันธ์ 

โ(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธ การจังหยัดประจยบคยรยขันธ์โลงยันทย่โ๑๓โโพฤษภาคมโพ.ศ.โ๒๕๖๒) 
........................................... 

๑. กลุ่มย ชาโหรือทางโหรือสาขาย ชาเอกทย่เปิดรับสมัครคัดเลือก 

ที ่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตราที่

ประกาศรับสมคัร 
รหัสวิชา หมายเหต ุ

๑ อนุบาล/ปฐมวัย 2 ๑1  
๒ ภาษาไทย 5 12  
๓ คณิตศาสตร์ 5 13  
๔ วิทยาศาสตร์ 5 14  
๕ ภาษาอังกฤษ 5 15  
๖ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 16  
๗ สุขศึกษา 2 17  
๘ ทัศนศิลป์ 1 18  
๙ นาฏศิลป์ 1 19  
๑0 คหกรรม 2 20  
 รยม 30   

๒.รายละเอยยดกลุ่มย ชาโหรือทางโหรือสาขาย ชาเอกโ 
โโโ1)โกลุ่มย ชาหรือทางหรือสาขาย ชาเอกอนุบาล/ปฐมยัย  จ านยนโ๒โอัตรา 
       1.1) ปฐมวัยศึกษา 

1.2) การศึกษาปฐมวัย 
1.3) อนุบาลศึกษา   

       1.4) อนุบาล 
       1.5) การอนุบาลศึกษา 
       1.6) การปฐมวัยศึกษา 
        1.7) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ ๑.1) – ๑.6)    
๒)โกลุ่มย ชาโหรือทางโหรือสาขาย ชาเอกภาษาไทย โ    

๒.1) ภาษาไทย 
๒.2) การสอนภาษาไทย 
๒.3) วิธีการสอนภาษาไทย 
๒.4) ภาษาและวรรณคดีไทย 
๒.5) ไทยคดีศึกษา 
๒.6) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.7) วรรณคดีไทย 

/ ๒.8) ภาษาและวัฒนธรรมไทย... 
 



 

๒ 

๒.8) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
๒.๙) การสอนภาษาไทยระดบัมัธยมศึกษา 
๒.10) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอกตามข้อ ๒.1) – ๒.9) 

      ๓) กลุ่มย ชาหรือทางหรือสาขาย ชาเอกคณ ตศาสตร์     
๓.1) คณิตศาสตร์ 

     ๓.2) การสอนคณิตศาสตร์ 
     ๓.3) คณิตศาสตร์ศึกษา 
     ๓.4) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
     ๓.5) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
    ๓.6) สถิติ 
     ๓.7) สถิติประยุกต์ 
     ๓.8) คณิต – เคมี 
     ๓.9) คณิต – ฟิสิกส์ 
 ๓.10) สถิติคณิตศาสตร์ 
 ๓.11) คณิตศาสตร์สถิติ 
 ๓.12) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร ์
 ๓.13) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
 ๓.14) คณิตศาสตร์ศึกษา 
 ๓.15) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
 ๓.16) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
     ๓.17) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอกตามข้อ ๓.1 – ๓.16   
โโโโโ๔)โกลุ่มย ชาหรือทางหรือสาขาย ชาเอกย ทยาศาสตร์ 
         ๔.๑) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
          ๔.๒) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
          ๔.3) การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
          ๔.4) การสอนวิทยาศาสตร์ 
          ๔.5) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

๔.6) วิทยาศาสตร์ – เคมี 
๔.7) วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา 
๔.8) วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส ์
๔.9) วิทยาศาสตร์ชวีภาพกายภาพ 

           ๔.๑๐)  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ ๔.1) – ๔.๙)   
โโโโโ๕) กลุ่มย ชาหรือทางหรือสาขาย ชาเอกภาษาอังกฤษ    
     ๕.1) ภาษาอังกฤษ 
 ๕.2) การสอนภาษาอังกฤษ 
 ๕.3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
 ๕.4) วรรณคดีอังกฤษ 
 ๕.5) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

                                                                                 / ๕.6) การสอนภาษาอังกฤษ...   



 

๓ 

           ๕.6) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 
          ๕.7) ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
         ๕.8) การสอนวิชาภาษาปัจจบุันต่างประเทศ (อังกฤษ) 
         ๕.9) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ 

๕.10) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 ๕.11) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
 ๕.12) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 

๕.13) ภาษาอังกฤษศึกษา 
 ๕.14) ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสื่อสาร 
 ๕.15) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 ๕.16) ภาษาอังกฤษสื่อสารธรุกิจ 
 ๕.17) อังกฤษธุรกิจ 
          ๕.18) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ ๕.1) – ๕.17) 
โโโโโ๖)โกลุ่มย ชาหรือทางหรือสาขาย ชาเอกสังคมศึกษาโโศาสนาโและยัฒนธรรมโ 

๖.1)  สังคมศึกษา 
           ๖.2) การสอนสังคมศึกษา 
           ๖.3) ประวัติศาสตร ์
           ๖.4) ภูมิศาสตร์  
           ๖.5) สังคมวิทยา  
           ๖.6) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ 4.1 – 4.5   
๗.โกลุ่มย ชาหรือทางหรือสาขาย ชาเอกสุขศึกษา   
  ๗.๑) สุขศึกษา  

๗.๒) สุขศึกษาและพลศึกษา  
๗.๓) การสอนสุขศึกษา  
๗.๔) สุขศึกษาและการส่งเสรมิสุขภาพ  
๗.๕) การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

โโโโโโโโโโ๗.๖)โโสาขาย ชาเอกในแบบเอกคู่ทย่มยย ชาใดย ชาหนึ่งหรือย ชาคู่ตรงตามชื่อสาขาย ชาเอกตามข้อโ๗.1)โ–โ๗.๕)   
๘.โกลุ่มย ชาหรือทางหรือสาขาย ชาเอกทัศนศ ลป ์
          ๘.๑) ทัศนศิลป์  
          ๘.๒) วิจิตรศิลป์และทัศนศิลป์  
          ๘.๓) ทัศนศิลป์ศึกษา 
          ๘.๔) ออกแบบทัศนศิลป์    
          ๘.๕) สาขาวชิาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๘.๑) – ๘.๔)  
๙.โกลุม่ย ชาหรือทางหรือสาขาย ชาเอกนาฏศ ลป์ 
         ๙.๑) นาฏศิลป์  

๙.๒) นาฏศิลป์ไทย  

๙.๓) นาฏศิลป์สากล  

                                                                       /๙.๔) นาฏศิลป์และการละคร ...  



 

๔ 

๙.๔) นาฏศิลป์และการละคร  

๙.๕) นาฏศิลป์ไทยศึกษา  

๙.๖) นาฏยศิลป์  
๙.๗) นาฏศิลป์ศึกษา  

๙.๘) นฤมิตศิลป์  
๙.๙) นาฏยศาสตร์  

          ๙.10)  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวชิาเอก ข้อ ๙.1) – ๙.๙) 
10.โกลุ่มย ชาหรือทางหรือสาขาย ชาเอกคหกรรม 

๑๐.๑) คหกรรม  
๑๐.๒) คหกรรมศาสตร์  
๑๐.๓) คหกรรมศาสตร์ศึกษา  
๑๐.๔) คหกรรมศาสตร์ (อาหาร – ผ้า)  
๑๐.๕) คหกรรมท่ัวไป  
๑๐.๖) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
๑๐.๗) คหกรรมศิลป์  
๑๐.๘) คหกรรมศาสตร์(ศิลปะประดิษฐ์)  
๑๐.๙) คหกรรมศาสตร์(อาหารโภชนาการศิลปะประดิษฐ์)  
๑๐.๑๐) คหกรรมศึกษา - อาหารและโภชนาการ  
๑๐.๑๑) อาหารและโภชนาการ  
๑๐.๑๒) ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
๑๐.๑๓) โภชนาการชุมชน  
๑๐.๑๔) วิทยาศาสตร์การอาหาร  
๑๐.๑๕) เทคโนโลยีการอาหาร  
๑๐.๑๖) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
๑๐.๑๗) วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  
๑๐.๑๘) โภชนาวิทยา  
๑๐.๑๙) โภชนาศาสตร์  

          ๑๐.๒0)  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑๐.1) – ๑๐.๑๙) 
 
 
 
 

 
 

 



 

หลักสูตรคัดเลือกและย ธยการคัดเลือก 
บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโต าแหน่งครูผู้ช่ยย 

โรงเรยยนหัยห นโสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทย่การศึกษามัธยมศึกษาโเขตโ10โ 
เพ่ือไปช่ยยปฏ บัต หน้าทย่สอนในโรงเรยยนยังไกลกังยลโในพระบรมราชูปถัมภ์โจังหยัดประจยบคยรยขันธ์ 

(คะแนนเต็มโ200โคะแนน) 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธ การจังหยัดประจยบคยรยขันธ์โลงยันทย่โ๑๓โพฤษภาคมโพ.ศ.๒๕๖๒) 

________________________________ 
 
ภาคโกโคยามรู้คยามสามารถโประยัต และประสบการณ์โ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1.โคยามรู้คยามสามารถโโดยวิธีสอบข้อเขียนโแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ดังนี้โ 

              ๑.1 ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ประกอบด้วย 
เรื่องต่อไปนี้ 
                    ๑) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
                    ๒) หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                    ๓) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
                    ๔) การพัฒนาผู้เรียน 
                    ๕) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                    6) การวิจัยทางการศึกษา 
                    7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      8) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    1.๒ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา 

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวชิาเอก 
           2.โประยัต และประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ดังนี้ 
      โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครได้รายงานและน ามายื่นในวันสมัคร 
              

ภาคโขโคยามรู้คยามสามารถเกย่ยยกับการสอน (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) โดยวธิีสอบสอน พิจารณาจากแผนการจัดการ
เรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แล้วแต่กรณี ที่ผู้สมัครได้จัดท ามายื่นในวันสมัครและวิธีการสอน  ตาม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่ก าหนด  
 

ภาคโคโคยามเหมาะสมกับต าแหน่งและย ชาชยพโ(คะแนนเต็ม 3๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต โดยพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว บุคลิกภาพท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณ ไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ และการมี
จิตอาสา 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

๒ 
 

ภาคโกโคยามรู้คยามสามารถโประยัต และประสบการณ์โ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
................................................. 

1.โคยามรู้คยามสามารถโโดยวิธีสอบข้อเขียนโแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ดังนี้โ 
              ๑.1 ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้ 
                     ๑) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
                     ๒) หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                     ๓) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
                    ๔) การพัฒนาผู้เรียน 
                    ๕) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                    6) การวิจัยทางการศึกษา 
                    7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  8) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1.๒ ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา 

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวชิาเอก 
  2.โประยัต และประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) โดยวิธีการประเมินประวัติและประสบการณ์จากเอกสาร
หลักฐานที่ผู้สมัครได้รายงานและน ามายื่นในวันสมัคร จากองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินประวัติและ
ประสบการณ์  ดังนี้ 

ทย่ องค์ประกอบ/ตัยชย้ยัด ค่าคะแนน กรอบการพ จารณา 

1 คุณยุฒ การศึกษา  (ตรงตามวิชาเอกที่สมัคร) (10คะแนน) พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุดที่ ก.ค.ศ.รับรอง 

    1. ระดับปริญญาเอก 10 คะแนน เพียงระดับเดียว 

    ๒. ระดับปริญญาโท 9 คะแนน   

    3. ระดับปริญญาตรี  8 คะแนน   

2 ผลการเรยยนตลอดหลักสูตร  
(10 

คะแนน) 
พิจารณาจากใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

    ๑. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 10 คะแนน ระดับปริญญาตรี 

    2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.2๕ - 3.7๔ 9 คะแนน   

    ๓. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0๐ - 3.2๔ 8 คะแนน   

    4. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 – ๒.๙๙  7 คะแนน   

3 ประสบการณ์การสอน/ฝึกสอน (5 คะแนน) พิจารณาจากเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ 

    1. มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 2 ปี 5 คะแนน โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรอง 

    2. มีประสบการณ์การสอน 1 - 2 ปี 4 คะแนน หรือเอกสารที่สถาบันอุดมศึกษาออกให้  

  
  3. มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 1 ปี หรือ 
      มีประสบการณ์ฝึกสอน ๑ ปี  

3 คะแนน หรือใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

 



 

๓ 

ภาคโขโคยามรู้โคยามสามารถเกย่ยยกับการสอนโ(คะแนนเต็มโ๗๐โคะแนน) 
.................................................. 

 
โดยย ธยการสอบสอนโ พิจารณาองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้  
 

ทย ่ องค์ประกอบ/ตัยชย้ยัด ค่าคะแนน กรอบการพ จารณา 

1 แผนการจัดการเรยยนรู้ (10 คะแนน) พิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู้  

 /แผนการจัดประสบการณ์การเรยยนรู ้   /แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยใช้เวลา  

 (ตรงตามวิชาเอกท่ีสมัคร)   ๓๐  นาท ี
2 การจัดก จกรรมการเรยยนการสอน  (50 คะแนน) พิจารณาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     ในขณะปฏิบัติการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

     /แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดท า  

     ที่ครอบคลุมตามแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัด 

   ประสบการณ์ แล้วแต่กรณี  

3 บุคล กภาพคยามเป็นครู (10 คะแนน) พิจารณาจากบุคลิกภาพในขณะปฏิบัติการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔ 
 

ภาคโคโคยามเหมาะสมกบัต าแหน่งและย ชาชยพโ(คะแนนเต็ม 3๐ คะแนน) 
............................... 

ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 
  

ทย ่ องค์ประกอบ/ตัยชย้ยัด ค่าคะแนน กรอบการพ จารณา 

1 ประยัต ส่ยนตัย 5 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามเก่ียวกับประวัติ
ส่วนตัว 

2 บุคล กภาพโท่ยงทยยาจา 5 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การสื่อสาร 

3 ยุฒ ภายะทางอารมณ์ 5 คะแนน พิจารณาจากปฏิกิริยาการโต้ตอบค าถาม 

4 การมยปฏ ภาณไหยพร บ 5 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม 

     โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก 
5 คยามค ดร เร ่มสร้างสรรค์ เจตคต โและ

อุดมการณ์ 
5 คะแนน พิจารณาจากหลักคิด เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อ

วิชาชีพคร ู 
6 การมยจ ตอาสา 5 คะแนน พิจารณาจากประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
แบบประเม นประยัต และประสบการณ์ 

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่ยยโไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรยยนหัยห นโสังกัดส านักงานเขตพื้นทย่การศึกษามัธยมศึกษาโเขตโ๑๐โ

เพื่อไปช่ยยปฏ บัต หน้าทย่สอนในโโรงเรยยนยังไกลกังยลโในพระบรมราชูปถัมภ์โจังหยัดประจยบคยรยขันธ์ 

 
โ
ทย ่

องค์ประกอบ/ตัยชย้ยัด ค่าคะแนน 
เอกสารหลักฐาน 

(แนบส าเนาเอกสาร) 
หมายเหตุ 

1 คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามวิชาเอกท่ีสมัคร) 
 1. ระดับปริญญาเอก 
 ๒.ระดับปริญญาโท 
 ๓. ระดับปริญญาตร ี

(๑๐ คะแนน) 
๑๐ คะแนน 
๙ คะแนน 
๘ คะแนน 

  

2 ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 
 1. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป 
 ๒. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๒๕ – ๓.๗๔  
 ๓. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ – ๓.๒๔  
 ๔. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๗๕ – ๒.๙๙  

(10 คะแนน) 
10 คะแนน 
๙ คะแนน 
๘ คะแนน 
๗ คะแนน 

  

๓ ประสบการณ์การสอน/ฝึกสอน 
 1. มีประสบการณ์การสอนมากกว่า ๒ ปี  
 2. มีประสบการณ์การสอน ๑ - ๒ ปี 
 ๓.มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า ๑ ปี  หรือมี 
        ประสบการณ์ฝึกสอน ๑ ปี  

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
๔ คะแนน 
๓ คะแนน 

  

 

  ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ   
 
     ลงชื่อ..................................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
             (.................................................) 
      วันที่................เดือน.................................พ.ศ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)                     
                                                                                

                              
                                                        
 
 
 

สมัครเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มวิชาเอก.................................................................... 
 

 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคล 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เพื่อไปช่วยปฏิบัตหิน้าที่สอนใน 
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

เรียน  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์                 
            ด้วยข้าพเจ้าประสงคจ์ะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าทีส่อน
ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
           วุฒิปริญญาตรี  (  ) 4 ปี   (  ) 5 ปี   (  ) 4 ปีและประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ
ปริญญาตรี  จึงขอเสนอรายละเอียด พร้อมหลักฐานเก่ียวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้    
   1. ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)  ……………………….……………………………………..….... สัญชาติ............... เชื้อชาติ................. 
 2. บัตรประจ าตัวประชาชน       ----  
                ออกให้ ณ จังหวัด..............................วันออกบัตร............................................ วันบัตรอายุ.......................................................... 
 3. เกิดวันที่…….……เดือน…………..….……….…. พ.ศ…..………….… อายุ……..….….ปี.....................เดือน (นับถึงวนัรับสมัครวนัสุดท้าย) 
  4. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี (ระบุตัวย่อ) .................... สาขาวิชาเอก ............................................................... 

    หลักสูตร............ปี จากสถาบันการศึกษา ........................................................................... จังหวัด............................................... 
    ส าเร็จการศึกษา เม่ือวันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ................... ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ..........................................  

            วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ระบุตัวย่อ) ................. สาขาวชิาเอก ..................................... 
    หลักสูตร............ปี จากสถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด.......................................... 
    ส าเร็จการศึกษา เม่ือวันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ................... ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ............................................... 
          วุฒิการศึกษาสงูสุดทีไ่ดร้ับ .................................................................................................................................................. 
          ความรู้ความสามารถพิเศษ .................................................................................................................................................. 

 ๕. สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณยี์ บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ....................... ตรอก/ซอย .................................................................... 
ถนน ......................................................... ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต ........................................................       
จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์ .............................. โทรศัพท์มือถือ ................................. 

           ๖. หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว  รวม.................รายการ ดังนี้     
      (    ) ส าเนาปริญญาบตัรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  (    ) ส าเนาใบระเบยีนผลการเรียน (Transcript)        
               (    ) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู                        (    ) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน                         

    (    ) ส าเนาการเปลีย่นชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)  (    )  ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส(ถ้ามี)     
    (    ) ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ)    

  (    )  แบบประเมินประวัติและประสบการณ์ ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดตามประกาศรับสมัคร  จ านวน  ๓   ชุด 
  (    ) แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แล้วแต่กรณี   จ านวน  ๓  ชุด  
  (    ) อื่น ๆ ถ้ามี (ระบุ)........................................................................ 

ลงชื่อผูส้มัคร..................................... 

เลขประจ าตัว      

รูปถ่าย 
ขนาด 

1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว 
 
 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วย    
   ลายมือของตนเองและลงลายมือชื่อ 
   ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ  
   หลกัฐานต่าง ๆ  ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
    และรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 



   
 
 

๒ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ ว ไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็น
ความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังทั้งสิ้น  

             (ลงชื่อ) ....................................................................... ผู้สมัครสอบ 
                                (.......................................................................) 

                           วันที่ ............... เดือน ........................................... พ.ศ. .................  

 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบบัจริง พร้อมฉบับถ่าย
ส าเนาแล้ว  ปรากฏว่า  
(   ) หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน    
(   ) ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน    
เนื่องจาก ………...........................………….…………….…..………… 
…………………………………….………............................……….……… 
…………………………………….……………….………............................ 
…………………………………….……………….………............................ 

 
ลงลายมือชื่อ......................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

(…………………………………………………….) 
วันที…่………….เดือน……………………………พ.ศ.………… 

 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติอื่นตามประกาศแล้ว  
ปรากฏว่า 
(   ) มีสิทธิส์อบคัดเลือก  
(   ) ไม่มีสทิธิ์สอบคัดเลือก  
เนื่องจาก ……………….……............................................................ 
…………………………………..…………………………................................ 
…………………………………..…………………………............................... 
…………………………………..…………………………................................ 

 
ลงลายมือชื่อ....................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

(…………………………………………………….) 
วันที…่………….เดือน……………………………พ.ศ.………… 

 


