สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
อำ๓ อเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐
มิถนุ ายน ๒๕๖๓
เรือ่ ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุ
และแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีทม่ี คื วามจำเป็น
หรือมีเหตุพเิ ศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ กลุม่ วิชาเอก รวม ๒๙ อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่
๑๖-๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ (ไณ่วนั วันหยุดราชการ) โดยให้ผสู้ มัครกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครผ่านทางระบบ
อิน เทอร์เน็ต ขัน้ ตอน วิธ กี ารรับ สมัค ร และประกาศรับ สมัค ร สามารถดูร ายละเอีย ดได้จ ากเว็บ ไซต์
http://www.moesk.go.th
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดประซาสัมพันธีให้ทราบโดยทัว่ กัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายไสว สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

กลุม่ บริหารงานบุคคล
โทร. ๐ -๓๗๕๕ - ๐๒๔๕
โทรสาร. ๐ -๓๗๕๕ - ๐๒๔๖

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เรือ่ ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีพม่ื คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน
ด้ว ยคณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัด สระแก้ว จะดำเนิน การคัด เลือ กบุค คลเพือ่ บรรจุ
และแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีทม่ี คี วามจำเป็น
หรือมีเหตุพเิ ศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญ ญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันทฺ ่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/1 ๒๖๐๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยอนุมตั คิ ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สระแก้ว ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๓ / ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีท,ี มี
ความจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งทีร่ บั สมัครคัดเลือก
ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย จำนวน ๒๙ อัตรา ตามรายละเอียดตำแหน่ง กลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกเอกสารแนบท้าย©โดยให้ได้รบั เงิน เดือนดังนี้
๑.๑ อันดับครูผชู้ ว่ ย อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท สำหรับวุฒปิ ริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
๑.๒ อันดับครูผชู้ ว่ ย อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท สำหรับวุฒปิ ริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี
๑.๓ อันดับครูผชู้ ว่ ย อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท สำหรับวุฒปิ ริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
ทีไ่ ด้รบั วุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิตทีม่ หี ลักสูตรการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
๒. คุณสมบัตชิ องผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ ว่ั ไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒ เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาวุฒปิ ริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอืน่ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
และกำหนดเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
และต้องได้รบั อนุมตี จิ ากผูม้ อี ำนาจไม่หลังจากวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
๒.๓ มีใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ ครูห รือ หลักฐานทีใ่ ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ครู
ตามทีค่ ุรุสภาออกให้เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อน ก่อนการบรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนทีส่ ุด ทีศ่ ธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒.๔ เป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม
วิท ยากรอิส ลามศึก ษา พนัก งานจ้างเหมาบริก าร ครูอ ตั ราจ้างหรือ ลูก จ้างชัว้ คราว ตามระบบคุณ ธรรม
ทีย่ ดึ ความรู้ ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และประโยชน์ชอง
ทางราชการ ตามทีก่ ฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามส่วนราชการกำหนด
/ ๒.๕ บีจจุบนั ...

๒.๕ บีจจุบนั ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากร
อิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอตั ราจ้างหรือลูกจ้างชัว่ คราว จากเงินงบประมาณหรือ *เงินรายได้
ของสถานศึกษา* ซึง่ ทุกตำแหน่งต้องได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามคำสัง่ หรือสัญ ญาจ้างอย่างใดอย่างหนึง่ หรือรวมกันไม่นอ้ ยกว่าสามปี นับถึงวัน
รับสมัครคัดเลีอกวันสุดท้าย
* เงิน รายได้ข องสถานศึก ษา หมายความว่า เงิน บริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สนิ ของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของ
สถานศึกษาและนำไปจ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบทีท่ างราชการกำหนด หรือเงินรายได้อน่ื ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว่าด้วยการนัน้
๒.๖ มีระยะเวลาปฏิบตั หิ น้าทีส่ อน ในตำแหน่งพนักงานราขการ ลูกจ้างประจำ ครูสอน
ศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลาม พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอตั ราจ้างหรือลูกจ้างชัว่ คราว ตามคำสัง่ หรือ
สัญ ญาจ้างอย่า งใดอย่างหนึง่ รวมกัน ไม่น อ้ ยกว่าสามปี ในสังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานเท่านัน้ ทัง้ นี้ การนับระยะเวลาปฏิบตั หิ น้าทีส่ อน ให้นบั ไต้ตง้ั แต่วนั ทีไ่ ต้รบั วุฒปิ ริญญาตรี โดยผู้
มีอำนาจอนุมตั ใิ ห้สำเร็จการศึกษาแล้ว
๒.๗ มีภาระงานการสอนตามตารางสอนไม่นอ้ ยกว่า ๕ ชัว่ โมง หรือ ๕ คาบ ต่อสัปดาห้
๒.๘ พระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณรนักพรต หรือนักบวช ไม่มสี ทิ ธิสมัครสอบหรือเข้าสอบ
ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝา่ ยบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๐๑ และ
ตามความในข้อ ๕ ของคำสัง่ มหาเถรสมาคม สัง่ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
กรณีคณ
ุ วุฒ ทิ ผ่ี สู้ มัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณ วุฒ ซิ ง่ึ ไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษฺามิได้ระบุสาขาวิชาเอกทีศ่ กึ ษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศ
รับสมัครจะพิจารณานับหน่วยภิตใน Transcript ของผูส้ มัคร ตามแนวปฏิบตั กิ ารนับหน่วยทิต ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนทีส่ ุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. กำหนดการรับสมัครและวิธกี ารสมัคร
ผูป้ ระสงค์เข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖-๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
ไม่เว้นวันหยุดราขการ ตามขัน้ ตอนดังนี้
๓.๑ ผูส้ มัครสอบเปีดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เข้าไปที่ h ttp :// 103.205.161.139
๓.๒ กรอกข้อมูลให้ถกู ต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และปฏิบ้ติตามขัน้ ตอนที่กำหนด
ตามเอกสารแนบท้าย ๒
๓ พิมพ์ใบสมัครจากระบบไปยืน่ ด้วยตนเองพร้อมเอกสารในการสมัครคัดเลือกทีส่ ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ตัง้ แต่วนั อังคารที่ ๑๖
-วัน'จนั ทร์'ท่ี ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา-๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราขการ)
๓ .๔ การสมัครคัดเลือกตามขัน
้ ตอนข้างต้น ถือว่าผูส้ มัครสอบเป็นผูล้ งลายมือซือ่ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราซบัญญติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนัน้
หากผูส้ มัครคัดเลือกจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๓ .๕ ผูส
้ มัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถกู ต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณี
๓

.

/ทีม่ คี วามผิดพลาด...

-๓-

ทีม่ คี วามผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒหิ รือหลักฐานอืน่ ใดซืง่ ผูส้ มัคร
นำมายืน่ ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจะถือว่าผูส้ มัคร
คัดเลือกเป็นผูข้ าดคุณสมบัตใิ นการสมัครคัดเลือกครัง้ บีม้ าตัง้ แต่ตน้
๔. เอกสารและหลักฐานทีน่ ำมายืน่ ในการสมัคร
๔.๑ใบสมัครทีพ่ มิ พ์จากอินเทอร์เน็ตพร้อมลงลายมือซือ่ ในใบสมัครให้เรียบร้อย
๔.๒ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ทีผ่ มู้ อื ำนาจอนุมตั ใิ ห้สำเร็จการศึกษาแล้ว
ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcripts) ทีร่ ะบุสาขาวิชาเอกทีจะสมัคร ฉบับจริง
พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ประกาฅนียบัตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองคุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ (สำหรับวุฒปิ ริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
ท!ด้รบั วุฒปิ ระกาศนียบัตร บัณฑิตทีม่ หื ลักสูตรการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี)
๔^๔ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖บัตรประจำตัวประซาซนหรือบัตรอืน่ ทีท่ างราชการออกให้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ■ ฉบับ.. .
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม,สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิว้ ซึง่ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
และถ่ายครัง้ เดียวกัน จำนวน ๒ รูป
๔.๘ ใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ ครูห รือ หลัก ฐานทีใ่ ซ้แ สดงในการประกอบวิช าชีพ ครู
ตามทีค่ รุ สุ ภาออกให้เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อน (ยังไม่หมดอายุ) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศร
๐๒๐๖.๖/ว ๒๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๐ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๙ ใบรับ รองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลเอกขน ซึง่ รับรอง
โดยแพทย์ซง่ึ ได้ขน้ึ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้!ม่เกิน ๑ เดือน และระบุวา่ ไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๔๔๙ ดังบี้
๑ .โรคเรือ้ นในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม
๒. วัณโรคในระยะติดต่อ
โรคเท้าช้างในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม
๔. โรคติดยาเสพติดให้!ทษ
๔. โรคพิษสุราเรือ้ รัง
๔.๑๐ หลักฐานอืน่ ๆ เซ่น หลักฐานการเปลีย่ นซือ่ - ซือ่ สกุล ทะเบียนสมรส (ล้ามี)
๔.๑๑ คำสัง่ หรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึง่ หรือรวมกัน ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี นับถึงวันรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสำเนา
๔.๑๒ หนังสือรับรองการปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนและการจ้างให้ปฏิบตั งิ านสอน ที'ออกโดยผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นบีจจุบนั ตามเอกสารแนบท้าย ๓
๔.๑๓ ตารางสอนชองผูส้ มัครคัดเลือกในภาคเรียนบีจจุบนั ทีร่ ะบุซอ่ื ผูส้ อน ซึง่ ไต้รบั การรับรอง
จากผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา(กรณีผบู้ ริหารไม่รบั รอง จะไม่รบั พิจารณา)
๔.๑๔ แบบรายงานประวัต(ิ ตามเอกสารแนบท้าย ๔)และผลงานพร้อมเอกสารประกอบการ
ประเมินประวัตแิ ละผลงาน ซึง่ ไต้รบั การรับรองจากผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา ตามองค์ประกอบการประเมิน
และตัวชีว้ ดั ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐานกำหนด (จัดทำเป็นรูปเล่มและมีสารบัญเรียงตาม
หัวข้อขององค์ประกอบตัวขึว้ ดั การประเมินแยกจากใบสมัคร) จำนวน ๓ เล่ม
/ ๔.๑๔ แบบประเมิน...
๓.

๔.๑๔ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวซีว้ ัด และคะแนน
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) ข้อ ๙ (ประเมินโดยทางลับ) ของผูอ้ ำนวยการ
สถานศึก ษา ใส่ซ องปีค ผนึก ประทับ ตราลับ พร้อ มให้ผ อู้ ำนวยการสถานศึก ษาลงลายมือ ขือ่ กำกับ
(ตามเอกสารแนบท้าย ๔)
๔.๑๖ กรณีลกู จ้างชัว่ คราวเงิน นอกงบประมาณทีจ่ า้ งตัง้ แต่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๙ เป็นต้นมา
ต้องแนบหลักฐานการให้ความเห็นชอบการจ้างจากสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
สรรหาลูกจ้างชัว่ คราวทีจ่ า้ งจากเงิน นอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ. ๒๔๔๙และปี พ.ศ.๒๔๖©) สำเนาบัญชีเงินรายไต้ชองสถานศึกษา ทะเบียนคุมเงินรายไต้สถานศึกษา
และหลักฐานทีแ่ สดงการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราว กรณีทจ่ี า้ งด้วยเงินรายไต้ของสถานศึกษา
** ผูส้ มัครรายใดมืคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วนตาม
ประกาศรันสมัครคัดเลือก จะไม่มสื ทิ ธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผสู้ มัครรับรองลำเนาถูกต้อง และลงขือ่ กำกับไว้พกุ หน้า
๔. การยืน่ ใบสมัคร
๔.๑ ผูส้ มัครพิมพ์ใบสมัครจากระบบยืน่ ด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบ ทีส่ ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันอังคารที่ ๑๖ - วันจันทร์ท่ี ๒๒ มิถนุ ายน ๒๔๖๓ ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
- ๑๖.๓๐ น. ไม,เว้นวันหยุดราชการ
๔.๒ ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานทีท่ ส่ี ามารถติดต่อไต้ทางจดหมายลงทะเบียน
ในเขตการจ่ายชองไปรษณียไ์ ว้ในใบสมัคร และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อไต้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงที่
อยูห่ รือหมายเลขโทรศัพท์ในภายหลังต้องแจ้งให้หน่วยจัดสอบทราบทันที หากแจ้งทีอ่ ยูไ่ ม'ซดั เจนท0ๆให้
ไม่สามารถติดต่อได้ผ!ู้ ,ด้รนั การคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไมได้ทง้ั สิน้
๔.๓ ผูส้ มัครเข้ารับคัดเลือกต้องลงลายมือขือ่ ในใบสมัคร และพิมพ์ลายนิว้ มือหัวแม่มอื ขวา
ในบัตรประจำตัวผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกต่อหน้าเจ้าหน้าทีร่ บั สมครในวันยืน่ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๔ ผูส้ มัครสอบต้องแต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อยตามประเพณีนยิ ม ห้ามสวมกางเกงยีนส์
เสือ้ ยืด และรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด
๖. การประกาศรายขือ่ ผูม้ สื ทิ ธิเช้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายขือ่ ผูม้ สื ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๖ มิถนุ ายน ๒๔๖๓ ณ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และทางเว็บไซต์
http://vwvw.moesk.go.th
๗. หลักสูตรและวิธกี ารคัดเลือก
ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและ
วิชาชีพ แบ่งเป็น ๓ ภาค ได้แก่ ภาค ก ภาค ข และภาค ค รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารแนบท้าย ๖
๘. วัน เวลา และสถานทีค่ ดั เลือก
ภาค ก ความรอบรู้ และความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความประพฤติและการปฏิบตั ิ ของวิชาชีพครู
1 (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ว นั /เว ล า
วิชาทีส่ อบ
วันเสาร์ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
- ความรอบรู้
เวลา ๑๑.๐๐ —๑๒.๐๐ น.
-ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความ
ประพฤติ และการปฏิบตั ขิ องวิชาชีพครู

. คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๔๐ คะแนน
๔๐ คะแนน
/ ภาค ข -

ภาค ข ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ว นั /เว ล า
วิชาทีส่ อบ
วันเสาร์ท๑่ี © กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
- ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับวิชาการศึกษา
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม หมายเหตุ
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ว นั /เว ล า
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันจันทร์ท่ี ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ - ประวัตแิ ละผลงาน ซึง่ ไต้รับการรับรอง
ถึงวันศุกร์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จากผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา

คะแนนเต็ม หมายเหตุ
๕๐ คะแนน

วันอาทิตย์ท๑่ี ๒พฤษภาคม ๒๕๖๓ -สัม ภาษณ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

๕๐ คะแนน

สถานทีส่ อบคัดเลือก ภาค ก ภาค ข และภาค ค สัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในวันประกาศ
รายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผูท้ ถ่ี อื ว่าเป็นผูผ้ า่ นการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตา่ํ กว่าร้อยละหกสิบ และกรณี
คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผสู้ อบไต้คะแนนภาค ช มากกว่า เป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีด่ กี ว่า
หากยังไต้ค ะแนนภาค ข เท่ากัน อีก ให้ผ สู้ อบไต้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็น ผูอ้ ยูใ่ นลำดับ ทีด่ กี ว่า
หากยังไต้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้จบั สลาก
๑ ๐ .การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายซือ่ ผูผ้ า่ นเกณฑ์การตัดสินทุกคน
โดยเรียงลำดับทีจ่ ากผูไ้ ต้ คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุม่ วิชาเอก และจะบรรจุและแต่งตัง้
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างทีป่ ระกาศไว้ โดยไม่มกี ารขึน้ บัญชี โดยจะประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม เอ๕๖๓ ณ ลำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบล
ท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และทางเว็บไซต์ httn://www.moRRk.nn th
๑๑. การบรรจุและแต่งตัง้
๑๑.๑ จะดำเนินการบรรจุและแต่งตัง้ ผูไ้ ต้รบั การคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างทีป่ ระกาศ
รับสมัคร โดยไม่มีการขึน้ บัญชี
๑๑.๒ การบรรจุและแต่งตัง้ จะยึด ถือ ประกาศผลการคัด เลือ กเป็น หนังสือ เรียกตัวผูไ้ ต้รบั
การคัดเลือกไปรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ จึงถือเป็นหน้าทีข่ องผูส้ มัครสอบคัดเลือกทีจ่ ะต้องรับทราบ
ประกาศผลการคัดเลือก
๑๑.๓ หากผู!้ ต้รบั การคัดเลือกไมใปรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ตามวัน เวลา และสถานที่
ทีก่ ำหนด จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุและแต่งตัง้
/ ๑๑.๔ ผ้ไต้รับ...

-๖-

๑๑.๔ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานทีใ่ ซ้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามทีค่ ุรุสภาออกไห้เพือ่ ปฏิบตั ิหน้าทีส่ อนทีย่ ังไม่หมดอายุ ก่อนการบรรจุและแต่งตัง้ เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๔๖๐
๑๑.๔ ผูI้ ด้รบั การคัดเสือกและได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งครูผชู้ ว่ ยแล้ว หากจะ
ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง นอกหน่วยงานการศึกษาทีไ่ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ จะต้องมีระยะเวลาปฏิบตั หิ น้าที่
อยูใ่ นหน่วยงานการศึกษาทีไ่ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ไม,น้อยกว่า ๔ ปี
๑๑ ๖ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผูส้ มัครรายใดเป็นผูข้ าดคุณ สมบัตติ ามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ให้ถอื ว่าบุคคลนัน้ เป็นผูข้ าดคุณสมบัตทิ จ่ี ะได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย ทัง้ นี้ หากได้รับ
การบรรจุและแต่งตัง้ แล้ว ต้องถูกยกเลิกคำสัง่ บรรจุและแต่งตัง้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่
C—

มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๖๓

^

ป

_

(นายไสว สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา ต่าแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการดีกษาชัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
(แนบท้ายประกาศกศจ.สระแก้วลงวัน ที่ มิถ นุ ายน๒๕๖๓)
ภายในวันจันทร์ท่ี ๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๖ - วันจันทร์ท่ี ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
๒. รับสมัครคัดเลือก

๓

.

ประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๓

๔. ประเมินประวัตแิ ละผลงาน
๕. สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข
ภาค ก ความรอบร้ และความร้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ความประพฤติและการปฏิปตี ขิ องวิชาชีพครู
ภาค ข ความร้ความสามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่ง
๖. สอบสัมภาษณ์
๗. ประกาศผลการคัดเลือก

วันจันทร์ท่ี ๒๙ มิถนุ ายน - วันศุกร์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๖๓
•\
►

วันเสาร์ท,ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

✓

วันอาทิตย์ท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เอกสารแนบท้าย ๑
การกำหนดกลุม่ วิชาเอกคุณ วุฒ /ิ กลุม่ วิขาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ทีเ่ ปีดรับสมัครคัดเสือกบุคคลเพีอ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือเหตุพเิ ศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ลงวันที่ มิถนุ ายน ๒๕๖๓)
ตำแหน่ง
ครูผชู้ ว่ ย

คุณ วุฒ /ิ กลุม่ วิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก

จำนวน
(อัตรา)

๑. ภาษาไทย

๕

๒. ภาษาอังกฤษ

๑

๓. คณิตคาสตร์

๓

๔ .วิทยาศาสตร์

๒

๕ .สังคมศึกษา

๑

๖. พลศึกษา

๓

๗. อุตสาหกรรมศิลป๋

๒

๘. เกษตรกรรม

๑

๙. คหกรรม

๑

๑๐. คอมพิวเตอร์

๑

๑๑. ปฐมวัย
๑๒. ประถมศึกษา

๕

รวมทัง้ สิน้

๒๙

อัตราเงินเดือน
๑.วุฒปิ ริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
ให้ได้รบั เงินเดือนอันดับครูผชู้ ว่ ย
ขัน้ ๑๕,๐๕๐ บาท
๒. วุฒปิ ริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี
ให้1ด้รบั เงินเดือนอันดับครผ้ชว่ ย
ขัน้ ๑๕,๘๐๐ บาท
๓.วุฒปิ ริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
ทึ1๋ ด้รขั วุฒปิ ระกาศนียบัตร
บัณฑิตทีม่ หี ลักสูตรการสอน
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ต่อจาก
ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
ให้1ด้รบั เงินเดือนอันดับครูผชู้ ว่ ย
ขัน้ ๑๕,๘๐๐ บาท

หมาย
เหตุ

- b

ลำดับ

ตำแหน่ง

-

กลุม่ วิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

พื่

๑

๒

ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาภาษาไทย ได้แก่
๑. ภาษาไทย
๒. การสอนภาษาไทย
๓. วิธสี อนภาษาไทย
๔. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
๔. ภาษาและวรรณคดีไทย
๖. วรรณคดีโทย
๗. ภาษาไทยศึกษา
๘. ไทยศึกษา
๙. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
๑๐. ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
๑๑. ภาษาไทยและการสือ่ สาร
๑๒. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ ม่ี วี ชิ าเอกใด
วิชาเอกหนึง่ ตรงตามชือ่ สาขาวิชาเอก ข้อ ๑-๑๑
ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่
๑. ภาษาอังกฤษ
๒. การสอนภาษาอังกฤษ
๓. วรรณคดีองั กฤษ
๔. ภาษาอังกฤษและการสือ่ สาร
๕. ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
๖. ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารสากล
๗. ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารนานาชาติ
๘. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๙. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๑๐. ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
๑๑. ภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ
๑๒. อังกฤษธุรกิจ
๑๓. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
๑๔.การสอนวิชาภาษาปีจจุบนั ต่างประเทศ (อังกฤษ)
๑๔. วิธสี อนภาษาอังกฤษ
๑๖. ภาษาอังกฤษชัน้ สูง
๑๗. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
๑๘. การสอนภาษาต่างประเทศ
๑๙. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๒๐. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ ม่ี วี ชิ าเอกใด
วิชาเอกหนึง่ ตรงตามชือ่ สาขาวิชาเอก ข้อ ๑-๑๙

จำนวน
ตำแหน่ง
๔

๑

หมายเหตุ

- อ า -

ลำดับ

ตำแหน่ง

กลุม่ วิชา/ทาง/สาขาวิชา1อก

จำนวนตำแหน่ง

ที่

๓

๔

๕

ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่
๑. คณิตศาสตร์
๒. คณิตศาสตร์ประยุกต์
๓. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
๔. สถิติ
๔ .สถิตปิ ระยุกต์
๖. การสอนคณิตศาสตร์
๗. สถิตคิ ณิตศาสตร์
๘. คณิตศาสตร์สถิติ
๙. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
๑๐. คณิตศาสตร์ศกึ ษา
๑๑. การศึกษาคณิตศาสตร์
๑๖. สถิตศิ าสตร์
๑๓. คณิตศาสตร์เซิงคอมพิวเตอร์
๑๔. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
๑๔. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ ม่ี วี ชิ าเอกใดวิชาเอก
หนึง่ ตรงตามซือ่ สาชาวิชาเอก ข้อ ๑-๑๔
ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่
๑. วิทยาศาสตร์
๒. วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป
๓. การสอนวิทยาศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์ศกึ ษา
๔. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
๖. การสอนวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
๗. วิทยาศาสตร์กายภาพ
๘. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
๙. วิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม
๑๐. วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
๑๑. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
๑๒. นิเวศวิทยาสิง่ แวดล้อม
๑๓. วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ
๑๔. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
๑๔. การศึกษาวิทยาศาสตร์
๑๖. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ ม่ี วี ชิ าเอกใดวิชาเอก
หนึง่ ตรงตามซือ่ สาชาวิชาเอก ข้อ ๑-๑๔
ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาสังคมศึกษา ได้แก่
๑ .สังคมศึกษา
๒. การสอนสังคมศึกษา

๓

๒

๑

หมายเหตุ

-

ลำดับ

ตำแหน่ง

(

s

i

-

กลุม่ วิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

ที่

๔(ต่อ) ครูผชู้ ว่ ย ๓. สังคมวิทยา
๔. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๔ .สังคมศาสตร์
๖. สังคมศาสตร์การพัฒนา
๗. วัฒนธรรมศึกษา
๘. การพัฒนาชุมชน
๙. พัฒนาสังคม
๑๐. สังคมสงเคราะห์
๑๑. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑๒. รัฐประศาสนศาสตร์
๑๓. นิตศิ าสตร์
๑๔. รัฐศาสตร์
๑๔. พัฒนามนุษย์และสังคม
๑๖.การสอนภูมศิ าสตร์
๑๗. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
๑๘. การบริหารรัฐกิจ
๑๙. การเมืองการปกครอง
๒๐. การบริหารและการปกครองท้องถิน่
๒๑. ภูมศิ าสตร์
๒๒. ประวัตศิ าสตร์
๒๓. ศาสนา
๒๔. ปรัชญาและศาสนา
๒๔. ศาสนาและปรัชญา
๒๖. จริยศึกษา
๒๗. บาลีพทุ ธศาสตร์
๒๘. พุทธจิตวิทยา
๒๙. พุทธศาสนา
๓๐. พระพุทธศาสนา
๓๑. การสอนพระพุทธศาสนา
๓๒. การสอนพุทธศาสนา
๓๓. ศาสนาศึกษา
๓๔. ศาสนศึกษา
๓๔. การสอนพุทธศาสนา
๓๖. สาชาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ ม่ี วื ชิ าเอกใด
วิชาเอกหนึง่ ตรงตามซือ่ สาขาวิชาเอก ข้อ ๑-๓๔

จำนวน
ตำแหน่ง

หมายเหตุ

ลำดับ

ตำแหน่ง

กลุ่ม วิช า/ทาง/สาฃาวิซ าเอก

จำนวนตำแหน่ง

ที่

๖

๗

๘

ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาพลสีกษา ได้แก่
๑ . พลคึก'ษา
๒. วิทยาศาสตร์การกีฬา
๓. การแกและการจัดการกีฬา
๔. วิทยาศาสตร์การกีฬา(การแกและ
การจัดการกีฬา)
๕. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
๖. พลานามัย
๗. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
๘. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
๙. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ ม่ี วี ชิ าเอกใด
วิชาเอกหนึง่ ตรงตามซือ่ สาขาวิขาเอก ข้อ ๑-๘
ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาอุตสาหกรรมสีลป๋ ใด้แก่
๑ . อุตสาหกรรม
๒. อุตสาหกรรมศิลป๋
๓. อุตสาหกรรมศิลป๋ศกึ ษา
๔. การสอนอุตสาหกรรมศิลป๋
๕. อุตสาหกรรมศึกษา
๖. อุตสาหกรรมใฟฟ้า
๗. ออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
๘. อุตสาหกรรมศิลป๋และเทคโนโลยี
๙. อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศกึ ษา
๑๐. การออกแบบอุตสาหกรรม
๑๑. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
๑๒. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ ม่ี วี ชิ าเอกใดวิชาเอก
หนึง่ ตรงตามซือ่ สาขาวิขาเอก ข้อ ๑-๑๑
ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาเกษตรกรรม ได้แก่
๑. เกษตรกรรม
๒. เกษตรศึกษา
๓. เกษตรทัว่ ไป
๔. เกษตรศาสตร์
๕. การสอนวิชาเกษตร
๖. พืขไร่

๓

๒

๑

หมายเหตุ

-๖ลำดับ

ตำแหน่ง

กลุม่ วิช า/ทาง/สาขาวิช าเอก

จำนวนตำแหน่ง

. ท ี่

๙

๗. พืชสวน
๘. พืชผัก
๙. เทคโนโลยีการผลิตพืช
๑๐. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
๑๑. สตวปก
๑๒. สัตวบาล
๑๓. เกษตรศาสตร์ทว่ั ไป
๑๔. เกษตรศึกษา
๑๔. ครุศาสตร์เกษตร
๑๖. ศึกษาศาสตร์ - เกษตร
๑๗. เทคโนโลยีการผลิตพืช
๑๘. การส่งเสริมและสือ่ สารการเกษตร
๑๙. พืชศาสตร์
๒๐. พืชไร่นา
๒๑. พืชสวนประดับ
๒๒. การผลิตพืช
๒๓. ไมผล
๒๔. สัตวศาสตร์
๒๔. ประมง
๒๖. การผลิตสัตว์
๒๗. โคนม
๒๘. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ ม่ี วี ชิ าเอกใด
วิชาเอคหนึง่ ตรงตามชือ่ สาขาวิชาเอก ข้อ ๑-๒๗
ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาคหกรรม ได้แก่
๑. คหกรรมศาสตร์
๒. คหกรรมศิลป๋
๓. คหกรรม
๔. คหกรรมศาสตร์ทัว่ ไป
๔. คหกรรมศาสตร์ศกึ ษา
๖. ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
๗. อาหารและโภชนาการ
๘. คหกรรมศาสตร์ศกึ ษา-คหกรรมทัว่ ไป
๙ .คหกรรมศาสตร์(สาขาอาหารและโภชนาการ)
๑๐. คหกรรมทัว่ ไป
๑๑. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ ม่ี วี ชิ าเอกใด
วิชาเอกหนึง่ ตรงตามชือ่ สาขาวิชาเอก ข้อ ๑-๑๐

๑

หมายเหตุ

ลำดับ

ตำแหน่ง

กลุม่ วิช า/ทาง/สาขาวิ'ซาเอก

จำนวนตำแหน่ง

ที่

๑๐

©©

๑๒

ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก
๑. คอมพิวเตอร์
๒.วิทยาการคอมพิวเตอร์
๓. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
๔. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
๔. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๖. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
๗. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๘. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
๙. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
๑๐. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
๑๑. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
๑๒. คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
๑๓. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
๑๔. ระบบสารสนเทศ
๑๔. ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
๑๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๗. คอมพิวเตอร์และสถิติ
๑๘. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
๑๙. เทคโนโลยีสอ่ื สารการศึกษา
๒๐. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุ สาหกรรม
๒๑. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ ม่ี วี ชิ าเอกใด
วิชาเอกหนึง่ ตรงตามซือ่ สาขาวิชาเอก ข้อ ๑-๒๑
ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาปฐมวัยศึกษา ได้แก่
๑. การปฐมวัยศึกษา
๒. ปฐมวัยศึกษา
๓. การศึกษาปฐมวัย
๔. อนุบาล
๔. การอนุบาลศึกษา
๖. อนุบาลศึกษา
๗. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
ครูผชู้ ว่ ย กลุม่ วิชาประถมศึกษา ได้แก่
๑. การประถมศึกษา
๒. ประถมศึกษา
๓. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
๔. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอกประถมศึกษา

๑

๔

๕

หมายเหตุ

หมายเหตุ

กรณีผสู้ มัครมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาตรีสาขา หรือกลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอืน่ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
และกำหนดเป็นคุณสมนัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุ
สาขาวิชาเอกทีศ่ กึ ษาไว้หรือระบุไว้ แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript
ของผูส้ มัคร ตามแนวปฏินตั กิ ารนับหน่วยทิตตามหนังสือก.ค.ศ. ท ศ่ี ธ ๐๒๐๖ ๖/ว ๗ ลงวันที, ๑๘ เมษายน
๒๕๕๖ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนทีส่ ุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ด้งนี้
๑. ผูส
้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษาเนือ้ หาวิชานัน้ ๆ
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยทิต
๒. ผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนือ่ ง ต้องศึกษาเนือ้ หาวิชานัน้ ๆ ในระดับ
ปริญญาตรีไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ หน่วยทิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไต้!ม่เทิน ๑๐ หน่วยทิต รวมแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยทิต

บ ญ
ั ซ รื า ย ล ะ เ อ ย
ี ด ต ำ แ ห น ง่ ว า่ ง ใ ช ด
้ ำ เน น
ิ ก ารค ด
ั เล อ
ื ก บ ค
ุ ค ล

ที่

เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราขการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ ปี พ.ศ.๒»ะ๖๓
________
แนบท้ายประกาศกศจ.สระแก้ว ลงวันที่
มิถนุ ายน ๒»ะ๖๓ __________
วิชาเอก
โรงเรียน
สพท.
อำ๓ อ ตำแหน่ง Lลขที่ อันดับ เงินเดือน
จำนวน/อัตรา

สระแก้ว
สพม.เขต ๗ เมือง
สระแก้ว เขต ๑ เขาฉกรรจ์
๒ บ้านหนองปักหลัก
สระแก้ว เขต ๑ วังนํา้ เย็น
๓ วัดเกศแก้ว
สระแก้ว เขต ๒ อรัญประเทศ
(รี1 อนุบาลศรีอรัญโญทัย
๔ ไทยรัฐวิทยา ๘ ๓ (บ้านห้วยโจด) สระแก้ว เขต ๒ วัฒนานคร
สระแก้ว เขต ๒ อรัญประเทศ
๖ บ้านท่าข้าม
๗ อนุบาลวังบํ้าพ็บมิตรภาพที่ ๑ ๗ ๙ สระแก้ว เขต ๑ วังนํา้ เย็น
สระแก้ว เขต ๑ วังสมบูรณ์
๘ อนุบาลวังสมบูรณ์
สระแก้ว เขต ๒ วัฒนานคร
๙ บ้านท่าเกวียน
สระแก้ว เขต ๑ เมือง
๑๐ บ้านหนองเตียน
สระแก้ว เขต ๑ เมือง
(9)6) อนุบาลวัดสระแก้ว
สระแก้ว เขต ๒ ตาพระยา
๑๒ อนุบาลตาพระยา
สพม.เขต ๗ อรัญประเทศ
๑๓ อรัญประเทศ
สระแก้ว เขต ๑ เขาฉกรรจ์
๑ (รัน อนุบาลเขาอกรรจ์
๑ ๔ อนุบาลศรีวฒ
ั นาวิทยา สระแก้ว เขต ๒ วัฒนานคร
๑๖ บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) สระแก้ว เขต ๑ เมือง
สระแก้ว เขต ๒ วัฒนานคร
๑๗ ซ่องคุม่ วิทยา
สระแก้ว เขต ๑ วังสมบูรณ์
(9)£รึ้ บ้านคลองอุดม
สระแก้ว เขต ๒ อรัญประเทศ
๑๙ บ้านแสบสุข
สระแก้ว เขต ๑ วังนํา้ เย็น
๒๐ บ้านหนองแก
สระแก้ว เขต ๑ เขาฉกรรจ์
๒๑ บ้านเขาน้อยสามัคคี
๒๒ อนุบาลวังนํ้าเย็นมิตรภาพที่ ๑ ๗ ๙ สระแก้ว เขต ๑ วังนํา้ เย็น
สระแก้ว เขต ๒ วัฒนานคร
๒๓ ชุมซนบ้านแชร์ออ
๒๔ ส.ไทยเสรีอตุ สาหกรรม ๓ สระแก้ว เขต ๒ อรัญประเทศ
สระแก้ว เขต ๑ เมือง
๒๔ อนุบาลวัดสระแก้ว
สระแก้ว เขต ๒ วัฒนานคร
๒๖ บ้านใหม่ไทยพัฒนา
๒๗ บ้านคลองยางประขาสรรค์ สระแก้ว เขต ๒ อรัญประเทศ
สระแก้ว เขต ๒ อรัญประเทศ
๒๘ สระปทุม
สระแก้ว เขต ๒ โคกสูง
๒๙ บ้านโคกสูง
๑

๘๔๓๖๗
๙๙๔
๙๒๓
๒๙๒๐
๒๙๒๔
๒๔๓๓
๑๘๔๙
๒๑๙๓
๒๙๗๒
๗๖๘
๒๘
๒๖๒๙
๖๘๐
๓๓๔๗
๑๙๒
๒๕๒๑
๗๐๐
๓๓๒๑
๘๑๖
๔๖๒
๑๘๖๙
๒»ริ๒ ๙
๓๑๐๓
๔๓
๒๗๔๔
๓๓๐๐
๒๔๖๘

คศ.๓
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒
คศ ๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๓

๔๘๓๙๐
๔๑๖๒๐
๔๘๓๙๐
๔๘๓๙๐
๓๗๒๐๐
๔๘๓๙๐
๔๘๓๙๐
๔๘๓๙๐
๔๘๐๒๐
๔๘๓๙๐
๔๘๓๙๐
(sics (si<slo
๔๑๖๒๐
๔๘๓๙๐
๔๔๔๓๐
๔๘๓๙๐
๔๖๒๓๐
๔๔๔๔๐
๔๘๓๙๐
๔๑๖๒๐
๔๐๒๙๐
๔๑๒๖๐
๔๘๓๙๐
๔๔๔๒๐
๔๔»ริ๒๐
๔๔๗๒๐

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศิลปั
เกษตร
คหกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
(SjG?0 (l 0
ประถมศึกษา
ateo
๔๘๓๙๐ ประถมศึกษา

๕
๑

๓
๒
๑

๓
๒
๑
๑
๑

๔

๔

พเก่เทรแนบท้าย

การคัด เสือ กบุค คลเพี่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เข้า รับ ราชการ
เป็น ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรหางการสืก ษา ตำแหน่งครูผ ู้ช ่ว ย กรณีห ี่ม ีค วามจำเป็น หรีฮ มีเหตุพ ิเศษ
สังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการสืก ษาขั้น พื้น ฐาน จ พ.ศ. 2563
1. ขั้นตอนสำหรับผู้สมัครสอบ
1.1 ผู้สมัครสอบเปิด โปรแกรมเว็บ เบราว์เซอร์เข้าไปที่ http:// 103.205.161.139
จะปรากฎหน้าจอตามรูป ภาพที่ 1
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รูปภาพที่ 1

1.2 เลือกเมนู

ฟิพเป©

1.3 กรอกรายละเอีย ด “ขั้นตอนที่ 1 ตำแหน่งที่สมัครงาน” ตามรูปภาพที่ 2 ให้ครบถ้วน กดปม
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1.4 กรอกรายละเอียด “ขั้นตอนที่ 2 ประว้ติการทำงาน” ตามรูปภาพที่ 3 ให้ครบถ้วน กดปม
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รูปภาพที่ 3
15 กรอกรายละเอียด “ขั้นตอบที่ 3 ประว้ติการศึกษา” ตามรูปภาพที่ 4 ให้ครบถ้วนจากนั้นกดปม
ในกรณีต้องการแก้1ขประวัติการทำงานในขั้นตอนที่ 2 กดปม j OtraunSu ;
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1.6 “ขั้นตอนที่ 4 ยืน ยับการสมัคร” ตามรูปภาพที่ 5 หน้าจอจะแสดงผลข้อมูลทั้งหมดที่ผู้สมัครกรอกเพื่อตรวจ
ความถูกต้อง

ทักนารกาวจ้งหรัท !'เปีรมท้ท เนิปีก ะ
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ปีาท:

0 1 พท 2530

i นา#ปีาวศรชา$ftรักบา •
0 1 ท ปี 2565
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รูปภาพที่ 5
1.7 เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกเครื่องหมาย Q ในช่อ งลี่เหลี่ยม เพื่อยืนยันว่า “ข้าพเจ้าขอให้คำ
รับรองวา ข้อความดังกล่าวข้างต้น ฟ้น ความจรีงทุกประการ” และกด
เพือ่ ยืนยันการ
สมัคร หน้าจอจะแสดงผลตามรูปภาพที่ 6

รปภาพที่ 6

1.8 กดปุม m j | เพื่อยืนยันการสมัคร หน้าจอจะแสดงผลว่า “สมัครเสรีจเรียบร้อยแล้ว” ตามรูปภาพที 7
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นาง.าาา(เรนากํบ กรา
กระปี
กานาItm

รฟัa ผ่าuvaafifufia ะ 01052530
o ย้อนกฟ้'นพน้านรก

รูปภาพที่ 7
1.9 ผู้สมัครคลิกปม
เพื่อพิมพื่โบสมัครไปยื่นพร้อมกับเอกสารใบการสมัครสอบที่สำนักงาน
สืกษาธการจังหวัด (ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัคร ตามรูปภาพที่ 8)

(ตัวอย่างใบสมัครหน้าที่ 1)

รหัสปร::จ่าตัวสอบ

สมัครสอบกลุ่มวิซา ...!.?.!?.?ใ™...

ใบสมัค รเจ้ารับ การตัด เลีอกตัด เถีอกบุค คลเพื่อบรทุและแต่งตังเจ้ารับ ราชการ
เป็น จ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าแหบ่งครูผู้ช ่วยกรณีท ี่ม ีค วามจำเป็น หรีอมีเหตุพ ิเศษ
สังกัดสำมักงานคณะกรรมการการศึกษาชํ้นพื่นฐาน ปี พ.ศ. 2563
เรียน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจ้งห?ดกระบึ๋

ติดรนท่าย
รนาด 1 X 1.5 นิ้ว
ท่ายใม่เกิน

6พอน

ด้วยจ้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเจ้ารับ การตัล เถีอ กเพื่อบรทุและแต่งล็งเจ้ารับ ราชการเป็น จ้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านหบ่งครูผู้ช่วย จึงจอเสนอรายละเอียดพร้อมหสักฐานที่เกี่ยวตับ ตัวจ้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ตังต่อไ.'ปน

. ..... :;.L

1 ที่ดูแลซที่ดสูทส นางล™ ค่จ า คิริรักษา

2. หมายเลขมัดรประจำตัวประชาขน
ออกให้ ณ ตังห?ค......Gใ?

□

......■■ ____ สัคเซาติ, ^,...,, ____เชีอขาลิ....ใ?!?...............

1 0 0 1

0

__ .........หมดอาบุ?นที่.........9!H :?L ?5!?.................................................... — ....

......จ

....พ.ศ...?.?.?..?......อาบุ....?.?.
(มับลง?นเปิดรับสมัคร?นสุลท้าย)
..เดอน ...ข!?.?ไ™ .
3. เกิด ?นที่..
ศ 1• พ ุ! ■1IIflu ค;ตัด ราจ้าง ________ รา.แรึผน ศึกษาสงเคราะห ดินนดง.................................... ร ,ร b สพป■ กรุงเทพมหานคร
5.
บีจชุม ัน มีภ าระการสอนจำนวน—!? ..—.—..คาบ/ตัวโมงล่อสัปดาห์
6.
ได้ป ฎิมัลิงานตามค์าสั๋งหรีอสัญ ญาจ้างหรีอมัน ที่กตกลงการจ้างจากฝ็น งบประมาณหรีอเวิน รายใด้ชองสถานศึกษา
มับถีง?บรับสมัครตัดเถีอก?นสุดท้าย (22 มิถุน ายน 2563) รวม'ตังสน 3 ปี 1 เลีอน 2 1 ตัน
7. สถานที่'ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน บ้น เชลจ่า ยชองการไปรษณ ีย ์)บ้า นเลขที่!ร??!!หยู่ท ี่...!—ตรอก/ขอย..—?!—? ——.?......
A lia คลองทนน_______ ท่แทท สายโหม .................จ่ว ุ้;1% กรุงเทพมหานคร......................
ถนน.. พหลโยธิน
รหัสไปรษณีย์—!? ?? ? —โทรศัพท์มีอถีอ—?.?!!??I.7I7.......................
8. ด้านหบ่งที่สมัครลอบ ครูผู้ช่วย กลุ่ม ่ว ัช 'บ ..?!??!™ —------- --------—
สถานศึกษา
ปีท ี่ส ำเร็จการศึกษา
9. วุฒิการศึกษาที่ใจ้สมัครสอบ(วุฒ ิย่อ)
สาขาวิช าเอก
โ!—.—— —?.ไ?1
2552
ภาษาไทย __
ป็โ!?โ?.ไรไใ?!?L
10. หสักฐานที่แนบใบสมัครสอบ
( ) 10.1 สำเนาปริญ ญามัดร
( ) 10.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
( ) 10.3 ไบอบุญ าตประกอบวิชาชีพ ครู!บอบุญ าตปฎํมัลิการสอน
( ) 10.4 สำเนามัดรประจำตัวประชาขน
(
(
(
(

)
)
)
)

10.5
10.6
10.7
10.8

สำเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองแพทย์
ค์าสรจ้างหรีอมัน ที่กจ้อตกลงจ้างหรีอสัญ ญาจ้างรวมตัน ไม่น ้อยกว่า3
แบบรายงานด้านประวิลินละผลงานชี่งได้รับการรับรองจากผู้จำนวยการสทานศึกษาลามองค์ประกอบการประเมิน
และตัวขี้?ดตามประกาศรับสมัคร จำนวน 3 รุด
( ) 10.9 ตารางสอนภาคเรียนบีจชุมัน
( ) 10.10 แบบประเมินพถุลิกรรมการปฏิมัลิงาน(จ้อ 9) (สับ)
( ) 10.11 หลักฐานอื่นๆถ้ามี (โปรดระบุ)———.__ ...................................................................................................................

(ตัวอย่างใบสมัครหน้าที่ 2)
ข้าทเจ้าใ;อ?บรองว่า ข้าท;จ้าเป็น ผู้ม ืค ุณ สมน้ด ิต รงลามประกาค?บสมัค รสัค เลีอ ก และข้อความที่ข้าทเจ้าแจ้งไว่ใบใบส!?ครบิ้
ถูก ต้อ งและเป็น ความจริงทุก ประการ หากข้อ ความใม่เป็น ความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรีย กร้อ งสิห รํใดๆในภายหสัฬ ้งสั๋น
ลงลายมือ ข้อ ผู้ส มัค รสัด เลีอ ก............................................................. .....
(
นา!สาวศกใท คิริ?กบา
)
ให้ล งลายมือ ข้อ ต่อ หน้าเจ้าหน้าที่ท ี่?ชสมัค รสัฅ เลีอ ก
ยื่น ใบสมัคร?นที่

ได้ดรวงสอนเอกสารหสักฐานการร้นสมัค'รสอบรบับ
จริ]พร้อมรบ่บท่ายสำเนาแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักJาบถูกต้อ) ครบท้วน
( ) ไม่คุกต้อ) หรอไม่ครบท้วน
เน็’อรจาก...........................................

เฉทาะเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปแระคุณสมบัติเรทาะ
สำหรับตำแ)ฟทอ)ผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
( ) มีคุทน!มบ่ติครบ
C ) รทรคณสมบัติด้าบ.......................... .....
เฟ้อพาท...............................................

(

( .......มีถนายน ท.ศ. 2563)
เจาหน้าmuaน้คร

..........................ไ .
( ___นิ:เนายน ท.ศ. 2563)
เจาหน้าฟ้ตทจสอบคุณลน'บ้ตํ

รปภาพที่ 8

มิธ ุน ายน ท.ศ. 2563

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเททาะ
สำหรับตำแหบ')รอ!ผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
( ) มีคุณสมบัติครบ
( ) รทดคณสมบัติด้าน..................................
เฟ้อ)จาก ....... .....................................

1

..................)
( ...... มิคบายน ท.ศ. 2563)

เอกสารแนบท้าย ๓

โรงเรียน................... ..........
ตำบล.......................อำเภอ.
จังหวัด.......... .............. ......

ท........... / ๒๕๖๓

ข้าพเจ้า.......... ........................... .....ตำแหน่ง........ ............................. .....โรงเรียน.
สังกัด สพป./สพม/สศศ.......................................... ..... ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.
........................... ................ ...................... ป้จจุบนั ได้ปฏิบตั งิ านสอนในโรงเรียน..................
สังกัด สพป./สพม/สศศ............................................... .......... .............. ในตำแหน่ง
I I ๑ . พนักงานราชการ
EU ๒. ลูกจ้างชัว่ คราวหรือครูอตั ราจ้างจากเงินงบประมาณ
I I ๓. ลูกจ้างชัว่ คราวหรือครูอตั ราจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา
CD ๔ อืน่ ๆ (ระบุ)................................... ......................... ...........
ตัง้ แต่วนั ที่..........เดือน............................พ.ศ............. ....ถึงวันที่........... เดือน ................... พ.ศ.............
(นับถึงวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓) รวมระยะเวลา............ปี
เดือน..........วัน และมีภาระงานการสอน
ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ชัว่ โมง หรือ ๕ คาบต่อสัปดาห์
ให้1วั ณ วันที.่ ..........เดือน................... พ.ศ........... .......
(ลงซือ่ )
(... .......................... ........)
ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการโรงเรียน........................... .

เอ ก ส า ร แ น บ ท ้า ย ๔

แ บ บ ร า ย ง า น ป ระ ว ต
ั แ
ิ ล ะ ผ ล ง า น

เพือ่ ใช้ประกอบการประเมินตัวชีว้ ดั
สำหรับการตัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เช้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐานปี พ.ศ.๒๕๖๓
(ตามหนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

โดย
ปีจจุบนั ดำรงตำแหน่ง..................................................
โรงเรียน......................................................................... ลพป./สพม J สศศ,

สมัครสอบตัดเลือก กลุม่ วิช าเอก..................____ ____ _
หน่วยสอบ กศจ.สระแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน

แบบรายงานประวัตแิ ละผลงาน
สำหรับใช้ประกอบการประเมินตัวชีว้ ดั
การตัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เช้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือเหตุพเิ ศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๔๖๓
กศจ.สระแก้ว
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ซือ่ - ซือ่ สกุล............... ..................................................................................................................
2. วันเดือน ปีเกิด ................... ....................................อายุ....................... .ปี ....... ...... เดือน
3. ปีจจุบนั ปฏิบตั กิ ารสอนกลุม่ สาระ...................................................................................................
โรงเรียน............... ............................อำเภอ.............................จั
สพปyสพม.........................................
ตอนที่ 2 ประวัต/ิ ผลงาน
1. คุณวุฒกิ ารศึกษา
( ) 1. ระดับปริญญาโท
ซือ่ วุฒิ................................วิชาเอก.
( ) 2. ระดับปริญญาตรี หรือ ป.บัณฑิต ซือ่ วุฒิ......... .......................วิชาเอก,
พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุดที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว (เอกสารประกอบหน้า.........)
2. ระยะเวลาปฏิบตั กิ ารสอน
( ) 1. ระยะเวลา 12 ปีขน้ึ ไป
( ) 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
พิจารณาจากระยะเวลาทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาทีร่ ะบุตามคำสัง่ หรือสัญญาจ้างอย่างใด
อย่างหนึง่ หรือรวมกันนับถึงวันรับสมัครตัดเลือกวันสุดท้าย(เศษของปีตง้ั แต่ 6 เดือนขึน้ ไปนับเป็น 1 ปี)
โดยคำสัง่ หรือสัญญาจ้างให้ผอู้ ำนวยการสถานศึกษารับรองระยะเวลาทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษานัน้ ๆ
(เอกสารประกอบหน้า....)
1. คำสัง่ / สัญญาจ้างโรงเรียน.............. ................ท ี่........y ................ลงวันที.่ ................
ปฏิบตั กิ ารสอนโรงเรียน........... .....................................................สพป./สพม...............................................
2. คำสัง่ / สัญญาจ้างโรงเรียน.............. ................ที่........ ./................ลงวันที.่ .................
ปฏิบตั กิ ารสอนโรงเรียน.................................................................สพป./สพม. ....................................
3 คำสัง่ /สัญ ญาจ้างโรงเรียน..............................ที.่ ........y .............. ลงวันที่..................
ปฏิบตั กิ ารสอนโรงเรียน........... .....................................................สพป./สพม..............................................
4. คำสัง่ / สัญญาจ้างโรงเรียบ....................... .......ที.่ ........y ................ลงวันที.่ ................
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5. คำสัง่ /สัญ ญาจ้างโรงเรียน..............................ที่.........7 ................ลงวันที.่ ......... ............
ปฏิบตั กิ ารสอนโรงเรียน................................................................สพป./สพม....................................................
6. คำสัง่ / สัญญาจ้างโรงเรียน...............................ที่........ / ...............ลงวันที.่ ......................
ปฏิบตั กิ ารสอนโรงเรียน.................................................................สพป./สพม.
................................
7. คำสัง่ /สัญ ญาจ้างโรงเรียน............... ..............ที.่ .......7 ..............ลงวันที.่ .......................
ปฏิบตั กิ ารสอนโรงเรียน................................................................สพป./สพม...................................................
8. คำสัง่ /สัญ ญาจ้างโรงเรียน..............................ที.่ ........./ .......... ลงวันที่........... ...........
ปฏิบตั กิ ารสอนโรงเรียน........
...... .......................... ..ส พป/สพม................................................ .
9. คำสัง่ / สัญญาจ้างโรงเรียน......... .....................ที.่ .......:/..:..;..,., ลงวันที่.......................
ปฏิบตี กิ ารสอนโรงเรียน..............................................................สพป/สพม.....................................................
๑๐.คำสัง่ / สัญญาจ้างโรงเรียน...................... ........ที่........ 7 ...............ลงวันที่ ..................
ปฏิบตั กิ ารสอนโรงเรียน................................................................สพป./สพม.....................................................
3. สถานทีป่ ฎิบต้ กิ ารสอน
( ) 1. ปฏิ'บติการสอนอยูใ่ นจังหวัดทีร่ ับสมัคร
( ) 2. ปฏิบตํ กิ ารสอนอยูน่ อกจังหวัดทีร่ บั สมัคร
สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.ให้ใช้ตวั ชีว้ ดั
( ) 1 .ปฏิบติการสอนในสังกัดสศศ.ในภูมภิ าคทีร่ บั สมัคร
( ) 2 .ปฏิบติการสอนในสังกัดสศศ.นอกภูมภิ าคทีร่ บั สมัคร
( ) 3. ปฏิบตํ กิ ารสอนนอกสังกัด สศศ.
พิจารณาจากคำสัง่ หรือสัญญาจ้างทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนในโรงเรียนปีจจุบนั โดยคำสัง่ หรือสัญญาจ้างให้
ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษารับรอง (เอกสารประกอบหน้า...............)
4. ภูมสิ ำเนาของผูส้ มัคร
( ) 1. ภูมลิ ำเนาอยูใ่ นจังหวัดทีร่ บั สมัคร
( ) 2. ภูมลิ ำเนาอยูน่ อกจังหวัดทีร่ บั สมัคร
สำหรับสถานศึกษาสังกัดสศ่ศ. ให้ใช้ตวั ชีว้ ดั
( ) 1. ภูมลิ ำเนาอยูใ่ นจังหวัดทีร่ บั สมัคร
( ) 2. ภูมลิ ำเนาอยูน่ อกจังหวัดทีร่ บั สมัคร
พิจารณาจากการมีซอ่ื อยูใ่ นทะเบียนบัาน (ทร.!4) ต่อเนือ่ งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน นับถึงวัน
รับสมัครคัดเลือกวันสุดทาย (เอกสารประกอบหน้า..............)
5. ภาระงานการสอนตามตารางสอน
( ) 1. ภาระงานการสอน 19 ชัว่ โมงหรือคาบ/สัปดาห์ ขึน้ ไป
( ) 2. ภาระงาบการสอน 12 - 18 ชัว่ โมงหรือคาบ/สัปดาห์
( ) 3. ภาระงานการสอน 5 - 11 ชัว่ โมงหรือคาบ/สัปดาห์
ภาระงานการสอน หมายถึง จำนวนชัว่ โมง หรือคาบทีป่ ฎิบตี กิ ารสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
การจัดประสบการณการเรียนรู้ กิจกรรมพินฟูสมรรถภาพผูเ้ รียนในภาคเรียนในภาคเรียนบีจจุบนั ณ วันทีส่ มัคร
เข้ารับการคัดเลือก โดยให้แนบตารางสอนซึง๋ ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษารับรอง (เอกสารประกอบหน้า......)
6. การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรีอคณะทำงาน
( ) 1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานระดับภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือสูงกว่า
กลุม่ สถานศึกษา สังกัด สศศ.
้ ทีก่ ารศึกษา หรือจังหวัด หรือ
( ) เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานระดับเขตพืน
กลมสถานศกษา สงกด สศศ.
2
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( ) 3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน ตํา่ กว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือจังหวัด
หรือตํา่ กว่ากลุม่ สถานศึกษา สังกัด สศศ.
พิจารณาจากคำสัง่ แต่งตัง้ หนังสือเชิญ บันทึกเสนอหรือหลักฐานอืน่ ใดทีแ่ สดงว่าเป็นวิทยากร
กรรมการ หรือคณะทำงานทีส่ งู สุดเพียงระดับเดียว จากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกซนทีจ่ ดั กิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา โดยมีผอู้ ำนวยการสถานศึกษารับรอง (เอกสารประกอบหน้า.........
7. ผลงานทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน
( ) 1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุม่ สถานศึกษา
สังกัด สศศ.
( ) 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุม่ สถานศึกษา
สังกัด สศศ.
( ) 3. ตากว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัด หรือตํา่ กว่ากลุม่ สถานศึกษา สังกัด สศศ.
พิจารณาจากผลงาน เซ่น โล่ เกียรติบตั ร หรือหลักฐานอืน่ ของผูเ้ รียนทีอ่ ยูในความรับผิดชอบ
ท แ่ี ส ดงว่า ได้ร บั รางวัล จากการจัด การเรีย น รู้ การส ง่ เส ริม การเรีย น รู้ กิจ กรรมพัฒ นาผูเ้ รีย น
กิจกรรมพัฒ นาศักยภาพคนพิก าร กิจกรรมการจัด ประสบการณ์ท ไ่ี ด้ร บั รางวัล สูงสุด เพีย งระดับ เดียว
โดยมีผอู้ ำนวยการสถานศึกษารับรอง (เอกสารประกอบหน้า.............. )
8. ผลงานทีเ่ กิดกับตนเอง
( ) 1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุม่ สถานศึกษา
สังกัด สศศ.
( ) 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุม่ สถานศึกษา
สังกัด สศศ.
( ) 3. ตํา่ กว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัด หรือตํา่ กว่ากลุม่ สถานศึกษา สังกัด สศศ.
พิจารณาจากผลงาน เซ่น โล่ เกียรติบตั ร หรือหลักฐานอืน่ ของผูส้ มัครทีแ่ สดงว่าได้รบั รางวัล
จากการจัด การเรีย นรู้ การส่งเสริม การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒ นาผูเ้ รียน กิจกรรมพัฒ นาศักยภาพคนพิการ
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียวโดยมีผอู้ ำนวยการสถานศึกษารับรอง
9. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบต้ งาน (ประเมินโดยทางลับ) ในหัวข้อต่อไปนี้
1. การอุทศิ เวลาให้ราชการ
2. ขยัน อดทน รับผิดชอบ
3 การมีมนุษย์สมั พันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน
4. การดำรงชีวติ อย่างเหมาะสม
5. การมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม
พิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรม
วิธกี าร 1. ผูส้ มัครคัดเลือกดาวนัเหลดแบบประเมินตามแบบที่ สพฐ. กำหนด จากเว็บไซต์
http://personnel.obec go.th หรือเว็บไซต์ชองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งใหัผอู้ ำนวยการสถานศึกษา
ทำการประเมินกรรนีไม่มผี ดู้ ำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาให้ผรู้ กั ษาการในตำแหน่งเป็นผูป้ ระเมิน
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
2 ผูป้ ระเมินตำเนินการประเมินผูส้ มัครเข้ารับการคัดเสือกตามรายการประเมินและทำสำเนา
แบบประเมิน จำนวน 1 ฉบับ
3.
ผูป้ ระเมินนำแบบประเมินฉบับจริงใส่ซองปีดผนึกประหับตราลับพร้อมลงลายมือซือ่ กำกับและ
เก็บสำเนาแบบประเมินไว้ทส่ี ถานศึกษา
4. ผูส้ มัครนำผลการประเมินยืน่ พร้อมใบสมัครที สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

-4 -

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลและเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องมีความไม่ถกู ต้องตามความเป็นจริง ถือว่าหมดสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก
(ลงซีอ)..................................................
น ิ. .............

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

....... .

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

)

ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก
ขอรับรองว่าข้อมูลของ..........................................................................เป็นจริงทุกประการ
(ลงขือ่ )..:.................................. .......... .
(....................... ................ ........)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรียน..................... ............. .......... ............
วันที.่ ...........เดื
เดอน.
อน................... ......พ .ศ.. .....

เอ ก ส ารแ น บ ท ้า ย ๕

(ลับ)

สำหรับประเมินผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ ๙)
ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัต และคะแนนการประเมินตวามเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)
สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการติกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรีอมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการติกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
คำชี้แจง
ส่วนที่ ๑ ข้อมลผ้รับการประเมิน (ผ้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำเนินการกรอกข้อมลในส่วนนี้ จำนวน ๒ ฉบับ)
ตำ!!หใ]ง

ซื่อ - ซื่อสกล
1 ผ้นรับการประเมิน
โรงเรียน/หน่วยงาน............... .
ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกที่

............................... .............................ลังกัด..............................................................................
(
(

) กศจ.สระแก้ว
) อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ส่ว นที่๒ ให้ผ ้ป ระเมิน ทำเครื่อ งหมาย/ในช่องระตับ การปฏิบ ัต ิ ประเมินโดยเลือกระตับเคียวในแต่ละรายการประเมิน
ที่ตรงกับพฤติกรรมการทำงานของผู้รับการประเมิน
ระดับการปฏิบัติ
(๑)
มีพฤติกรรมที
แสดงออก
ระดับมาทที่สุด
(๕ คะแนน)

รายการประเมิน

(๒)
มีพฤติกรรมที่
แสดงออก
ระดับมาก
(๔ คะแนน)

(๓)
มีพฤติกรรมที่
แสดงออก
ระดับปานกลาง
(๓ คะแนน)

(๔)
มีพฤติกรรมที่
แสดงออก
ระตับน้อย
(๒ คะแนน)

๑. การอุทิศเวลาให้ราซการ

๒. ขยัน อดทน รับผิดขอบ
๓. การมีมบุษ ยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

๔. การตำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
๔. การมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม
รวมคะแนน
ผลการประเมิน

(๑)+(๒)+(๓)+(๙)+(๔)
๕

-------. ...คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

ลงซื่อ...................... .................................................... ผู้ประเมิน
.........................

ตำแหน่ง.

(๕)
มีพฤติกรรมที่
แสดงออก
ระดับน้อยที่สุด
(๑ คะแนน)

เอ ก ส า ร แ น บ ท ้า ย ๖

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๓
(แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้วลงวันที่
มิถนุ ายน ๒๕๖๓)
ภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกีย่ วคับความประพฤติและการปฏิบตั ขิ องวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม®oo คะแนน)
๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรือ่ งต่อไปบี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปจั จุบนั
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และฃนบธรรมเนียมประเพณีIทย
๑.๔ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบต
้ ริ าชการ
๑.๔.๑ พระราชบัญญ้ตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ กิไขเพิม่ เติม
๑.๔.๒ พระราชบัญญ้ตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๑.๔.๓ พระราชบัญญ้ตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๑.๔.๔ พระราชบัญญติระเบียบข้าราชการครูบค
ุ ลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๑.๔.๕ พระราชบัญญ้ตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๔.๖ พระราชบัญญ้ตกิ ารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑
๑.๕ ความรูค
้ วามสามารถด้านภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตี งิ าน ออกข้อสอบ
โดยเน้น เนือ้ หาความรูค้ วามสามารถด้า นภาษาอัง กฤษระดับ พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อ งกับ การปฏิบ ตั งิ าน
ในตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
๒. ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความประพฤติและการปฏิบต้ ขิ องวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธกี ารสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรือ่ งต่อไปบี้
๒.๑ วินยั และการรักษาวินยั
๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
๒.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
๒.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๕ สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ช ความรู้ ความสามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑ 00 คะแนน)
๑ . ความรู้ ความสามารถเกีย
่ วกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธกี าร
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรือ่ งต่อไปบี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนทีเ่ น้นการสอนศึดว
่ เิ คราะห์และการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๔ การพัฒนาผูเ้ รียน
๑.๕ การบริหารจัดการชัน
้ เรียน
๑.๖ การวิจยั ทางการศึกษา
๑.๗ สือ
่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑ .

,

๑

.

๒. ความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธกี ารสอบข้อเขียน
แบบปรนัย และหรือภาคปฏินตั เิ กีย่ วกับความรูใ้ นเนือ้ หากลุม่ วิชา หรือทาง หรือ สาขาวิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๑ 00 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธกี ารสัมภาษณ์
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธอี น่ื ทีเ่ หมาะสม โดยประเมินจาก
๑. ประวัตแ
ิ ละผลงานซึง่ ได้รบั การรับรองจากผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา (๕๐ คะแนน)
๒. สัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนื้
ที

องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ดั

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา

๑

ประวิตส่วนตัวและการศึกษา

๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสาร
เกีย่ วกับประวิตสิ ว่ นตัวและประวัตกิ ารศึกษา

๒

บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา

๑๐ คะแนน พิจารณาจากการแต่งกายกริยาท่าทางการสือ่ สาร

๓

วุฒภิ าวะทางอารมณ์

๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและการสือ่ สาร

<รี1

การมีปฏิภาณไหวพริบ

๑๐ คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถามโดยมีหลัก
คิดและวิธแี ก้ปญ
ั หาใบเชิงบวกและสามารถอธิบาย
หลักคิดและวิธแี ก้ปญ
ั หานัน้ ให้เป็นทีย่ อมรับได้

๕

เจตคติและอุดมการณ์

๑๐ คะแนน พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ ที,มีตอ่ วิชาชีพครู

องค์ประกอบการประเมิน ตัวขีว้ ดั และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)
สำหรับการตัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอตั ราจ้างหรือลูกจ้างชัว่ คราว เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีทม่ี คิ วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ.๒๔๖๓
*********************

ที่
๑
๒

๓

(๑) ประวัตแิ ละผลงาบซึง่ ได้รบั การรับรองจากผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน และตัวซีว้ ัด ดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวขีว้ ดั
ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
คุณ วุฒ กิ ารศึกษา
(๕ คะแบบ) พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด
๑. ระดับปริญญาโทขึน้ ไป
๔ คะแนน ที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว
๒. ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
๔ คะแนน
ระยะเวลาปฏิบตั กิ ารสอน
(©๐ คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาทีป่ ฏิบตั กิ ารสอน
๑. ระยะเวลา ๑๒ ปี ขึน้ ไป
๑๐ คะแนน ในสถานศึกษาทีร่ ะบุตามคำสัง่ หรือ
๒. ระยะเวลา ๑๑ ปี
๙ คะแนน สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึง่ หรือรวมกัน
๓. ระยะเวลา ๑๐ ปี
๘ คะแนน นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
๔. ระยะเวลา ๙ ปี
๗ คะแนน (เศษของปีตง้ั แต่ ๖ เดือนขึน้ ไปนับเป็น ๑ ปี)
๔. ระยะเวลา ๘ ปี
๖ คะแนน โดยคำสัง่ หรือสัญญาจ้างให้ผอู้ ำนวยการ
๖. ระยะเวลา ๗ ปี
๔ คะแนน สถานศึกษารับรองระยะเวลาทีป่ ฏิบตั ิ
๗. ระยะเวลา ๖ ปี
๔ คะแนน การสอนในสถานศึกษานัน้ ๆ
๘. ระยะเวลา ๔ ปี
๓ คะแนน
๙. ระยะเวลา ๔ ปี
๒ คะแนน
๑๐.ระยะเวลา ๓ ปี
๑ คะแนน
สถานทีป่ ฏิบตั กิ ารสอน
(๕ คะแนน) พิจารณาจากคำสัง่ หรือสัญญาจ้าง
๑. ปฏิบตั กิ ารสอนอยูในจังหวัดทีร่ บั สมัคร
๔ คะแนน ทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนในโรงเรียนปัจจุบนั
๒. ปฏิบต้ กิ ารสอนอยูน่ อกจังหวัดทีร่ บั สมัคร
๒ คะแนน โดยคำสัง่ หรือสัญญาจ้างให้ผอู้ ำนวยการ
หมายเหต สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ. ให้ใช้ตัวขึว้ ัด ดังนี้
สถานศึกษารับรอง
๑. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ.ในภูมภิ าคทีร่ บั สมัคร
๔ คะแนน
๒. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ.นอกภูมภิ าคทีร่ บั สมัคร
๓ คะแนน
๓. ปฏิบตั กิ ารสอนนอกสังกัด สศศ.
๑ คะแนน
ภูมสิ ำเนาของผูส้ มัคร
(๕ คะแนน) พิจารณาจากการมีขอ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
๑. ภูมสิ ำเนาอยูใ่ นจังหวัดทีร่ บั สมัคร
๔ คะแนน (ทร.๑๔) ต่อเนือ่ งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
๒. ภูมสิ ำเนาอยูน่ อกจังหวัดทีร่ บั สมัคร
๒ คะแนน ๑๘๐ วัน นับถึงวันรับสมัครคัดเลือก
หมายเหต สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.ให้ใช้ตวั ชี'้ รดั ดังนี้
วันสุดท้าย
๑. ภูมลิ ำเนาอยูใ่ นภูมภิ าคทีร่ บั สมัคร
๔ คะแนน
๒. ภูมลิ ำเนาอยูน่ อกภูมภิ าคทีร่ บั สมัคร
๓ คะแนน

-๒-

ที่
องค์ประกอบ/ตัวชีว้ คั
๕ ภาระงานการสอนตามตารางสอน
๑. ภาระงานการสอน ๑๙ ชัว่ โมงหรือคาบ/สัปดาห์ ขึน้ ไป
๒. ภาระงานการสอน ๑๒ - ๑๘ ชัว่ โมงหรือคาบ/สัปดาห์
ภาระงานการสอน ๕ - ๑๑ ชัว่ โมงหรือคาบ/สัปดาห์

ค่าคะแนน
(๕ คะแนน)
๕ คะแนน
๓ คะแนน
๑ คะแนน

๖ การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน
เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานระดับภาคประเทศ
หรือนานาชาติหรือสูงกว่ากลุม่ สถานศึกษา สังกัด สศศ.
๒. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษาหรือจังหวัด หรือกลุม่ สถานศึกษา สังกัด สศศ.
เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานตํา่ กว่าระดับเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัด หรือตํา่ กว่ากลุม่ สถานศึกษา
สังกด สศศ.

(๕ คะแนน)

๗ ผลงานทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน
เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศหรือนานาชาติ
หรือสูงกว่ากลุม่ สถานศึกษา สังกัด สศศ.
๒. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศกษาหรือจังหวัด
หรือเท่ากับกลุม่ สถานศึกษา สังกัด สศศ.
ตํา่ กว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัดหรือตํา่ กว่า
กลุม่ สถานศึกษา สังกัด สศศ.

(๕ คะแนน)

๘ ผลงานทีเ่ กิดกับตนเอง
เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศหรือนานาชาติ
หรือสูงกว่ากลุม่ สถานศึกษา สังกัด สศศ.
๒. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัด
หรือเท่ากับกลุม่ สถานศึกษา สังกัด สศศ.
ตํา่ กว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือจังหวัดหรือตํา่ กว่า
กลุม่ สถานศึกษา สังกัด สศศ.

(๕ คะแนน)
๕ คะแนน

๓ .

๑ .

๓ .

๑ .

๓ .

๑ .

๓ .

กรอบการพิจารณา
ภาระงานการสอน หมายถึง จำนวนชัว่ โมง
หรือคาบทีป่ ฏิ'บติการสอน กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน การจัดประสบการณการเรียนรู้
กิจกรรมพืน้ ฟู สมรรถภาพผูเ้ รียนในภาคเรียน
ปิจจุบนั ณ วันทีส่ มัครเข้ารับการคัดเลือก
โดยให้แนบตารางสอนซึง่ มีผอู้ ำนวยการ
สถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มหี ลักฐานให้ ๐ คะแนน)

พิจารณาจากคำสัง่ แต่งตัง้ หนังสือเชิญ
๕ คะแนน บันทึกเสนอหรือหลักฐานอืน
่ ใดทีแ่ สดงว่า
เป็นวิทยากร กรรมการ หรือคณะทำงาน
๔ คะแนน ทีส่ งู สุดเพียงระดับเดียวจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานเอกซนทีจ่ ดั กิจกรรม
๓ คะแนน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา โดยมี
ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มหี ลักฐานให้ ๐ คะแนน)

๕

คะแนน

๔ คะแนน
๓ คะแนน

๔ คะแนน
๓ คะแนน

พิจารณาจากผลงาน เซ่น โล่ เกียรติบตั ร
หรือหลักฐานอืน่ ของผูเ้ รียนทีอ่ ยูใ่ นความ
รับผิดชอบที,แสดงว่าได้รบั รางวัลจากการ
จัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการกิจกรรมจัดประสบการณ์
ทีโ่ ด้รบั รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว โดยมี
ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มหี ลักฐานให้ ๐ คะแนน)
พิจารณาจากผลงาน เซ่น โล่ เกียรติบตั ร
หรือหลักฐานอืน่ ของผูส้ มัครทีแ่ สดงว่า
ได้รบั รางวัลจากการจัดการเรียนรู้
การส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ท1่ี ด้รบั
รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว โดยมี
ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มหี ลักฐานให้ o คะแนน)

-๓-

ที่
องค์ประกอบ/ตัวชีว้ คั
๙ การประเมินพฤติกรรม การปฏิบตั งิ าน (ประเมินโดยทางลับ)
ในหัวข้อตังต่อไปนี้
การอุทศิ เวลาให้ราชการ
๒. ขยัน อดทน รับผิดชอบ
การมีมนุษยสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน
๔. การดำรงชีวติ อย่างเหมาะสม
๔. การมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม
๑.

๓.

กรอบการพิจารณา
ค่าคะแนน
(๕ คะแนน) พิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรม
วิธกี าร
ผูส้ มัครดาวนํโหลดแบบประเมิน
ตามแบบที่ สพฐ.กำหนด จากเว็บไซต์
http://personnel.obec.go.th หรือ
เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส่งให้ผอู้ ำนวยการสถานศึกษาทำการ
ประเมิน
๒. ผูป้ ระเมินตำเนินการประเมินผูส้ มัคร
เข้ารันการคัดเลือกตามรายการประเมินและ
ทำสำเนาแบบประเมิน จำนวน & ฉบับ
๓. ผูป้ ระเมินนำแบบประเมินฉบับจริง
ใส่ซองปีดผนึก ประพับตราลับ พร้อม
ลงลายมือซือ่ กำกับ และเก็บสำเนาแบบ
ประเมินไว้ทส่ี ถานศึกษา
๔. ผูส้ มัครนำผลการประเมินยืน่ พร้อม
ใบสมัครที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ., สศศ.'
ทีป่ ระสงค์เข้ารับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี
๕. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ., สศศ. นำผลการ
ประเมินไปรวมกับคะแนนประเมิน
ตามองค์ประกอบและตัวชีว้ ดั อืน่
๑.

หมายเหตุ
กรณีสถานศึกษาไม่มผี ดู้ ำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา ให้ผรู้ กั ษาการในตำแหน่ง
เป็นผูร้ บั รองเอกสารหลักฐานและประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
๒. ให้ผสู้ มัครนำเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตามรายละเอียด ตัวชี'้ รดั ยืน่ พร้อมใบสมัคร
ที่ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทีป่ ระสงค์เข้ารับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี
๑ .

