
UsemAnounsunmsÄne13n1sÑ4naUss07usius 

suainsÄnLñonyanaliovssquarudaudrius18nmsúusns1omsAguas 
yaannswnamsÄnn imuniengddoe luu7squasuivásulsaouwau 
dsñadunamuwniuinnsÄnenïseuÄnussau iWoluiauujuiniaou 

ulsaaeulnaHsna luwswUsusnuuD sivsaUssauñsius 
*********- ******* 

Ununssunmsñnensnmsswsavsso7uñauÑ asnkunmsinLãanyanauñou55quns 

uianaudnsu578n13uÜuÝ1snon1snguasynannswnansnun snumianzevou luussquazuisi
ulsasenuvomu dsñndnünuvouisnbnasuunnUse97uasu[ tieluiujUnüviaeu 

ulsaaouislnaraaa luwseuzaunguhuí öavinuss7uu 

nmsinwilunimavosns*msnänvnînms arsui a wvneu obo u1051 bm uas una57 do u 

W10Tyoy s*iúUuiis19n13/nuasynannsnnan1s/nv w.n.b&cd uat+urniloiuiäu 
isdodunanu n.a.n. 7 ns obob.b/aat asïui aci qa1/u btbo lnuoyïñnauenssunms 
AnenomsavwinUs»aouASÜus lunmsusequns+ a/otb úau+i oo wveu lb&bt +Usenma 

uainsntãonyanawaUssquaunaduinau710n1siüui1510n15aguaeyaainsnm9nmsänen 
nuinzdva lWvssquazunvniulsuaouwou äiiadnunnuivavuvmsÄnvnseuänvn 
Us9usius aluiauthunwi1 aouluisauusilnarina luwseUsUs1uouí 

o. muniemomîunnsnouwisuioussquaKudads 
inuiangvu ouneatisvanauivn wions vãoa19n9nioniÜaivains 

o. nauño1wionmavsoanenãonannsünmnans 

ob niwiemsvsearuniouorînunnna 
. nauñunwonnawsoananâomionnmenönqu 

b. n3nu�ouiosldiu 

OunLãenlailasunmsu5squaEunAislvnssmumisngadounelsuuL 

. .a suivngs2e snrnîutsou ad,oto Um dwiu�lsugiUqyona 

b.lo ououngona daznauñou ot,cioo Um divu�lnsu2aiuSqyqyna5 vangos 
lisvau'senmnüeunsuawiniilnangasnmsinwieonnuayaywi nängos « Ü liwounin a 

b.n 5uungdjine. 



b.m ounuAzaine snsnuiou ot,doo UM avaulnsu2aiaeyaynns 

wangns & 
b.d ouuangavau onsuuñou ool, be'o Um dhvsuglasu?idieyqy nns 

angns b 
an. q0uauUñvavHAuAs 

On.iosinuauúinluaruunas1 ano uviawses1vvYjnseLüevinsnonmsAuas 

() idyoilne

(onelainnnâUuuaiuiysi 
(Cm) Li'ulaouilalunmsunnsaissvavseun8ulnuouiwseunnnsnsónsaüu 

U5uansgo13yaui71vena1snsln 
() luiÜugoimumienanmsuãos auônanmviou vaoguîmsiasu 

() LuivTunulinnuanunsn wioinwuWoulaian/ssnou wsouiulsnmuirimua 

ung n.a.. 

() laitiuo sninsgndvwns10n15 qndslaon9in579nmslinou 

nuws1vÜyjiünioanungmuneou nsogndiwn nselwnnauluoy1aUsenoï0nöwau 

wanunauiinmmualunguneoainsõunöniiuy 
(o) LuivTuunwsosluñas5suouñdimaumsuüuusenouivrõeg uazyaanns 

mamsÄn97
()iuTunssunmsuan1swS5ANmsuiowaoimümluwssanmsuios 

(c) aiuuyanaduarantu 
(oo) laiüuLnuioalnvnanlauinwwnnn@aianlihan viuuiLjulnuawau 

winmlansEmlneus*unnnsonanauÄnaylny 

(oa) laiTuUAUgnaslnvlioan uanoan vaolaeanannigianwia arinms 

Uwou naonuUuõuvass nsoavámssEinsemn 

(ob) LivTuLnBgnaslnvlvoen uanoan wiolaeonLwsnenswvmniÚUnnu 

wSeS10Uyajnivsonnungnuneõu 
(am) luiiuinunseinmsyosalunmsaavvinavsnumsw+olÝujU lu 

inenuvasi n.o2insÄnviliinninU`qaynnsnman1snen sonnasu) n.n.m.mmunuúu

auauuLawne dnsvmuuvwis1onmsauazsaannsnmsnmsÄnen lunquivn n+onma naoanun

imaniünsvaias uaziasavuasuwangas lnnssunEuuuaãu b.ov iulu 

/ nsinau2ai. 



nsnauiaïnsinunl asiasudnsunmsniãoniúunau2ii sluimsam 
Usemnuains viensalvaingunmsnenáileyavananianvnil ves=ylhununvomlsenmn 
uasnslwo1saununuaeñn Transcript va4anins pmwuunu�úñn1sumiaeña munanunauviuas 

ms n.a.a.rimua anuiäodünsu n.a.M. i n6 obob.b/ o asui os wweu lbd&o uAs 

isãodnuninu n.a.n. A6 obob.b/b 1 & aviu+ b u1nu lo&bo iiu TMaausnssunms 

Anvnsms'owïnuiujniun73033980vuneiansaun79odu narqálvoa�ansnaunmsinLãonlw 
gnaans1nsusenmnauaïns munöi�oanunau n.a.n.i ns obob.b/ & atiui ao nunmwus

btt Latanïninu n.n.A.Mauiao i ns obob. b/1 « aiui bt iunAu b&bo iv�edunaw 

n.a.n. i ns obob./ lbo asiuý t nsngnau b�bo uavmïiãornünamu n.a.n. i n5 obob.b/a m 

avue iunu lbdbn lnsli�ainsinuunsueanuuaanüumsaneniudhaonnsAnn wo 

voliaonÜunmsÄnenoanuanaswänguilduana wiolinmsvsosinqaiuoa�ainidaanda 
uaquaenquivn vsom4 uioanunananuildseyl41uusenmasvaïas Tnslü 
amuumsÄnunñ�asnsdntiomsAnenduoesnoazuðunlu Transcript tduswiunsn snuiuni

ianslännslsneunlaunviuiusneunlunsañon woma vsos1an9wnoniusenmnauains 
n.cn ioaliaulueyqn/senouïui@wnzionanguilöumas tunsuenovivrömag 

ruña zameanlwiwanjúñmiviaouvaauana7swang nui uanvinÄnuz970aUwsooyrñoon 
lveyynainaannusa nnunidod)ninuiavönisejann i ns &o ob.o/bbo

asu ot wqyn1Au babo Dgrioun�aluinäsiuukaauaiassouuisöu+u�ane uasluiuussq 

uaEuisnüvo1s10nmsAguasynansmsnmsÄnvn muiangjinu luoygnnusenovîvnöNag 
vwsomsingnuliuanslumsusenouivöwngouma _anmoenlimouju+vnmaeu iasslimunan 

n.aluivTuwsein anuus anurnd wmua'sannau i5o1 uîny anLausensv1n 

a.Iu L9a1uasaanuiauauAsÄALãen 

UseaorafasuinaunmsLãen anus0vasuluainzunzuvvdseuiuuseun 
U3saumsa 16idnnauñnnmsönäolsearu vaonmulvanl�anntaularvovdunsu 
inensmsainsnUszausÜus www.pknpeo.go.th launsons1tvatõvalulvaiaslignme1nsuu 
MasuluaaswaounangnunsuuñdnunuÄnensnmssiwinus97UÄ3Üuó odo/o nuuailo 
nuatseouAaÜus s1uneiesdse17uAsus iansnuseonu öiu1u0unii bt uvUu 

lodb ñuenindi a nqnmau bt'bt auiinan od.mo 1. - ab.mo . (luisuiumyasims) 

annsanlnansnenuõvnlinaivloudninomuÄnvnönmsiowinuseonuius 

/ &.l8NAN3... 



.Lonansuasnängnuvnsioinun®uluïuainsuivaunms 
.o luaias 

&.lb dnuunUiygnüns wsaviiäoausasqa2 nsa71övniiäasvsos2iaav5sõo U5ynunsuavano+onenlivalau lnunavseyiausn "liseuouwängasusa DsEwin4somsoyin naumânenãu" noslasvayiUioyaynUaslinrvöusvasinsuaovine 

&& inunluuanwanstaeu (Transcript) iseyanunaañun wäens naoanun7onLan 

nsünauiMgaafasinunlöainsusnavnmsnLãon tpugar2i+luinsanndsenmnsu 
ains vionsvsnsunmsÄnunilä;eyanuionaniännli nioseyliunnna9nusemnauaïns 

lwinenansnanguiaonUunmsÄnvn0aniana13wänguilsuanswsolinnssusainqauivos 
ainsaonndosnuAanáuaenauñvn waonna wioa1o9oannuil�'seyliuusemaavains lae 

Tannuunms Transcript tüusnaîv1in snuivni
iannslinvnisneiunlauns+uiusne9uilunaasun vaam vaoanu1wnoniJsemnauaiAs 

&.& uïiäodninanu n.n.n. iuaninqar2lvinuilslunsainsaovuivdu Oupanii n.a.. Susas uaerhunuüunauantiuawedwauhumiangëtau (inai)
&.b Unevnsiluanumaan laia73Juiuamn mølunaniunuuasdnsliliuiu 

.ol anuuasUseimUsea1vu 

&. nunnzikeuausa/luanfayn15ausa (�ná) 

& uiluaniqyu�ouie - ana (nt) 

.oo uunluoyanausenouivrõna 

&.0 lusUsoIUWMgonlawaanuneuna (aUUO+1) lilñu amo îu iuaasinli 
Lüulsnung n.a.n. invulsn w.n.b&a«

d.ob uUulseiivuseiiuazu5xaunmsai nnudsznaavaNas wsoULanans 

om UAunmssanmslaUu unu an Ya 

nunanansynavulijainsaUsaIdnungnuoa uazasõomHuläynnn 
b. nmsuluains 

b.o liaïnsuvsunmsÁnãonmunuiø wsOLonanswangunu/ve & 

b.b Hains1015um3ÄAãonãosusieamuwianus0@nialänmslusvüslilu 

luains wiaumunuiavlnsrwi inasaamuiliðdALauoroilMlaianunsnñianali oeisenaaaâvalan 

ov.n15UsEnMA.. 



o.nmsUsenmAsnu®ayiänsiünaun1sÃALãon 
nuenssunnsÄnvrsnmsdvwsnuss97u usemasneiei�ns101sv 

msfnLãon muluïugnsv b wqumau lbébt aa dhunuinvnomsoiminus*oouA50u6 odolo 

uugvlo iuanaan'seruAaöus dunauiouseouäaöus iwinseouAau uavmaivlas 

anunanuanvnönmsöimiauisouasiu' www.pknpeo.go.th 
.n15ñnLãon 

s.a UUmsnalñonmau1aumsrinLãonnnuwingnsmevsenmmü 
b tinaunmsrnLãen oslinzuuulumn n 5uuluimninsotnt bo lnuo 

UsemmAnunmsrnLãen unu & inuaamumisninaluusasnaiunsonanaoanu+onani 

uains neit�vovinaunmsratãenlunmn u uaemaa 

.vangnsnm5ÃnLãonuas5nmsÃnLãen 
nangnsuaömaiaLãon s1uneiövnuuvmwusenmnu 

ao. î i9a uasauvniunmsÄALTon 

nuenssunnsÄnv1nms$insauseouAsüus 9EnuiunmsñoL�onanunns14n15 

rinLãen

man amus nanuanun50 UseiuarUsesunmsaí 

Auuväu 

u/an 51un3AAãon 
0o ALw) 

unns UssauuseiuazUszaumsai 

ovvoTuuuuuusuu 

AuamUanUTsañeamu 

i0msÄnv
b)91n2nuanuwsauñierniuomen (C&AuUu)

(Cno uuu) La1 ot.oo ao.oo . 

La o9.o0 
- oo.oo u. 

unULW anuiaaUÜOLTUU &uõTlAns7ulu+vUsEn1ASNUTaNIANSLpTaunmsAnL�on 

and orUsenmnsniegiunmsinlãon mn n lnøosusummouu a& iuesnumiainalu 
uianañv1 waon vsoanonionaniavains nsülansuuus7uLvinu 1iLineuuuaoUvoLkUu 

nnninou~läv�:nauaioL�on dhnzuuuaavriaibruinimaligiasinauinaunsiniãenreu tdu� 
annun7UTeumn uae ma n lneauanuhsviarudse o1sotj ansfns nmoluauH ad 

WnmAu letbe 

mA V... 



mA A1u5anuaNUNSALñUIñunnsaau Lazn1a a nnuunun&sunUANuniauasiU7TW 

u/12a SnunmsUsIU 

(aoo AU) 

ovaou (UhUnmsaov059) 

dunmec 
L81 ocx.oo . ob.oo . 

6no PEH 

wuneLw anui uazsneaziõUnNmsmüumsfnLãon aeusslinsnulusudsznnasn8Tejinuns 

rnLãon mA n 
90. n0uin1s 

ALnauinnsñaLäoniarin1uLnaui nma u ua ma n uiasnnaliinn souns bo 

uainuuus2/mnnna (nma n ma v uaæma A) liønin saua bo 

nsalinuuus2u nia n nma v uaENmA A Lvinu lnglaAEULU mA UnnN tüu 

oiluanauiann mnnEuvu ma u Lvinrnu�n lmaaoulineuuu ma a unnnan tÜuroluanaui 
in mnölãnsuuu ama a uiniuðn lianlä nzuuu nma n umn töugpglusmui@n n 

Auuu ma n ëuvinuön 1wvininsuinaumsrnãonriau Üu�oglusniviünn 
ab. n13senmAna 

AnunssunmsÄnvTönm59IM*AUi*uAsÜuó UsunmnnannsaovnnL�on maluïuys

iquneu btb u dnanuinunön7sÑivirUseouAaÜus unsma+vlaivai dninnu 

nennsdawsonseouiuá www.pknpeo.go.th laeulsenmniaunahuionnijlinsunus amnmn 
unnluo uenanunarñon naomN vaor1oionon lntvuüyülaaunmsdnLãonli b U 

n. n15U35QLASUNIia 

om.91uüunmsussquasuiM Lisums 

iusenmmsuainsluna9Lsn 

am.b L1aumsnlãonmau+uigauarUnvnl onnna71 no uiws&s1vUtyoj 

seTUU0n15a_uas ynannsnnsmsinun w.n.bddi untquawÚiLawnsdinaununiannu 

u195g1usmumisazjvau muiUsenmnavatins mnaovAAL*oNTula inzilainssnmugarg 
9nuguauULawnednnauNUnis vsoLüuavnaqauavUnnmwiimualudsemnauatins oelilnsu 

nmsuss9 uazuiaiuivsUs1oN15 lnslai+laoulola Miäu vsonnsonaovwumewämtüuruna 

naraninananu'ssnma avunLänn�vussquazuMaiVviuvoel`unavanaln il 
o.cn nIAuN5  lailusnamuihuwoUS5quarunsnannurmua 

u L2a1 iioiniuaazävönmsussquasunsis nz`unaovânsla luili 

on. wun73Änu uae lisunmsussqunEuizrálinsnumiangejou 
15aeumu AaindnunauvvomuýinnÄnUiseaMnuseanuaaöus LMoludaerujunniaoulu 
1s9euslnañsa luwseusu5nqUriuí vwiouseaouu` mnosvolusnuwnieuanäañaLñu 
(savuwu) oesoaslstueLaujuiminiaouoylulzaauuaslnañana tüuuvanlaideunin e 

9.m5unLan... 



a. mstnânnns@uüayöiseinunmsrnläonlä 
einun ysiudaliaegneniânnsduntayildo�unsinzilansahni's dawiolui

o.o uliunm7u75quaeuitsluuäo 
v 

.m julaiunsnuuøaWeaumsussquaeunsnannurmmun 

d. ulaiansumsussquasuANNA1uiUvmnuali 

ad.& sitjAmnm3fnLãonl� lngnanânns@uüyöaiun1srinionld onvo 

am.m une aan.cluuro nUyöüudilaieni�nuaeinauaouaums anuenssaunmsAne1snmsövwin 
usyauAsus o19oinlwiutnyitniulanuäu�nñl 

ob nsdns0doumeäwuin �jannss18lniu�wnqauaÜorawanunaui 
uRi5m5 n.a.n. mualdeiyAnaúiuiugu1aqaurU@ñusliaunmsu5squaEunaisuinaus7unm73 
Úun8nm3guasynannsmmansÄn nuning�ivu d wnn�laläaunmsussquaeusisausa 
a4gninaeumdiussquazuisöa uanvsonaoiâvsla ila 

oc.a msinûumsfinlãon mmsmginänmsyoSovaodolulumluiaoin 

wfonhunsAowa 1n8uavofinnailuiivo773 nenaunm3Änbnõmsdwinuseounsthuó s 

wonsanuilovsounânnmsÄnLãenlä 

Usen au u od /ynUu M.Abcb 

(unevsÄn@ lhienas)

inenonms6svanuseouauó ujÜRminunu 

Use6nunssunnsÄnvinmsianïauseauAaOu 



 
 

 ตารางสอบ 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน 

ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565)  

 
ภาค ก ความรู้ ความสามารถ ประวัติและประสบการณ ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(75 คะแนน) 
หมายเหต ุ

วันเสาร์ที ่14 พฤษภาคม 2565 
เวลา  09.00 – 10.00  น. 
 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

- สอบข้อเขียนแบบปรนัย 
๑) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
 
๒) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

 
30 คะแนน 

 
45 คะแนน 

 

 

วัน/เวลา ประเมินประวัติและประสบการณ ์
คะแนนเต็ม 

(25 คะแนน) 
หมายเหต ุ

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม –  
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565  

ประวัติและประสบการณ์จากเอกสาร หลักฐาน
ที่ผู ้สมัครได้รายงานและนำมายื่นในวันสมัคร 
จากองค์ประกอบ ตัวช ี ้ว ัดและคะแนนการ
ประเมิน ดังนี้  
- คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามวิชาเอกที่สมัคร)  
- ผลการเรียนตลอดหลักสูตร  
- ประสบการณ์สอน/ฝึกสอน  
- ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/
ส่วนรวม 

 
 
 
 

5 คะแนน 
10 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 

 

หมายเหต ุ สถานที่สอบข้อเขียน จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 
ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสอน (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)  และภาค ค ความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  

วัน / เวลา รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม 

(๑๐๐ คะแนน) 
หมายเหต ุ

วันเสาร์ที ่28 พฤษภาคม 2565  
ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสอน 
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 

 
สอบสอน (ปฏิบัติการสอนจริง) 
สัมภาษณ ์

 
๗0 คะแนน 
๓0 คะแนน 

 

 หมายเหต ุ สถานทีแ่ละรายละเอียดดำเนินการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
ภาค ก 



 
 

องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด คะแนน และวิธีการประเมิน  ภาค ก ความรู้ ความสามารถ  
ประวัติและประสบการณ์   ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสอน  

และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565)  

………………………………………………….. 

ภาค ก ความรู้ ความสามารถ ประวัติและประสบการณ์ 

   1. ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) โดยวิธีการประเมินประวัติและประสบการณ์จาก
เอกสาร หลักฐานที่ผู้สมัครได้รายงานและนำมายื่นในวันสมัคร จากองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด และคะแนนการ
ประเมินประวัติและประสบการณ์ ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

๑ คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามวิชาเอกท่ีสมัคร) 
๑. ระดับปริญญาเอก 
๒. ระดับปริญญาโท 
๓. ระดับปริญญาตรี 

(๕ คะแนน) 
๕ คะแนน 
๔ คะแนน 
๓ คะแนน 

พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุดที่ 
ก.ค.ศ.รับรอง 

๒ ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 
๑. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป 
๒. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๒๕ - ๓.๗๔ 
๓. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ - ๓.๒๔ 
๔. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๗๕ - ๒.๙๙ 

(๑๐ คะแนน) 
๑๐ คะแนน 
๙ คะแนน 
๘ คะแนน 
๗ คะแนน 

พิจารณาจากใบแสดงผลการเรียน 
(Transcript) ระดับปริญญาตรี 

๓ 
 
 
 
 

ประสบการณ์การสอน /ฝึกสอน 
๑. มีประสบการณ์การสอนมากกว่า ๒ ปี 
๒. มีประสบการณ์การสอน ๑ - ๒ ป ี
๓. มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า ๑ ปี หรือ 
มีประสบการณ์ฝึกสอน ๑ ปี 

(๕ คะแนน) 
๕ คะแนน 
๔ คะแนน 
๓ คะแนน 

พิจารณาจากเอกสารที่สถานศึกษา
ออกให้ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลงลายมือชื่อรับรอง หรือเอกสารที่
สถาบันอุดมศึกษาออกให้ หรือใบ
แสดงผลการเรียน (Transcript) 

4 ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/
ส่วนรวม 

(๕ คะแนน) พิจารณาจากเอกสารที่สถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมออกให้ 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

ภาค ข ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการสอน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 

………………………………………. 

   โดยวิธีการสอบสอน พิจารณาจากกรอบและเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

ที ่ กรอบการพิจารณา ค่าคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 

๑ แผนการจัดการเรียนรู้  
(ตรงตามวิชาเอกท่ีสมัคร) 

๑๐ คะแนน 
 

พิจารณาจากการสอบถาม
รายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้เวลา ๓๐ นาท ี

๒ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๕๐ คะแนน 
 

พิจารณาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ในขณะปฏิบัติการ
สอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

๓ บุคลิกภาพความเป็นครู ๑๐ คะแนน 
 

พิจารณาจากบุคลิกภาพในขณะ
ปฏิบัติการสอน 
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ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 

………………………………………. 

   ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาจากกรอบและเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

ที ่ กรอบการพิจารณา ค่าคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๑ ประวัติส่วนตัว ๕ คะแนน 

 
พิจารณาจากการตอบคำถามเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัว 

๒ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ๕ คะแนน 
 

พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง 
การสื่อสาร 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๕ คะแนน 
 

พิจารณาจากปฏิกิริยาการโต้ตอบคำถาม 

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๕ คะแนน 
 

พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก 

๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และ
อุดมการณ์ 

๕ คะแนน 
 

พิจารณาจากหลักคิด เจตคติ และ
อุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครู 

๖ การมีจิตอาสา ๕ คะแนน 
 

พิจารณาจากประสบการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคม/ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หลักสูตรคัดเลือก 
 โรงเรียนหัวหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  

เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่  18 เมษายน พ.ศ.๒๕๖5) 
________________________________ 

 
ภาค ก ความรู้ความสามารถ ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๑. ความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ดังนี้ 
    ๑.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

เรื่องต่อไปนี้ 
  ๑) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  ๒) หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๓) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  ๔) การพัฒนาผู้เรียน 
  ๕) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ๖) การวิจัยทางการศึกษา 
  ๗) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๘) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๑.๒ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน) เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่ม
วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

๒. ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ดังนี้ 
    โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครได้รายงานและนำมายื่นในวันสมัคร หากผู้สมัครยังไม่มี

ประสบการณ์การเป็นครู ให้พิจารณาจากประสบการณ์การฝึกสอน และประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สังคม/ส่วนรวม 

ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสอน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสอน พิจารณาจาก
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้สมัครได้จัดทำมายื่นในวันสมัครตาม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่กำหนด 

ภาค ค ความหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต โดย
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกภาพท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณ ไหวพริบ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ และการมีจิตอาสา 

 
 

 



 
 

 
รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   
เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่  18  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5) 

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

๑. กลุ่มวชิา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครคัดเลือก 

ที ่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จำนวนอัตราที่

ประกาศรับสมคัร 
รหัสวิชา หมายเหต ุ

1 คณิตศาสตร์ 1 01  
2 ภาษาอังกฤษ 1 03  
3 วิทยาศาสตร์ 1 14  
 รวม 3   

๒.รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
       1) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์     

1.1) คณิตศาสตร์ 
     1.2) การสอนคณิตศาสตร์ 
     1.3) คณิตศาสตร์ศึกษา 
     1.4) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
     1.5) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
    1.6) สถิติ 
     1.7) สถิติประยุกต์ 
     1.8) คณิต – เคมี 
     1.9) คณิต – ฟิสิกส์ 
 1.10) สถิติคณิตศาสตร์ 
 1.11) คณิตศาสตร์สถิติ 
 1.12) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
 1.13) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
 1.14) คณิตศาสตร์ศึกษา 
 1.15) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
 1.16) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
     1.17) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ ๓.1 – 
๓.16   
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 2) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
         2.๑) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
          2.๒) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
          2.3) การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
           2.4) การสอนวิทยาศาสตร์ 
          2.5) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2.6) วิทยาศาสตร์ – เคมี 
2.7) วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา 
2.8) วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
2.9) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 

           2.๑๐)  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกตามข้อ ๔.1) – ๔.๙)   
     3) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ    
     3.1) ภาษาอังกฤษ 
 3.2) การสอนภาษาอังกฤษ 
 3.3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
 3.4) วรรณคดีอังกฤษ 
 3.5) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
          3.6) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
          3.7) ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
         3.8) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) 
         3.9) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

3.10) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 3.11) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 3.12) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 

3.13) ภาษาอังกฤษศึกษา 
 3.14) ภาษาอังกฤษเก่ียวกับสื่อสาร 
 3.15) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 3.16) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
 3.17) อังกฤษธุรกิจ 
          3.18) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๕.1) – 
๕.17) 

 
 
 
 



 
 

 
 

แบบประเมินประวัติและประสบการณ์ 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
ที ่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
เอกสารหลักฐาน 

(แนบสำเนาเอกสาร) 
หมายเหตุ 

1 คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามวิชาเอกที่สมัคร 
 1. ระดับปริญญาเอก 
 ๒.ระดับปริญญาโท 
 ๓. ระดับปริญญาตรี 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 

  

2 ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 
 1. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป 
 ๒. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๒๕ – ๓.๗๔  
 ๓. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ – ๓.๒๔  
 ๔. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.7๕ – ๒.๙๙  

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

  

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

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
๔ คะแนน 
๓ คะแนน 

  

4 ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/ส่วนรวม (๕ คะแนน)    
 

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


