
กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ

ครั้งท่ี ๑ ป พ.ศ.๒๕๕๙
(แนบทายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 2559 )

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๒. รับสมัครคัดเลือก วันจันทรท่ี ๑๕ - วันอาทิตยท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

(ไมเวนวันหยุดราชการ)
๓. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันศุกรท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๔. ประเมินประวัติและผลงาน ระหวางวันจันทรท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ถึงวันศุกร ท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๕. สอบขอเขียนภาค ก และ ภาค ข
ภาค ก ความรอบรู และความรูความเขาใจเก่ียวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

วันเสารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๖. สอบสัมภาษณ วันอาทิตยท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
๗. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกรท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙



ตารางสอบ
กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งท่ี ๑ ป พ.ศ.๒๕๕๙

(แนบทายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 2559 )

ภาค ก. ความรอบรู และความเขาใจเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วัน / เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ

วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ความรอบรู
ความรูความเขาใจเก่ียวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

ภาค ข. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วัน / เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ

วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา
ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก

๕๐ คะแนน
๕๐คะแนน

ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วัน / เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม หมายเหตุ

วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ถึงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ประวัติและผลงาน ซึ่งไดรับการรับรองจาก
ผูอํานวยการสถานศึกษา

๕๐ คะแนน

วัน / เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป

สัมภาษณ ๕๐ คะแนน



องคประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (ภาค ค)
สําหรับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจางประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา
พนักงานจางเหมาบริการ ครูอัตราจางหรือลูกจางช่ัวคราว เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
(แนบทายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 2559 )

(๑) ประวัติและผลงานซ่ึงไดรับการรับรองจากผูอํานวยการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
พิจารณาจากองคประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด ดังนี้

ท่ี องคประกอบ / ตัวช้ีวัด คาคะแนน กรอบการพิจารณา
๑ คุณวุฒิการศึกษา

๑. ระดับปริญญาตรี หรือ ป.บัณฑิต
๒. ระดับปริญญาโท
๓. ระดับปริญญาเอก

(๕ คะแนน)
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน

พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด
ท่ี ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว

๒ ประสบการณการสอน
๑. ระยะเวลา ๓ – ๕ ป
๒. ระยะเวลา ๖ – ๘ ป
๓. ระยะเวลา ๙ – ๑๑ ป
๔. ระยะเวลา ๑๒ ป ข้ึนไป

(๑๐
คะแนน)
๔ คะแนน
๖ คะแนน
๘ คะแนน

๑๐ คะแนน

พิจารณาจากระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ี
ระบุตามคําสั่งหรือสัญญาจางอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน นับถึงวัน
รับสมัครคัดเลือกวันสุดทาย (เศษ
ของปตั้งแต ๖ เดือนข้ึนไปนับเปน
๑ ป)

๓ สถานท่ีปฏิบัติการสอน
๑. ปฏิบัติการสอนอยูนอกจังหวัดของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับ

สมัคร
๒. ปฏิบัติการสอนอยูในจังหวัดของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับสมัคร
๓. ปฏิบัติการสอนอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับสมัคร
หมายเหตุ สําหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.ใหใชตัวชี้วัด ดังนี้
๑. ปฏิบัติการสอนนอกสังกัด สศศ.
๒. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ.นอกภูมิภาคท่ีรับสมัคร
๓. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ.ในภูมิภาคท่ีรับสมัคร

(๕ คะแนน)
๑ คะแนน
๓ คะแนน
๕ คะแนน

๑ คะแนน
๓ คะแนน
๕ คะแนน

พิจารณาจากคําสั่งหรือสัญญาจาง
ฉบับปจจุบัน

๔ ภูมิลําเนา
๑. ภูมิลําเนาอยูนอกจังหวัดของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับสมัคร
๒. ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับสมัคร
๓. ภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับสมัคร
หมายเหตุ สําหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.ใหใชตัวชี้วัด ดังนี้
๑. ภูมิลําเนาอยูนอกภูมิภาคท่ีรับสมัคร

(๕ คะแนน)
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน

๓ คะแนน

พิจารณาจากการอาศัยอยู
ภูมิลําเนานั้น ไดแก สถานท่ีเกิด
หรือมีอยูในทะเบียนบานไมนอย
กวา ๖ เดือน



๒. ภูมิลําเนาอยูในภูมิภาคท่ีรับสมัคร ๕ คะแนน

๕ ภาระงานการสอนตามตารางสอน
๑. ภาระงานการสอน ๕ – ๑๑ ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห
๒. ภาระงานการสอน ๑๒ – ๑๘ ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห
๓. ภาระงานการสอน ๑๙ ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห ข้ึนไป

(๕ คะแนน)
๑ คะแนน
๓ คะแนน
๕ คะแนน

ภาระงานการสอน หมายถึง
จํานวนชั่วโมงหรือคาบท่ีปฏิบัติการ
สอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัด
ประสบการณการเรียนรู กิจกรรม
ฟนฟูสมรรถภาพผูเรียน ในภาค
เรียนปจจุบัน ณ วันท่ีสมัครเขารับ
การคัดเลือก

๖ การเปนวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางาน
๑. เปนวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางาน ระดับ

สถานศึกษาหรือต่ํากวากลุมสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๒. เปนวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางาน ระดับ

สถานศึกษาหรือจังหวัดหรือกลุมสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๓. เปนวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางาน ระดับภาค

ประเทศหรือนานาชาติหรือสูงกวากลุมสถานศึกษา สังกัด สศศ.

(๕ คะแนน)
๓ คะแนน

๔ คะแนน

๕ คะแนน

พิจารณาจากคําสั่งแตงตั้ง หนังสือ
เชิญ บันทึกเสนอหรือหลักฐานอ่ืน
ใดท่ีแสดงวาเปนวิทยากร กรรมการ
หรือคณะทํางานท่ีสูงสุดเพียงระดับ
เดียว

๗ ผลงานท่ีเกิดกับผูเรียน
๑. ต่ํากวาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัดหรือต่ํากวากลุม

สถานศึกษา สังกัด สศศ.
๒. เทากับหรือสูงกวาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัดหรือ

เทากับกลุมสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๓. เทากับหรือสูงกวาระดับภาคหรือประเทศหรือนานาชาติหรือ

สูงกวากลุมสถานศึกษา สังกัด สศศ.

(๕ คะแนน)
๓ คะแนน

๔ คะแนน

๕ คะแนน

พิจารณาจากผลงาน เชน โล
เกียรติบัตร หรือหลักฐานอ่ืนของ
ผูเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบท่ี
แสดงวาไดรับรางวัลจากการจัดการ
เรียนรู การสงเสริมการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพคนพิการ กิจกรรม
การจัดประสบการณท่ีไดรับรางวัล
สูงสุดเพียงระดับเดียว

๘ ผลงานท่ีเกิดกับตนเอง
๑. ต่ํากวาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัดหรือต่ํากวากลุม

สถานศึกษา สังกัด สศศ.
๒. เทากับหรือสูงกวาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัดหรือ

เทากับกลุมสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๓. เทากับหรือสูงกวาระดับภาคหรือประเทศหรือนานาชาติหรือ

สูงกวากลุมสถานศึกษา สังกัด สศศ.

(๕ คะแนน)
๓ คะแนน

๔ คะแนน

๕ คะแนน

พิจารณาจากรางวัลของผูสมัครท่ี
ไดรับ เชน โล เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานอ่ืนท่ีแสดงถึงผลงานท่ี
ไดรับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว



๙ รางวัลหรือผลงานท่ีสถานศึกษาไดรับ
๑. ต่ํากวาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัดหรือต่ํากวากลุม

สถานศึกษา สังกัด สศศ.
๒. เทากับหรือสูงกวาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัดหรือ

เทากับกลุมสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๓. เทากับหรือสูงกวาระดับภาคหรือประเทศหรือนานาชาติ

หรือสูงกวากลุมสถานศึกษา สังกัด สศศ.
หมายเหตุ สําหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.กรณีใชแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
๑. ต่ํากวารอยละ ๘๐
๒. รอยละ ๘๐ – ๘๙
๓. รอยละ ๙๐ ข้ึนไป

(๕ คะแนน)
๓ คะแนน

๔ คะแนน

๕ คะแนน

(๕ คะแนน)

๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน

พิจารณาจากขอใดขอหนึ่ง ในขณะ
ท่ีตนเองปฏิบัติหนาท่ีอยู ไดแก
(๑) ผลการประเมิน สมศ.ครั้งลาสุด
(๒) โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
รางวัลหรือผลการประเมินอ่ืนๆท่ี
เทียบเคียงได

(๓) เฉพาะสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ท่ีใชแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) ใหพิจารณาจากรอยละ
ของผูเรียนท่ีผานการเรียนตามแผน

(๒) สัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
พิจารณาจากองคประกอบการประเมิน ดังนี้
ท่ี องคประกอบ/ตัวช้ีวัด คาคะแนน กรอบการพิจารณา
๑ ประวัติสวนตัวและการศึกษา ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบคําถามเก่ียวกับ

ประวัติสวนตัวและประวัติการศึกษา
๒ การประกอบคุณงามความดี ๑๐ คะแนน พิจารณาจากประสบการณการประกอบ

คุณงามความดีตอตนเอง ครอบครัว และ
สังคม

๓ บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการแตงกาย กริยาทาทาง
ทวงทีวาจาการสื่อสาร

๔ เจตคติและอุดมการณ ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณท่ีมีตอ
วิชาชีพครู

๕ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคําถาม
โดยมีหลักคิดและวิธีแกปญหาในเชิงบวก
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีการ
แกปญหานั้นใหเปนท่ียอมรับได


